ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:00

Page 1

2010
Biuletin
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka
Biuletyn
Rady Języka Kaszubskiego

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:00

Page 2

Biuletyn
Rady Języka Kaszubskiego

2010

Gdańsk 2010

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:00

Page 3

Biuletin
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

2010

Gduńsk 2010

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:00

Page 4

Redaktor naukowy:
Edward Breza
Redaktor tomu:
Róża Wosiak-Śliwa
Korekta tekstów polskich:
Róża Wosiak-Śliwa
Korekta tekstów kaszubskich:
Marek Cybulski
Tłumaczyli na język kaszubski:
Roman Drzeżdżon
© copyright by Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Gdańsk 2010
ISSN 1899-4326
Wydawca:
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Ul. Straganiarska 20–23
80-837 Gdańsk
tel. 58 301-27-31, fax. 58 346-26-13
www.kaszubi.pl, biuro@kaszubi.pl
Projekt został zrealizowany
dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:00

Page 5

Nôùkòwi redaktór:
Édwôrd Bréza
Redaktór tomù:
Róża Wòszôk-Slëwa
Sprawdzenié pòlsczich tekstów:
Róża Wòszôk-Slëwa
Sprawdzenié kaszëbsczich tekstów:
Mark Cëbùlsczi
Dolmaczënk na kaszëbsczi jãzëk:
Róman Drzéżdżón
© copyright by Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
Gduńsk 2010
ISSN 1899-4326
Wëdôwca:
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
sz. Straganiarskô 20–23
80-837 Gduńsk
tel. 58 301-27-31, fax. 58 346-26-13
www.kaszubi.pl, biuro@kaszubi.pl
Projekt òstôł zrealizowóny dzãka dëtkóm
Minystra Bënowëch Sprawów ë Administracji

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:00

Page 6

SPIS TREŚCI
Wstęp ............................................................................................................................... 10
UCHWAŁY RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO ...................................................... 14
Uchwała Nr 1/RJK/10 z dnia 26-02-2010 r. w sprawie stosowania
kaszubskich terminów i pojęć gramatycznych. 1. Fonetyka............................................
Uchwała Nr 2/RJK/10 z dnia 19-03-2010 r. w sprawie stosowania
kaszubskich terminów i pojęć gramatycznych. 2. Słowotwórstwo, cz. 1........................
Uchwała Nr 3/RJK/10 z dnia 07-05-2010 r. w sprawie stosowania
kaszubskich terminów i pojęć gramatycznych. 3. Słowotwórstwo, cz. 2........................
Uchwała Nr 4/RJK/10 z dnia 07-05-2010 r. w sprawie stosowania
kaszubskich pojęć i terminów leksykalnych ....................................................................
Uchwała Nr 5/RJK/10 z dn. 18-06-2010 r.
w sprawie kaszubskich nazw muzeów na Kaszubach .....................................................
Uchwała Nr 6/RJK/10 z dn. 06-07-2010 r.
w sprawie stosowania kaszubskich nazw miast i wsi gminnych i sołeckich...................
Uchwała Nr 7/RJK/10 z dnia 06-07-2010 r.
w sprawie szyku kaszubskiego abecadła..........................................................................

16
24
30
32
44
54
114

REFERATY .................................................................................................................... 118
Ewa Rogowska-Cybulska
Formy i funkcje odwołań do elementów roku obrzędowego
w „Kaszëbsczim abecadle”.............................................................................................. 120
Marek Cybulski
Kaszubskie słownictwo związane z rokiem obrzędowym
– problemy poprawnościowe............................................................................................ 134
Róża Wosiak-Śliwa
Nazwy potraw odbiciem roku obrzędowego na Kaszubach............................................. 148
Edward Breza
Słownictwo związane z okresem wielkanocnym ............................................................... 164
Eugeniusz Pryczkowski
Rok obrzędowy na Kaszubach – stan aktualny. Próba rekapitulacji ............................... 178
Justyna Pomierska
Rok obrzędowy w przysłowiach kaszubskich ................................................................... 198

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:00

Page 7

SPISËNK ZAMKŁOSCË
Przedsłów ........................................................................................................................ 11
ÙCHWÔLENCZI RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA ................................ 15
Ùchwôlënk Nr 1/RKJ/10 z dnia 26-02-2010 r. w sprawie brëkòwaniô
kaszëbsczich gramaticznëch terminów i pòjãców. 1. Fònetika........................................
Ùchwôlënk Nr 2/RKJ/10 z dnia 19-03-2010 r. w sprawie brëkòwaniô
kaszëbsczich gramaticznëch terminów i pòjãców. 2. Słowòtwórzba, dzél 1...................
Ùchwôlënk Nr 3/RKJ/10 z dnia 07-05-2010 r. w sprawie brëkòwaniô
kaszëbsczich gramaticznëch terminów i pòjãców. 3. Słowòtwórzba, dzél 2...................
Ùchwôlënk Nr 4/RKJ/10 z dnia 07-05-2010 r. w sprawie brëkòwaniô
kaszëbsczich leksykalnëch terminów i pòjãców ..............................................................
Ùchwôlënk Nr 5/RKJ/10 z dn. 18-06-2010 r. w sprawie kaszëbsczich
pòzwów mùzeów na Kaszëbach.......................................................................................
Ùchwôlënk Nr 6/RKJ/10 z dn. 6-01-2010 r. w sprawie stosowaniô
kaszëbsczich pòzwów gardów, gminowëch i sołecczich wsów.......................................
Ùchwôlënk nr 7/RKJ/10 z dnia 06-07-2010 r.
w sprawie szëkù kaszëbsczégò abécadła..........................................................................

17
25
31
33
45
55
115

REFERATË .................................................................................................................... 119
Éwa Rogòwskô-Cëbùlskô
Fòrmë i fùnkcje òdwòłaniów do elemeńtów òbrzãdowégò rokù
w „Kaszëbsczim abecadle”.............................................................................................. 121
Marek Cëbùlsczi
Kaszëbsczé jistniczi zrzeszoné z òbrzãdowim rokã
– pòprawnoscowé problemë............................................................................................. 135
Róża Wòszôk-Slëwa
Pòzwë pòtrawów òdbicym òbrzãdowégò rokù na Kaszëbach.......................................... 149
Édwôrd Bréza
Słowizna zrzeszonô z jastrama ......................................................................................... 165
Eugeniusz Prëczkòwsczi
Òbrzãdowi rok na Kaszëbach – dzysdnia. Próba pòdsëmòwaniô ................................... 179
Justina Pòmierskô
Òbrzãdowi rok w kaszëbsczich przësłowiach................................................................... 199

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

8

2011-01-14

10:00

Page 8

BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Spis treści

Karolina Serkowska
Legendy a obrzędy ludowe na Kaszubach ....................................................................... 220
Tomasz Fopke
Rola zwierząt w kaszubskim roku obrzędowym................................................................ 232
Leszek Selin
Rośliny a rok obrzędowy.
Uwagi o funkcjach nazw roślin w powieściach kaszubskich ........................................... 242
Eugeniusz Pryczkowski
Najnowsza twórczość muzyczna w oparciu o rok obrzędowy na Kaszubach................... 262
Lucyna Sorn
Znaczenie ścinania kani na Kaszubach............................................................................ 282
Tadeusz Linkner
Sobótkowe ścinanie kani w „Remusie”............................................................................ 288
Elżbieta Bugajna
„Pusta noc” w poezji kaszubskiej .................................................................................... 302
Róża Wosiak-Śliwa
Drobiazgi gramatyczne, czyli… co gnębi piszących Kaszubów
(Pogadanek popularnych o języku kaszubskim cz. 2.) ..................................................... 316
Małgorzata Milewska-Stawiany
Kaszubskie nazwy osób związane z jedzeniem ................................................................. 320

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:00

Page 9

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Spisënk zamkłoscë

9

Karolëna Serkòwskô
Legeñdë a lëdowô òbrządkòwòsc na Kaszëbach ............................................................. 221
Tomôsz Fópka
Rolô zwierzãt w kaszëbsczim òbrzãdowim rokù .............................................................. 233
Leszk Selin
Roscënë a òbrzãdowi rok.
Ùwôdżi ò fùnkcjach pòzwów roscënów w kaszëbsczich pòwiescach ............................... 243
Eugeniusz Prëczkòwsczi
Kaszëbsczé òbrzãdë a zwëczi w nônowszim ùtwórstwie mùzycznym............................... 263
Lucyna Sorn
Znaczenié scynaniô kani na Kaszëbach ........................................................................... 283
Tadeùsz Linkner
Sobótkòwé scynanié kani w „Remùsu”............................................................................ 289
Elżbiéta Bùgajnô
Pùstô noc w kaszëbsczi pòezji .......................................................................................... 303
Róża Wòszôk-Slëwa
Gramaticzné drobnotë, to je… jaczé jiwrë mają piszący Kaszëbi
(Pòpùlarnëch gôdków ò kaszëbsczim jãzëkù dzél 2.)...................................................... 317
Małgòrzata Milewskô-Stawiany
Kaszëbsczé pòzwë lëdzy zrzeszoné z jedzenim ................................................................. 321

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:00

Page 10

WSTĘP
Układ Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego (dalej RJK) za rok 2010 podobny jest do
wcześniejszych, dzieli się bowiem zasadniczo na dwie nierówne części: 1. administracyjno-prawną i 2. referatową. W I części znalazły się uchwały z obrad nad różnymi zagadnieniami normatywno-poprawnościowymi. W minionym roku Komisje, zwłaszcza
Komisja Standaryzacji i Normalizacji Języka Kaszubskiego, a w ślad za posiedzeniami Komisji cała Rada zajmowały się terminologią gramatyczną, dotyczącą systemowych działów języka: fonetyki i fonologii, morfologii, składni oraz terminologią onomastyczną. Opracowano także terminologię z zakresu ortografii i interpunkcji. Sporo
czasu zajmowały roztrząsania nad poprawną kaszubską formą nazw miejscowości w kilku gminach Kaszub w związku z wprowadzaniem podwójnych zapisów: polskich i kaszubskich na tablicach przed miejscowościami. W tym samym kręgu tematycznym
mieszczą się dyskusje i uchwały dotyczące poprawnych form i zapisów kaszubskich
nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych do planowanej mapy Kaszub na różne
potrzeby. Nadto, jak w poprzednich latach, Rada odpowiadała na pytania kierowane do
niej przez instytucje i osoby prywatne. Wiele z udzielonych odpowiedzi i opracowanych
problemów nie znajduje śladu w niniejszym Biuletynie. Wspomnieć tu trzeba np. o konsultatywnym zaangażowaniu autora tego tekstu w część kaszubską „Słownika przysłów
języków zachodniosłowiańskich”, tj. czeskiego, słowackiego, górno- i dolnołużyckiego, polskiego i kaszubskiego, jaki wychodzi w Czechach.
Rada pracowała w uszczuplonym składzie, nowe obowiązki bowiem nie pozwoliły na obecność i aktywną pracę drowi Tomaszowi Wicherkiewiczowi z UAM w Poznaniu i dr Małgorzacie Klinkosz z Uniwersytetu Gdańskiego.
Część II, referatowa zawiera wygłoszone na sesji naukowej naocznej w Starbieninie 14 referatów, których problematyka skupiała się na roku obrzędowym na Kaszubach. Metodologia badań okazała się tu złożona: literacko-folklorystyczna u T. Linknera, L. Selina i L. Sorn, ściśle językoznawcza u M. Cybulskiego: formy poprawnościowe w słownictwie dotyczącym roku obrzędowego i R. Wosiak-Śliwy (zagadnienia pisowni kaszubskiej), językoznawczo-teologiczna u E. Brezy (słownictwo i terminologia,
dotyczące okresu wielkanocnego), językoznawczo-folklorystyczna u J. Pomierskiej
w przysłowiach kaszubskich i u R. Wosiak-Śliwy w zmienności kaszubskiego menu
w zależności od roku liturgicznego i obrzędowego; dziennikarsko-medialno-dokumentacyjna u E. Pryczkowskiego z doświadczeń redaktorskich w magazynie kaszubskim
Rodnô Zemia, ukazująca, co z rejestrowanych w literaturze zwyczajów ludowych dziś
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PRZEDSŁÓW
Ùkłôd Biuletinu Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka (dali RKJ) za 2010 rok szlachùje za
wczasniészima, bò òglowò dzeli sã na dwa nierówné dzéle: 1. administracëjno-prawny
i 2. referatowi. W I dzélu są ùchwôlënczi z òbradów nad rozmajitima normatiwno-pòprawnoscowima zagadnieniama. W ùszłim rokù Kòmisëje, òsoblëwò Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji RKJ, a szlachã pòsedzeniów ti Kòmisëji całô Radzëzna zajimałë sã gramaticzną terminologią, tikającą sã systemòwëch dzélów jãzëka: fòneticzi
i fònologii, mòrfòlogii, składni ë ònomasticzną terminologią. Òpracowóno téż terminologiã z òbrëmieniô pisënkù i jinterpùnkcji. Wiele czasu zajimałë kôrbiónczi nad pòprôwną kaszëbską fòrmą miestnëch pòzwów w czile gminach Kaszub, co parłãczi sã
z wprowadzanim dëbeltnëch zapisów: pòlsczich i kaszëbsczich na tôflach przed nyma
môlama. W tim samim témòwim òbrëmienim mieszczą sã kôrbiónczi i ùchwôlënczi tikającé sã bëlnëch fòrmów i zapisów kaszëbsczich miestnëch pòzwów i fizjograficznëch
òbiektów do planowóny kôrtë Kaszub na rozmajité pòtrzebë. Co wicy, jak w ùszłëch
latach, Radzëzna òdpòwiôdała na pëtania czerowóné do ni bez jinstitucje i lëdzy. Wiele z òdpòwiescy i òpracowónëch problemów nie òstało zamieszczonëch w nym Biuletinie. Nadczidnąc tu mùszi np. ò kònsultatiwnym zaangażowanim autora negò tekstu
w kaszëbsczi dzél „Słowarza przësłowiów zapôdnosłowiañsczich jãzëków”, tj. czesczégò, słowacczégò, górno- i dolnołużëcczégò, pòlsczégò i kaszëbsczégò, jaczi wëchôdô w Czechach.
Radzëzna robia w miészim składze, bò nowé òbòwiązczi nie pòzwòlëłë na bëtnosc
i aktiwną robòtã drowi Tomaszowi Wicherkewiczowi z ÙAM w Pòznaniu i dr Małgòrzace Klinkòsz z Gduñsczégò Ùniwersytetu.
W II dzélu, referatowim, je 14 wëgłoszonëch na nôukòwi sesji nôòczny w Starbieninie referatów, jaczich problematika skùpia sã na òbrzãdowim rokù na Kaszëbach.
Metodologiô badérowaniów òkôzała sã tu złożonô: lëterackò-fòlkloristicznô kòl
T. Linknera, L. Selina i L. Sorn, dokładno jãzëkòznôwczô kòl M. Cëbùlsczégò: pòprawnoscowé fòrmë w słowiznie tikający sã òbrzãdowégò rokù; i R. Wòszôk-Slëwë (zagadnieniô kaszëbsczégò pisënkù), jãzëkòznôwczo-teologicznô É. Brézë (słowizna i terminologiô, tikającé sã jastrowégò cządu), jãzëkòznôwczo-fòlkloristicznô kòl J. Pòmiersczi w kaszëbsczich przësłowiach i kòl R. Wòszôk-Slëwë w zmiennoscë kaszëbsczégò
menu w zanôleżnoscë òd liturgicznégò i òbrzãdowégò rokù; gazétniczo-medialno-dokùmentacyjnô kòl E. Prëczkòwsczégò z redaktorsczich doswiôdczeniów w kaszëbsczim magazynie Rodnô Zemia, pòkazëjącô, co z rejestrowónëch w lëteraturze
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BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Wstęp

żywe na Kaszubach; tenże autor ukazał także najnowsze utwory muzyczne nawiązujące do obrzędów kaszubskich. W kaszubskim roku obrzędowym wystąpiły zwierzęta (T.
Fopke), rośliny (L. Selin), z obrzędów zajmowano się głównie ścinaniem kani (T. Linkner, L. Sorn) i tzw. pustą nocą (E. Bugajna). Związkiem legend z kaszubskimi obrzędami ludowymi w konwencji folklorystycznej zajęła się K. Serkowska, a E. Rogowska-Cybulska rolą odwołań do elementów roku obrzędowego w „Kaszubskim abecadle”
W. Bobrowskiego i K. Kwiatkowskiej. Daje się zauważyć, że PT. Autorzy-Referenci
rzadko nawiązywali do opracowania E. Ferenc-Szydłowskiej, Rok kościelny a polskie
tradycje, Poznań 1988, KSW.
W prezentowanym numerze znalazł się też artykuł M. Milewskiej-Stawiany, którego nie udało się umieścić w Biuletynie za rok 2009.
Również w odniesieniu do tego numeru Biuletynu i do pracy całej RJK prosimy
PT Czytelników zgłaszać swoje uwagi i dezyderaty do Biura Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Edward Breza
Listopad 2010 r.
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13

lëdowëch zwëków dzysdnia je żëwé na Kaszëbach; nen autór pòkôzôł téż nônowszé
mùzyczné dokôzë nawlékającé do kaszëbsczich òbrzãdów. W kaszëbsczim òbrzãdowim
rokù wëstąpiłë zwierzãta (T. Fópka), roscënë (L. Selin), z òbrzãdów zajimano sã òglowò
scynanim kani (T. Linkner, L. Sorn) i tzw. pùstą nocą (E. Bùgajnô). Łączbą legeñdów
z kaszëbsczima lëdowima òbrzãdama w fòlkloristiczny kònwencji zajimã sã K. Serkòwskô, a E. Rogòwskô-Cëbùlskô – rolą òdwòłaniów do elemeñtów òbrzãdowégò rokù w „Kaszëbsczim abecadle” W. Bòbrowsczégò i K. Kwiatkòwsczi. Zmërkac jidze,
że Tczëwôrtny Autorowie-Referencë rzôdkò nawlékelë do òpracowaniô E. Ferenc-Szëdłowsczi Rok kościelny a polskie tradycje, Pòznań 1988, KSW.
W prezentowónym numrze nalôzł sã téż artikel M. Milewsczi-Stawiany, jaczégò nie
ùdało sã zamieszczëc w Biuletinie za 2009 rok.
Żlë jidze ò nen numer Biuletinu i robòtã całi RKJ prosymë Tczëwôrtnëch Czëtińców, bë zgłosziwelë swòje ùwôdżi ë dezyderatë do bióra Kaszëbskò-Pòmòrsczégò
Zrzeszeniô.
Édwôrd Bréza
Lëstopadnik 2010 r.
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BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

UCHWAŁA NR 1/RJK/10 Z DNIA 26-02-2010 R.
W SPRAWIE STOSOWANIA KASZUBSKICH
TERMINÓW I POJĘĆ GRAMATYCZNYCH.
1. FONETYKA
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące terminy i pojęcia gramatyczne
z fonetyki:
A
abécadło ‘abecadło’
alfabét ‘alfabet’
alternacjô ‘alternacja’
artikùlacjô ‘artykulacja’
B
bezrëszny ‘nieruchomy’
bezzwãcznota ‘bezdźwięczność’
bezzwãczny spółzwãk ‘spółgłoska bezdźwięczna’
bëlaczenié ‘bylaczenie’
bënësłowné ùpòdobnienié || bënësłownô asymilacjô ‘upodobnienie wewnątrzwyrazowe, asymilacja wewnątrzwyrazowa’
C
całowné ùpòdobnienié || całownô asymilacjô ‘upodobnienie całkowite,
asymilacja całkowita’
copné ùpòdobnienié || copnô asymilacjô ‘upodobnienie wsteczne, asymilacja
wsteczna’
cwiardi spółzwãk ‘spółgłoska twarda’
czësti zwãk ‘głoska czysta’
D
dąsłowi zwãk ‘głoska dziąsłowa’
diakriticzny znak ‘znak diakrytyczny’
dialekt ‘dialekt’
dłudżi samòzwãk ‘samogłoska długa’
dwaznak || disem ‘dwuznak’
dwalëpny spółzwãk || bilabialny spółzwãk ‘spółgłoska dwuwargowa’
dwazwãk || diftong ‘dyftong’
dzél ‘część’
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ÙCHWÔLËNK NR 1/RKJ/10 Z DNIA 26-02-2010 R.
W SPRAWIE BRËKÒWANIÔ KASZËBSCZICH
GRAMATICZNËCH TERMINÓW I PÒJÃCÓW.
1. FÒNETIKA
Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné gramaticzné terminë i pòjãcô z fòneticzi:
A
abécadło ‘abecadło’
alfabét ‘alfabet’
alternacjô ‘alternacja’
artikùlacjô ‘artykulacja’
B
bezrëszny ‘nieruchomy’
bezzwãcznota ‘bezdźwięczność’
bezzwãczny spółzwãk ‘spółgłoska bezdźwięczna’
bëlaczenié ‘bylaczenie’
bënësłowné ùpòdobnienié || bënësłownô asymilacjô ‘upodobnienie wewnątrzwyrazowe, asymilacja wewnątrzwyrazowa’
C
całowné ùpòdobnienié || całownô asymilacjô ‘upodobnienie całkowite,
asymilacja całkowita’
copné ùpòdobnienié || copnô asymilacjô ‘upodobnienie wsteczne, asymilacja
wsteczna’
cwiardi spółzwãk ‘spółgłoska twarda’
czësti zwãk ‘głoska czysta’
D
dąsłowi zwãk ‘głoska dziąsłowa’
diakriticzny znak ‘znak diakrytyczny’
dialekt ‘dialekt’
dłudżi samòzwãk ‘samogłoska długa’
dwaznak || disem ‘dwuznak’
dwalëpny spółzwãk || bilabialny spółzwãk ‘spółgłoska dwuwargowa’
dwazwãk || diftong ‘dyftong’
dzél ‘część’
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BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

dzélëk ‘cząstka’
dzélowé ùpòdobnienié || dzélowô asymilacjô ‘upodobnienie częściowe,
asymilacja częściowa’
E
enklitika ‘enklityka’
F
farwa ‘barwa’
fònem ‘fonem’
fònetika ‘fonetyka’
fònologiô ‘fonologia’
fùnkcjonalnô wëmiana ‘wymiana funkcjonalna’
G
gãbny zwãk ‘głoska ustna’
głosowniô ‘głosownia’
J
jãzëk || mòwa ‘język, mowa’
jednoszlabizowé słowò ‘wyraz jednosylabowy’
jinicjalny przezwãk || jinicjalny akceńt ‘akcent inicjalny’
jintonacjô ‘intonacja’
jotacjô || jotowanié ‘jotacja’
K
kaszëbienié ‘kaszubienie’
kategòriô ‘kategoria’
kòlumnowi przezwãk || szpaltowi przezwãk || kòlumnowi akceńt || szpaltowi
akceńt ‘akcent kolumnowy’
krótczi samòzwãk ‘samogłoska krótka’
kwalitatiwnô wëmiana ‘wymiana jakościowa’
kwantita ‘iloczas’
kwantitatiwnô wëmiana ‘wymiana ilościowa’
L
lëpno-zãbny spółzwãk ‘spółgłoska wargowo-zębowa’
lëpny zwãk ‘głoska wargowa’
lëtra ‘litera’
M
melodiô ‘melodia’
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dzélëk ‘cząstka’
dzélowé ùpòdobnienié || dzélowô asymilacjô ‘upodobnienie częściowe,
asymilacja częściowa’
E
enklitika ‘enklityka’
F
farwa ‘barwa’
fònem ‘fonem’
fònetika ‘fonetyka’
fònologiô ‘fonologia’
fùnkcjonalnô wëmiana ‘wymiana funkcjonalna’
G
gãbny zwãk ‘głoska ustna’
głosowniô ‘głosownia’
J
jãzëk || mòwa ‘język, mowa’
jednoszlabizowé słowò ‘wyraz jednosylabowy’
jinicjalny przezwãk || jinicjalny akceńt ‘akcent inicjalny’
jintonacjô ‘intonacja’
jotacjô || jotowanié ‘jotacja’
K
kaszëbienié ‘kaszubienie’
kategòriô ‘kategoria’
kòlumnowi przezwãk || szpaltowi przezwãk || kòlumnowi akceńt || szpaltowi
akceńt ‘akcent kolumnowy’
krótczi samòzwãk ‘samogłoska krótka’
kwalitatiwnô wëmiana ‘wymiana jakościowa’
kwantita ‘iloczas’
kwantitatiwnô wëmiana ‘wymiana ilościowa’
L
lëpno-zãbny spółzwãk ‘spółgłoska wargowo-zębowa’
lëpny zwãk ‘głoska wargowa’
lëtra ‘litera’
M
melodiô ‘melodia’
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BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

midzësłowné ùpòdobnienié || midzësłownô asymilacjô ‘upodobnienie międzywyrazowe, asymilacja międzywyrazowa’
mitczi spółzwãk || palatalny spółzwãk ‘spółgłoska miękka, spółgłoska palatalna’
mòc || napiãcé ‘natężenie’
mòcny zwãk ‘głoska mocna’
mòwa || gôdka ‘mowa’
N
nieszlabizowòùrobny zwãk ‘głoska niezgłoskotwórcza’
nosowi zwãk || nosówka ‘głoska nosowa, nosówka’
Ò
òbòcznosc ‘oboczność’
òdnosowienié || denazalizacjô ‘odnosowienie, denazalizacja’
òdpòdobnienié || disymilacjô ‘odpodobnienie, dysymilacja’
òksytoniczny przezwãk || òksytoniczny akceńt ‘akcent oksytoniczny’
òtemkłi samòzwãk ‘samogłoska otwarta’
P
paroksytoniczny przezwãk || paroksytoniczny akceńt ‘akcent paroksytoniczny’
pauza ‘pauza’
pismò ‘pismo’
pòchilony zwãk ‘głoska pochylona’
pòdniebieniowi zwãk ‘głoska podniebienna’
pòkroczné ùpòdobnienié || pòkrocznô asymilacjô ‘upodobnienie postępowe,
asymilacja postępowa’
półòtemkłi zwãk ‘głoska półotwarta’
półsamòzwãk ‘półsamogłoska’
proklitika ‘proklityka’
prozodiô ‘prozodia’
przegłos ‘przegłos’
przezwãk || akceńt ‘akcent’
przédnojãzëkòwi spółzwãk ‘spółgłoska przedniojęzykowa’
przédnojãzëkòwò-dąsłowi spółzwãk ‘spółgłoska przedniojęzykowo-dziąsłowa’
przédnojãzëkòwò-zãbòwi spółzwãk ‘spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa’
przëdech ‘przydech’
przëswòjiwac || asymilowac ‘asymilować’
przëwtór ‘przyśpiew’
R
réga ‘szereg’
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midzësłowné ùpòdobnienié || midzësłownô asymilacjô ‘upodobnienie międzywyrazowe, asymilacja międzywyrazowa’
mitczi spółzwãk || palatalny spółzwãk ‘spółgłoska miękka, spółgłoska palatalna’
mòc || napiãcé ‘natężenie’
mòcny zwãk ‘głoska mocna’
mòwa || gôdka ‘mowa’
N
nieszlabizowòùrobny zwãk ‘głoska niezgłoskotwórcza’
nosowi zwãk || nosówka ‘głoska nosowa, nosówka’
Ò
òbòcznosc ‘oboczność’
òdnosowienié || denazalizacjô ‘odnosowienie, denazalizacja’
òdpòdobnienié || disymilacjô ‘odpodobnienie, dysymilacja’
òksytoniczny przezwãk || òksytoniczny akceńt ‘akcent oksytoniczny’
òtemkłi samòzwãk ‘samogłoska otwarta’
P
paroksytoniczny przezwãk || paroksytoniczny akceńt ‘akcent paroksytoniczny’
pauza ‘pauza’
pismò ‘pismo’
pòchilony zwãk ‘głoska pochylona’
pòdniebieniowi zwãk ‘głoska podniebienna’
pòkroczné ùpòdobnienié || pòkrocznô asymilacjô ‘upodobnienie postępowe,
asymilacja postępowa’
półòtemkłi zwãk ‘głoska półotwarta’
półsamòzwãk ‘półsamogłoska’
proklitika ‘proklityka’
prozodiô ‘prozodia’
przegłos ‘przegłos’
przezwãk || akceńt ‘akcent’
przédnojãzëkòwi spółzwãk ‘spółgłoska przedniojęzykowa’
przédnojãzëkòwò-dąsłowi spółzwãk ‘spółgłoska przedniojęzykowo-dziąsłowa’
przédnojãzëkòwò-zãbòwi spółzwãk ‘spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa’
przëdech ‘przydech’
przëswòjiwac || asymilowac ‘asymilować’
przëwtór ‘przyśpiew’
R
réga ‘szereg’
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BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

rësënowi spółzwãk ‘spółgłoska szczelinowa’
rëszné e ‘e ruchome’
rëszny przezwãk || rëszny akceńt ‘akcent ruchomy’
ritm ‘rytm’
rozpòdobnienié || disymilacjô ‘rozpodobnienie, dysymilacja’
S
samòzwãk || wòkal ‘samogłoska’
słabi zwãk ‘głoska słaba’
słowny ‘wyrazowy’
słowò ‘słowo, wyraz’
sonorny spółzwãk ‘spółgłoska sonorna’
sparłãczenié spółzwãków ‘grupa spółgłoskowa’
spółzwãk || kònsonant ‘spółgłoska’
strzédnojãzëkòwi spółzwãk ‘spółgłoska środkowojęzykowa’
szlabiza ‘sylaba, zgłoska’
szlabizowi ‘sylabiczny’
szlabizowòùrobny zwãk ‘głoska zgłoskotwórcza’
sztabilny przezwãk || sztabilny akceńt ‘akcent stały’
szum, szëmù ‘szmer’
szwa (dzecny ôrt) ‘szwa’
T
tilnojãzëkòwi spółzwãk ‘spółgłoska tylnojęzykowa’
tón ‘ton’
tóniczny ‘toniczny’
Ù
ùbezzwãcznienié ‘ubezdźwięcznienie’
ùlëpòwienié || labializacjô ‘labializacja’
ùnosowienié || nazalizacjô ‘nazalizacja’
ùpòdobnienié || asymilacjô ‘upodobnienie, asymilacja’
ùproszczenié ‘uproszczenie’
ùzwãcznienié ‘udźwięcznienie’
W
wdich, wdëchù ‘wdech’
wëdich, wëdëchù ‘wydech’
wëmiana ‘wymiana’
wieleszlabizowi ‘wielosylabowy’
wiżawa ‘wysokość’
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rësënowi spółzwãk ‘spółgłoska szczelinowa’
rëszné e ‘e ruchome’
rëszny przezwãk || rëszny akceńt ‘akcent ruchomy’
ritm ‘rytm’
rozpòdobnienié || disymilacjô ‘rozpodobnienie, dysymilacja’
S
samòzwãk || wòkal ‘samogłoska’
słabi zwãk ‘głoska słaba’
słowny ‘wyrazowy’
słowò ‘słowo, wyraz’
sonorny spółzwãk ‘spółgłoska sonorna’
sparłãczenié spółzwãków ‘grupa spółgłoskowa’
spółzwãk || kònsonant ‘spółgłoska’
strzédnojãzëkòwi spółzwãk ‘spółgłoska środkowojęzykowa’
szlabiza ‘sylaba, zgłoska’
szlabizowi ‘sylabiczny’
szlabizowòùrobny zwãk ‘głoska zgłoskotwórcza’
sztabilny przezwãk || sztabilny akceńt ‘akcent stały’
szum, szëmù ‘szmer’
szwa (dzecny ôrt) ‘szwa’
T
tilnojãzëkòwi spółzwãk ‘spółgłoska tylnojęzykowa’
tón ‘ton’
tóniczny ‘toniczny’
Ù
ùbezzwãcznienié ‘ubezdźwięcznienie’
ùlëpòwienié || labializacjô ‘labializacja’
ùnosowienié || nazalizacjô ‘nazalizacja’
ùpòdobnienié || asymilacjô ‘upodobnienie, asymilacja’
ùproszczenié ‘uproszczenie’
ùzwãcznienié ‘udźwięcznienie’
W
wdich, wdëchù ‘wdech’
wëdich, wëdëchù ‘wydech’
wëmiana ‘wymiana’
wieleszlabizowi ‘wielosylabowy’
wiżawa ‘wysokość’
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BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

wòkalizm ‘wokalizm’
wòlny przezwãk || wòlny akceńt ‘akcent swobodny’
Z
zamkłi zwãk ‘głoska zamknięta’
zastãpòwné zdłużenié ‘wzdłużenie zastępcze’
zãbòwi spółzwãk ‘spółgłoska zębowa’
zdaniowi ‘zdaniowy’
zdłużenié ‘wzdłużenie’
zmitczenié || palatalizacjô ‘zmiękczenie, palatalizacja’
zmitczony zwãk || spalatalizowóny zwãk ‘głoska zmiękczona, głoska
spalatalizowana’
znak ‘znak’
zwãczny spółzwãk ‘spółgłoska dźwięczna’
zwãk ‘głoska, dźwięk’
zwiarti zwãk ‘głoska zwarta’
zwiarto-rësënowi zwãk ‘głoska zwarto-szczelinowa’

UCHWAŁA NR 2/RJK/10 Z DNIA 19-03-2010 R.
W SPRAWIE STOSOWANIA KASZUBSKICH
TERMINÓW I POJĘĆ GRAMATYCZNYCH.
2. SŁOWOTWÓRSTWO, CZ. 1.
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące terminy i pojęcia gramatyczne ze
słowotwórstwa:
A
adaptacjô ‘adaptacja’
afiksowi fòrmańt ‘formant afiksalny’
afiksowô deriwacjô ‘derywacja afiksalna’
alternacjowi fòrmańt ‘formant alternacyjny’
alternacjowô deriwacjô ‘derywacja alternacyjna’
antónim ‘antonim’
B
bezafiksowô deriwacjô ‘derywacja bezafiksalna’
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wòkalizm ‘wokalizm’
wòlny przezwãk || wòlny akceńt ‘akcent swobodny’
Z
zamkłi zwãk ‘głoska zamknięta’
zastãpòwné zdłużenié ‘wzdłużenie zastępcze’
zãbòwi spółzwãk ‘spółgłoska zębowa’
zdaniowi ‘zdaniowy’
zdłużenié ‘wzdłużenie’
zmitczenié || palatalizacjô ‘zmiękczenie, palatalizacja’
zmitczony zwãk || spalatalizowóny zwãk ‘głoska zmiękczona, głoska
spalatalizowana’
znak ‘znak’
zwãczny spółzwãk ‘spółgłoska dźwięczna’
zwãk ‘głoska, dźwięk’
zwiarti zwãk ‘głoska zwarta’
zwiarto-rësënowi zwãk ‘głoska zwarto-szczelinowa’

ÙCHWÔLËNK NR 2/RKJ/10 Z DNIA 19-03-2010 R.
W SPRAWIE BRËKÒWANIÔ KASZËBSCZICH
GRAMATICZNËCH TERMINÓW I PÒJÃCÓW.
2. SŁOWÒTWÓRZBA, DZÉL 1.
Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné gramaticzné terminë i pòjãcô ze
słowòtwórzbë:
A
adaptacjô ‘adaptacja’
afiksowi fòrmańt ‘formant afiksalny’
afiksowô deriwacjô ‘derywacja afiksalna’
alternacjowi fòrmańt ‘formant alternacyjny’
alternacjowô deriwacjô ‘derywacja alternacyjna’
antónim ‘antonim’
B
bezafiksowô deriwacjô ‘derywacja bezafiksalna’
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C
copnô deriwacjô ‘derywacja wsteczna’
D
deriwat || òdprowôdné słowò || słowòtwórzbnô fòrmacjô ‘derywat’, ‘wyraz
pochodny’, ‘formacja słowotwórcza’
dezjintegralnô deriwacjô ‘derywacja dezintegralna’
diachronowô słowòtwórzba ‘słowotwórstwo diachroniczne’
drżéń ‘rdzeń’
F
fùńdacjô ‘fundacja’
J
jinterfiks || midzërostk ‘interfiks’, ‘międzyrostek’
K
kòmpòzycjô ‘kompozycja’
kònektiw ‘konektyw’
kònwersjô ‘konwersja’
krewné słowò ‘wyraz pokrewny’
M
mòrfem ‘morfem’
mòrfòlogiô ‘morfologia’
mòrfòlogòwô słowòtwórzba || afiksowô deriwacjô ‘słowotwórstwo morfologiczne’,
‘derywacja afiksalna’
mòtiwòwóné słowò ‘wyraz motywowany’, ‘derywat’
N
neòlogizm ‘neologizm’
niemòtiwòwóné słowò ‘wyraz niemotywowany’, ‘baza’
nieproduktiwny fòrmańt ‘formant nieproduktywny’
Ò
òbòczny drżéń ‘rdzeń oboczny’
òdprowôdné słowò || pòchódné słowò ‘wyraz pochodny’
P
paradigmatowô deriwacjô ‘derywacja paradygmatyczna’
paradigmatowô słowòtwórzba ‘słowotwórstwo paradygmatyczne’
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C
copnô deriwacjô ‘derywacja wsteczna’
D
deriwat || òdprowôdné słowò || słowòtwórzbnô fòrmacjô ‘derywat’, ‘wyraz
pochodny’, ‘formacja słowotwórcza’
dezjintegralnô deriwacjô ‘derywacja dezintegralna’
diachronowô słowòtwórzba ‘słowotwórstwo diachroniczne’
drżéń ‘rdzeń’
F
fùńdacjô ‘fundacja’
J
jinterfiks || midzërostk ‘interfiks’, ‘międzyrostek’
K
kòmpòzycjô ‘kompozycja’
kònektiw ‘konektyw’
kònwersjô ‘konwersja’
krewné słowò ‘wyraz pokrewny’
M
mòrfem ‘morfem’
mòrfòlogiô ‘morfologia’
mòrfòlogòwô słowòtwórzba || afiksowô deriwacjô ‘słowotwórstwo morfologiczne’,
‘derywacja afiksalna’
mòtiwòwóné słowò ‘wyraz motywowany’, ‘derywat’
N
neòlogizm ‘neologizm’
niemòtiwòwóné słowò ‘wyraz niemotywowany’, ‘baza’
nieproduktiwny fòrmańt ‘formant nieproduktywny’
Ò
òbòczny drżéń ‘rdzeń oboczny’
òdprowôdné słowò || pòchódné słowò ‘wyraz pochodny’
P
paradigmatowô deriwacjô ‘derywacja paradygmatyczna’
paradigmatowô słowòtwórzba ‘słowotwórstwo paradygmatyczne’
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pòstfiks ‘postfiks’
pòżëczné słowò ‘zapożyczenie’
produktiwny fòrmańt ‘formant produktywny’
prozodowi fòrmańt ‘formant prozodyczny’
prôwdzëwé złożenié ‘złożenie właściwe’
prôwdzëwô deriwacjô ‘derywacja właściwa’
przedrostk || prefiks ‘przedrostek’, ‘prefiks’
przërostk || sufiks ‘przyrostek’, ‘sufiks’
R
rodzëzna słów ‘rodzina wyrazów’
S
słowòtwórzba || deriwacjô ‘słowotwórstwo’, ‘derywacja’
słowòtwórzbné gniôzdo ‘gniazdo słowotwórcze’
słowòtwórzbné spòdlé || mòtiwùjącé słowò || baza ‘podstawa słowotwórcza’,
‘wyraz motywujący’, ‘wyraz fundujący’, ‘baza’
słowòtwórzbnô analiza ‘analiza słowotwórcza’
słowòtwórzbnô kategòriô ‘kategoria słowotwórcza’
słowòtwórzbnô mòtiwacjô ‘motywacja słowotwórcza’
słowòtwórzbnô parafraza || słowòtwórzbnô definicjô ‘parafraza słowotwórcza’,
‘definicja słowotwórcza’
słowòtwórzbnô perifraza (òmówienié) ‘peryfraza słowotwórcza’ (omówienie)
słowòtwórzbnô téma ‘temat słowotwórczy’
słowòtwórzbny fòrmańt ‘formant słowotwórczy’
słowòtwórzbny tip ‘typ słowotwórczy’
spieszczenié || hipòkòristik ‘spieszczenie’
spòdlowé słowò ‘wyraz podstawowy’
synchronowô słowòtwórzba ‘słowotwórstwo synchroniczne’
syntaksowô słowòtwórzba ‘słowotwórstwo syntaktyczne’
W
wrostk || jinfiks ‘wrostek’, ‘infiks’
Z
zdrobnienié ‘zdrobnienie’
zestawienié ‘zestawienie’
zérowi fòrmańt ‘formant zerowy’
zérowô deriwacjô ‘derywacja zerowa’
zgrëbienié ‘zgrubienie’
złożoné słowò ‘wyraz złożony’

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:01

Page 29

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

29

pòstfiks ‘postfiks’
pòżëczné słowò ‘zapożyczenie’
produktiwny fòrmańt ‘formant produktywny’
prozodowi fòrmańt ‘formant prozodyczny’
prôwdzëwé złożenié ‘złożenie właściwe’
prôwdzëwô deriwacjô ‘derywacja właściwa’
przedrostk || prefiks ‘przedrostek’, ‘prefiks’
przërostk || sufiks ‘przyrostek’, ‘sufiks’
R
rodzëzna słów ‘rodzina wyrazów’
S
słowòtwórzba || deriwacjô ‘słowotwórstwo’, ‘derywacja’
słowòtwórzbné gniôzdo ‘gniazdo słowotwórcze’
słowòtwórzbné spòdlé || mòtiwùjącé słowò || baza ‘podstawa słowotwórcza’,
‘wyraz motywujący’, ‘wyraz fundujący’, ‘baza’
słowòtwórzbnô analiza ‘analiza słowotwórcza’
słowòtwórzbnô kategòriô ‘kategoria słowotwórcza’
słowòtwórzbnô mòtiwacjô ‘motywacja słowotwórcza’
słowòtwórzbnô parafraza || słowòtwórzbnô definicjô ‘parafraza słowotwórcza’,
‘definicja słowotwórcza’
słowòtwórzbnô perifraza (òmówienié) ‘peryfraza słowotwórcza’ (omówienie)
słowòtwórzbnô téma ‘temat słowotwórczy’
słowòtwórzbny fòrmańt ‘formant słowotwórczy’
słowòtwórzbny tip ‘typ słowotwórczy’
spieszczenié || hipòkòristik ‘spieszczenie’
spòdlowé słowò ‘wyraz podstawowy’
synchronowô słowòtwórzba ‘słowotwórstwo synchroniczne’
syntaksowô słowòtwórzba ‘słowotwórstwo syntaktyczne’
W
wrostk || jinfiks ‘wrostek’, ‘infiks’
Z
zdrobnienié ‘zdrobnienie’
zestawienié ‘zestawienie’
zérowi fòrmańt ‘formant zerowy’
zérowô deriwacjô ‘derywacja zerowa’
zgrëbienié ‘zgrubienie’
złożoné słowò ‘wyraz złożony’
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złożony fòrmańt ‘formant złożony’
znaczenié ‘znaczenie’
zrost ‘zrost’
zrostk || afiks ‘zrostek’, ‘afiks’

UCHWAŁA NR 3/RJK/10 Z DNIA 07-05-2010 R.
W SPRAWIE STOSOWANIA KASZUBSKICH
TERMINÓW I POJĘĆ GRAMATYCZNYCH.
3. SŁOWOTWÓRSTWO, CZ. 2.
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące terminy i pojęcia gramatyczne ze
słowotwórstwa:
A
augmentatiwné pòzwë || zgrëbienia ‘nazwy augmentatywne’, ‘zgrubienia’
B
białczé pòzwë || białczëné pòzwë || białgłowsczé pòzwë ‘nazwy żeńskie’
D
deminutiwné pòzwë ‘nazwy deminutywne’ (zdrobnienia)
E
ekspresywné pòzwë ‘nazwy ekspresywne’
L
lëterówc ‘literowiec’
M
mòdifikacjowi deriwat ‘derywat modyfikacyjny’
mùtacjowi deriwat ‘derywat mutacyjny’
Ò
òdjimnô deriwacjô ‘derywacja ujemna’
P
pòzwë abstraktnëch znanków ‘nazwy abstrakcyjnych cech’, ‘nomina essendi’
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złożony fòrmańt ‘formant złożony’
znaczenié ‘znaczenie’
zrost ‘zrost’
zrostk || afiks ‘zrostek’, ‘afiks’

ÙCHWÔLËNK NR 3/RKJ/10 Z DNIA 07-05-2010 R.
W SPRAWIE BRËKÒWANIÔ KASZËBSCZICH
GRAMATICZNËCH TERMINÓW I PÒJÃCÓW.
3. SŁOWÒTWÓRZBA, DZÉL 2.
Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné gramaticzné terminë i pòjãcô ze
słowòtwórzbë:
A
augmentatiwné pòzwë || zgrëbienia ‘nazwy augmentatywne’, ‘zgrubienia’
B
białczé pòzwë || białczëné pòzwë || białgłowsczé pòzwë ‘nazwy żeńskie’
D
deminutiwné pòzwë ‘nazwy deminutywne’ (zdrobnienia)
E
ekspresywné pòzwë ‘nazwy ekspresywne’
L
lëterówc ‘literowiec’
M
mòdifikacjowi deriwat ‘derywat modyfikacyjny’
mùtacjowi deriwat ‘derywat mutacyjny’
Ò
òdjimnô deriwacjô ‘derywacja ujemna’
P
pòzwë abstraktnëch znanków ‘nazwy abstrakcyjnych cech’, ‘nomina essendi’

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

32

2011-01-14

10:01

Page 32

BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

pòzwë dzejaniów ‘nazwy czynności’, ‘nomina agentis’
pòzwë dzejarza, pòzwë dzejarzów ‘nazwy działacza’, ‘nomina agentis’,
‘nazwy wykonawców czynności’
pòzwë krewnotë ‘nazwy pokrewieństw’
pòzwë mieszkańców ‘nazwy mieszkańców’
pòzwë młodëch jistotów ‘nazwy istot młodych’
pòzwë môlów ‘nazwy miejsc’, ‘nomina loci’
pòzwë noszącëch znanczi ‘nazwy nosicieli cech’, ‘nomina attributiva’
pòzwë nôrzãdzów ‘nazwy narzędzi’, ‘nomina instrumenti’
pòzwë wërobinów (skùtków) i òbiektów dzejaniów || dzejaniégò ‘nazwy
wytworów’ (rezultatów) i obiektów czynności’, ‘nomina patientis’
pòzwë zbiérów ‘nazwy zbiorów’, ‘nomina collectiva’
prozodiowô deriwacjô ‘derywacja prozodyczna’
S
skrótówc ‘skrótowiec’
szlabizówc ‘sylabowiec’
T
transpòzycjowi deriwat ‘derywat transpozycyjny’
Z
zgrëbienia || augmentatiwné pòzwë ‘zgrubienia’, ‘nazwy augmentatywne’
zwãkówc ‘głoskowiec’

UCHWAŁA NR 4/RJK/10 Z DNIA 07-05-2010 R.
W SPRAWIE STOSOWANIA
KASZUBSKICH POJĘĆ I TERMINÓW
LEKSYKALNYCH
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące terminy i pojęcia gramatyczne odnoszące się do leksyki:
A
absorpcjô ‘absorpcja’
adideacjô ‘adideacja’
aglutinacjowô pòzwa ‘nazwa aglutynacyjna’
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pòzwë dzejaniów ‘nazwy czynności’, ‘nomina agentis’
pòzwë dzejarza, pòzwë dzejarzów ‘nazwy działacza’, ‘nomina agentis’,
‘nazwy wykonawców czynności’
pòzwë krewnotë ‘nazwy pokrewieństw’
pòzwë mieszkańców ‘nazwy mieszkańców’
pòzwë młodëch jistotów ‘nazwy istot młodych’
pòzwë môlów ‘nazwy miejsc’, ‘nomina loci’
pòzwë noszącëch znanczi ‘nazwy nosicieli cech’, ‘nomina attributiva’
pòzwë nôrzãdzów ‘nazwy narzędzi’, ‘nomina instrumenti’
pòzwë wërobinów (skùtków) i òbiektów dzejaniów || dzejaniégò ‘nazwy
wytworów’ (rezultatów) i obiektów czynności’, ‘nomina patientis’
pòzwë zbiérów ‘nazwy zbiorów’, ‘nomina collectiva’
prozodiowô deriwacjô ‘derywacja prozodyczna’
S
skrótówc ‘skrótowiec’
szlabizówc ‘sylabowiec’
T
transpòzycjowi deriwat ‘derywat transpozycyjny’
Z
zgrëbienia || augmentatiwné pòzwë ‘zgrubienia’, ‘nazwy augmentatywne’
zwãkówc ‘głoskowiec’

ÙCHWÔLËNK NR 4/RKJ/10 Z DNIA 07-05-2010 R.
W SPRAWIE BRËKÒWANIÔ
KASZËBSCZICH LEKSYKALNËCH
TERMINÓW I PÒJÃCÓW
Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné gramaticzné terminë i pòjãcô tikającé
sã leksyczi:
A
absorpcjô ‘absorpcja’
adideacjô ‘adideacja’
aglutinacjowô pòzwa ‘nazwa aglutynacyjna’

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

34

2011-01-14

10:01

Page 34

BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

akcjonim ‘akcjonim’ (nazwa wydarzenia historyczn.)
aktonim ‘aktonim’ (nazwa umowy i porozumienia dyplomat.)
ameliorizm ‘amelioryzm’ (wyraz o dodatnim znaczeniu)
amerikanizm ‘amerykanizm’
ampùtacjowô pòzwa ‘nazwa amputacyjna’
anemonim ‘anemonim’ (nazwa wiatru)
anglicyzm || anielcyzm ‘anglicyzm’
animizacjô || òżëwienié ‘animizacja’, ‘ożywienie’
anojkonim ‘anojkonim’ (nazwa obiektu niezamieszkałego)
antonim ‘antonim’
antroponim ‘antroponim’ (nazwa osobowa)
apelatiw ‘apelatyw’ (wyraz pospolity)
apotropejiczné miono ‘imię apotropeiczne’
aramajizm ‘aramaizm’
archajizacjô ‘archaizacja’
archajizm ‘archaizm’
augmentatiw || zgrëbienié ‘augmentatyw’, ‘zgrubienie’
augmentatiwnô pòzwa ‘nazwa augmentatywna’
awonimik ‘awonimik’ (forma po dziadku)
B
barbarizm || zapòżëczenié ‘barbaryzm’, ‘zapożyczenie’
(wyraz zapożyczony)
biblizm ‘biblizm’
bionim ‘bionim’ (nazwa istoty żywej)
biôłorutenizm ‘białorutenizm’
bòhemizm ‘bohemizm’ ob. ‘czechizm’
C
choronim ‘choronim’ (nazwa państwa lub krainy)
chrematonim ‘chrematonim’ (nazwa kulturowa)
czechizm ‘czechizm’
D
dejifikacjô || ùbóstwienié ‘deifikacja’, ‘ubóstwienie’
deleksykalizacjô ‘deleksykalizacja’
deminutiw ‘deminutyw’
deminutiwnô pòzwa || zdrobniałô pòzwa ‘nazwa deminutywna’, ‘nazwa zdrobniała’
dendronim ‘dendronim’ (nazwa drzewa)
deteriorizm ‘deterioryzm’ (wyraz o ujemnym znaczeniu)
dialekt ‘dialekt’
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akcjonim ‘akcjonim’ (pòzwa historicznégò wëdarzeniô)
aktonim ‘aktonim’ (pòzwa ùmòwë i diplomaticznégò dogadënkù)
ameliorizm ‘amelioryzm’ (słowò ò dodatnim znaczenim)
amerikanizm ‘amerykanizm’
ampùtacjowô pòzwa ‘nazwa amputacyjna’
anemonim ‘anemonim’ (nazwa wiatru)
anglicyzm || anielcyzm ‘anglicyzm’
animizacjô || òżëwienié ‘animizacja’, ‘ożywienie’
anojkonim ‘anojkonim’ (pòzwa niezamieszkałégò òbiektu)
antonim ‘antonim’
antroponim ‘antroponim’ (personowô pòzwa)
apelatiw ‘apelatyw’ (pòspòlité słowò)
apotropejiczné miono ‘imię apotropeiczne’
aramajizm ‘aramaizm’
archajizacjô ‘archaizacja’
archajizm ‘archaizm’
augmentatiw || zgrëbienié ‘augmentatyw’, ‘zgrubienie’
augmentatiwnô pòzwa ‘nazwa augmentatywna’
awonimik ‘awonimik’ (fòrma pò dzadekù)
B
barbarizm || zapòżëczenié ‘barbaryzm’, ‘zapożyczenie’
(zapòżëczoné słowò)
biblizm ‘biblizm’
bionim ‘bionim’ (pòzwa żëwi jistotë)
biôłorutenizm ‘białorutenizm’
bòhemizm ‘bohemizm’ òb. ‘czechizm’
C
choronim ‘choronim’ (pòzwa państwa abò krôjnë)
chrematonim ‘chrematonim’ (kùlturowô pòzwa)
czechizm ‘czechizm’
D
dejifikacjô || ùbóstwienié ‘deifikacja’, ‘ubóstwienie’
deleksykalizacjô ‘deleksykalizacja’
deminutiw ‘deminutyw’
deminutiwnô pòzwa || zdrobniałô pòzwa ‘nazwa deminutywna’, ‘nazwa zdrobniała’
dendronim ‘dendronim’ (pòzwa drzéwiãca)
deteriorizm ‘deterioryzm’ (słowò ò ùjemnym znaczenim)
dialekt ‘dialekt’
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dialektizacjô ‘dialektyzacja’
dikcjonôrz ‘dykcjonarz’
E
ekspresywizm ‘ekspresywizm’
emocjonalizm ‘emocjonalizm’
etimologiczné znaczenié || sztrukturalné znaczenié ‘znaczenie etymologiczne’,
‘znaczenie strukturalne’
etnicznô pòzwa ‘nazwa etniczna’
eufemizm ‘eufemizm’
F
faleronim ‘faleronim’ (nazwa odznaczenia, orderu)
fitonim ‘fitonim’ (nazwa rośliny)
fraza ‘fraza’
frazem ‘frazem’
frazeologiô ‘frazeologia’
frazeologizm ‘frazeologizm’
G
galicyzm ‘galicyzm’
germanizm ‘germanizm’
głoskówc ‘głoskowiec’
grafem ‘grafem’
grecyzm ‘grecyzm’
gwara || gôdka ‘gwara’
H
hagionim ‘hagionim’ (nazwa obiektu sakralnego)
haplologiô ‘haplologia’
hebrajizm ‘hebraizm’
heortonim ‘heortonim’ (nazwa święta)
hibrida ‘hybryda’
hibridalnô pòzwa ‘nazwa hybrydalna’
hidronim ‘hydronim’ (nazwa wodna)
hodonim ‘hodonim’ (nazwa traktu komunikacyjnego)
homofón ‘homofon’
homograf ‘homograf’
homonim ‘homonim’
J
jiberizm ‘iberyzm’
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dialektizacjô ‘dialektyzacja’
dikcjonôrz ‘dykcjonarz’
E
ekspresywizm ‘ekspresywizm’
emocjonalizm ‘emocjonalizm’
etimologiczné znaczenié || sztrukturalné znaczenié ‘znaczenie etymologiczne’,
‘znaczenie strukturalne’
etnicznô pòzwa ‘nazwa etniczna’
eufemizm ‘eufemizm’
F
faleronim ‘faleronim’ (pòzwa òdznaczeniô, òrderu)
fitonim ‘fitonim’ (pòzwa roscënë)
fraza ‘fraza’
frazem ‘frazem’
frazeologiô ‘frazeologia’
frazeologizm ‘frazeologizm’
G
galicyzm ‘galicyzm’
germanizm ‘germanizm’
głoskówc ‘głoskowiec’
grafem ‘grafem’
grecyzm ‘grecyzm’
gwara || gôdka ‘gwara’
H
hagionim ‘hagionim’ (pòzwa sakralnégò òbiektu)
haplologiô ‘haplologia’
hebrajizm ‘hebraizm’
heortonim ‘heortonim’ (pòzwa swiãta)
hibrida ‘hybryda’
hibridalnô pòzwa ‘nazwa hybrydalna’
hidronim ‘hydronim’ (wòdnô pòzwa)
hodonim ‘hodonim’ (pòzwa kòmùnikacjowégò traktu)
homofón ‘homofon’
homograf ‘homograf’
homonim ‘homonim’
J
jiberizm ‘iberyzm’
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jideonim ‘ideonim’ (nazwa kierunku ideowego i artystycznego)
jidióm, jidiomatizm ‘idiom’, ‘idiomatyzm’
jindiwidualizm ‘indywidualizm’
jinstitucjonizm ‘instytucjonizm’ (nazwa instytucji)
jinternacjonalizm ‘internacjonalizm’
K
kalãdarzowé miono, swiãté miono ‘imię kalendarzowe’, imię święte’
kalka ‘kalka’
kalkòwanié ‘kalkowanie’
kampanonim ‘kampanonim’ (nazwa dzwonu)
kaszëbienié ‘kaszubienie’
kaszëbizm ‘kaszubizm’
kategòriô ‘kategoria’
komponowónô pòzwa || złożonô pòzwa ‘nazwa komponowana’, ‘ nazwa złożona’
kontaminacjô ‘kontaminacja’, ‘skrzyżowanie’
konwersjô ‘konwersja’
kosmonim ‘kosmonim’
kosmonimiô ‘kosmonimia’
krótkòznaczënk || synonim ‘bliskoznacznik’, ‘synonim’
kùlturowô pòzwa ‘nazwa kulturowa’
L
latinizm ‘latynizm’
leksem ‘leksem’
leksyka ‘leksyka’ zob. słowizna
leksykalizacjô ‘leksykalizacja’
leksykògrafiô ‘leksykografia’
leksykòlogiô ‘leksykologia’
leksykón ‘leksykon’
lëteracczé miono ‘imię literackie’
lëterówc ‘literowiec’
M
madżarizm ‘hungaryzm’
makaronizm ‘makaronizm’
makaronizowanié ‘makaronizowanie’
makrotopònim ‘makrotoponim’ (nazwa większego obiektu geograf.)
maksyma ‘maksyma’
maritonimik ‘marytonimik’ (forma nazwiska po mężu)
mazurzenié ‘mazurzenie’
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jideonim ‘ideonim’ (pòzwa dejowégò i artistnégò czerënkù)
jidióm, jidiomatizm ‘idiom’, ‘idiomatyzm’
jindiwidualizm ‘indywidualizm’
jinstitucjonizm ‘instytucjonizm’ (pòzwa jinstitucji)
jinternacjonalizm ‘internacjonalizm’
K
kalãdarzowé miono, swiãté miono ‘imię kalendarzowe’, imię święte’
kalka ‘kalka’
kalkòwanié ‘kalkowanie’
kampanonim ‘kampanonim’ (pòzwa zwònu)
kaszëbienié ‘kaszubienie’
kaszëbizm ‘kaszubizm’
kategòriô ‘kategoria’
komponowónô pòzwa || złożonô pòzwa ‘nazwa komponowana’, ‘ nazwa złożona’
kontaminacjô ‘kontaminacja’, ‘skrzyżowanie’
konwersjô ‘konwersja’
kosmonim ‘kosmonim’
kosmonimiô ‘kosmonimia’
krótkòznaczënk || synonim ‘bliskoznacznik’, ‘synonim’
kùlturowô pòzwa ‘nazwa kulturowa’
L
latinizm ‘latynizm’
leksem ‘leksem’
leksyka ‘leksyka’ zob. słowizna
leksykalizacjô ‘leksykalizacja’
leksykògrafiô ‘leksykografia’
leksykòlogiô ‘leksykologia’
leksykón ‘leksykon’
lëteracczé miono ‘imię literackie’
lëterówc ‘literowiec’
M
madżarizm ‘hungaryzm’
makaronizm ‘makaronizm’
makaronizowanié ‘makaronizowanie’
makrotopònim ‘makrotoponim’ (pòzwa wiãkszégò geògraficznégò òbiektu)
maksyma ‘maksyma’
maritonimik ‘marytonimik’ (fòrma nôzwëska pò chłopie)
mazurzenié ‘mazurzenie’
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metafora ‘metafora’, ‘przenośnia’
metonimiô ‘metonimia’, ‘zamiennia’
mieszanié szeregów ‘mieszanie szeregów’
mikrotopònim ‘mikrotoponim’ (nazwa mniejszego obiektu geograf.)
mitonim ‘mitonim’ (nazwa obiektu mitologicznego)
N
neologizm || nowisłów ‘neologizm’, ‘nowotwór’
niekalãdarzowé miono, nieswiãté miono ‘imię niekalendarzowe’,
‘imię nieświęte’
O
ojkonim ‘ojkonim’ (nazwa obiektu zamieszkałego)
oronim ‘oronim’ (nazwa górska)
Ò
òmówienié || perifraza ‘omówienie’, ‘peryfraza’
ònomatopeja ‘onomatopeja’
òrientalizm ‘orientalizm’
òżëwienié || animizacjô ‘ożywienie’, ‘animizacja’
P
patronimicznô pòzwa ‘nazwa patronimiczna’
patronimik ‘patronimik’
pejoratiwny ‘pejoratywny’
perifraza || òmówienié ‘peryfraza’, ‘omówienie’
personifikacjô || ùpersonowanié ‘personifikacja’, ‘uosobienie’
plateonim ‘plateonim’ (nazwa ulicy)
polisem ‘polisem’
polisemiô ‘polisemia’
porejonim ‘porejonim’ (nazwa środka transportu)
potocyzm ‘potocyzm’
pòétizm ‘poetyzm’
pòlonizm ‘polonizm’
pòsesywnô pòzwa ‘nazwa posesywna, ‘nazwa dzierżawcza’
pòzwë lëdzy, topònimów, miesczé, kosmiczné, zwierzãt ‘nazewnictwo
antroponimiczne, toponimiczne, miejskie, kosmiczne, zwierząt’
primarnô pòzwa ‘nazwa prymarna’
prowincjonalizm ‘prowincjonalizm’
prôwdzëwé złożenié ‘złożenie właściwe’
przësłowié ‘przysłowie’
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metafora ‘metafora’, ‘przenośnia’
metonimiô ‘metonimia’, ‘zamiennia’
mieszanié szeregów ‘mieszanie szeregów’
mikrotopònim ‘mikrotoponim’ (pòzwa miészégò geògraficznégò òbiektu)
mitonim ‘mitonim’ (pòzwa mitologicznégò òbiektu)
N
neologizm || nowisłów ‘neologizm’, ‘nowotwór’
niekalãdarzowé miono, nieswiãté miono ‘imię niekalendarzowe’,
‘imię nieświęte’
O
ojkonim ‘ojkonim’ (pòzwa zamieszkałégò òbiektu)
oronim ‘oronim’ (górskô pòzwa)
Ò
òmówienié || perifraza ‘omówienie’, ‘peryfraza’
ònomatopeja ‘onomatopeja’
òrientalizm ‘orientalizm’
òżëwienié || animizacjô ‘ożywienie’, ‘animizacja’
P
patronimicznô pòzwa ‘nazwa patronimiczna’
patronimik ‘patronimik’
pejoratiwny ‘pejoratywny’
perifraza || òmówienié ‘peryfraza’, ‘omówienie’
personifikacjô || ùpersonowanié ‘personifikacja’, ‘uosobienie’
plateonim ‘plateonim’ (pòzwa szaséju)
polisem ‘polisem’
polisemiô ‘polisemia’
porejonim ‘porejonim’ (pòzwa strzódka transpòrtu)
potocyzm ‘potocyzm’
pòétizm ‘poetyzm’
pòlonizm ‘polonizm’
pòsesywnô pòzwa ‘nazwa posesywna, ‘nazwa dzierżawcza’
pòzwë lëdzy, topònimów, miesczé, kosmiczné, zwierzãt ‘nazewnictwo
antroponimiczne, toponimiczne, miejskie, kosmiczne, zwierząt’
primarnô pòzwa ‘nazwa prymarna’
prowincjonalizm ‘prowincjonalizm’
prôwdzëwé złożenié ‘złożenie właściwe’
przësłowié ‘przysłowie’
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pseudonim ‘pseudonim’
purizm ‘puryzm’
R
realné znaczenié ‘znaczenie realne’
regionalizm ‘regionalizm’
rodowô pòzwa ‘nazwa rodowa’
rusycyzm || rutenizm ‘rusycyzm’, ‘rutenizm’
rzeklëna ‘powiedzenie’
S
sekundarnô pòzwa ‘nazwa sekundarna’
semantika ‘semantyka’
semen ‘semen’
sentencjô ‘sentencja’
słowacyzm ‘słowacyzm’
słowarzowé hasło ‘hasło słownikowe’
słowizna ‘słownictwo’
słowôrz ‘słownik’
służebnô pòzwa ‘nazwa służebna’
stilizacjô ‘stylizacja’
substitucjowô pòzwa ‘nazwa substytucyjna’
synonim, krótkòznaczënk ‘synonim’, ‘bliskoznacznik’
szlabizówc ‘sylabowiec’
szpëtnô mòwa || wulgarizm ‘wulgaryzm’
sztrukturalné znaczenié || etimologiczné znaczenié ‘znaczenie strukturalne’,
‘znaczenie etymologiczne’
T
teonim ‘teonim’ (nazwa bóstwa, Boga)
tezaurus ‘tezaurus’
tironim ‘tyronim’ (nazwa gatunku sera)
topònim ‘toponim’ (nazwa geograficzna)
topònimiô ‘toponimia’
topògraficznô pòzwa ‘nazwa topograficzna’
tërcyzm ‘turcyzm’
U
uniwerbizacjô ‘uniwerbizacja’
Ù
ùbóstwienié || dejifikacjô ‘ ubóstwienie’, ‘deifikacja’
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pseudonim ‘pseudonim’
purizm ‘puryzm’
R
realné znaczenié ‘znaczenie realne’
regionalizm ‘regionalizm’
rodowô pòzwa ‘nazwa rodowa’
rusycyzm || rutenizm ‘rusycyzm’, ‘rutenizm’
rzeklëna ‘powiedzenie’
S
sekundarnô pòzwa ‘nazwa sekundarna’
semantika ‘semantyka’
semen ‘semen’
sentencjô ‘sentencja’
słowacyzm ‘słowacyzm’
słowarzowé hasło ‘hasło słownikowe’
słowizna ‘słownictwo’
słowôrz ‘słownik’
służebnô pòzwa ‘nazwa służebna’
stilizacjô ‘stylizacja’
substitucjowô pòzwa ‘nazwa substytucyjna’
synonim, krótkòznaczënk ‘synonim’, ‘bliskoznacznik’
szlabizówc ‘sylabowiec’
szpëtnô mòwa || wulgarizm ‘wulgaryzm’
sztrukturalné znaczenié || etimologiczné znaczenié ‘znaczenie strukturalne’,
‘znaczenie etymologiczne’
T
teonim ‘teonim’ (pòzwa bóstwa, Bòga)
tezaurus ‘tezaurus’
tironim ‘tyronim’ (pòzwa gatënkù sera)
topònim ‘toponim’ (geògraficznô pòzwa)
topònimiô ‘toponimia’
topògraficznô pòzwa ‘nazwa topograficzna’
tërcyzm ‘turcyzm’
U
uniwerbizacjô ‘uniwerbizacja’
Ù
ùbóstwienié || dejifikacjô ‘ ubóstwienie’, ‘deifikacja’
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ùkrajinizm ‘ukrainizm’
ùrbònim ‘urbonim’ (nazwa ulicy, por. ‘plateonim’)
ùpersonowanié || personifikacjô ‘uosobienie’, ‘personifikacja’
W
wërażenié ‘wyrażenie’
wiech ‘wiech’
wulgarizm || szpëtnô mòwa ‘wulgaryzm’
Z
zapòżëczenié || barbarizm ‘zapożyczenie’ (wyraz zapożyczony), ‘barbaryzm’
zdrobniałô pòzwa || deminutiwnô pòzwa ‘nazwa zdrobniała’, ‘nazwa
deminutywna’
zdrobnienié ‘zdrobnienie’
zestawienié ‘zestawienie’
zgrëbienié || augmentatiw ‘zgrubienie’, ‘augmentatyw’
złożonô pòzwa || komponowónô pòzwa ‘nazwa złożona’, ‘nazwa komponowana’
zoonim ‘zoonim’ (nazwa zwierzęcia)
Ż
żargònizm ‘żargonizm’
żargón ‘żargon’

UCHWAŁA NR 5/RJK/10 Z DN. 18-06-2010 R.
W SPRAWIE KASZUBSKICH NAZW MUZEÓW
NA KASZUBACH
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie nazwy muzeów na
Kaszubach:
B
(Bëtowò ‘Bytów’)
Zôpadno-Kaszëbsczé Mùzeum w Bëtowie
‘Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie’
partë ‘oddziały’
(Bëtowò ‘Bytów’)
Part Historii Gardu Zôpadno-Kaszëbsczégò Mùzeum
‘Oddział Historii Miasta Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego’
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ùkrajinizm ‘ukrainizm’
ùrbònim ‘urbonim’ (pòzwa szasé, pòr. ‘plateonim’)
ùpersonowanié || personifikacjô ‘uosobienie’, ‘personifikacja’
W
wërażenié ‘wyrażenie’
wiech ‘wiech’
wulgarizm || szpëtnô mòwa ‘wulgaryzm’
Z
zapòżëczenié || barbarizm ‘zapożyczenie’ (zapòżëczoné słowò), ‘barbaryzm’
zdrobniałô pòzwa || deminutiwnô pòzwa ‘nazwa zdrobniała’, ‘nazwa
deminutywna’
zdrobnienié ‘zdrobnienie’
zestawienié ‘zestawienie’
zgrëbienié || augmentatiw ‘zgrubienie’, ‘augmentatyw’
złożonô pòzwa || komponowónô pòzwa ‘nazwa złożona’, ‘nazwa komponowana’
zoonim ‘zoonim’ (zwierzãcô pòzwa)
Ż
żargònizm ‘żargonizm’
żargón ‘żargon’

ÙCHWÔLËNK NR 5/RKJ/10 Z DN. 18-06-2010 R.
W SPRAWIE KASZËBSCZICH PÒZWÓW MÙZEÓW
NA KASZËBACH
Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné kaszëbsczé pòzwë mùzeów na
Kaszëbach:
B
(Bëtowò ‘Bytów’)
Zôpadno-Kaszëbsczé Mùzeum w Bëtowie
‘Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie’
partë ‘oddziały’
(Bëtowò ‘Bytów’)
Part Historii Gardu Zôpadno-Kaszëbsczégò Mùzeum
‘Oddział Historii Miasta Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego’
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(Wiôldżé Płótowò ‘Płotowo’)
Mùzeum Pòlsczi Szkòłë we Wiôldżim Płótowie
‘Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie’
C
(Chmielno ‘Chmielno’)
Mùzeum Kaszëbsczi Ceramiczi Neclów w Chmielnie
‘Muzeum Kaszubskiej Ceramiki Neclów w Chmielnie’
(Chònice ‘Chojnice’)
Historëczno-Etnografné Mùzeum w Chònicach
‘Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach’
(Człëchòwò ‘Człuchów’)
Regionalné Mùzeum w Człëchòwie
‘Muzeum Regionalne w Człuchowie’
G
(Gduńsk ‘Gdańsk’)
Centralné Mòrsczé Mùzeum we Gduńskù
‘Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku’
partë ‘oddziały’
(Gduńsk ‘Gdańsk’)
Òkrãt-mùzeum Sołdek ‘Statek-muzeum Sołdek’
Klausznik ‘Żuraw’
„Dôr Pòmòrzégò ’„Dar Pomorza’
(Hél ‘Hel’)
Mùzeum Rëbaczeniô ‘Muzeum Rybołówstwa’
(Dërszewò ‘Tczew’)
Mùzeum Wisłë ‘Muzeum Wisły’
(Rëbacczé Kątë ‘Kąty Rybackie’)
Mùzeum Wiselnégò Zôloju ‘Muzeum Zalewu Wiślanego’
Blizë: Rozewié, Stilo, Hél, Mòrskô Krinica
‘Latarnie Morskie: Rozewie, Stilo, Hel, Krynica Morska’
Archeologòwé Mùzeum we Gduńskù ‘Muzeum Archeologiczne
w Gdańsku’
partë ‘oddziały’
(Gduńsk ‘Gdańsk’)
Centrum Archeologòwi Edukacji Mòdri Lew
‘Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew’
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(Wiôldżé Płótowò ‘Płotowo’)
Mùzeum Pòlsczi Szkòłë we Wiôldżim Płótowie
‘Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie’
C
(Chmielno ‘Chmielno’)
Mùzeum Kaszëbsczi Ceramiczi Neclów w Chmielnie
‘Muzeum Kaszubskiej Ceramiki Neclów w Chmielnie’
(Chònice ‘Chojnice’)
Historëczno-Etnografné Mùzeum w Chònicach
‘Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach’
(Człëchòwò ‘Człuchów’)
Regionalné Mùzeum w Człëchòwie
‘Muzeum Regionalne w Człuchowie’
G
(Gduńsk ‘Gdańsk’)
Centralné Mòrsczé Mùzeum we Gduńskù
‘Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku’
partë ‘oddziały’
(Gduńsk ‘Gdańsk’)
Òkrãt-mùzeum Sołdek ‘Statek-muzeum Sołdek’
Klausznik ‘Żuraw’
„Dôr Pòmòrzégò ’„Dar Pomorza’
(Hél ‘Hel’)
Mùzeum Rëbaczeniô ‘Muzeum Rybołówstwa’
(Dërszewò ‘Tczew’)
Mùzeum Wisłë ‘Muzeum Wisły’
(Rëbacczé Kątë ‘Kąty Rybackie’)
Mùzeum Wiselnégò Zôloju ‘Muzeum Zalewu Wiślanego’
Blizë: Rozewié, Stilo, Hél, Mòrskô Krinica
‘Latarnie Morskie: Rozewie, Stilo, Hel, Krynica Morska’
Archeologòwé Mùzeum we Gduńskù ‘Muzeum Archeologiczne
w Gdańsku’
partë ‘oddziały’
(Gduńsk ‘Gdańsk’)
Centrum Archeologòwi Edukacji Mòdri Lew
‘Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew’

47

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

48

2011-01-14

10:01

Page 48

BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

(Gniéw ‘Gniew’)
Part w Gniewie – Zómk ‘Oddział w Gniewie – Zamek’
(Sopòt ‘Sopot’)
Archeologòwi skansen Zómkòwiszcze w Sopòce
‘Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie’
Historëczné Mùzeum Gardu Gduńsk
‘Muzeum Historyczne Miasta Gdańska’
partë ‘oddziały’:
Radnica Przédnégò Gardu ‘Ratusz Głównego Miasta’
Dwór Artusa ‘Dwór Artusa’
Bùdink Ùphagena ‘Dom Uphagena’
Mùzeum Jantaru ‘Muzeum Bursztynu’
Mùzeum Wieżowëch Zégrów ‘Muzeum Zegarów Wieżowych’
Mùzeum Pòlsczi Pòcztë ‘Muzeum Poczty Polskiej’
Festinga Ùscé Wisłë ‘Twierdza Wisłoujście’
Wachtowniô Nr 1 na Westerplatte ‘Wartownia Nr 1 na Westerplatte’
Nôrodné Mùzeum we Gduńskù
‘Muzeum Narodowe w Gdańsku’
partë ‘oddziały’:
(Gduńsk ‘Gdańsk’)
Part Dôwnégò Kùńsztu ‘Oddział Sztuki Dawnej’
Part Terôczasnégò Kùńsztu – Pałac Òpatów
‘Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów’
Part Etnografii – Òpacczi Spikrz ‘Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki’
Part Zelonô Bróma ‘Oddział Zielona Brama’
Gduńskô Galeriô Fòtografii ‘Gdańska Galeria Fotografii’
(Bãdomino ‘Będomin’)
Mùzeum Nôrodnégò Himnu w Bãdominie
‘Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie’
(Wiôldżé Waplewò ‘Waplewo Wielkie’)
Mùzeum Szlachecczi Tradicji w Wiôldżim Waplewie
‘Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim’
Mùzeum II Swiatowi Wòjnë ‘Muzeum II Wojny Światowej’
(Gdiniô ‘Gdynia’)
Mùzeum Gardu Gdini ‘Muzeum Miasta Gdyni’
partë ‘oddziały’:
Chëcz Ôbrama ‘Domek Abrahama’
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(Gniéw ‘Gniew’)
Part w Gniewie – Zómk ‘Oddział w Gniewie – Zamek’
(Sopòt ‘Sopot’)
Archeologòwi skansen Zómkòwiszcze w Sopòce
‘Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie’
Historëczné Mùzeum Gardu Gduńsk
‘Muzeum Historyczne Miasta Gdańska’
partë ‘oddziały’:
Radnica Przédnégò Gardu ‘Ratusz Głównego Miasta’
Dwór Artusa ‘Dwór Artusa’
Bùdink Ùphagena ‘Dom Uphagena’
Mùzeum Jantaru ‘Muzeum Bursztynu’
Mùzeum Wieżowëch Zégrów ‘Muzeum Zegarów Wieżowych’
Mùzeum Pòlsczi Pòcztë ‘Muzeum Poczty Polskiej’
Festinga Ùscé Wisłë ‘Twierdza Wisłoujście’
Wachtowniô Nr 1 na Westerplatte ‘Wartownia Nr 1 na Westerplatte’
Nôrodné Mùzeum we Gduńskù
‘Muzeum Narodowe w Gdańsku’
partë ‘oddziały’:
(Gduńsk ‘Gdańsk’)
Part Dôwnégò Kùńsztu ‘Oddział Sztuki Dawnej’
Part Terôczasnégò Kùńsztu – Pałac Òpatów
‘Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów’
Part Etnografii – Òpacczi Spikrz ‘Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki’
Part Zelonô Bróma ‘Oddział Zielona Brama’
Gduńskô Galeriô Fòtografii ‘Gdańska Galeria Fotografii’
(Bãdomino ‘Będomin’)
Mùzeum Nôrodnégò Himnu w Bãdominie
‘Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie’
(Wiôldżé Waplewò ‘Waplewo Wielkie’)
Mùzeum Szlachecczi Tradicji w Wiôldżim Waplewie
‘Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim’
Mùzeum II Swiatowi Wòjnë ‘Muzeum II Wojny Światowej’
(Gdiniô ‘Gdynia’)
Mùzeum Gardu Gdini ‘Muzeum Miasta Gdyni’
partë ‘oddziały’:
Chëcz Ôbrama ‘Domek Abrahama’
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Mùzeum Wòjnowi Marinarczi w Gdini
‘Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni’
partë ‘oddziały’:
Òkrãt-mùzeum ORP BŁYSKAWICA ‘Okręt-muzeum ORP BŁYSKAWICA’
H
(Hél ‘Hel’)
Mùzeum Òbrónë Ùbrzeżégò ‘Muzeum Obrony Wybrzeża’
J
(Jastarniô ‘Jastarnia’)
Rëbacczé Mùzeum „Pòd Ùstrzechą’ w Jastarni
‘Muzeum Rybackie „Pod Strzechą’ w Jastarni’
Rëbackô Chëcz ‘Chata Rybacka’
K
(Kartuze ‘Kartuzy’)
Kaszëbsczé Mùzeum miona Frãcëszka Trédra
‘Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera’
(Kòscérzna ‘Kościerzyna’)
Mùzeum Kòscersczi Zemi ‘Muzeum Ziemi Kościerskiej’
(Krokòwò ‘Krokowa’)
Regionalné Mùzeum w Krokowie ‘Muzeum Regionalne w Krokowej’
L
(Lãbórg ‘Lębork’)
Mùzeum w Lãbòrgù ‘Muzeum w Lęborku’
P
(Przedkòwò ‘Przodkowo’)
Mùzeum Ògniowiznë w Przedkòwie ‘Muzeum Pożarnictwa w Przodkowie’
(Pùck ‘Puck’)
Mùzeum Pùcczi Zemi miona Floriana Cenôwë
‘Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy’
partë ‘oddziały’:
(Pùck ‘Puck’)
Etnografny Part Szpëtôlëk ‘Odział Etnograficzny Szpitalik’
Historëczno-Archeologòwi Part Mieszczańsczi Bùdink
‘Oddział Historyczno-Archeologiczny Kamienica Mieszczańska’
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Mùzeum Wòjnowi Marinarczi w Gdini
‘Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni’
partë ‘oddziały’:
Òkrãt-mùzeum ORP BŁYSKAWICA ‘Okręt-muzeum ORP BŁYSKAWICA’
H
(Hél ‘Hel’)
Mùzeum Òbrónë Ùbrzeżégò ‘Muzeum Obrony Wybrzeża’
J
(Jastarniô ‘Jastarnia’)
Rëbacczé Mùzeum „Pòd Ùstrzechą’ w Jastarni
‘Muzeum Rybackie „Pod Strzechą’ w Jastarni’
Rëbackô Chëcz ‘Chata Rybacka’
K
(Kartuze ‘Kartuzy’)
Kaszëbsczé Mùzeum miona Frãcëszka Trédra
‘Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera’
(Kòscérzna ‘Kościerzyna’)
Mùzeum Kòscersczi Zemi ‘Muzeum Ziemi Kościerskiej’
(Krokòwò ‘Krokowa’)
Regionalné Mùzeum w Krokowie ‘Muzeum Regionalne w Krokowej’
L
(Lãbórg ‘Lębork’)
Mùzeum w Lãbòrgù ‘Muzeum w Lęborku’
P
(Przedkòwò ‘Przodkowo’)
Mùzeum Ògniowiznë w Przedkòwie ‘Muzeum Pożarnictwa w Przodkowie’
(Pùck ‘Puck’)
Mùzeum Pùcczi Zemi miona Floriana Cenôwë
‘Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy’
partë ‘oddziały’:
(Pùck ‘Puck’)
Etnografny Part Szpëtôlëk ‘Odział Etnograficzny Szpitalik’
Historëczno-Archeologòwi Part Mieszczańsczi Bùdink
‘Oddział Historyczno-Archeologiczny Kamienica Mieszczańska’
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(Nôdolé ‘Nadole’)
Gbùrskô ë Rëbackô Zôgroda w Nôdolim ‘Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu’
(Òstrowò ‘Ostrowo’)
Pszczolarsczé Mùzeum w Òstrowie ‘Muzeum Pszczelarstwa w Ostrowie’
S
(Słëpsk ‘Słupsk’)
Mùzeum Westrzédnégò Pòmòrzégò w Słëpskù
‘Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku’
partë ‘oddziały’:
(Klëczi ‘Kluki’)
Mùzeum Słowińsczi Wsë w Klëkach ‘Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach’
(Swòłowò ‘Swołowo’)
Mùzealnô Zôgroda w Swòłowie ‘Muzealna Zagroda w Swołowie’
(Smôłdzëno ‘Smołdzino’)
Mùzeum Rodë w Smôłdzënie ‘Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie’
(Sztutowò ‘Sztutowo’)
Mùzeum „Stutthof’ w Sztutowie ‘Muzeum „Stutthof’ w Sztutowie’
T
(Toruń ‘Toruń’)
Etnografné Mùzeum miona Marii Znamierowsczi – Prufferowi w Toruniu
‘Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu’
W
(Wdzydze ‘Wdzydze Kiszewskie’)
Mùzeum – Kaszëbsczi Etnografny Park miona Tédorë i Jizydora Gùlgòwsczich
we Wdzydzach ‘Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich’
(Wejrowò ‘Wejherowo’)
Mùzeum Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi we Wejrowie
‘Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie’
(Wielé ‘Wiele’)
Mùzeum Zôbòrsczi Zemi Galeriô Terôczasnégò Lëdowégò Kùńsztu miona L. Brzezyńsczégò ‘Muzeum Ziemi Zaborskiej Galeria Współczesnej Sztuki Ludowej im. L.
Brzezińskiego’
(Wiôlgô Wies ‘Władysławowo’)
Centrum Pamiãcë Józefa Hallera ‘Centrum Pamięci Józefa Hallera’
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(Nôdolé ‘Nadole’)
Gbùrskô ë Rëbackô Zôgroda w Nôdolim ‘Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu’
(Òstrowò ‘Ostrowo’)
Pszczolarsczé Mùzeum w Òstrowie ‘Muzeum Pszczelarstwa w Ostrowie’
S
(Słëpsk ‘Słupsk’)
Mùzeum Westrzédnégò Pòmòrzégò w Słëpskù
‘Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku’
partë ‘oddziały’:
(Klëczi ‘Kluki’)
Mùzeum Słowińsczi Wsë w Klëkach ‘Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach’
(Swòłowò ‘Swołowo’)
Mùzealnô Zôgroda w Swòłowie ‘Muzealna Zagroda w Swołowie’
(Smôłdzëno ‘Smołdzino’)
Mùzeum Rodë w Smôłdzënie ‘Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie’
(Sztutowò ‘Sztutowo’)
Mùzeum „Stutthof’ w Sztutowie ‘Muzeum „Stutthof’ w Sztutowie’
T
(Toruń ‘Toruń’)
Etnografné Mùzeum miona Marii Znamierowsczi – Prufferowi w Toruniu
‘Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu’
W
(Wdzydze ‘Wdzydze Kiszewskie’)
Mùzeum – Kaszëbsczi Etnografny Park miona Tédorë i Jizydora Gùlgòwsczich
we Wdzydzach ‘Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora
Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich’
(Wejrowò ‘Wejherowo’)
Mùzeum Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi we Wejrowie
‘Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie’
(Wielé ‘Wiele’)
Mùzeum Zôbòrsczi Zemi Galeriô Terôczasnégò Lëdowégò Kùńsztu miona L. Brzezyńsczégò ‘Muzeum Ziemi Zaborskiej Galeria Współczesnej Sztuki Ludowej im. L.
Brzezińskiego’
(Wiôlgô Wies ‘Władysławowo’)
Centrum Pamiãcë Józefa Hallera ‘Centrum Pamięci Józefa Hallera’
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UCHWAŁA NR 6/RJK/10 Z DN. 6-01-2010 R.
W SPRAWIE STOSOWANIA KASZUBSKICH
NAZW MIAST I WSI GMINNYCH
I SOŁECKICH
Rada Języka Kaszubskiego zaleca stosowanie następujących kaszubskich nazw miast
i wsi gminnych i sołeckich:
BËTOWSCZI KRÉZ

POWIAT BYTOWSKI

Bëtowò
Miastkò

Bytów
Miastko

GMINA BÒRZËTËCHÓMIÉ
Bòrzëtëchómié
Chòtkòwò
Dąbrówka
Jutrzénka
Krosnowò
Niedarzëno
Òseczi
Strëszewò

GMINA BORZYTUCHOM
Borzytuchom
Chotkowo
Dąbrówka
Jutrzenka
Krosnowo
Niedarzyno
Osieki
Struszewo

GMINA BËTOWÒ
Dąbié
Gòstkòwò
Grzëmiéńc
Mądrzechòwò
Mòkrzëno
Niezabëszewò
Wiôldżé Płótowò
Môłi Pòmësk
Wiôldżi Pòmësk
Rekòwò
Rzepnica
Sérzno
Swiątkòwò
Ùdorp
Ząbienica

GMINA BYTÓW
Dąbie
Gostkowo
Grzmiąca
Mądrzechowo
Mokrzyn
Niezabyszewo
Płotowo
Pomysk Mały
Pomysk Wielki
Rekowo
Rzepnica
Sierzno
Świątkowo
Udorpie
Ząbinowice
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ÙCHWÔLËNK NR 6/RKJ/10 Z DN. 6-01-2010 R.
W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZICH
PÒZWÓW GARDÓW, GMINOWËCH
I SOŁECCZICH WSÓW
Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka zalécô brëkòwaniô pòstãpnëch kaszëbsczich pòzwów
gardów, gminowëch i sołeccczich wsów:
BËTOWSCZI KRÉZ

POWIAT BYTOWSKI

Bëtowò
Miastkò

Bytów
Miastko

GMINA BÒRZËTËCHÓMIÉ
Bòrzëtëchómié
Chòtkòwò
Dąbrówka
Jutrzénka
Krosnowò
Niedarzëno
Òseczi
Strëszewò

GMINA BORZYTUCHOM
Borzytuchom
Chotkowo
Dąbrówka
Jutrzenka
Krosnowo
Niedarzyno
Osieki
Struszewo

GMINA BËTOWÒ
Dąbié
Gòstkòwò
Grzëmiéńc
Mądrzechòwò
Mòkrzëno
Niezabëszewò
Wiôldżé Płótowò
Môłi Pòmësk
Wiôldżi Pòmësk
Rekòwò
Rzepnica
Sérzno
Swiątkòwò
Ùdorp
Ząbienica

GMINA BYTÓW
Dąbie
Gostkowo
Grzmiąca
Mądrzechowo
Mokrzyn
Niezabyszewo
Płotowo
Pomysk Mały
Pomysk Wielki
Rekowo
Rzepnica
Sierzno
Świątkowo
Udorpie
Ząbinowice
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GMINA CZÔRNÔ DĄBRÓWKA
Bòchòwò
Czôrnô Dąbrówka
Jaséń
Jerzkòjce
Kartkòwò
Karwno
Kleszczińc
Kłosë
Kòtuszewò
Kòzë
Mikrowò
Mëdlëta (Bùkòlt)
Nożënkò
Nożëno
Òtnoga
Roczicënë
Môłé Roczitczi
Wiôldżé Roczitczi
Ùnichòwò
Wargòwò

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
Bochowo
Czarna Dąbrówka
Jasień
Jerzkowice
Kartkowo
Karwno
Kleszczyniec
Kłosy
Kotuszewo
Kozy
Mikorowo
Mydlita
Nożynko
Nożyno
Otnoga
Rokiciny
Rokitki
Rokity
Unichowo
Wargowo

GMINA KÔŁCZËGŁOWË
Barkòcëno
Barnówc
Barnowò
Darżkòwò
Wiôlgô Gałązniô
Jezerzé
Kôłczëgłowë
Kôłczëgłówczi
Łobzowò
Łubno
Pòdgòrzé
Redusz
Wądół
Wierszëno
Witónowò

GMINA KOŁCZYGŁOWY
Barkocin
Barnowiec
Barnowo
Darżkowo
Gałąźnia Wielka
Jezierze
Kołczygłowy
Kołczygłówki
Łobzowo
Łubno
Podgórze
Radusz
Wądół
Wierszyno
Witanowo

GMINA LËPIŃCE
Bòrowi Młin

GMINA LIPNICA
Borowy Młyn

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:01

Page 57

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

GMINA CZÔRNÔ DĄBRÓWKA
Bòchòwò
Czôrnô Dąbrówka
Jaséń
Jerzkòjce
Kartkòwò
Karwno
Kleszczińc
Kłosë
Kòtuszewò
Kòzë
Mikrowò
Mëdlëta (Bùkòlt)
Nożënkò
Nożëno
Òtnoga
Roczicënë
Môłé Roczitczi
Wiôldżé Roczitczi
Ùnichòwò
Wargòwò

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
Bochowo
Czarna Dąbrówka
Jasień
Jerzkowice
Kartkowo
Karwno
Kleszczyniec
Kłosy
Kotuszewo
Kozy
Mikorowo
Mydlita
Nożynko
Nożyno
Otnoga
Rokiciny
Rokitki
Rokity
Unichowo
Wargowo

GMINA KÔŁCZËGŁOWË
Barkòcëno
Barnówc
Barnowò
Darżkòwò
Wiôlgô Gałązniô
Jezerzé
Kôłczëgłowë
Kôłczëgłówczi
Łobzowò
Łubno
Pòdgòrzé
Redusz
Wądół
Wierszëno
Witónowò

GMINA KOŁCZYGŁOWY
Barkocin
Barnowiec
Barnowo
Darżkowo
Gałąźnia Wielka
Jezierze
Kołczygłowy
Kołczygłówki
Łobzowo
Łubno
Podgórze
Radusz
Wądół
Wierszyno
Witanowo

GMINA LËPIŃCE
Bòrowi Młin

GMINA LIPNICA
Borowy Młyn
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Bòrzëszczi
Brzézno
Brzozowò
Glësno
Czedrejce
Lëpińce
Lëbóń
Łączé
Mielno
Òstrowité
Òsësznica
Prądzonô
Wòjsk
Zôpcéń

Borzyszkowy
Brzeźno Szlacheckie
Brzozowo
Gliśno Wielkie
Kiedrowice
Lipnica
Luboń
Łąkie
Mielno
Ostrowite
Osusznica
Prądzona
Wojsk
Zapceń

GMINA MIASTKÒ
Biôłô
Bòbiãcëno
Chlebòwò
Czôrnica
Dólskò
Dretink
Dretiń
Głodowò
Kamnica
Kôwczé
Kòwôlejce
Kwisno
Lëbkòwò
Miłocëce
Òkònino
Paséka
Piôszczëna
Pòpòjce
Przãsëno
Role
Słoszënkò
Szëdlëce
Swierzenkò
Swierzno
Swieszëno

GMINA MIASTKO
Biała
Bobięcino
Chlebowo
Czarnica
Dolsko
Dretynek
Dretyń
Głodowo
Kamnica
Kawcze
Kowalewice
Kwisno
Lubkowo
Miłocice
Okunino
Pasieka
Piaszczyna
Popowice
Przęsin
Role
Słosinko
Szydlice
Świerzenko
Świerzno
Świeszyno

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:01

Page 59

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

Bòrzëszczi
Brzézno
Brzozowò
Glësno
Czedrejce
Lëpińce
Lëbóń
Łączé
Mielno
Òstrowité
Òsësznica
Prądzonô
Wòjsk
Zôpcéń

Borzyszkowy
Brzeźno Szlacheckie
Brzozowo
Gliśno Wielkie
Kiedrowice
Lipnica
Luboń
Łąkie
Mielno
Ostrowite
Osusznica
Prądzona
Wojsk
Zapceń

GMINA MIASTKÒ
Biôłô
Bòbiãcëno
Chlebòwò
Czôrnica
Dólskò
Dretink
Dretiń
Głodowò
Kamnica
Kôwczé
Kòwôlejce
Kwisno
Lëbkòwò
Miłocëce
Òkònino
Paséka
Piôszczëna
Pòpòjce
Przãsëno
Role
Słoszënkò
Szëdlëce
Swierzenkò
Swierzno
Swieszëno

GMINA MIASTKO
Biała
Bobięcino
Chlebowo
Czarnica
Dolsko
Dretynek
Dretyń
Głodowo
Kamnica
Kawcze
Kowalewice
Kwisno
Lubkowo
Miłocice
Okunino
Pasieka
Piaszczyna
Popowice
Przęsin
Role
Słosinko
Szydlice
Świerzenko
Świerzno
Świeszyno
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Trzcëno
Turowò
Wałdowò
Wãgòrzënkò
Môłô Wôłczô
Wiôlgô Wôłczô
Żôbno

Trzcinno
Turowo
Wałdowo
Węgorzynko
Wołcza Mała
Wołcza Wielka
Żabno

GMINA PARCHÒWÒ
Chòsznica
Gôłcewò
Grabòwò
Jómno
Jeléńcz
Nôklô
Nowô Wies
Parchòwò
Soszëca
Sélczno
Żukówkò

GMINA PARCHOWO
Chośnica
Gołczewo
Grabowo Parchowskie
Jamno
Jeleńcz
Nakla
Nowa Wieś
Parchowo
Soszyca
Sylczno
Żukówko

GMINA STËDZÉŃCE
Czôrnô Dąbrowa
Kłączno
Łączé
Òsława Dąbrowa
Półczno
Przewóz
Rabacëno
Skwiérawë
Sominë
Stëdzéńce
Ùgòszcz

GMINA STUDZIENICE
Czarna Dąbrowa
Kłączno
Łąkie
Osława Dąbrowa
Półczno
Przewóz
Rabacino
Skwierawy
Sominy
Studzienice
Ugoszcz

GMINA TRZEBIELËNO
Bòżónka
Cetiń
Dólno
Gùmiéńc
Miszewò
Òbjezerzé

GMINA TRZEBIELINO
Bożanka
Cetyń
Dolno
Gumieniec
Miszewo
Objezierze
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Trzcëno
Turowò
Wałdowò
Wãgòrzënkò
Môłô Wôłczô
Wiôlgô Wôłczô
Żôbno

Trzcinno
Turowo
Wałdowo
Węgorzynko
Wołcza Mała
Wołcza Wielka
Żabno

GMINA PARCHÒWÒ
Chòsznica
Gôłcewò
Grabòwò
Jómno
Jeléńcz
Nôklô
Nowô Wies
Parchòwò
Soszëca
Sélczno
Żukówkò

GMINA PARCHOWO
Chośnica
Gołczewo
Grabowo Parchowskie
Jamno
Jeleńcz
Nakla
Nowa Wieś
Parchowo
Soszyca
Sylczno
Żukówko

GMINA STËDZÉŃCE
Czôrnô Dąbrowa
Kłączno
Łączé
Òsława Dąbrowa
Półczno
Przewóz
Rabacëno
Skwiérawë
Sominë
Stëdzéńce
Ùgòszcz

GMINA STUDZIENICE
Czarna Dąbrowa
Kłączno
Łąkie
Osława Dąbrowa
Półczno
Przewóz
Rabacino
Skwierawy
Sominy
Studzienice
Ugoszcz

GMINA TRZEBIELËNO
Bòżónka
Cetiń
Dólno
Gùmiéńc
Miszewò
Òbjezerzé

GMINA TRZEBIELINO
Bożanka
Cetyń
Dolno
Gumieniec
Miszewo
Objezierze
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Pòbòrowò
Starkòwò
Sëchòrzé
Trzebielëno
Zélno

Poborowo
Starkowo
Suchorze
Trzebielino
Zielin

GMINA TËCHÓMIÉ
Cemno
Kramarzënë
Wiôldżé Masłojce
Masłojce
Môłé Masłojce
Mòdrzewò
Nowé Hëtë
Piôszno
Tãgòmié
Trzebiôtczi
Tëchómié
Tëchómkò
Zôgònë

GMINA TUCHOMIE
Ciemno
Kramarzyny
Masłowice Trzebiatkowskie
Masłowice Tuchomskie
Masłowiczki
Modrzejewo
Nowe Huty
Piaszno
Tągowie
Trzebiatkowa
Tuchomie
Tuchomko
Zagony

CHÒNICCZI KRÉZ

POWIAT CHOJNICKI

Brusë
Chònice
Czersk

Brusy
Chojnice
Czersk

GMINA BRUSË
Czôpiewice
Czôrnéż
Côrnowò
Czëczkòwë
Gacnik
Główczëce
Hëta
Czinice
Kòsobùdë
Lesno
Lubniô
Môłé Chełmë
Glësno

GMINA BRUSY
Czapiewice
Czarniż
Czarnowo
Czyczkowy
Gacnik
Główczewice
Huta
Kinice
Kosobudy
Leśno
Lubnia
Małe Chełmy
Małe Gliśno
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Pòbòrowò
Starkòwò
Sëchòrzé
Trzebielëno
Zélno

Poborowo
Starkowo
Suchorze
Trzebielino
Zielin

GMINA TËCHÓMIÉ
Cemno
Kramarzënë
Wiôldżé Masłojce
Masłojce
Môłé Masłojce
Mòdrzewò
Nowé Hëtë
Piôszno
Tãgòmié
Trzebiôtczi
Tëchómié
Tëchómkò
Zôgònë

GMINA TUCHOMIE
Ciemno
Kramarzyny
Masłowice Trzebiatkowskie
Masłowice Tuchomskie
Masłowiczki
Modrzejewo
Nowe Huty
Piaszno
Tągowie
Trzebiatkowa
Tuchomie
Tuchomko
Zagony

CHÒNICCZI KRÉZ

POWIAT CHOJNICKI

Brusë
Chònice
Czersk

Brusy
Chojnice
Czersk

GMINA BRUSË
Czôpiewice
Czôrnéż
Côrnowò
Czëczkòwë
Gacnik
Główczëce
Hëta
Czinice
Kòsobùdë
Lesno
Lubniô
Môłé Chełmë
Glësno

GMINA BRUSY
Czapiewice
Czarniż
Czarnowo
Czyczkowy
Gacnik
Główczewice
Huta
Kinice
Kosobudy
Leśno
Lubnia
Małe Chełmy
Małe Gliśno
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Mãczëkôł
Òrlik
Przëmùszewò
Rólbiék
Skòszewò
Dużé Chełmë
Zôles
Żôbno

Męcikał
Orlik
Przymuszewo
Rolbik
Skoszewo
Wielkie Chełmy
Zalesie
Żabno

GMINA CHÒNICE
Angòjce
Charzëkòwë
Chòjnatë
Chòniczczi
Cechòcëno
Cołdanczi
Czôrtołómié
Dôrãgòjce
Gòckòjce
Grónowò
Jercewò
Klôwkòwò
Kłódawa
Kòpernica
Krojantë
Krëszka
Lëchnowë
Lotiń
Mòszczenica
Nieżëchòjce
Nowô Cerkwiô
Nowé Òstrowité
Nowi Dwór
Òbjezerzé
Ògòrzélënë
Òstrowité
Pawłowò
Pawłówkò
Pòwałczi
Recławczi
Selno

GMINA CHOJNICE
Angowice
Charzykowy
Chojnaty
Chojniczki
Ciechocin
Cołdanki
Czartołomie
Doręgowice
Gockowice
Granowo
Jarcewo
Klawkowo
Kłodawa
Kopernica
Krojanty
Kruszka
Lichnowy
Lotyń
Moszczenica
Nieżychowice
Nowa Cerkiew
Nowe Ostrowite
Nowy Dwór
Objezierze
Ogorzeliny
Ostrowite
Pawłowo
Pawłówko
Powałki
Racławki
Silno
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Mãczëkôł
Òrlik
Przëmùszewò
Rólbiék
Skòszewò
Dużé Chełmë
Zôles
Żôbno

Męcikał
Orlik
Przymuszewo
Rolbik
Skoszewo
Wielkie Chełmy
Zalesie
Żabno

GMINA CHÒNICE
Angòjce
Charzëkòwë
Chòjnatë
Chòniczczi
Cechòcëno
Cołdanczi
Czôrtołómié
Dôrãgòjce
Gòckòjce
Grónowò
Jercewò
Klôwkòwò
Kłódawa
Kòpernica
Krojantë
Krëszka
Lëchnowë
Lotiń
Mòszczenica
Nieżëchòjce
Nowô Cerkwiô
Nowé Òstrowité
Nowi Dwór
Òbjezerzé
Ògòrzélënë
Òstrowité
Pawłowò
Pawłówkò
Pòwałczi
Recławczi
Selno

GMINA CHOJNICE
Angowice
Charzykowy
Chojnaty
Chojniczki
Ciechocin
Cołdanki
Czartołomie
Doręgowice
Gockowice
Granowo
Jarcewo
Klawkowo
Kłodawa
Kopernica
Krojanty
Kruszka
Lichnowy
Lotyń
Moszczenica
Nieżychowice
Nowa Cerkiew
Nowe Ostrowite
Nowy Dwór
Objezierze
Ogorzeliny
Ostrowite
Pawłowo
Pawłówko
Powałki
Racławki
Silno
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Sławãcëno
Swòrë
Topòle
Zbéninë

Sławęcin
Swornegacie
Topole
Zbeniny

GMINA CZERSK
Bãdzmierejce
Gòtelp
Gùtówc
Klôskòwò
Krziż
Kùrczé
Lëpczi
Łąg
Łubnô
Malachëno
Mòkré
Òdrë
Ritel
Wieckò
Zôpãdowò
Złotowò

GMINA CZERSK
Będźmierowice
Gotelp
Gutowiec
Klaskawa
Krzyż
Kurcze
Lipki
Łąg
Łubna
Malachin
Mokre
Odry
Rytel
Wieck
Zapędowo
Złotowo

GMINA KÒNÔRZËNË
Cechòlewë
Kôłpino
Kònôrzënë
Zelonô Chòcëna
Zelonô Hëta
Żëchce

GMINA KONARZYNY
Ciecholewy
Kiełpin
Konarzyny
Zielona Chocina
Zielona Huta
Żychce

CZŁËCHÒWSCZI KRÉZ

POWIAT CZŁUCHOWSKI

Czôrné (Hamersztëno)
Człëchòwò
Debrzno (Prësczi Frédląd)

Czarne
Człuchów
Debrzno

GMINA CZŁËCHÒWÒ
Barkòwò
Biskùpnica
Brzézno

GMINA CZŁUCHÓW
Barkowo
Biskupnica
Brzeźno

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:01

Page 67

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

Sławãcëno
Swòrë
Topòle
Zbéninë

Sławęcin
Swornegacie
Topole
Zbeniny

GMINA CZERSK
Bãdzmierejce
Gòtelp
Gùtówc
Klôskòwò
Krziż
Kùrczé
Lëpczi
Łąg
Łubnô
Malachëno
Mòkré
Òdrë
Ritel
Wieckò
Zôpãdowò
Złotowò

GMINA CZERSK
Będźmierowice
Gotelp
Gutowiec
Klaskawa
Krzyż
Kurcze
Lipki
Łąg
Łubna
Malachin
Mokre
Odry
Rytel
Wieck
Zapędowo
Złotowo

GMINA KÒNÔRZËNË
Cechòlewë
Kôłpino
Kònôrzënë
Zelonô Chòcëna
Zelonô Hëta
Żëchce

GMINA KONARZYNY
Ciecholewy
Kiełpin
Konarzyny
Zielona Chocina
Zielona Huta
Żychce

CZŁËCHÒWSCZI KRÉZ

POWIAT CZŁUCHOWSKI

Czôrné (Hamersztëno)
Człëchòwò
Debrzno (Prësczi Frédląd)

Czarne
Człuchów
Debrzno

GMINA CZŁËCHÒWÒ
Barkòwò
Biskùpnica
Brzézno

GMINA CZŁUCHÓW
Barkowo
Biskupnica
Brzeźno
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Bùkòwò
Chrząstowò
Czôrnoszëce
Dãbnica
Dobòjewò
Glãdowò
Jeromiérz
Dużé Jãczniczi
Kòłdowò
Krãpsk
Mòsënë
Nieżëwiãc
Pólnica
Rëchnowë
Seroczëno
Skarszewò
Stołczno
Wiérzchòwò

Bukowo
Chrząstowo
Czarnoszyce
Dębnica
Dobojewo
Ględowo
Jaromierz
Jęczniki Wielkie
Kołdowo
Krępsk
Mosiny
Nieżywięć
Polnica
Rychnowy
Sieroczyn
Skarszewo
Stołczno
Wierzchowo

GMINA CZÔRNÉ
Bernatka
Bińczé
Domisłôw
Czijno
Krzemieniewò
Nôdzejewò
Recëniewò
Serpòwò
Sokòlé
Wiczechë

GMINA CZARNE
Biernatka
Bińcze
Domisław
Kijno
Krzemieniewo
Nadziejewo
Raciniewo
Sierpowo
Sokole
Wyczechy

GMINA DEBRZNO
(PRËSCZI FRÉDLĄD)
Bòbòszewò
Bùchòwò
Bùka
Cérznié
Drozdowò
Grzëmisłôw
Mëslëgòszcz
Nowé Grónowò

GMINA DEBRZNO
Boboszewo
Buchowo
Buka
Cierznie
Drozdowo
Grzymisław
Myśligoszcz
Nowe Gronowo
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Bùkòwò
Chrząstowò
Czôrnoszëce
Dãbnica
Dobòjewò
Glãdowò
Jeromiérz
Dużé Jãczniczi
Kòłdowò
Krãpsk
Mòsënë
Nieżëwiãc
Pólnica
Rëchnowë
Seroczëno
Skarszewò
Stołczno
Wiérzchòwò

Bukowo
Chrząstowo
Czarnoszyce
Dębnica
Dobojewo
Ględowo
Jaromierz
Jęczniki Wielkie
Kołdowo
Krępsk
Mosiny
Nieżywięć
Polnica
Rychnowy
Sieroczyn
Skarszewo
Stołczno
Wierzchowo

GMINA CZÔRNÉ
Bernatka
Bińczé
Domisłôw
Czijno
Krzemieniewò
Nôdzejewò
Recëniewò
Serpòwò
Sokòlé
Wiczechë

GMINA CZARNE
Biernatka
Bińcze
Domisław
Kijno
Krzemieniewo
Nadziejewo
Raciniewo
Sierpowo
Sokole
Wyczechy

GMINA DEBRZNO
(PRËSCZI FRÉDLĄD)
Bòbòszewò
Bùchòwò
Bùka
Cérznié
Drozdowò
Grzëmisłôw
Mëslëgòszcz
Nowé Grónowò

GMINA DEBRZNO
Boboszewo
Buchowo
Buka
Cierznie
Drozdowo
Grzymisław
Myśligoszcz
Nowe Gronowo
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Prësënowò
Rozwòrë
Skòwarnczi
Stołpa
Stôré Grónowò
Strzeczóna
Ùniechòwò
Ùniechówk

Prusinowo
Rozwory
Skowarnki
Słupia
Stare Gronowo
Strzeczona
Uniechów
Uniechówek

GMINA KÒCZAŁA
Biélskò
Kòczała
Łãcziniô
Wiôldżé Pietrzëkòwò
Starzno
Trzińc
Zôłãżé

GMINA KOCZAŁA
Bielsko
Koczała
Łękinia
Pietrzykowo
Starzno
Trzyniec
Załęże

GMINA PRZECHLEWÒ
Dąbrowa
Nowi Dwór
Lësewò
Łubianka
Nowô Wies
Pakòtulskò
Pawłówkò
Płaszczëca
Przechlewkò
Przechlewò
Rudniczi
Sąpólno
Szczëtno
Żółna

GMINA PRZECHLEWO
Dąbrowa Człuchowska
Garbek
Lisewo
Łubianka
Nowa Wieś Człuchowska
Pakotulsko
Pawłówko
Płaszczyca
Przechlewko
Przechlewo
Rudniki
Sąpolno
Szczytno
Żołna

GMINA RZECZENICA
Bréńsk
Brzezé
Gwiôzdzëno
Miedzëbórz
Òlszónowò
Pieniãżnica
Rzeczenica

GMINA RZECZENICA
Breńsk
Brzezie
Gwieździn
Międzybórz
Olszanowo
Pieniężnica
Rzeczenica
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Prësënowò
Rozwòrë
Skòwarnczi
Stołpa
Stôré Grónowò
Strzeczóna
Ùniechòwò
Ùniechówk

Prusinowo
Rozwory
Skowarnki
Słupia
Stare Gronowo
Strzeczona
Uniechów
Uniechówek

GMINA KÒCZAŁA
Biélskò
Kòczała
Łãcziniô
Wiôldżé Pietrzëkòwò
Starzno
Trzińc
Zôłãżé

GMINA KOCZAŁA
Bielsko
Koczała
Łękinia
Pietrzykowo
Starzno
Trzyniec
Załęże

GMINA PRZECHLEWÒ
Dąbrowa
Nowi Dwór
Lësewò
Łubianka
Nowô Wies
Pakòtulskò
Pawłówkò
Płaszczëca
Przechlewkò
Przechlewò
Rudniczi
Sąpólno
Szczëtno
Żółna

GMINA PRZECHLEWO
Dąbrowa Człuchowska
Garbek
Lisewo
Łubianka
Nowa Wieś Człuchowska
Pakotulsko
Pawłówko
Płaszczyca
Przechlewko
Przechlewo
Rudniki
Sąpolno
Szczytno
Żołna

GMINA RZECZENICA
Bréńsk
Brzezé
Gwiôzdzëno
Miedzëbórz
Òlszónowò
Pieniãżnica
Rzeczenica

GMINA RZECZENICA
Breńsk
Brzezie
Gwieździn
Międzybórz
Olszanowo
Pieniężnica
Rzeczenica
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GDUŃSCZI KRÉZ

POWIAT GDAŃSKI

GMINA KÔLBÙDË
Babidół
Bąkòwò
Biélkòwò
Biélkówkò
Górné Bùszkòwë
Czapélskò
Jankòwò
Kôlbùdë
Kòwôle
Lëséwc
Lëblewò
Łôpino
Òstróżczi
Òtominkò
Prãgòwò

GMINA KOLBUDY
Babidół
Bąkowo
Bielkowo
Bielkówko
Buszkowy Górne
Czapielsk
Jankowo Gdańskie
Kolbudy
Kowale
Lisewiec
Lublewo Gdańskie
Łapino
Ostróżki
Otomin
Pręgowo

GMINA PRZËWIDZ
Baruta
Wòłowé Głowë
Dólnô Hëta
Sztãgwôłd
Czerzkòwò
Kòzô Góra
Marszewskô Góra
Marszewskô Kòloniô
Michalskô Hëta
Miłowò
Nowô Wies
Òlszónka
Górné Piekło
Pòmlewò
Przëwidz
Stôrô Hëta
Sëchô Hëta
Trzepòwò

GMINA PRZYWIDZ
Borowina
Częstocin
Huta Dolna
Jodłowno
Kierzkowo
Kozia Góra
Marszewska Góra
Marszewska Kolonia
Michalin
Miłowo
Nowa Wieś Przywidzka
Olszanka
Piekło Górne
Pomlewo
Przywidz
Stara Huta
Sucha Huta
Trzepowo

KARTËSCZI KRÉZ

POWIAT KARTUSKI

Kartuzë
Żukòwò

Kartuzy
Żukowo
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GDUŃSCZI KRÉZ

POWIAT GDAŃSKI

GMINA KÔLBÙDË
Babidół
Bąkòwò
Biélkòwò
Biélkówkò
Górné Bùszkòwë
Czapélskò
Jankòwò
Kôlbùdë
Kòwôle
Lëséwc
Lëblewò
Łôpino
Òstróżczi
Òtominkò
Prãgòwò

GMINA KOLBUDY
Babidół
Bąkowo
Bielkowo
Bielkówko
Buszkowy Górne
Czapielsk
Jankowo Gdańskie
Kolbudy
Kowale
Lisewiec
Lublewo Gdańskie
Łapino
Ostróżki
Otomin
Pręgowo

GMINA PRZËWIDZ
Baruta
Wòłowé Głowë
Dólnô Hëta
Sztãgwôłd
Czerzkòwò
Kòzô Góra
Marszewskô Góra
Marszewskô Kòloniô
Michalskô Hëta
Miłowò
Nowô Wies
Òlszónka
Górné Piekło
Pòmlewò
Przëwidz
Stôrô Hëta
Sëchô Hëta
Trzepòwò

GMINA PRZYWIDZ
Borowina
Częstocin
Huta Dolna
Jodłowno
Kierzkowo
Kozia Góra
Marszewska Góra
Marszewska Kolonia
Michalin
Miłowo
Nowa Wieś Przywidzka
Olszanka
Piekło Górne
Pomlewo
Przywidz
Stara Huta
Sucha Huta
Trzepowo

KARTËSCZI KRÉZ

POWIAT KARTUSKI

Kartuzë
Żukòwò

Kartuzy
Żukowo
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GMINA CHMIELNO
Bòrzestowò
Bòrzestowskô Hëta
Chmielno
Ceszenié
Gôrcz
Kòżëczkòwò
Miechùcëno
Przewóz
Réskòwò
Zôwòrë

GMINA CHMIELNO
Borzestowo
Borzestowska Huta
Chmielno
Cieszenie
Garcz
Kożyczkowo
Miechucino
Przewóz
Reskowo
Zawory

GMINA KARTUZË
Bącz
Bòrowò
Dólnô Brodnica
Górnô Brodnica
Dzerzążno
Głëszëno (Głusëno)
Grzëbno
Kalëska
Kôłpino
Kòloniô
Kòsë
Łapalëce
Mézowò
Mirochòwò
Nowô Hëta
Pòmieczińskô Hëta
Prokòwò
Rãbòszewò
Swiónowò
Swiónowskô Hëta
Sëtno
Smãtowò
Stajszewò
Stôrô Hëta

GMINA KARTUZY
Bącz
Borowo
Brodnica Dolna
Brodnica Górna
Dzierżążno
Głusino
Grzybno
Kaliska
Kiełpino
Kolonia
Kosy
Łapalice
Mezowo
Mirachowo
Nowa Huta
Pomieczyńska Huta
Prokowo
Ręboszewo
Sianowo
Sianowska Huta
Sitno
Smętowo Chmieleńskie
Staniszewo
Stara Huta

GMINA PRZEDKÒWÒ
Czeczewò
Hopë

GMINA PRZODKOWO
Czeczewo
Hopy
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GMINA CHMIELNO
Bòrzestowò
Bòrzestowskô Hëta
Chmielno
Ceszenié
Gôrcz
Kòżëczkòwò
Miechùcëno
Przewóz
Réskòwò
Zôwòrë

GMINA CHMIELNO
Borzestowo
Borzestowska Huta
Chmielno
Cieszenie
Garcz
Kożyczkowo
Miechucino
Przewóz
Reskowo
Zawory

GMINA KARTUZË
Bącz
Bòrowò
Dólnô Brodnica
Górnô Brodnica
Dzerzążno
Głëszëno (Głusëno)
Grzëbno
Kalëska
Kôłpino
Kòloniô
Kòsë
Łapalëce
Mézowò
Mirochòwò
Nowô Hëta
Pòmieczińskô Hëta
Prokòwò
Rãbòszewò
Swiónowò
Swiónowskô Hëta
Sëtno
Smãtowò
Stajszewò
Stôrô Hëta

GMINA KARTUZY
Bącz
Borowo
Brodnica Dolna
Brodnica Górna
Dzierżążno
Głusino
Grzybno
Kaliska
Kiełpino
Kolonia
Kosy
Łapalice
Mezowo
Mirachowo
Nowa Huta
Pomieczyńska Huta
Prokowo
Ręboszewo
Sianowo
Sianowska Huta
Sitno
Smętowo Chmieleńskie
Staniszewo
Stara Huta

GMINA PRZEDKÒWÒ
Czeczewò
Hopë

GMINA PRZODKOWO
Czeczewo
Hopy
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Kczewò
Kłosowò
Kòbùsewò
Kòsowò
Pòmieczëno
Przedkòwò
Rąb
Smôłdzëno
Szarlota
Tokarë
Wôrzenkò
Zôłãżé

Kczewo
Kłosowo
Kobysewo
Kosowo
Pomieczyno
Przodkowo
Rąb
Smołdzino
Szarłata
Tokary
Warzenko
Załęże

GMINA SERAKÒJCE
Bąckô Hëta
Bòrowi Las
Bùkòwò
Dłudżi Czerz
Gòwidlëno
Królewskô Kamiéńca
Karczéwkò
Kòwôle
Leszczinczi
Łësniewò
Mòjsz
Mrozë
Nowô Amerika
Paczewò
Pałëbice
Pùzdrowò
Serakòjce
Serakòwskô Hëta
Smólniczi
Stôrô Hëta
Szklanô
Tëchlëno
Załôkòwò

GMINA SIERAKOWICE
Bącka Huta
Borowy Las
Bukowo
Długi Kierz
Gowidlino
Kamienica Królewska
Karczewko
Kowale
Leszczynki
Łyśniewo Sierakowickie
Mojusz
Mrozy
Nowa Ameryka
Paczewo
Pałubice
Puzdrowo
Sierakowice
Sierakowska Huta
Smolniki
Stara Huta
Szklana
Tuchlino
Załakowo

GMINA SOMÒNINO
Bórcz
Egertowò

GMINA SOMONINO
Borcz
Egiertowo
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Kczewò
Kłosowò
Kòbùsewò
Kòsowò
Pòmieczëno
Przedkòwò
Rąb
Smôłdzëno
Szarlota
Tokarë
Wôrzenkò
Zôłãżé

Kczewo
Kłosowo
Kobysewo
Kosowo
Pomieczyno
Przodkowo
Rąb
Smołdzino
Szarłata
Tokary
Warzenko
Załęże

GMINA SERAKÒJCE
Bąckô Hëta
Bòrowi Las
Bùkòwò
Dłudżi Czerz
Gòwidlëno
Królewskô Kamiéńca
Karczéwkò
Kòwôle
Leszczinczi
Łësniewò
Mòjsz
Mrozë
Nowô Amerika
Paczewò
Pałëbice
Pùzdrowò
Serakòjce
Serakòwskô Hëta
Smólniczi
Stôrô Hëta
Szklanô
Tëchlëno
Załôkòwò

GMINA SIERAKOWICE
Bącka Huta
Borowy Las
Bukowo
Długi Kierz
Gowidlino
Kamienica Królewska
Karczewko
Kowale
Leszczynki
Łyśniewo Sierakowickie
Mojusz
Mrozy
Nowa Ameryka
Paczewo
Pałubice
Puzdrowo
Sierakowice
Sierakowska Huta
Smolniki
Stara Huta
Szklana
Tuchlino
Załakowo

GMINA SOMÒNINO
Bórcz
Egertowò

GMINA SOMONINO
Borcz
Egiertowo
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BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

Gòrãczëno
Hopòwò
Kaméla
Kaplëca
Òstrzëce
Piotrowò (Fùsthëta)
Pòłączëno
Ramleje
Rątë
Rëbackô Hëta
Słôwczi
Somònino
Starkòwô Hëta
Wëczkòwò

Goręczyno
Hopowo
Kamela
Kaplica
Ostrzyce
Piotrowo
Połęczyno
Ramleje
Rąty
Rybaki
Sławki
Somonino
Starkowa Huta
Wyczechowo

GMINA STÃŻËCA
Bòrëcëno
Gapòwò
Gòlëbie
Szlachetnô Kamiéńca
Klëkòwô Hëta
Łątczëno
Łoséńce
Niesołejce
Nowô Wies
Nowé Czaple
Pierszczewò
Pòtułë
Sëkòrzëno
Stãżëca
Stãżëckô Hëta
Szimbark
Zgòrzałé
Żëromino

GMINA STĘŻYCA
Borucino
Gapowo
Gołubie
Kamienica Szlachecka
Klukowa Huta
Łączyno
Łosienice
Niesiołowice
Nowa Wieś
Nowe Czaple
Pierszczewo
Potuły
Sikorzyno
Stężyca
Stężycka Huta
Szymbark
Zgorzałe
Żuromino

GMINA SËLËCZËNO
Bórk
Czistowò
Mcëszejce
Pòdjazë
Sëchô

GMINA SULĘCZYNO
Borek
Kistowo
Mściszewice
Podjazy
Sucha
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Gòrãczëno
Hopòwò
Kaméla
Kaplëca
Òstrzëce
Piotrowò (Fùsthëta)
Pòłączëno
Ramleje
Rątë
Rëbackô Hëta
Słôwczi
Somònino
Starkòwô Hëta
Wëczkòwò

Goręczyno
Hopowo
Kamela
Kaplica
Ostrzyce
Piotrowo
Połęczyno
Ramleje
Rąty
Rybaki
Sławki
Somonino
Starkowa Huta
Wyczechowo

GMINA STÃŻËCA
Bòrëcëno
Gapòwò
Gòlëbie
Szlachetnô Kamiéńca
Klëkòwô Hëta
Łątczëno
Łoséńce
Niesołejce
Nowô Wies
Nowé Czaple
Pierszczewò
Pòtułë
Sëkòrzëno
Stãżëca
Stãżëckô Hëta
Szimbark
Zgòrzałé
Żëromino

GMINA STĘŻYCA
Borucino
Gapowo
Gołubie
Kamienica Szlachecka
Klukowa Huta
Łączyno
Łosienice
Niesiołowice
Nowa Wieś
Nowe Czaple
Pierszczewo
Potuły
Sikorzyno
Stężyca
Stężycka Huta
Szymbark
Zgorzałe
Żuromino

GMINA SËLËCZËNO
Bórk
Czistowò
Mcëszejce
Pòdjazë
Sëchô

GMINA SULĘCZYNO
Borek
Kistowo
Mściszewice
Podjazy
Sucha
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BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

Sëlëczëno
Wãsorë
Zdënejce
Żôkòwò

Sulęczyno
Węsiory
Zdunowice
Żakowo

GMINA ŻUKÒWÒ
Banino
Bòrkòwò
Chwaszczëno
Glińcz
Lezno
Łôpino
Môłkòwò
Miszewò
Niestãpòwò
Òtomino
Pãpòwò
Przëjazniô
Rãbiechòwò
Rutczi
Skrzeszewò
Sulmino
Tëchómié
Widlëno

GMINA ŻUKOWO
Banino
Borkowo
Chwaszczyno
Glincz
Leźno
Łapino Kartuskie
Małkowo
Miszewo
Niestępowo
Otomino
Pępowo
Przyjaźń
Rębiechowo
Rutki
Skrzeszewo Żukowskie
Sulmin
Tuchom
Widlino

KÒSCERSCZI KRÉZ

POWIAT KOŚCIERSKI

Kòscérzna

Kościerzyna

GMINA DZEMIÓNË
Dzemiónë
Jastrzãbié
Kalisz
Piechóce
Płãsë
Reduń
Schódno
Trzebùń

GMINA DZIEMIANY
Dziemiany
Jastrzębie Dziemiańskie
Kalisz
Piechowice
Płęsy
Raduń
Schodno
Trzebuń

GMINA KÔRSËNO
Bąk

GMINA KARSIN
Bąk
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Sëlëczëno
Wãsorë
Zdënejce
Żôkòwò

Sulęczyno
Węsiory
Zdunowice
Żakowo

GMINA ŻUKÒWÒ
Banino
Bòrkòwò
Chwaszczëno
Glińcz
Lezno
Łôpino
Môłkòwò
Miszewò
Niestãpòwò
Òtomino
Pãpòwò
Przëjazniô
Rãbiechòwò
Rutczi
Skrzeszewò
Sulmino
Tëchómié
Widlëno

GMINA ŻUKOWO
Banino
Borkowo
Chwaszczyno
Glincz
Leźno
Łapino Kartuskie
Małkowo
Miszewo
Niestępowo
Otomino
Pępowo
Przyjaźń
Rębiechowo
Rutki
Skrzeszewo Żukowskie
Sulmin
Tuchom
Widlino

KÒSCERSCZI KRÉZ

POWIAT KOŚCIERSKI

Kòscérzna

Kościerzyna

GMINA DZEMIÓNË
Dzemiónë
Jastrzãbié
Kalisz
Piechóce
Płãsë
Reduń
Schódno
Trzebùń

GMINA DZIEMIANY
Dziemiany
Jastrzębie Dziemiańskie
Kalisz
Piechowice
Płęsy
Raduń
Schodno
Trzebuń

GMINA KÔRSËNO
Bąk

GMINA KARSIN
Bąk
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BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

Bòrsk
Cësewié
Dąbrowa
Górczi
Kôrsëno
Òsowò
Przëtarniô
Rëbôczi
Wielé
Zamòsc

Borsk
Cisewie
Dąbrowa
Górki
Karsin
Osowo
Przytarnia
Wdzydze Tucholskie
Wiele
Zamość

GMINA KÒSCÉRZNA
Czôrlëna
Czãstkòwò
Dãbògòrë
Dobrogòszcz
Gòstómié
Grzëbòwò
Juszczi
Kalëska
Kłobùczëno
Kòrné
Kòscerskô Hëta
Lórińc
Łubianô
Môłé Stawiska
Môłi Klińcz
Môłi Pòdles
Jadamòwé
Nowô Cziszewa
Nowô Wies
Nowi Klińcz
Nowi Pòdles
Pùc
Rotenbark
Sarnowë
Skòrzewò
Stawiska
Zëcowô Hëta
Szarlota
Wąglëkòjce

GMINA KOŚCIERZYNA
Czarlina
Częstkowo
Dębogóry
Dobrogoszcz
Gostomie
Grzybowo
Juszki
Kaliska Kościerskie
Kłobuczyno
Korne
Kościerska Huta
Loryniec
Łubiana
Małe Stawiska
Mały Klincz
Mały Podleś
Niedamowo
Nowa Kiszewa
Nowa Wieś Kościerska
Nowy Klincz
Nowy Podleś
Puc
Rotembark
Sarnowy
Skorzewo
Stawiska
Sycowa Huta
Szarlota
Wąglikowice
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Bòrsk
Cësewié
Dąbrowa
Górczi
Kôrsëno
Òsowò
Przëtarniô
Rëbôczi
Wielé
Zamòsc

Borsk
Cisewie
Dąbrowa
Górki
Karsin
Osowo
Przytarnia
Wdzydze Tucholskie
Wiele
Zamość

GMINA KÒSCÉRZNA
Czôrlëna
Czãstkòwò
Dãbògòrë
Dobrogòszcz
Gòstómié
Grzëbòwò
Juszczi
Kalëska
Kłobùczëno
Kòrné
Kòscerskô Hëta
Lórińc
Łubianô
Môłé Stawiska
Môłi Klińcz
Môłi Pòdles
Jadamòwé
Nowô Cziszewa
Nowô Wies
Nowi Klińcz
Nowi Pòdles
Pùc
Rotenbark
Sarnowë
Skòrzewò
Stawiska
Zëcowô Hëta
Szarlota
Wąglëkòjce

GMINA KOŚCIERZYNA
Czarlina
Częstkowo
Dębogóry
Dobrogoszcz
Gostomie
Grzybowo
Juszki
Kaliska Kościerskie
Kłobuczyno
Korne
Kościerska Huta
Loryniec
Łubiana
Małe Stawiska
Mały Klincz
Mały Podleś
Niedamowo
Nowa Kiszewa
Nowa Wieś Kościerska
Nowy Klincz
Nowy Podleś
Puc
Rotembark
Sarnowy
Skorzewo
Stawiska
Sycowa Huta
Szarlota
Wąglikowice
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BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

Wdzydze
Wiôldżi Klińcz
Wiôldżi Pòdles
Wieprznica (Biebrznica)
Zeleniô

Wdzydze Kiszewskie
Wielki Klincz
Wielki Podleś
Wieprznica
Zielenin

GMINA LËNIEWÒ
Wësyńsczé Chróstë
Chrztowò
Deka
Gôrczëno
Głodowò
Jiłownica
Lëniewò
Lëniewsczé Górë
Lëbieszëno
Lëbieszink
Milonczi
Òrlé
Płachtë
Sobącz
Stôri Wiec
Wësëno

GMINA LINIEWO
Chrósty Wysińskie
Chrztowo
Deka
Garczyn
Głodowo
Iłownica
Liniewo
Liniewskie Góry
Lubieszyn
Lubieszynek
Milonki
Orle
Płachty
Sobącz
Stary Wiec
Wysin

GMINA LËPÙSZ
Bałachë
Gòstómkò
Lëpùskô Hëta
Lëpùsz
Płoczëce
Fabrika
Slëżô
Tuszkòwë

GMINA LIPUSZ
Bałachy
Gostomko
Lipuska Huta
Lipusz
Płocice
Szklana Huta
Śluza
Tuszkowy

GMINA NOWÔ KARCZMA
Bãdomino
Grabòwò
Grabòwskô Hëta
Grabówkò
Jaszowô Hëta
Lëniéwkò

GMINA NOWA KARCZMA
Będomin
Grabowo Kościerskie
Grabowska Huta
Grabówko
Jasiowa Huta
Liniewko Kościerskie
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BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

Wdzydze
Wiôldżi Klińcz
Wiôldżi Pòdles
Wieprznica (Biebrznica)
Zeleniô

Wdzydze Kiszewskie
Wielki Klincz
Wielki Podleś
Wieprznica
Zielenin

GMINA LËNIEWÒ
Wësyńsczé Chróstë
Chrztowò
Deka
Gôrczëno
Głodowò
Jiłownica
Lëniewò
Lëniewsczé Górë
Lëbieszëno
Lëbieszink
Milonczi
Òrlé
Płachtë
Sobącz
Stôri Wiec
Wësëno

GMINA LINIEWO
Chrósty Wysińskie
Chrztowo
Deka
Garczyn
Głodowo
Iłownica
Liniewo
Liniewskie Góry
Lubieszyn
Lubieszynek
Milonki
Orle
Płachty
Sobącz
Stary Wiec
Wysin

GMINA LËPÙSZ
Bałachë
Gòstómkò
Lëpùskô Hëta
Lëpùsz
Płoczëce
Fabrika
Slëżô
Tuszkòwë

GMINA LIPUSZ
Bałachy
Gostomko
Lipuska Huta
Lipusz
Płocice
Szklana Huta
Śluza
Tuszkowy

GMINA NOWÔ KARCZMA
Bãdomino
Grabòwò
Grabòwskô Hëta
Grabówkò
Jaszowô Hëta
Lëniéwkò

GMINA NOWA KARCZMA
Będomin
Grabowo Kościerskie
Grabowska Huta
Grabówko
Jasiowa Huta
Liniewko Kościerskie
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BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

Lubań
Nowô Karczma
Nowé Barkòczëno
Rekòwnica
Skrzëdłowò
Stôré Barkòczëno
Szatarpë
Szpón
Sztofrowô Hëta
Królewsczi Szumles
Szlachetny Szumles

Lubań
Nowa Karczma
Nowy Barkoczyn
Rekownica
Skrzydłowo
Stary Barkoczyn
Szatarpy
Szpon
Sztofrowa Huta
Szumleś Królewski
Szumleś Szlachecki

GMINA STÔRÔ CZISZEWA
Bartoszilas
Chwôrzenkò
Chwôrzno
Czerniczi
Fòshëta
Góra
Górné Maliczi
Kòbëlé
Kònôrzënë
Lëpë
Nowé Pòlaszczi
Nowi Bùkówc
Òlpùch
Pałëbino
Stôrô Cziszewa
Stôré Pòlaszczi
Stôri Bùkówc
Wôłczé Błota
Wëgònino
Cziszewsczi Zómk

GMINA STARA KISZEWA
Bartoszylas
Chwarzenko
Chwarzno
Czerniki
Foshuta
Góra
Górne Maliki
Kobyle
Konarzyny
Lipy
Nowe Polaszki
Nowy Bukowiec
Olpuch
Pałubin
Stara Kiszewa
Stare Polaszki
Stary Bukowiec
Wilcze Błota Kościerskie
Wygonin
Zamek Kiszewski

LÃBÒRSCZI KRÉZ

POWIAT LĘBORSKI

Lãbórg
Łeba

Lębork
Łeba

GMINA CEWICE
Bùkòwina

GMINA CEWICE
Bukowina
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Lubań
Nowô Karczma
Nowé Barkòczëno
Rekòwnica
Skrzëdłowò
Stôré Barkòczëno
Szatarpë
Szpón
Sztofrowô Hëta
Królewsczi Szumles
Szlachetny Szumles

Lubań
Nowa Karczma
Nowy Barkoczyn
Rekownica
Skrzydłowo
Stary Barkoczyn
Szatarpy
Szpon
Sztofrowa Huta
Szumleś Królewski
Szumleś Szlachecki

GMINA STÔRÔ CZISZEWA
Bartoszilas
Chwôrzenkò
Chwôrzno
Czerniczi
Fòshëta
Góra
Górné Maliczi
Kòbëlé
Kònôrzënë
Lëpë
Nowé Pòlaszczi
Nowi Bùkówc
Òlpùch
Pałëbino
Stôrô Cziszewa
Stôré Pòlaszczi
Stôri Bùkówc
Wôłczé Błota
Wëgònino
Cziszewsczi Zómk

GMINA STARA KISZEWA
Bartoszylas
Chwarzenko
Chwarzno
Czerniki
Foshuta
Góra
Górne Maliki
Kobyle
Konarzyny
Lipy
Nowe Polaszki
Nowy Bukowiec
Olpuch
Pałubin
Stara Kiszewa
Stare Polaszki
Stary Bukowiec
Wilcze Błota Kościerskie
Wygonin
Zamek Kiszewski

LÃBÒRSCZI KRÉZ

POWIAT LĘBORSKI

Lãbórg
Łeba

Lębork
Łeba

GMINA CEWICE
Bùkòwina

GMINA CEWICE
Bukowina
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BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

Cewice
Karwica
Łebùniô
Maszewò
Òskòwò
Òsowò
Piesczi
Pòpòwò
Szemrejce
Ùnieszëno

Cewice
Karwica
Łebunia
Maszewo Lęborskie
Oskowo
Osowo Lęborskie
Pieski
Popowo
Siemirowice
Unieszyno

GMINA NOWÔ WIES
Chòceléwkò
Czôrnówkò
Darżewò
Dzechlëno
Garczegòrzé
Janowiczczi
Kôrlëkòwò
Kãbłowò
Krãpa
Lëbòwidz
Łebiéń
Mòstë
Nowô Wies
Òblëwice
Pògòrzélce
Redkòjce
Tawãcëno
Wôłkòwò

GMINA NOWA WIEŚ
Chocielewko
Czarnówko
Darżewo
Dziechlino
Garczegorze
Janowiczki
Karlikowo Lęborskie
Kębłowo Nowowiejskie
Krępa Kaszubska
Lubowidz
Łebień
Mosty
Nowa Wieś Lęborska
Obliwice
Pogorzelice
Redkowice
Tawęcino
Wilkowo Nowowiejskie

GMINA WICKÒ
Biôłogarda
Charbrowò
Gãs
Łebiéńc
Maszéwkò
Nowãcëno
Sôrbsk
Szczenurzé
Wickò

GMINA WICKO
Białogarda
Charbrowo
Gęś
Łebieniec
Maszewko
Nowęcin
Sarbsk
Szczenurze
Wicko
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Cewice
Karwica
Łebùniô
Maszewò
Òskòwò
Òsowò
Piesczi
Pòpòwò
Szemrejce
Ùnieszëno

Cewice
Karwica
Łebunia
Maszewo Lęborskie
Oskowo
Osowo Lęborskie
Pieski
Popowo
Siemirowice
Unieszyno

GMINA NOWÔ WIES
Chòceléwkò
Czôrnówkò
Darżewò
Dzechlëno
Garczegòrzé
Janowiczczi
Kôrlëkòwò
Kãbłowò
Krãpa
Lëbòwidz
Łebiéń
Mòstë
Nowô Wies
Òblëwice
Pògòrzélce
Redkòjce
Tawãcëno
Wôłkòwò

GMINA NOWA WIEŚ
Chocielewko
Czarnówko
Darżewo
Dziechlino
Garczegorze
Janowiczki
Karlikowo Lęborskie
Kębłowo Nowowiejskie
Krępa Kaszubska
Lubowidz
Łebień
Mosty
Nowa Wieś Lęborska
Obliwice
Pogorzelice
Redkowice
Tawęcino
Wilkowo Nowowiejskie

GMINA WICKÒ
Biôłogarda
Charbrowò
Gãs
Łebiéńc
Maszéwkò
Nowãcëno
Sôrbsk
Szczenurzé
Wickò

GMINA WICKO
Białogarda
Charbrowo
Gęś
Łebieniec
Maszewko
Nowęcin
Sarbsk
Szczenurze
Wicko
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BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

Wòjcechòwò
Wrzescé
Żarnowskô

Wojciechowo
Wrzeście
Żarnowska

PÙCCZI KRÉZ

POWIAT PUCKI

Hél
Jastarniô
Pùck
Wiôlgô Wies

Hel
Jastarnia
Puck
Władysławowo

GMINA JASTARNIÔ
Jurata
Kùsfeld

GMINA JASTARNIA
Jurata
Kuźnica

GMINA KÒSÔKÒWÒ
Dãbògòrzé
Kadzëmiérz
Kòsôkòwò
Mechelinga
Mòstë
Pierwòszëno
Pògòrzé
Réwa
Sëchi Dwór

GMINA KOSAKOWO
Dębogórze
Kazimierz
Kosakowo
Mechelinki
Mosty
Pierwoszyno
Pogórze
Rewa
Suchy Dwór

GMINA KROKÒWÒ
Biôłô Góra
Brzëno
Dãbeczi
Gòszczëno
Jeldzëno
Kôrlëkòwò
Karwińsczé Błota
I (Pierszô Réga)
Karwińsczé Błota II
(Drëgô Réga)
Kłanino
Krokòwò
Lësewò
Lëbkòwò

GMINA KROKOWA
Białogóra
Brzyno
Dębki
Goszczyno
Jeldzino
Karlikowo
Karwieńskie Błota I
Karwieńskie Błota II
Kłanino
Krokowa
Lisewo
Lubkowo
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Wòjcechòwò
Wrzescé
Żarnowskô

Wojciechowo
Wrzeście
Żarnowska

PÙCCZI KRÉZ

POWIAT PUCKI

Hél
Jastarniô
Pùck
Wiôlgô Wies

Hel
Jastarnia
Puck
Władysławowo

GMINA JASTARNIÔ
Jurata
Kùsfeld

GMINA JASTARNIA
Jurata
Kuźnica

GMINA KÒSÔKÒWÒ
Dãbògòrzé
Kadzëmiérz
Kòsôkòwò
Mechelinga
Mòstë
Pierwòszëno
Pògòrzé
Réwa
Sëchi Dwór

GMINA KOSAKOWO
Dębogórze
Kazimierz
Kosakowo
Mechelinki
Mosty
Pierwoszyno
Pogórze
Rewa
Suchy Dwór

GMINA KROKÒWÒ
Biôłô Góra
Brzëno
Dãbeczi
Gòszczëno
Jeldzëno
Kôrlëkòwò
Karwińsczé Błota
I (Pierszô Réga)
Karwińsczé Błota II
(Drëgô Réga)
Kłanino
Krokòwò
Lësewò
Lëbkòwò

GMINA KROKOWA
Białogóra
Brzyno
Dębki
Goszczyno
Jeldzino
Karlikowo
Karwieńskie Błota I
Karwieńskie Błota II
Kłanino
Krokowa
Lisewo
Lubkowo
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Lëbòcëno
Minkòjce
Òdargòwò
Parszczëce
Pôłchówkò
Prësewò
Sławòszëno
Słëchòwò
Sobieńczëce
Sëlëcëce
Swiecëno
Tëłowò
Wiérzchùcëno
Żarnówc

Lubocino
Minkowice
Odargowo
Parszczyce
Połchówko
Prusewo
Sławoszyno
Słuchowo
Sobieńczyce
Sulicice
Świecino
Tyłowo
Wierzchucino
Żarnowiec

GMINA PÙCK
Błądzëkòwò
Brudzewò
Celbòwò
Darżlëbié
Domôtowò
Domôtówkò
Gniéżdżewò
Lesniewò
Łebcz
Mechòwò
Mierëszëno
Mrzeżëno
Òsłónino
Pôłchòwò
Pôłczëno
Redëszewò
Górné Rekòwò
Rzucewò
Sławùtowò
Smólno
Starzëno
Starzińsczi Dwór
Strzelno
Swôrzewò
Wôrblëniô

GMINA PUCK
Błądzikowo
Brudzewo
Celbowo
Darzlubie
Domatowo
Domatówko
Gnieżdżewo
Leśniewo
Łebcz
Mechowo
Mieroszyno
Mrzezino
Osłonino
Połchowo
Połczyno
Radoszewo
Rekowo Górne
Rzucewo
Sławutowo
Smolno
Starzyno
Starzyński Dwór
Strzelno
Swarzewo
Werblinia
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Lëbòcëno
Minkòjce
Òdargòwò
Parszczëce
Pôłchówkò
Prësewò
Sławòszëno
Słëchòwò
Sobieńczëce
Sëlëcëce
Swiecëno
Tëłowò
Wiérzchùcëno
Żarnówc

Lubocino
Minkowice
Odargowo
Parszczyce
Połchówko
Prusewo
Sławoszyno
Słuchowo
Sobieńczyce
Sulicice
Świecino
Tyłowo
Wierzchucino
Żarnowiec

GMINA PÙCK
Błądzëkòwò
Brudzewò
Celbòwò
Darżlëbié
Domôtowò
Domôtówkò
Gniéżdżewò
Lesniewò
Łebcz
Mechòwò
Mierëszëno
Mrzeżëno
Òsłónino
Pôłchòwò
Pôłczëno
Redëszewò
Górné Rekòwò
Rzucewò
Sławùtowò
Smólno
Starzëno
Starzińsczi Dwór
Strzelno
Swôrzewò
Wôrblëniô

GMINA PUCK
Błądzikowo
Brudzewo
Celbowo
Darzlubie
Domatowo
Domatówko
Gnieżdżewo
Leśniewo
Łebcz
Mechowo
Mieroszyno
Mrzezino
Osłonino
Połchowo
Połczyno
Radoszewo
Rekowo Górne
Rzucewo
Sławutowo
Smolno
Starzyno
Starzyński Dwór
Strzelno
Swarzewo
Werblinia
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Zdrada
Żelëstrzewò

Zdrada
Żelistrzewo

GMINA WIÔLGÔ WIES
Chałëpë
Chłapòwò
Pilëcë
Karwiô
Òstrowò
Rozewié
Tëpadłë

GMINA WŁADYSŁAWOWO
Chałupy
Chłapowo
Jastrzębia Góra
Karwia
Ostrowo
Rozewie
Tupadły

STOŁPSCZI KRÉZ

POWIAT SŁUPSKI

Kãpice
Ùszcz

Kępice
Ustka

GMINA DAMNICA
Bicëno
Bòbrowniczi
Damnica
Damno
Dąbrówka
Domarôdz
Niemieckô Karznica
Łebiéń
Łojewò
Miónejce
Sąbòrzé
Stôrô Dąbrowa
Strzëżëno
Swiecëchòwò
Switałë
Wieległowë
Zôgòrzëca

GMINA DAMNICA
Bięcino
Bobrowniki
Damnica
Damno
Dąbrówka
Domaradz
Karżniczka
Łebień
Łojewo
Mianowice
Sąborze
Stara Dąbrowa
Strzyżyno
Święcichowo
Świtały
Wielogłowy
Zagórzyca

GMINA DÃBNICA
Bòrzãcënkò
Brzezyńc
Bùdowò
Dãbnica

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
Borzęcinko
Brzeziniec
Budowo
Dębnica Kaszubska
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Zdrada
Żelëstrzewò

Zdrada
Żelistrzewo

GMINA WIÔLGÔ WIES
Chałëpë
Chłapòwò
Pilëcë
Karwiô
Òstrowò
Rozewié
Tëpadłë

GMINA WŁADYSŁAWOWO
Chałupy
Chłapowo
Jastrzębia Góra
Karwia
Ostrowo
Rozewie
Tupadły

STOŁPSCZI KRÉZ

POWIAT SŁUPSKI

Kãpice
Ùszcz

Kępice
Ustka

GMINA DAMNICA
Bicëno
Bòbrowniczi
Damnica
Damno
Dąbrówka
Domarôdz
Niemieckô Karznica
Łebiéń
Łojewò
Miónejce
Sąbòrzé
Stôrô Dąbrowa
Strzëżëno
Swiecëchòwò
Switałë
Wieległowë
Zôgòrzëca

GMINA DAMNICA
Bięcino
Bobrowniki
Damnica
Damno
Dąbrówka
Domaradz
Karżniczka
Łebień
Łojewo
Mianowice
Sąborze
Stara Dąbrowa
Strzyżyno
Święcichowo
Świtały
Wielogłowy
Zagórzyca

GMINA DÃBNICA
Bòrzãcënkò
Brzezyńc
Bùdowò
Dãbnica

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
Borzęcinko
Brzeziniec
Budowo
Dębnica Kaszubska
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Dobieszewò
Dobrô
Gałãzowò
Gògòléwkò
Gògòlewò
Jawòrë
Kòtowò
Krzëwóń
Łabiszewò
Mielno
Mòtarzëno
Niepòglãdzé
Môłé Pòdolé
Pòdwilczëno
Skarszewò
Starnice
Troszczi
Żarkòwò

Dobieszewo
Dobra
Gałęzów
Gogolewko
Gogolewo
Jawory
Kotowo
Krzywań
Łabiszewo
Mielno
Motarzyno
Niepoględzie
Podole Małe
Podwilczyn
Skarszów Górny
Starnice
Troszki
Żarkowo

GMINA GŁÓWCZËCE
Bãzechòwò
Cecenowò
Chòcmirówkò
Cemino
Dargòléza
Drzeżewò
Główczëce
Gòrzësłôw
Górzëno
Jizbica
Klëcëno
Pòbłocé
Wiôldżé Pòdolé
Rëmskò
Rzuszcze
Sodłónie
Skòrzëno
Stowicëno
Szczëpkòjce
Szelewò
Warblëno

GMINA GŁÓWCZYCE
Będziechowo
Cecenowo
Choćmirówko
Ciemino
Dargoleza
Drzeżewo
Główczyce
Gorzysław
Górzyno
Izbica
Klęcino
Pobłocie
Podole Wielkie
Rumsko
Rzuszcze
Siodłonie
Skórzyno
Stowięcino
Szczypkowice
Szelewo
Warblino
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Dobieszewò
Dobrô
Gałãzowò
Gògòléwkò
Gògòlewò
Jawòrë
Kòtowò
Krzëwóń
Łabiszewò
Mielno
Mòtarzëno
Niepòglãdzé
Môłé Pòdolé
Pòdwilczëno
Skarszewò
Starnice
Troszczi
Żarkòwò

Dobieszewo
Dobra
Gałęzów
Gogolewko
Gogolewo
Jawory
Kotowo
Krzywań
Łabiszewo
Mielno
Motarzyno
Niepoględzie
Podole Małe
Podwilczyn
Skarszów Górny
Starnice
Troszki
Żarkowo

GMINA GŁÓWCZËCE
Bãzechòwò
Cecenowò
Chòcmirówkò
Cemino
Dargòléza
Drzeżewò
Główczëce
Gòrzësłôw
Górzëno
Jizbica
Klëcëno
Pòbłocé
Wiôldżé Pòdolé
Rëmskò
Rzuszcze
Sodłónie
Skòrzëno
Stowicëno
Szczëpkòjce
Szelewò
Warblëno

GMINA GŁÓWCZYCE
Będziechowo
Cecenowo
Choćmirówko
Ciemino
Dargoleza
Drzeżewo
Główczyce
Gorzysław
Górzyno
Izbica
Klęcino
Pobłocie
Podole Wielkie
Rumsko
Rzuszcze
Siodłonie
Skórzyno
Stowięcino
Szczypkowice
Szelewo
Warblino
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Wiôlgô Wies
Wòlëniô
Wëkòsewò
Żelkòwò
Żorëchòwò

Wielka Wieś
Wolinia
Wykosowo
Żelkowo
Żoruchowo

GMINA KÃPICE
Barcëno
Barwino
Biésojce
Brónowò
Darnowò
Kòrzëbié
Mzdowò
Òbłãżé
Òsowò
Płockò
Pòdgórë
Przëtockò
Pùstowò
Warcëno
Żelëce

GMINA KĘPICE
Barcino
Barwino
Biesowice
Bronowo
Darnowo
Korzybie
Mzdowo
Obłęże
Osowo
Płocko
Podgóry
Przytocko
Pustowo
Warcino
Żelice

GMINA KÒBËLNICA
Bòlesławice
Bzowò
Kòbëlnica
Kòmiłowò
Kòmórczëno
Kùńczewò
Krëszëna
Kùleszewò
Kwakòwò
Lëbùń
Lulemino
Łosëno
Płaszewò
Reblëno
Rënowò
Serôkòwò
Słónojce

GMINA KOBYLNICA
Bolesławice
Bzowo
Kobylnica
Komiłowo
Komorczyn
Kończewo
Kruszyna
Kuleszewo
Kwakowo
Lubuń
Lulemino
Łosino
Płaszewo
Reblino
Runowo Sławieńskie
Sierakowo Słupskie
Słonowice
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Wiôlgô Wies
Wòlëniô
Wëkòsewò
Żelkòwò
Żorëchòwò

Wielka Wieś
Wolinia
Wykosowo
Żelkowo
Żoruchowo

GMINA KÃPICE
Barcëno
Barwino
Biésojce
Brónowò
Darnowò
Kòrzëbié
Mzdowò
Òbłãżé
Òsowò
Płockò
Pòdgórë
Przëtockò
Pùstowò
Warcëno
Żelëce

GMINA KĘPICE
Barcino
Barwino
Biesowice
Bronowo
Darnowo
Korzybie
Mzdowo
Obłęże
Osowo
Płocko
Podgóry
Przytocko
Pustowo
Warcino
Żelice

GMINA KÒBËLNICA
Bòlesławice
Bzowò
Kòbëlnica
Kòmiłowò
Kòmórczëno
Kùńczewò
Krëszëna
Kùleszewò
Kwakòwò
Lëbùń
Lulemino
Łosëno
Płaszewò
Reblëno
Rënowò
Serôkòwò
Słónojce

GMINA KOBYLNICA
Bolesławice
Bzowo
Kobylnica
Komiłowo
Komorczyn
Kończewo
Kruszyna
Kuleszewo
Kwakowo
Lubuń
Lulemino
Łosino
Płaszewo
Reblino
Runowo Sławieńskie
Sierakowo Słupskie
Słonowice
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Słónowiczczi
Sëcewice
Scëgnica
Widzëno
Wrzącô
Zôgórczi
Zãbòwò
Żelkówkò

Słonowiczki
Sycewice
Ściegnica
Widzino
Wrząca
Zagórki
Zębowo
Żelkówko

GMINA PÒTÃGÒWÒ
Chléwnica
Czerwińc
Darżënkò
Darżëno
Dąbrówno
Môłé Głëszëno
Wiôldżé Głëszëno
Grôpice
Grąbkòwò
Kaszëbskô Karznica
Łëpawa
Malczkòwò
Nieckòwò
Nowô Dąbrowa
Nowé Skórowò
Pòtãgòwò
Redosłôw
Rënowò
Rzechcëno
Skórowò
Warcëmino
Wielëszewò
Żochòwò
Żëchlëno

GMINA POTĘGOWO
Chlewnica
Czerwieniec
Darżynko
Darżyno
Dąbrówno
Głuszynko
Głuszyno
Grapice
Grąbkowo
Karznica
Łupawa
Malczkowo
Nieckowo
Nowa Dąbrowa
Nowe Skórowo
Potęgowo
Radosław
Runowo
Rzechcino
Skórowo
Warcimino
Wieliszewo
Żochowo
Żychlin

GMINA STOŁPSKÒ
Biérkòwò
Môłé Brëskòwò
Wiôldżé Brëskòwò
Bùkówka
Bëdlëno

GMINA SŁUPSK
Bierkowo
Bruskowo Małe
Bruskowo Wielkie
Bukówka
Bydlino

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:01

Page 101

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

Słónowiczczi
Sëcewice
Scëgnica
Widzëno
Wrzącô
Zôgórczi
Zãbòwò
Żelkówkò

Słonowiczki
Sycewice
Ściegnica
Widzino
Wrząca
Zagórki
Zębowo
Żelkówko

GMINA PÒTÃGÒWÒ
Chléwnica
Czerwińc
Darżënkò
Darżëno
Dąbrówno
Môłé Głëszëno
Wiôldżé Głëszëno
Grôpice
Grąbkòwò
Kaszëbskô Karznica
Łëpawa
Malczkòwò
Nieckòwò
Nowô Dąbrowa
Nowé Skórowò
Pòtãgòwò
Redosłôw
Rënowò
Rzechcëno
Skórowò
Warcëmino
Wielëszewò
Żochòwò
Żëchlëno

GMINA POTĘGOWO
Chlewnica
Czerwieniec
Darżynko
Darżyno
Dąbrówno
Głuszynko
Głuszyno
Grapice
Grąbkowo
Karznica
Łupawa
Malczkowo
Nieckowo
Nowa Dąbrowa
Nowe Skórowo
Potęgowo
Radosław
Runowo
Rzechcino
Skórowo
Warcimino
Wieliszewo
Żochowo
Żychlin

GMINA STOŁPSKÒ
Biérkòwò
Môłé Brëskòwò
Wiôldżé Brëskòwò
Bùkówka
Bëdlëno

GMINA SŁUPSK
Bierkowo
Bruskowo Małe
Bruskowo Wielkie
Bukówka
Bydlino
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Gac
Gałãzënowò
Głobino
Grãsëno
Jezérzëce
Karzcëno
Krãpa
Krzemiéńca
Kùkòwò
Kùsowò
Lëbùczewò
Redãcëno
Redzëkòwò
Rogajca
Semiónice
Stóniãcëno
Strzelënkò
Strzelëno
Zołowò
Warblewò
Wielëchòwò
Wieszëno
Wiklëno
Wlinkòwò
Wlinkówkò
Wrzescé

Gać
Gałęzinowo
Głobino
Grąsino
Jezierzyce
Karzcino
Krępa Słupska
Krzemienica
Kukowo
Kusowo
Lubuczewo
Redęcin
Redzikowo
Rogawica
Siemianice
Stanięcino
Strzelinko
Strzelino
Swołowo
Warblewo
Wielichowo
Wieszyno
Wiklino
Włynkowo
Włynkówko
Wrzeście

GMINA SMÔŁDZËNO
Bùkòwô
Człëchë
Czëstô
Môłô Garnô
Wiôlgô Garnô
Klëczi
Kòmnino
Łokcewé
Rótowò
Séce
Smôłdzëno
Smôłdzyńsczi Las
Stojcëno

GMINA SMOŁDZINO
Bukowa
Człuchy
Czysta
Gardna Mała
Gardna Wielka
Kluki
Komnino
Łokciowe
Retowo
Siecie
Smołdzino
Smołdziński Las
Stojcino
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Gac
Gałãzënowò
Głobino
Grãsëno
Jezérzëce
Karzcëno
Krãpa
Krzemiéńca
Kùkòwò
Kùsowò
Lëbùczewò
Redãcëno
Redzëkòwò
Rogajca
Semiónice
Stóniãcëno
Strzelënkò
Strzelëno
Zołowò
Warblewò
Wielëchòwò
Wieszëno
Wiklëno
Wlinkòwò
Wlinkówkò
Wrzescé

Gać
Gałęzinowo
Głobino
Grąsino
Jezierzyce
Karzcino
Krępa Słupska
Krzemienica
Kukowo
Kusowo
Lubuczewo
Redęcin
Redzikowo
Rogawica
Siemianice
Stanięcino
Strzelinko
Strzelino
Swołowo
Warblewo
Wielichowo
Wieszyno
Wiklino
Włynkowo
Włynkówko
Wrzeście

GMINA SMÔŁDZËNO
Bùkòwô
Człëchë
Czëstô
Môłô Garnô
Wiôlgô Garnô
Klëczi
Kòmnino
Łokcewé
Rótowò
Séce
Smôłdzëno
Smôłdzyńsczi Las
Stojcëno

GMINA SMOŁDZINO
Bukowa
Człuchy
Czysta
Gardna Mała
Gardna Wielka
Kluki
Komnino
Łokciowe
Retowo
Siecie
Smołdzino
Smołdziński Las
Stojcino
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Wiérzchòcëno
Witkòwò
Żelazo

Wierzchocino
Witkowo
Żelazo

GMINA ÙSZCZ
Charnowò
Dãbina
Dëninowò
Gąbino
Grabno
Lãdowò
Môłé Machòwino
Wiôldżé Machòwino
Mòżdżónowò
Niestkòwò
Òbjazda
Pãplëno
Przewłoka
Rowë
Starkòwò
Wòdnica
Wëtowno
Żelesczé

GMINA USTKA
Charnowo
Dębina
Duninowo
Gąbino
Grabno
Lędowo
Machowinko
Machowino
Możdżanowo
Niestkowo
Objazda
Pęplino
Przewłoka
Rowy
Starkowo
Wodnica
Wytowno
Zaleskie

WEJROWSCZI KRÉZ

POWIAT WEJHEROWSKI

Réda
Rëmiô
Wejrowò

Reda
Rumia
Wejherowo

GMINA CHÒCZEWÒ
Bòrkòwò
Chòczéwkò
Chòczewò
Cekòcëno
Gòscëcëno
Jackòwò
Czerzkòwò
Kòpalëno
Łãtowò
Sasëno

GMINA CHOCZEWO
Borkowo Lęborskie
Choczewko
Choczewo
Ciekocino
Gościęcino
Jackowo
Kierzkowo
Kopalino
Łętowo
Sasino

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:01

Page 105

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

Wiérzchòcëno
Witkòwò
Żelazo

Wierzchocino
Witkowo
Żelazo

GMINA ÙSZCZ
Charnowò
Dãbina
Dëninowò
Gąbino
Grabno
Lãdowò
Môłé Machòwino
Wiôldżé Machòwino
Mòżdżónowò
Niestkòwò
Òbjazda
Pãplëno
Przewłoka
Rowë
Starkòwò
Wòdnica
Wëtowno
Żelesczé

GMINA USTKA
Charnowo
Dębina
Duninowo
Gąbino
Grabno
Lędowo
Machowinko
Machowino
Możdżanowo
Niestkowo
Objazda
Pęplino
Przewłoka
Rowy
Starkowo
Wodnica
Wytowno
Zaleskie

WEJROWSCZI KRÉZ

POWIAT WEJHEROWSKI

Réda
Rëmiô
Wejrowò

Reda
Rumia
Wejherowo

GMINA CHÒCZEWÒ
Bòrkòwò
Chòczéwkò
Chòczewò
Cekòcëno
Gòscëcëno
Jackòwò
Czerzkòwò
Kòpalëno
Łãtowò
Sasëno

GMINA CHOCZEWO
Borkowo Lęborskie
Choczewko
Choczewo
Ciekocino
Gościęcino
Jackowo
Kierzkowo
Kopalino
Łętowo
Sasino
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Słajkòwò
Słajszewò
Starbienino
Zwartówkò

Słajkowo
Słajszewo
Starbienino
Zwartówko

GMINA GNIEWINO
Bichòwò
Chinowié
Czëmónowò
Gniewino
Kòstkòwò
Lësewò
Mierzënkò
Mierzëno
Nôdolé
Perlëno
Ribno
Tadzëno

GMINA GNIEWINO
Bychowo
Chynowie
Czymanowo
Gniewino
Kostkowo
Lisewo
Mierzynko
Mierzyno
Nadole
Perlino
Rybno
Tadzino

GMINA LËNIÔ
Kãtrzëno
Kòbëlôsz
Lewinkò
Lewino
Lëniô
Miłoszewò
Niepòczołejce
Òsek
Pòbłocé
Pòtãgòwò
Smażëno
Strzépcz
Tłuczewò
Zakrzewò

GMINA LINIA
Kętrzyno
Kobylasz
Lewinko
Lewino
Linia
Miłoszewo
Niepoczołowice
Osiek
Pobłocie
Potęgowo
Smażyno
Strzepcz
Tłuczewo
Zakrzewo

GMINA LËZËNO
Barłomino
Dąbrówka
Kãbłowò
Kòchanowò
Lëzëno

GMINA LUZINO
Barłomino
Dąbrówka
Kębłowo
Kochanowo
Luzino
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Słajkòwò
Słajszewò
Starbienino
Zwartówkò

Słajkowo
Słajszewo
Starbienino
Zwartówko

GMINA GNIEWINO
Bichòwò
Chinowié
Czëmónowò
Gniewino
Kòstkòwò
Lësewò
Mierzënkò
Mierzëno
Nôdolé
Perlëno
Ribno
Tadzëno

GMINA GNIEWINO
Bychowo
Chynowie
Czymanowo
Gniewino
Kostkowo
Lisewo
Mierzynko
Mierzyno
Nadole
Perlino
Rybno
Tadzino

GMINA LËNIÔ
Kãtrzëno
Kòbëlôsz
Lewinkò
Lewino
Lëniô
Miłoszewò
Niepòczołejce
Òsek
Pòbłocé
Pòtãgòwò
Smażëno
Strzépcz
Tłuczewò
Zakrzewò

GMINA LINIA
Kętrzyno
Kobylasz
Lewinko
Lewino
Linia
Miłoszewo
Niepoczołowice
Osiek
Pobłocie
Potęgowo
Smażyno
Strzepcz
Tłuczewo
Zakrzewo

GMINA LËZËNO
Barłomino
Dąbrówka
Kãbłowò
Kòchanowò
Lëzëno

GMINA LUZINO
Barłomino
Dąbrówka
Kębłowo
Kochanowo
Luzino
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Milwino
Robôkòwò
Sychòwò
Tãpcz
Wëszecëno
Zélewò
Zélnowò

Milwino
Robakowo
Sychowo
Tępcz
Wyszecino
Zelewo
Zielnowo

GMINA ŁÃCZËCE
Môłé Bòżé Pòle
Wiôldżé Bòżé Pòle
Brzézno
Chmieléńc
Chrzónowò
Dzëcélcz
Kaczkòwò
Czisewò
Łãczëce
Górné Łãczëno
Łówcz
Nôwcz
Rozłazëno
Strzebielëno
Strzelëcëno
Swietlëno
Wësoczé

GMINA ŁĘCZYCE
Bożepole Małe
Bożepole Wielkie
Brzeźno Lęborskie
Chmieleniec
Chrzanowo
Dzięcielec
Kaczkowo
Kisewo
Łęczyce
Łęczyn Górny
Łówcz Górny
Nawcz
Rozłazino
Strzebielino
Strzelęcino
Świetlino
Wysokie

GMINA SZËMÔŁD
Bãdargòwò
Bòjón
Czãstkòwò
Dobrzewino
Dolmiérz
Glôzëca
Grabówc
Jeléńskô Hëta
Kamiéń
Karczemczi
Czelińskô Hëta
Czelno
Kòleczkòwò

GMINA SZEMUD
Będargowo
Bojano
Częstkowo
Dobrzewino
Donimierz
Głazica
Grabowiec
Jeleńska Huta
Kamień
Karczemki
Kieleńska Huta
Kielno
Koleczkowo
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Milwino
Robôkòwò
Sychòwò
Tãpcz
Wëszecëno
Zélewò
Zélnowò

Milwino
Robakowo
Sychowo
Tępcz
Wyszecino
Zelewo
Zielnowo

GMINA ŁÃCZËCE
Môłé Bòżé Pòle
Wiôldżé Bòżé Pòle
Brzézno
Chmieléńc
Chrzónowò
Dzëcélcz
Kaczkòwò
Czisewò
Łãczëce
Górné Łãczëno
Łówcz
Nôwcz
Rozłazëno
Strzebielëno
Strzelëcëno
Swietlëno
Wësoczé

GMINA ŁĘCZYCE
Bożepole Małe
Bożepole Wielkie
Brzeźno Lęborskie
Chmieleniec
Chrzanowo
Dzięcielec
Kaczkowo
Kisewo
Łęczyce
Łęczyn Górny
Łówcz Górny
Nawcz
Rozłazino
Strzebielino
Strzelęcino
Świetlino
Wysokie

GMINA SZËMÔŁD
Bãdargòwò
Bòjón
Czãstkòwò
Dobrzewino
Dolmiérz
Glôzëca
Grabówc
Jeléńskô Hëta
Kamiéń
Karczemczi
Czelińskô Hëta
Czelno
Kòleczkòwò

GMINA SZEMUD
Będargowo
Bojano
Częstkowo
Dobrzewino
Donimierz
Głazica
Grabowiec
Jeleńska Huta
Kamień
Karczemki
Kieleńska Huta
Kielno
Koleczkowo

109

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

110

2011-01-14

10:01

Page 110

BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

Kòwôlewò
Lesno
Łebińskô Hëta
Łebno
Przetoczëno
Rãbiska
Szëmôłd
Szëmôłdzkô Hëta
Wôrzno
Ząblewò

Kowalewo
Leśno
Łebieńska Huta
Łebno
Przetoczyno
Rębiska
Szemud
Szemudzka Huta
Warzno
Zęblewo

GMINA WEJROWÒ
Bieszkòjce
Bólszewò
Gniewòwò
Gòscëcëno
Gòra
Kãpino
Kniewò
Łãżëce
Nowi Dwór
Òrlé
Reszczi
Sopieszëno
Ùstarbòwò
Warszkòwò
Gòwino
Zbichòwò

GMINA WEJHEROWO
Bieszkowice
Bolszewo
Gniewowo
Gościcino
Góra
Kąpino
Kniewo
Łężyce
Nowy Dwór Wejherowski
Orle
Reszki
Sopieszyno
Ustarbowo
Warszkowo
Wielkie Gowino
Zbychowo

MIASTO GDUŃSK

MIASTO GDAŃSK

Gduńsk

Gdańsk

DZÉLE MIASTA
Janiółczi
Brãtowò
Brzézno
Chołm ë Gduńsk Pôłnié
Kòkòszczi
Krakówc ë Zôpadné Górczi
Latnica

DZIELNICE
Aniołki
Brętowo
Brzeźno
Chełm i Gdańsk Południe
Kokoszki
Krakowiec i Górki Zachodnie
Letnica

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:01

Page 111

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

Kòwôlewò
Lesno
Łebińskô Hëta
Łebno
Przetoczëno
Rãbiska
Szëmôłd
Szëmôłdzkô Hëta
Wôrzno
Ząblewò

Kowalewo
Leśno
Łebieńska Huta
Łebno
Przetoczyno
Rębiska
Szemud
Szemudzka Huta
Warzno
Zęblewo

GMINA WEJROWÒ
Bieszkòjce
Bólszewò
Gniewòwò
Gòscëcëno
Gòra
Kãpino
Kniewò
Łãżëce
Nowi Dwór
Òrlé
Reszczi
Sopieszëno
Ùstarbòwò
Warszkòwò
Gòwino
Zbichòwò

GMINA WEJHEROWO
Bieszkowice
Bolszewo
Gniewowo
Gościcino
Góra
Kąpino
Kniewo
Łężyce
Nowy Dwór Wejherowski
Orle
Reszki
Sopieszyno
Ustarbowo
Warszkowo
Wielkie Gowino
Zbychowo

MIASTO GDUŃSK

MIASTO GDAŃSK

Gduńsk

Gdańsk

DZÉLE MIASTA
Janiółczi
Brãtowò
Brzézno
Chołm ë Gduńsk Pôłnié
Kòkòszczi
Krakówc ë Zôpadné Górczi
Latnica

DZIELNICE
Aniołki
Brętowo
Brzeźno
Chełm i Gdańsk Południe
Kokoszki
Krakowiec i Górki Zachodnie
Letnica
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Matarniô
Młińska
Nowi Pòrt
Òlëwa
Òlszinka
Òruniô-Sw. Wòjcech-Lëpicz
Òsowô
Piécczi-Mëgòwò
Môłé Przëmòrzé
Wiôldżé Przëmòrzé
Rudniczi
Szëdlëce
Hejbùdë z Przeróbką
Strzëżô
Cëgónczi
Westrzódgardzé
VII Dwór
Wrzészcz
Sobieszewsczi Òstrów
Nowé Ùjescëskò
Zaspa-Młińc
Zaspa-Rozchódnice
Żôbiónka-Wejra-Jelëtkòwò-Tësąclatégò

Matarnia
Młyniska
Nowy Port
Oliwa
Olszynka
Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Osowa
Piecki-Migowo
Przymorze Małe
Przymorze Wielkie
Rudniki
Siedlce
Stogi z Przeróbką
Strzyża
Suchanino
Śródmieście
VII Dwór
Wrzeszcz
Wyspa Sobieszowska
Wzgórze Mickiewicza
Zaspa-Młyniec
Zaspa-Rozstaje

MIASTO GDINIÔ

MIASTO GDYNIA

Gdiniô

Gdynia

DZÉLE MIASTA
Babié Dołë
Chwôrzno-Wiczlëno
Chiloniô
Cësowô
Dąbrowa
Lasowé Gruńtë
Grabówk
Kamiannô Góra
Karwinë
Leszczinczi
Môłi Kack

DZIELNICE
Babie Doły
Chwarzno-Wiczlino
Chylonia
Cisowa
Dąbrowa
Działki Leśne
Grabówek
Kamienna Góra
Karwiny
Leszczynki
Mały Kack

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
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Matarniô
Młińska
Nowi Pòrt
Òlëwa
Òlszinka
Òruniô-Sw. Wòjcech-Lëpicz
Òsowô
Piécczi-Mëgòwò
Môłé Przëmòrzé
Wiôldżé Przëmòrzé
Rudniczi
Szëdlëce
Hejbùdë z Przeróbką
Strzëżô
Cëgónczi
Westrzódgardzé
VII Dwór
Wrzészcz
Sobieszewsczi Òstrów
Nowé Ùjescëskò
Zaspa-Młińc
Zaspa-Rozchódnice
Żôbiónka-Wejra-Jelëtkòwò-Tësąclatégò

Matarnia
Młyniska
Nowy Port
Oliwa
Olszynka
Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Osowa
Piecki-Migowo
Przymorze Małe
Przymorze Wielkie
Rudniki
Siedlce
Stogi z Przeróbką
Strzyża
Suchanino
Śródmieście
VII Dwór
Wrzeszcz
Wyspa Sobieszowska
Wzgórze Mickiewicza
Zaspa-Młyniec
Zaspa-Rozstaje

MIASTO GDINIÔ

MIASTO GDYNIA

Gdiniô

Gdynia

DZÉLE MIASTA
Babié Dołë
Chwôrzno-Wiczlëno
Chiloniô
Cësowô
Dąbrowa
Lasowé Gruńtë
Grabówk
Kamiannô Góra
Karwinë
Leszczinczi
Môłi Kack

DZIELNICE
Babie Doły
Chwarzno-Wiczlino
Chylonia
Cisowa
Dąbrowa
Działki Leśne
Grabówek
Kamienna Góra
Karwiny
Leszczynki
Mały Kack
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Òblëżé
Òksëwié
Òrłowò
Pògòrzé
Cësowsczé Pùstczi-Dãptowò
Redłowò
Westrzódgardzé
Wiôldżi Kack
Witomino-Lesyństwò
Witomino-Radiostacjô
Wiżawa Sw.Maksymiliana

Obłuże
Oksywie
Orłowo
Pogórze
Pustki Cisowskie-Demptowo
Redłowo
Śródmieście
Wielki Kack
Witomino-Leśniczówka
Witomino-Radiostacja
Wzgórze Św. Maksymiliana

MIASTO SOPÒT

MIASTO SOPOT

Sopòt

Sopot

DZÉLE MIASTA
Bródwino
Dólny Sopòt
Górny Sopòt
Kamianny Pòtok
Kôrlëkòwò
Smirowò

DZIELNICE
Brodwino
Dolny Sopot
Górny Sopot
Kamienny Potok
Karlikowo
Świemirowo

MIASTO STOŁPSKÒ

MIASTO SŁUPSK

Stołpskò (Słëpskò)

Słupsk

UCHWAŁA NR 7/RJK/10 Z DNIA 06-07-2010 R.
W SPRAWIE SZYKU KASZUBSKIEGO ABECADŁA
1. Rada Języka Kaszubskiego ustala szyk kaszubskiego abecadła jako:
A, Ą, Ã, B, C, D, E, É, Ë, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, Ń, O, Ò, Ó, Ô, P, R, S, T, U,
Ù, W, Y, Z, Ż.
W wyrazach, w których występują litery z obcych alfabetów (np. ü, ę, à), litery te
są w szyku zrównywane z literą bez znaków diakrytycznych, choć same te znaki diakrytyczne są obowiązkowe.
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Òblëżé
Òksëwié
Òrłowò
Pògòrzé
Cësowsczé Pùstczi-Dãptowò
Redłowò
Westrzódgardzé
Wiôldżi Kack
Witomino-Lesyństwò
Witomino-Radiostacjô
Wiżawa Sw.Maksymiliana

Obłuże
Oksywie
Orłowo
Pogórze
Pustki Cisowskie-Demptowo
Redłowo
Śródmieście
Wielki Kack
Witomino-Leśniczówka
Witomino-Radiostacja
Wzgórze Św. Maksymiliana

MIASTO SOPÒT

MIASTO SOPOT

Sopòt

Sopot

Dzéle miasta
Bródwino
Dólny Sopòt
Górny Sopòt
Kamianny Pòtok
Kôrlëkòwò
Smirowò

Dzielnice
Brodwino
Dolny Sopot
Górny Sopot
Kamienny Potok
Karlikowo
Świemirowo

MIASTO STOŁPSKÒ

MIASTO SŁUPSK

Stołpskò (Słëpskò)

Słupsk
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ÙCHWÔLËNK NR 7/RKJ/10 Z DNIA 06-07-2010 R.
W SPRAWIE SZËKÙ KASZËBSCZÉGÒ ABÉCADŁA
1. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka ùstaliwô szëk kaszëbsczégò abécadła jakno:
A, Ą, Ã, B, C, D, E, É, Ë, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, Ń, O, Ò, Ó, Ô, P, R, S, T, U,
Ù, W, Y, Z, Ż.
W słowach, w chtërnëch wëstãpiwają lëtrë z cëzëch alfabetów (np. ü, ê, à), lëtrë te
są w szëkù zrównywóné z lëtrą bez diakriticznëch znaków, chòc same te diakriticzné znaczi są òbrzeszkòwé.
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2. Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie nazwy znaków
abecadła:
A /a/, Ã /ã/, Ą /ą/, B /bé/, C /cé/, D /dé/, E /e/, É /é /, Ë /szwa/,
F /éf /, G /gé/, H /ha/, I /i/, J /jot/, K /ka/, L /él/, Ł /éł/, M /ém/,
N /én/, Ń /éń/, O /o/, Ò /ò /, Ó /ó/, Ô /ô/, P /pé/, R /ér/, S /és/,
T /té/, U /u/, Ù /ù /, W /wé/, Y /igrek/, Z /zet/, Ż /żet /
3. Wszystkie litery alfabetu kaszubskiego są rodzaju nijakiego.
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2. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné kaszëbsczé pòzwë znaków abécadła:
A /a/, Ã /ã/, Ą /ą/, B /bé/, C /cé/, D /dé/, E /e/, É /é /, Ë /szwa/,
F /éf /, G /gé/, H /ha/, I /i/, J /jot/, K /ka/, L /él/, Ł /éł/, M /ém/,
N /én/, Ń /éń/, O /o/, Ò /ò /, Ó /ó/, Ô /ô/, P /pé/, R /ér/, S /és/,
T /té/, U /u/, Ù /ù /, W /wé/, Y /igrek/, Z /zet/, Ż /żet /
3. Wszëtczé lëtrë kaszëbsczégò abécadła są dzecnégò ôrtu.
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Ewa Rogowska-Cybulska (Uniwersytet Gdański)

Formy i funkcje odwołań
do elementów roku obrzędowego
w „Kaszëbsczim abecadle”
Zainteresowanie licznych badaczy1 książką Witolda Bobrowskiego i Katarzyny Kwiatkowskiej „Kaszëbsczé abecadło. Twój pierszi elemeńtôrz 2, funkcjonującej jako „książka pomocnicza zalecana do użytku szkolnego [...] i wpisana do wykazu podręczników
szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i grup etnicznych do nauczania języka kaszubskiego na I poziomie
edukacyjnym”3, wynika z faktu, że jest to „pierwszy elementarz do nauki języka
1

J. Treder, rec. Witołd Bobrowsczi, Katarzëna Kwiatkowskô, Kaszëbsczé abecadło. Twój pierszi elemeńtôrz, Gdańsk 2000, „Rocznik Gdański”, r. 60, z. 2, Gdańsk 2001, s. 174–178; tegoż, Kaszëbsczé
abecadło. Twój pierszi elemeńtôrz, [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, pod red. J. Tredera, Gdańsk 2006, s. 110–112; J. Kęcińska, Elementarz kaszubski – jego rola kulturowa i dydaktyczna,
„Acta Cassubiana”, t. IV, Gdańsk – Wejherowo 2002, s. 339–346; E. Rzetelska-Feleszko, Rola nazw własnych dla samoidentyfikacji mniejszości narodowych i etnicznych (na przykładzie Kaszub i Łużyc), [w:]
Języki mniejszości i języki regionalne, pod red. E. Wrocławskiej i J. Zieniukowej, Warszawa 2003,
s. 49–59, zwł. 54–56; Tambor J., Kilka uwag o edukacji regionalnej. Na przykładzie Śląska i Kaszub,
[w:] Śląskie studia lingwistyczne, pod red. K. Kleszczowej i J. Sobczykowej, Katowice 2003, s. 288–294,
zwł. 292–293; tejże, Elementarna wiedza o elementarzach (elementarz a konstruowanie świadomości
etnicznej), [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. II: Tekst a gatunek, pod red. D. Ostaszewskiej, Katowice 2004, s. 258–269. Por. też E. Rogowska-Cybulska, Słownictwo religijne w kaszubskim elementarzu,
[w:] Język – szkoła – religia I. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 29–30 kwietnia 2005, red.
A. Lewińska i M. Chmiel, Pelplin 2006, s. 155–169; E. Rogowska-Cybulska, M. Cybulski, Językowy
obraz miasta i wsi w kaszubskim elementarzu, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. IX, pod red.
H. Sędziak, Łomża 2005, s. 71–86; tychże, Nazwy własne w kaszubskim elementarzu, „Acta Cassubiana” t. VII, Gdańsk 2005, s. 171–183; tychże, Rola przysłów w kaszubskim elementarzu, [w:] W kręgu
dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Doktor Zofii Stamirowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce 2007, s. 199–213; E. Rogowska-Cybulska, A. Lewińska, Obraz szkoły w dwu elementarzach: górnołużyckim i kaszubskim, [w:] Leksikologiske přinoški.
III. seminar serbskeje słowotwórby. III Seminarium Słowotwórstwa Łużyckiego, Uniwersytet Gdański /
Serbski institut 22.–23.6.2007, red. M. Milewska-Stawiany, S. Wölkowa, Bautzen / Budyšin 2008,
s. 67–79; E. Rogowska-Cybulska, M. Cybulski, A. Lewińska, Obraz przeszłości w dwu elementarzach
mowy małych ojczyzn: kociewskim i kaszubskim, [w:] Polszczyzna regionalna, cz. VI: Polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza, pod red. H. Sędziak i D. Czyż, Ostrołęka 2010, s. 51-73.
2
W. Bòbrowsczi i K. Kwiatkowskô, Kaszëbsczé abecadło. Twój pierszi elemeńtôrz, Gdańsk 2000.
3
W. Bòbrowsczi, K. Kwiatkowskô, op. cit., s. 2.
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Éwa Rogòwskô-Cëbùlskô (Gduńsczi Ùniwersytet)

Fòrmë i fùnkcje òdwòłaniów
do elemeńtów òbrzãdowégò rokù
w „Kaszëbsczim abecadle”
Zajinteresowanié wielnëch badérów1 ksążką Witolda Bòbrowsczégò ë Katarzënë
Kwiatkòwsczi „Kaszëbsczé abecadło. Twój pierszi elemeńtôrz”2, fùnkcjonujący jakno
„pòmòcowô ksążka bédowónô do szkòłowégò wëzwëskaniô [...] i wpisónô do spisënkù
szkòłowëch ùczbòwników i pòmòcowëch ksążków namionionëch òglowémù sztôłceniu dlô nôrodnëch miészëznów i etnicznëch karnów do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka na
I edukacjowim spòdlim”3, wëchôdô z faktu, że je to „pierszi elemeńtôrz do nôùczi
1

J. Treder, rec. Witołd Bobrowsczi, Katarzëna Kwiatkowskô, Kaszëbsczé abecadło. Twój pierszi elemeńtôrz, Gdańsk 2000, „Rocznik Gdański”, r. 60, z. 2, Gdańsk 2001, s. 174–178; tegòż, Kaszëbsczé
abecadło. Twój pierszi elemeńtôrz, [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, pod red. J. Tredera, Gdańsk 2006, s. 110–112; J. Kęcińska, Elementarz kaszubski – jego rola kulturowa i dydaktyczna,
„Acta Cassubiana”, t. IV, Gdańsk – Wejherowo 2002, s. 339–346; E. Rzetelska-Feleszko, Rola nazw własnych dla samoidentyfikacji mniejszości narodowych i etnicznych (na przykładzie Kaszub i Łużyc),
[w:] Języki mniejszości i języki regionalne, pod red. E. Wrocławskiej i J. Zieniukowej, Warszawa 2003,
s. 49–59, òsoblëwò 54–56; Tambor J., Kilka uwag o edukacji regionalnej. Na przykładzie Śląska i Kaszub, [w:] Śląskie studia lingwistyczne, pod red. K. Kleszczowej i J. Sobczykowej, Katowice 2003,
s. 288–294, òsoblëwò 292–293; ti, Elementarna wiedza o elementarzach (elementarz a konstruowanie
świadomości etnicznej), [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. II: Tekst a gatunek, pod red. D. Ostaszewskiej, Katowice 2004, s. 258–269. Pòr. téż E. Rogowska-Cybulska, Słownictwo religijne w kaszubskim
elementarzu, [w:] Język – szkoła – religia I. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 29–30 kwietnia
2005, red. A. Lewińska i M. Chmiel, Pelplin 2006, s. 155–169; E. Rogowska-Cybulska, M. Cybulski,
Językowy obraz miasta i wsi w kaszubskim elementarzu, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. IX,
pod red. H. Sędziak, Łomża 2005, s. 71–86; tëch, Nazwy własne w kaszubskim elementarzu, „Acta Cassubiana” t. VII, Gdańsk 2005, s. 171–183; tëch, Rola przysłów w kaszubskim elementarzu, [w:] W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Doktor Zofii Stamirowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce 2007, s. 199–213; E. Rogowska-Cybulska, A. Lewińska, Obraz szkoły w dwu elementarzach: górnołużyckim i kaszubskim, [w:] Leksikologiske přinoški.
III. seminar serbskeje słowotwórby. III Seminarium Słowotwórstwa Łużyckiego, Uniwersytet Gdański /
Serbski institut 22.–23.6.2007, red. M. Milewska-Stawiany, S. Wölkowa, Bautzen / Budyšin 2008,
s. 67–79; E. Rogowska-Cybulska, M. Cybulski, A. Lewińska, Obraz przeszłości w dwu elementarzach
mowy małych ojczyzn: kociewskim i kaszubskim, [w:] Polszczyzna regionalna, cz. VI: Polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza, pod red. H. Sędziak i D. Czyż, Ostrołęka 2010, s. 51-73.
2
W. Bòbrowsczi i K. Kwiatkowskô, Kaszëbsczé abecadło. Twój pierszi elemeńtôrz, Gdańsk 2000.
3
W. Bòbrowsczi, K. Kwiatkowskô, op. cit., s. 2.
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kaszubskiego”4, ściślej: pierwszy elementarz „w dziejach języka kaszubskiego i edukacji (regionalnej) na Kaszubach”5. Na tle współczesnych polskich elementarzy jest to
ponadto elementarz nietypowy, po pierwsze dlatego, że jest on elementarzem w dwojakim sensie tego słowa, wynikającym z dwu znaczeń tego wyrazu we współczesnej polszczyźnie, a więc i jako ‘podręcznik do początkowej nauki czytania i pisania’6, i jako
książka zawierająca ‘podstawowe wiadomości na jakiś temat’7 – w tym wypadku oczywiście na temat Kaszub i Kaszubów, po drugie dlatego, że łączy w sobie cechy elementarzy (podręczników elementarnych) nowego i starego typu, XX- i XIX-wiecznych, zawiera bowiem i fragmenty przystosowane do nauki czytania, jak w elementarzach XX-wiecznych, i fragmenty, których głównym zadaniem jest przekazywanie elementarnej
wiedzy o świecie, zwłaszcza o Kaszubach, oraz kształtowanie wartości ważnych dla
wspólnoty, dla której jest przeznaczony, jak w elementarzach XIX-wiecznych. Zdaniem Jolanty Tambor „jego niespójność gatunkowa wynika z faktu, iż autorzy chcieli
go zapewne uczynić książką wielofunkcyjną: jest to zatem trochę klasyczny elementarz, trochę podręcznik do nauki (a właściwie douczania) języka obcego, trochę wreszcie przewodnik po kulturze tego pięknego regionu”8.
Istotny udział w przekazywaniu przez „Kaszëbsczé abecadło” wiedzy o kulturze
kaszubskiej i kształtowaniu związanych z nią wartości biorą różnorodne nawiązania do
elementów kaszubskiej kultury ludowej, zwłaszcza do obrzędów i obyczajów zakorzenionych w tej kulturze i z tą kulturą kojarzonych. Dostrzega to zresztą i badaczka elementarzy regionalnych, śląskiego i kaszubskiego, gdy diagnozę o obecności w strukturze gatunkowej kaszubskiego elementarza komponentu nazwanego „przewodnikiem
po kulturze tego pięknego regionu” zamyka uwagą: „stąd wiersze, przysłowia, opisy obrzędów i obyczajów, tradycyjnych prac na terenach kaszubskich, legendy [...]”9.
O roli przypisywanej przez autorów elementarza nawiązaniom do kaszubskiej obrzędowości świadczy przede wszystkim fakt, że uwzględniają oni oba wyodrębniane w polskiej etnografii typy obrzędów, ich „dwie podstawowe, wielkie grupy: 1) obrzędy doroczne (odprawiane w stałych terminach, powtarzane w cyklu rocznym, związane z kalendarzem; w tradycji polskiej i europejskiej głównie z kalendarzem tradycyjnym, zwyczajowym, wegetacyjno-rolniczym i kalendarzem chrześcijańskim świąt i uroczystości
kościelnych); b) obrzędy rodzinne (związane z cyklem życia i najważniejszymi etapami
tego cyklu: 1. narodzinami; 2. osiągnięciem dojrzałości biologicznej i społecznej, której
wyrazem jest zawarcie małżeństwa i założenie rodziny; 3. śmiercią i pogrzebem)”10.
4

J. Treder, Kaszëbsczé abecadło..., op. cit., s. 99.
J. Treder, rec. Witołd Bobrowsczi, Katarzëna Kwiatkowskô..., op. cit., s. 174.
6
Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. I, s. 822, s.v. elementarz, znacz. 1.
7
Inny słownik języka polskiego, pod red. M. Bańki, Warszawa 2000, t. 1, s. 378, s.v. elementarz,
znacz. 2.
8
J. Tambor, Elementarna wiedza o elementarzach..., op. cit., s. 266.
9
J. Tambor, Elementarna wiedza o elementarzach..., op. cit., s. 266.
10 B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik, Warszawa 2001, wyd. II, s. 137.
5
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kaszëbsczégò jãzëka4, dokładni: pierszi elemeńtôrz „w dzejach kaszëbsczégò jãzëka
i ùczbë (regionalny) na Kaszëbach”5. Zdrzącë na wespółczasné pòlsczé elemeńtarze na
dodôwk je to nietipiczny elemeńtôrz, pò pierszé temù, że je òn elemeńtarzã w debëltnym
znaczënkù negò słowa, wëchôdającym z dwùch znaczënków negò słowa we wespółczasny pòlaszëznie, a wiãc i jakò ‘ùczbòwnik do pòczątkòwi ùczbë czëtaniô i pisaniô’6, i jakò ksążka, w jaczi je ‘spòdlowô wiédza na jakąs témã’7 – w tim przëtrôfkù
mô sã rozmiec na témã Kaszëb i Kaszëbów, pò drëdżé temù, że parłãczi w se céchë
elemeńtarzów (elemeńtarnëch ùczbòwników) nowégò ë stôrégò ôrtu, XX- i XIX-stalatnëch, bò mô w se i fragmeńtë dopasowóné do nôùczi czëtaniô, jak w elemeńtarzach
z XX stalatégò, i fragmeńtë, jaczich òglowim zadanim je przekôzywanié elemeńtarny
wiédzë ò swiece, òsoblëwò ò Kaszëbach, a téż sztôłtowanié wôrtnoscy wôżnëch dlô
wespólnotë, dlô jaczi je namieniony, jak w elemeńtarzach z XIX stalatégò. Wedle Jolantë Tambor „jegò gatënkòwô niespójnota wëchôdô z faktu, jiż autorowie gwës chcelë
gò zrobic wielofùnkcëjną ksążką: temù je to kąsk klasyczny elemeńtôrz, kąsk ùczbòwnik
do nôùczi (pò prôwdze doùczaniô) cëzégò jãzëka, kùreszce kąsk prowadnik pò kùlturze negò pësznégò regionu”8.
Wôżny ùdzél w przekôzywanim bez „Kaszëbsczé abecadło” wiédzë ò kaszëbsczi
kùlturze i sztôłtowanim zrzeszonëch z nią wôrtnoscy bierzą rozmajité nawiązania do
elemeńtów kaszëbsczi lëdowi kùlturë, òsoblëwò do òbrzãdów ë òbëczajów zasedzałëch
w ti kùlturze i z ną kùlturą kòjarzonëch. Kùreszce dozdrzewô to i badérka regionalnëch
elemeńtarzów, sląsczégò i kaszëbsczégò, czej diagnozã ò bëtnoscë w gatënkòwi sztrukturze kaszëbsczégò elemeńtarza skłôdnika pòzwónégò „prowadnikã pò kùlturze negò
pësznégò regionu” zamikô ùwôgą: „stąd wiérztë, przësłowia, òpisënczi òbrzãdów ë òbëczajów, tradicyjnëch robòtów na kaszëbsczich terenach, legeńdë [...]”9.
Ò rolë przëpisowóny bez autorów elemeńtarza nawiązanióm do kaszëbsczi òbrzãdowòscë przede wszëtczim swiôdczi fakt, że bierzą òni dwa wëapartnioné w pòlsczi
etnografii ôrtë òbrzãdów, jich „dwie spòdlowé, wiôldżé grëpë: 1) doroczné òbrzãdë (òdprôwióné w stałim czasu, pòwtôrzóné w rocznym cyklu, zrzeszoné z kalãdôrzã;
w pòlsczi i europejsczi tradicje przede wszëtczim z tradicyjnym, zwëczajowim, wegetacyjno-gbùrsczim kalãdôrzã i chrzescyjańsczim kalãdôrzã swiãt i kòscelnëch ùroczëznów); b) rodzynné òbrzãdë (zrzeszóné z cyklã żëcégò i nôwôżniészima dzélama
negò cyklu: 1. narodzënama; 2. duńscã do biologiczny i spòlëznowi dozdrzeniałoscë, jaczi wërazã je żeńba i założenié rodzënë; 3. smiercą ë pògrzebã)”10. Równak nawiązëjąc
4

J. Treder, Kaszëbsczé abecadło..., op. cit., s. 99.
J. Treder, rec. Witołd Bobrowsczi, Katarzëna Kwiatkowskô..., op. cit., s. 174.
6
Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. I, s. 822, s.v. elementarz, znacz. 1.
7
Inny słownik języka polskiego, pod red. M. Bańki, Warszawa 2000, t. 1, s. 378, s.v. elementarz,
znacz. 2.
8
J. Tambor, Elementarna wiedza o elementarzach..., op. cit., s. 266.
9
J. Tambor, Elementarna wiedza o elementarzach..., op. cit., s. 266.
10 B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik, Warszawa 2001, wyd. II, s. 137.
5
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W związku z tematyką obecnego spotkania Rady Języka Kaszubskiego – „Rok obrzędowy na Kaszubach” – przedmiotem niniejszego referatu będzie jednak tylko jedna
z tych grup: obrzędy doroczne.
Formy i funkcje odwołań do elementów obrzędowości dorocznej w „Kaszëbsczim
abecadle” wynikają w znacznym stopniu ze struktury tego podręcznika.
Makrostruktura kaszubskiego elementarza umożliwiła uczynienie roku obrzędowego jedną z osi kompozycyjnych tej książki, ponieważ poszczególne „jednostki metodyczne” (termin J. Tredera11), z których składa się „Twój pierszi elemeńtôrz”, koncentrują się wokół wspólnej tematyki, a „tematy jednostek metodycznych (np. szkoła,
żniwa, porządek, wykopki itd.) i treść tekstów dostosowana została: a) do kalendarza,
pory roku i jednocześnie okresu szkolnego; b) do lokalnych realiów kulturowo-cywilizacyjnych, c) do możliwości percepcyjnych dziecka”12. Nadrzędnym elementem organizującym układ treści całego elementarza jest tu – jak zwykle w podręcznikach
szkolnych – cykl roku szkolnego, a cykl roku obrzędowego współorganizuje niektóre
fragmenty tego układu i tematykę niektórych lekcji planowanych na ich podstawie,
podczas gdy zawartość i kolejność pozostałych fragmentów podręcznika jest wyznaczana wydarzeniami innych kalendarzy: przyrodniczego, rolniczego, religijnego, patriotycznego, datami innych świąt (Dzień Babci, Dzień Dziadka) itp. Dzięki temu podręcznik ten odtwarza w zasadzie cały kaszubski rok obrzędowy. W odrębnych jednostkach metodycznych przywołane zostały następujące święta i uroczystości oraz związane z nimi zwyczaje: òżniwinë (s. 9), Zôdëszny Dzéń (s. 41), na Katarzënë, na swiãtégò
Andrzeja (s. 53), wilëjô Gòdów (s. 69), Gwiôzdka (s. 77), Palmòwô Niedzela (s. 111),
Wiôlgô Sobòta, Jastrë (s. 113), Jastrowi Pòniedzôłk (s. 115), majewé (s. 133), òdpùst
w Wejrowie (s. 145), scynanié kani, Sobòtka, wilëja swiãtégò Jana (s. 157–159).
Mikrostruktura „Kaszëbsczégò abecadła” pozwoliła natomiast autorom zróżnicować i urozmaicić formalne sposoby nawiązań do elementów roku obrzędowego. W skład
każdej z 43 numerowanych „jednostek metodycznych” (zazwyczaj 4-stronicowych)
wchodzą bowiem różne mniejsze cząstki funkcjonalne, mające stałe miejsce na stronie13.
Na stronie parzystej są to: 1) tytuł główny, 2) duża ilustracja albo kilka mniejszych,
często z podpisem, 3) powiększona drukowana mała i duża litera kaszubskiego alfabetu lub dwie takie litery (do jednostki 21), 4) lista wybranych wyrazów zawierających
tę literę; zaś na stronie nieparzystej: 1) czytanka, najczęściej autorstwa twórców elementarza, opatrzona własnym tytułem, 2) utwór wierszowany, też z własnym tytułem,
umieszczony na żółtym polu, 3) metodyczny tekst sterujący, uwzględniający treść czytanki i utworu literackiego (zadania dla uczniów), 4) słowniczek obrazkowy lub synonimiczny, ponadto 5) nuty piosenki, gdy tekst literacki jest jej słowami (w 14 wypadkach), a oprócz opisanych wyżej cząstek drukowanych w kaszubskim elementarzu
11
12
13

J. Treder, Kaszëbsczé abecadło..., op. cit., s. 110.
J. Treder, rec. Witołd Bobrowsczi, Katarzëna Kwiatkowskô..., op. cit., s. 174.
J. Treder, Kaszëbsczé abecadło..., op. cit., s. 110.
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do témë negò zéńdzeniô Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka – „Òbrzãdowi rok na
Kaszëbach” – przedmiotã negò referatu bãdze leno jedna z nëch grëp: doroczné òbrzãdë.
Fòrmë i fùnkcje òdwòłaniów do elemeńtów doroczny òbrzãdowòscë w „Kaszëbsczim abecadle” baro mòckò wëchôdają ze sztrukturë tegò ùczbòwnika.
Makrosztruktura kaszëbsczégò elemeńtarza dôwô mòżlëwòtã zrobieniô òbrzãdowégò rokù jedną z kòmpòzycyjnëch òsów ti ksążczi, a to temù, że apartné „metodiczné jednostczi” (termin J. Trédra11), z jaczich skłôdô sã „Twój pierszi elemeńtôrz”,
skùpiają sã wkół wespólny tematiczi, a „témë metodicznëch jednostków (np. szkòła,
żniwa, pòrządk, wëkòpczi itd.) i zamkłosc tekstów dostosowónô òstała: a) do kalãdôrza,
cządu rokù i jednoczasno szkòłowégò cządu; b) do òbéńdowëch kùlturowò-cywilizacëjnëch realiów, c) do percepcyjnëch mòżlëwòtów dzecka”12. Nôdrzãdnym elemeńtã,
jaczi òrganizëje ùkłôd zamkłoscy całégò elemeńtarza je tu – jak to biwô w szkòłowëch
ùczbòwnikach – cykl szkòłowégò rokù, a cykl òbrzãdowégò rokù wespółòrganizëje
niechtërné fragmeńtë tegò ùkładu i tematikã niechtërnëch lekcji planowónëch na jich
spòdlim, pòdczas czedë zamkłosc i pòstãpnosc òstałëch fragmeńtów ùczbòwnika je
wëznôczonô wëdarzeniama jinëch kalãdôrzów: rodë, gbùrsczégò, religijnégò, patrioticznégò, datama jinëch swiãt (Dzéń Starëszczi, Dzéń Starëszka) itp. Bez to nen ùczbòwnik tak pò prôwdze òdtwôrzô całi kaszëbsczi òbrzãdowi rok. W apartnëch metodicznëch jednostkach przëwòłóné òstałë pòstãpné swiãta i ùroczëznë a téż zrzeszoné
z nima zwëczi: òżniwinë (s. 9), Zôdëszny Dzéń (s. 41), na Katarzënë, na swiãtégò Andrzeja (s. 53), wilëjô Gòdów (s. 69), Gwiôzdka (s. 77), Palmòwô Niedzela (s. 111),
Wiôlgô Sobòta, Jastrë (s. 113), Jastrowi Pòniedzôłk (s. 115), majewé (s. 133), òdpùst
w Wejrowie (s. 145), scynanié kani, Sobòtka, wilëjô swiãtégò Jana (s. 157–159).
Zôs mikrosztruktura „Kaszëbsczégò abecadła” pòzwòlëła autoróm zróżnicowac
i ùrozmajicëc fòrmalné spòsobë nawiązaniów do elemeńtów òbrzãdowégò rokù. Bò
w skłôd kòżdi z 43 numrowónëch „metodicznëch jednostków” (nôczãscy 4-stronicowëch)
wchôdają rozmajité miészé fùnkcjonalné cząstczi, jaczé mają stałi môl na stronie13. Na
parzisti stronie są to: 1) przédny titel, 2) wiôldżi malënk abò czile miészich, czãsto
z pòdpisã, 3) pòwikszonô drëkòwónô môłô i wiôlgô lëtra kaszëbsczégò alfabétu abò
dwie taczé lëtrë (do jednostczi 21), 4) spisënk wëbrónëch słowów, jaczé mają ną lëtrã;
zôs na nieparzësti stronie: 1) czëtónka, nôczãscy autorstwa twórców elemeńtarza,
nacéchòwónô gwôsnym titlã, 2) wiérztowóny dokôz, téż z gwôsnym titlã, ùmieszczony na żôłtim pòlu, 3) metodiczny tekst czerëjący, jaczi ùwzglãdniwô zamkłosc czëtónczi i lëteracczégò dokôzu (zadania dlô ùczniów), 4) òbrôzkòwi abò synonimiczny słowôrzk, do te 5) nótë piosenczi, czej lëteracczi tekst je ji słowama (w 14 przëtrôfkach), a òkróm òpisónëch wëżi cząstków drëkòwónëch w kaszëbsczim elemeńtarzu
w pòzomim ùkładze, na farwnëch marginesach tak parzëstëch strón, jak i nieparzëstëch
11
12
13

J. Treder, Kaszëbsczé abecadło..., op. cit., s. 110.
J. Treder, rec. Witołd Bobrowsczi, Katarzëna Kwiatkowskô..., op. cit., s. 174.
J. Treder, Kaszëbsczé abecadło..., op. cit., s. 110.
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w układzie poziomym, na barwnych marginesach zarówno stron parzystych, jak i nieparzystych umieszczono w układzie pionowym kaszubskie przysłowia. Elementy nawiązań do kaszubskiego roku obrzędowego występują – choć w różnym natężeniu
– w każdej z tych cząstek.
Dzięki temu użytkownicy kaszubskiego elementarza mogą poznawać kaszubską
kulturę ludową zarówno poprzez lekturę tekstów opisujących czynności, formuły i akcesoria składające się na wybrane obrzędy (oraz oglądanie ilustracji przedstawiających
ich charakterystyczne elementy), jak i poznając oryginalne teksty towarzyszące tym
obrzędom (zwłaszcza formuły słowne i pieśni). Na przykład w odniesieniu do okresu
bożonarodzeniowego pierwszy sposób wprowadzania młodych Kaszubów w świat obrzędów ich przodków został zastosowany w trzech czytankach autorskich: Ùrada w szaruzni (s. 61), Dze je nen lim? (s. 63), Wilëjô Gòdów (s. 69), w poleceniach do tych czytanek, w podpisach do cyklu ilustracji w rozdziale Nasz téater (s. 62), w kilku przysłowiach, np. Gdze gwiôzdka chodzy, tam diôbeł nie zaszkodzy (s. 68), drugi zaś – w tekstach jasełek pt. Gwiôzdka z Głodnicë (s. 61, 63, 65), w tekstach kolęd opatrzonych
nutami (s. 67, 69) i we fragmencie oryginalnych życzeń Szandary, zacytowanych w czytance Wilëjô Gòdów (s. 69). Z kolei w odniesieniu do okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy pierwszy sposób reprezentują m.in. autorskie czytanki Jastrowi Pòniedzôłk
(s. 111) i Dëgòwka (s. 113), polecenia do tych czytanek, wiersz Aleksandra Labudy
Dëgùsë (s. 115), podpis do jednej z głównych ilustracji w rozdziale Klaprë (s. 122), lista wyrazów towarzyszącym głównej ilustracji w rozdziale Jastrowé żëczbë (s. 114),
słowniczek obrazkowy (s. 115), a także przysłowie We Wstãpną Strzodã zapùscë brodã,
a żurk pòstawi na mùrk! (s. 101), a sposób drugi – fragment oryginalnego tekstu wykonywanego podczas dëgowaniô, zacytowany w czytance Jastrowi Pòniedzôłk (s. 111).
Jaką funkcję pełnią owe liczne i różnorodne wzmianki o kaszubskich obrzędach dorocznych w „Kaszëbsczim abecadle”? Wydaje się, że oczywista odpowiedź, że służą
one „pielęgnowaniu kultury kaszubskiej”14, polegającemu na możliwie pełnej prezentacji obrazu tradycyjnej kultury ludowej, nie wyczerpuje tej problematyki, we wzmiankach tych znalazło bowiem odbicie wiele innych zagadnień istotnych dla samoidentyfikacji Kaszubów jako mniejszości etnicznej. Wybierając elementy kaszubskiego roku obrzędowego warte zaprezentowania na kartach kaszubskiego elementarza i dobierając teksty, które by te elementy w podręczniku zaprezentowały, autorzy „Twòjégò
pierszégò elemeńtôrza” musieli odpowiedzieć sobie na pytanie o miejsce tradycyjnej
kultury ludowej w kulturze kaszubskiej grupy etnicznej u progu XXI wieku.
Rola opisania kaszubskiego roku obrzędowego wyłącznie w aspekcie etnograficznym przypada na kartach „Kaszëbsczégò abecadła” jedynie zbiorowi przysłów umieszczonych na marginesie. Te mikroteksty nie tylko sterują zachowaniami obrzędowymi
poprzez skrótowy opis formalnej strony obrzędów, np. Na swiãtégò Môrcëna dobrô

14
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ùmieszczoné òstałë w pionowim ùkładze kaszëbsczé przësłowia. Elemeńtë nawiązaniów do kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù są – chòc w rozmajitim natãżenim – w kòżdi
z nëch cząstków.
Bez to brëkòwnicë kaszëbsczégò elemeńtarza mògą pòznawac kaszëbską lëdową
kùlturã zarówno bez lechturã tekstów òpisëjącëch czënnoscë, fòrmùłë i akcesoria skłôdającé sã na wëbróné òbrzãdë (a téż òglądanié malënków przedstawiającëch jich charakteristiczné elemeńtë), jak i pòznôwając òriginalné tekstë, jaczé towarzą tim òbrzãdóm
(òsoblëwò słowné fòrmùłë i piesni). Na przëmiôr w òdniesenim do gòdowégò czasu
pierszi spòsób wprowôdzaniô młodëch Kaszëbów w swiat òbrzãdów jich przódków
òstôł wëzwëskóny w trzech autorsczich czëtónkach: Ùrada w szaruzni (s. 61), Dze je
nen lim? (s. 63), Wilëjô Gòdów (s. 69), w pòlétach do nëch czëtónków, w pòdpisach
do cyklu malënków w dzélu Nasz téater (s. 62), w czile przësłowiach, np. Gdze gwiôzdka
chodzy, tam diôbeł nie zaszkodzy (s. 68), a drëdżi – w tekstach jasełków pt. Gwiôzdka
z Głodnicë (s. 61, 63, 65), w tekstach kòlãdów òpatrzonëch nótama (s. 67, 69) i we
fragmeńce òriginalnëch żëczbów Szandarë, zacytowónëch w czëtónce Wilëjô Gòdów
(s. 69). Zôs w òdniesenim do cządu Wiôldżégò Pòstu i Jastrów pierszi sposób reprezentëją m.jin. autorsczé czëtónczi Jastrowi Pòniedzôłk (s. 111) i Dëgòwka (s. 113), pòlétë do tëch czëtónków, wiérzta Aleksandra Labùdë Dëgùsë (s. 115), pòdpis do jednégò
z głównëch malënków w dzélu Klaprë (s. 122), spisënk słowów towarzącëch głównémù
malënkòwi w dzélu Jastrowé żëczbë (s. 114), òbrôzkòwi słowôrzk (s. 115), a téż przësłowié We Wstãpną Strzodã zapùscë brodã, a żurk pòstawi na mùrk! (s. 101), a spòsób
drëdżi – wëjimk òriginalnégò tekstu wëkònywónégò òbczas dëgowaniô, zacytowóny
w czëtónce Jastrowi Pòniedzôłk (s. 111).
Jaką fùnkcjã pełnią ne wielné i rozmajité nadczidnieniô ò kaszëbsczich dorocznëch
òbrzãdach w „Kaszëbsczim abecadle”? Wëdôwô sã, że pewnô òdpòwiésc, że służą one
„dozéraniu kaszëbsczi kùlturë”14, pòlégającémù na mòżlëwie fùlnym przedstôwienim
òbrazu tradicyjny lëdowi kùlturë, nie wëczerpùje ti problematiczi, bò w nëch nadczidnieniach nalazło òdbicé wiele jinëch zagadnieniów wôżnëch dlô samòjidentifikacji
Kaszëbów jakno etniczny miészëznë. Wëbiérając elemeńtë kaszëbsczégò òbrzãdowégò
rokù wôrtné zaprezentowaniô na kôrtach kaszëbsczégò elemeńtarza i dobierając tekstë,
jaczé bë ne elemeńtë w ùczbòwniku zaprezentowałë, autorowie „Twòjégò pierszégò elemeńtarza” mùszelë òdpòwiedzec so na pitanié ò môl tradicyjny lëdowi kùlturë
w kaszëbsczi kùlturze etnicznégò karna na pargù XXI stalatégò.
Rola òpisaniô kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù leno w etnograficznym aspekce
przëpôdô na kôrtach „Kaszëbsczégò abecadła” leno zbiérkòwi przësłowiów ùmieszczonëch na marginesu. Ne mikrotekstë nié le czerëją òbrzãdowima zachòwaniama bez
skrótowi òpisënk fòrmalny stronë òbrzãdów, np. Na swiãtégò Môrcëna dobrô bãdze gãsëna (11 XI, s. 45), Trzej Królowie wiatrë cyszą i krziżiczi na dwiérzach piszą

14

J. Tambor, Elementarna wiedza o elementarzach..., op. cit., s. 265.
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bãdze gãsëna (11 XI, s. 45), Trzej Królowie wiatrë cyszą i krziżiczi na dwiérzach piszą
(6 I, s. 75), Na pôłnié zôpùstë, kùronk tłësti (s. 97), Na swiãti Jón – pùscmë na wòdã
wión (23 VI, s. 160), We wilëją swiãtégò Jóna wiedno sobótka pôlonô (23 VI, s. 161),
nie tylko utrwalają związane z nimi przesądy, np. Kto w swiãti Józef ùzdrzi bòcóna
w loce, bez całi rok bãdze w robòce (19 III, s. 108), lecz również przypominają o ich
funkcji w tradycyjnej kulturze ludowej, np. Gdze gwiôzdka chodzy, tam diôbeł nie zaszkòdzy (s. 68), Na Bożé Narodzenié wiesołé kòżdé stwòrzenié (s. 69), i interpretują zawarte w nich pouczenia i wskazówki wypracowane w ramach ludowej etyki, np. Drëszba
mô swòje gùstë, tak przë Pòpielcu miłuj, jak w Zôpùstë (s. 100).
Pozostałym odwołaniom do elementów kaszubskiego roku obrzędowego została na
kartach „Kaszëbsczégò abecadła” wyznaczona szczególna funkcja w takim doborze
treści kulturowych, by „łączyły tradycję kulturową z dniem dzisiejszym, ze współczesnością”15. Szczególność tej funkcji w wypadku sposobu obecności elementów kaszubskiego roku obrzędowego w strukturze elementarza wynika z faktu, że właśnie ludowe
obrzędy doroczne reprezentują tradycję w jej najczystszej formie. Autorzy kaszubskiego elementarza starają się zatem dowieść – i to na licznych przykładach – że nawet one
nie należą dziś do przeszłości, że stanowią żywą tradycję, czyli że mimo korzeni w odległej przeszłości mają współczesne formy i pełnią współczesne funkcje. Udowodnieniu żywotności i ważności elementów kaszubskich obrzędów dorocznych we współczesnej kulturze kaszubskiej służą w „Twòjim pierszim elemeńtôrzu” liczne zabiegi.
O żywotności tych obrzędów świadczy nie tylko omówiona już liczba i różnorodność odwołań, lecz także rodzaj ich powiązań z bohaterami, czasoprzestrzenią i fabułą świata przedstawionego wykreowanego w elementarzowych czytankach. Szczególną rolę odgrywa powiązanie obrzędów dorocznych z dziecięcymi bohaterami elementarzowych czytanek, wśród których wyjątkowe miejsce zajmuje Remùsk, imiennik bohatera kaszubskiej epopei „Żecë ë przigódë Remùsa” Aleksandra Majkowskiego. To
właśnie ów przybysz z bôjkòwi krôjinë (s. 4) jest dla innych dziecięcych bohaterów
czytanek głównym źródłem wiedzy o kaszubskich obyczajach, np. o òżniwinach (s. 9),
andrzejkowych wróżbach s. 53) czy klaprach (s. 113), co w zamyśle autorów powinno czynić tę wiedzę bardziej interesującą, bo przekazywana jest w dialogu, i to dialogu rówieśniczym. Dziecięcym bohaterom przypisali jednak autorzy elementarza nie
tylko bardzo bogatą – nawet nieco zbyt bogatą jak na ich możliwości rozwojowe – wiedzę o tradycyjnej kulturze ludowej i nie tylko chęć poszerzania tej wiedzy, lecz również aktywne w niej uczestnictwo. Różnorodne działania świadczące o czynnym pielęgnowaniu obrzędów dorocznych przydzielone zostały nie tylko Remuskowi, lecz także różnym „zwykłym” dziecięcym bohaterom, którzy nie szczędzą na te zajęcia czasu
i trudu, dobrze się przy tym bawiąc, np. Barnim, Dark i Mark przygotowują kostiumy
do chodzeniô z gwiôzdką (s. 61, 63), Sławina uczy się malować pisanki (s. 113), Dark
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(6 I, s. 75), Na pôłnié zôpùstë, kùronk tłësti (s. 97), Na swiãti Jón – pùscmë na wòdã
wión (23 VI, s. 160), We wilëją swiãtégò Jóna wiedno sobótka pôlonô (23 VI, s. 161),
nié le ùtrwaliwają zrzeszoné z nim przesądë, np. Kto w swiãti Józef ùzdrzi bòcóna w loce, bez całi rok bãdze w robòce (19 III, s. 108), le téż przëbôcziwają ò jich fùnkcji
w tradicyjny lëdowi kùlturze, np. Gdze gwiôzdka chodzy, tam diôbeł nie zaszkòdzy
(s. 68), Na Bożé Narodzenié wiesołé kòżdé stwòrzenié (s. 69), i jinterpretëją zawarté
w nich pòùczenë i wskôzë wëpracowóné w ramach lëdowi eticzi, np. Drëszba mô swòje
gùstë, tak przë Pòpielcu miłuj, jak w Zôpùstë (s. 100).
Reszce òdwòłanióm do elemeńtów kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù òstała na
kôrtach „Kaszëbsczégò abecadła” wëznôczonô òsoblëwô fùnkcjô w taczim wëbiérze
kùlturowëch zamkłoscy, bë „parłãczëłë kùlturową tradicjã z dzysészim dniã, ze wespółczasnoscą”15. Òsoblëwòsc ti fùnkcje w przëtrôfkù spòsobù bëtnoscë elemeńtów
kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù w sztrukturze elemeńtarza wëchôdô z faktu, że prawie lëdowé doroczné òbrzãdë reprezentëją tradicjã w ji nôczëstszi fòrmie. Tedë autorowie kaszëbsczégò elemeńtarza mają starã dowiesc – i to w wielnëch przëtrôfkach
– że nawetka òne nie słëchają dzysô do ùszłotë, że są żëwą tradicją, to je że jich kòrzenie są w daleczi ùszłoscë, mają wespółczasné fòrmë i pełnią wespółczasné fùnkcje.
Ùdowòdnienim żëwòtnoscë i wôżnoscë elemeńtów kaszëbsczich dorocznëch òbrzãdów
w dzysôdniowi kaszëbsczi kùlturze służą w „Twòjim pierszim elemeńtôrzu” wielné
strzodczi.
Ò żëwòtnoscë nëch òbrzãdów swiôdczi nié le òmôwiónô ju lëczba i rozmajitosc
òdwòłaniów, ale téż ôrt jich pòwiązaniów z bòhatérama, czasorëmã i fabùłą swiata
przedstawionégò wëkreowónégò w elemeńtarzowëch czëtónkach. Òsoblëwą rolã òdgriwô pòwiązanié dorocznëch òbrzãdów z dzecãcyma bòhatérama elemeńtarzowëch
czëtónków, westrzód chtërnëch apartny môl zajimô Remùsk, jimiennik bòhatérë kaszëbsczi epòpeji „Żëcé ë przigòdë Remùsa” Aleksandra Majkòwsczégò. To prawie nen
przëbësz z bôjkòwi krôjinë (s. 4) je dlô jinëch dzecãcëch bòhatérów czëtónków przédnym
zdrzódłã wiédzë ò kaszëbsczich òbëczajach, np. ò òżniwinach (s. 9), andrzejkòwëch
wróżbach s. 53) czë klaprach (s. 113), co mést wedle autorów bë mùszało czënic tã wiédzã barżi zajimającą, bò przekôzywónô je w dialogù, i to równiesniczim dialogù.
Dzecãcym bòhatéróm przëpisalë równak autorowie elemeńtarza nié leno baro bòkadną – nawetka kąsk za bòkadną jak na jich rozwòjowé mòżlëwòtë – wiédzã ò tradicyjny lëdowi kùlturze i nié blós chãc pòszérzeniô ti wiédzë, ale téż aktiwné w ni ùczãstnictwò. Rozmajitoôrtné dzejania swiôdczącé ò czënnym piastowanim dorocznëch
òbrzãdów przëdzéloné òstałë nié le Remùskòwi, ale téż rozmajitim „zwëkłim” dzecãcym
bòhatéróm, jaczi nie skamżą na te zajmë czasu i trudu, dobrze sã kòl tegò bawiącë, np.
Barnim, Dark i Mark rëchtëją kòstiumë do chodzeniô z gwiôzdką (s. 61, 63), Sławina
ùczi sã malowac pisanczi (s. 113), Dark zapòwiôdô: Bãdzemë z mëmą strojilë palmë

15

J. Treder, rec. Witołd Bobrowsczi, Katarzëna Kwiatkowskô..., op. cit., s. 175.
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deklaruje: Bãdzemë z mëmą strojilë palmë na swiãta (s. 113), a na andrzejki całô klasa zabôwiô sã we wróżków (s. 53). Teksty czytanek pozwalają też czytelnikom podziwiać u małych bohaterów wzorowe opanowanie pamięciowe stosunkowo długich tekstów folklorystycznych i znajomość scenariuszy zachowań obrzędowych, np. podczas
kaszubskiej gwiazdki chłopiec grający Szandarę „skłôdô żëczbë”: Bóg zapłac wiele razy, waspanie, / za miłé w chëczach waji pòwitanié! [...] Wama i dzecóm, Bòże, dôj zdrowié [...], Niech całé te chëcze Bóg w swòji mô pieczë (s. 69), a podczas dëgowaniô jałówcowima dëgõwkami chłopcy wołają: Przëszlë më tu na dëgùsë. / zaspiewac [sic!]
chcemë ò Christuse. / Ò Christusu, co z martwëch wstôł. / Alleluja! Alleluja! Alleluja!
(s. 115). Wiedza i umiejętności dziecięcych bohaterów elementarza powinny zaimponować czytelnikom i zachęcić ich do naśladownictwa. Autorzy „Kaszëbsczégò abecadła” podobną rolę w transmisji kaszubskiego dziedzictwa kulturowego wyznaczają zapewne jego dziecięcym czytelnikom, widząc w nich dziecięcych liderów, którzy dzięki zdobytej w różny sposób – m.in. z tej książki – wiedzy o kulturze kaszubskiej, w tym
wiedzy o dawnych obrzędach, staną się w przyszłości członkami elity kaszubskiej.
O ważności elementów roku obrzędowego we współczesnej kulturze kaszubskiej
świadczy natomiast ich wpisanie w system wartości kreowanych na kartach „Twòjégò
pierszégò elemeńtôrza”.
Elementy kaszubskiego roku obrzędowego opisywane – mniej lub bardziej dokładnie – i/lub ilustrowane w tym podręczniku biorą tu przede wszystkim udział – razem
z hymnem, godłem, nazwami własnymi16, kaszubskimi utworami literackimi oraz innymi materialnymi i niematerialnymi nośnikami pamięci zbiorowej – w tworzeniu systemów
symbolicznych, dzięki którym następuje integracja zbiorowości kaszubskiej17. Dzięki temu następuje podniesienie statusu tego, co ludowe, do tego, co etniczne. W związku z tą
funkcją nawiązań do elementów kaszubskiego roku obrzędowego autorzy kaszubskiego
elementarza przykładają szczególną wagę do opisu obrzędów kaszubskich odmiennych
od ogólnopolskich, takich jak scynanié kani (s. 157–159) lub dëgòwanié jałówcowima
dëgõwkami (s. 115), bardziej szczegółowego niż w wypadku tradycyjnych kaszubskich
obrzędów dorocznych o formach wspólnych z innymi regionami Polski.
Wiele odniesień do obrzędów dorocznych, zwłaszcza cyklu bożonarodzeniowego
i wielkanocnego, uczestniczy też w budowaniu w tekstach tego podręcznika wartości
pozaetnicznych, zwłaszcza religijnych i rodzinnych, przy okazji uzyskując od nich aksjologiczne wsparcie.
Ważnym sposobem wykorzystania elementów kaszubskiego roku obrzędowego do
kreowania tożsamości etnicznej jest też budowanie ich prestiżu i tym samym prestiżu tradycyjnej kultury ludowej. Ponieważ obrzędy ludowe są postrzegane jako jeden z podstawowych nośników kultury wiejskiej, wartościowanej w społecznym odbiorze na ogół
niżej niż kultura miejska, podniesieniu ich prestiżu służy próba neutralizacji opozycji
16
17

Por. E. Rogowska-Cybulska, M. Cybulski, Nazwy własne..., op. cit., s. 171–183.
A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 36.
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na swiãta (s. 113), a na andrzejczi całô klasa zabôwiô sã we wróżków (s. 53). Tekstë
czëtónków pòzwôlają téż czëtińcóm pòdzëwiac ù môłëch bòhatérów wzorowé òpanowanié pamiãcowé dosc dłudżich fòlkloristicznëch tekstów i znajomòtã scenariuszów
òbrzãdowëch zachòwaniów, np. òb czas kaszëbsczi gwiôzdczi knôp, jaczi graje Szandarã „skłôdô żëczbë”: Bóg zapłac wiele razy, waspanie, / za miłé w chëczach waji pòwitanié! [...] Wama i dzecóm, Bòże, dôj zdrowié [...], Niech całé te chëcze Bóg w swòji
mô pieczë (s. 69), a òbczas dëgowaniô jałówcowima dëgówkama knôpi wòłają: Przëszlë
më tu na dëgùsë. / zaspiewac [sic!] chcemë ò Christuse. / Ò Christusu, co z martwëch
wstôł. / Alleluja! Alleluja! Alleluja! (s. 115). Wiédza i ùmiejãtnoscë dzecãcëch bòhatérów
elemeńtarza bë mùszałë zajimpònowac czëtińcóm i zachãcëc jich do nasladownictwa.
Autorowie „Kaszëbsczégò abecadła” jistną rolã w transmisje kaszëbsczégò kùlturowégò
dzedzëctwa wëznacziwają pewno jegò dzecãcym czëtińcóm, widzącë w nich dzecãcëch
przédników, chtërny bez zdobëtą na rozmajiti ôrt – m.jin. z ti ksążczi – wiédzã ò kaszëbsczi kùlturze, w tim wiédzã ò dôwnëch òbrzãdach, w przińdnoce stóną sã nôleżnikama kaszëbsczi elitë.
Zôs ò wôżnoscë elemeńtów òbrzãdowégò rokù we wespółczasny kaszëbsczi kùlturze swiôdczi jich wpisanié w systemã wôrtnotów kreowónëch na kôrtach „Twòjégò
pierszégò elemeńtarza”.
Elemeńta kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù òpisowóné – mni abò barżi dokładno
– i/abò jilustrowóné w tim ùczbòwniku bierzą tu przede wszëtczim ùdzél – razã z himnã,
gòdłã, gwôsnyma pòzwama16, kaszëbsczima lëteracczima dokôzama a téż jinyma materialnyma i niematerialnyma nosznikama zbiorowi pamiãcë – w ùsôdzanim symbòlicznëch systemów, bez jaczé nastãpùje jintegracjô kaszëbsczi zbiorowòscë17. Bez
to nastãpùje pòdniesenié sztatusu tegò, co lëdowé, do te, co etniczné. W związkù z tą
fùnkcją nawiązaniów do elemeńtów kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù autorowie elemeńtarza dôwają òsoblëwi bôczënk na òpisënk kaszëbsczich òbrzãdów jinëch òd
òglowòpòlsczich, taczich jak scynanié kani (s. 157–159) abò dëgowanié jałówcowima
dëgówkama (s. 115), barżi szczegółowégò jak w przëtrôfkù tradicëjnëch kaszëbsczich
dorocznëch òbrzãdów ò formach wespólnëch z jinëma regionama Pòlsczi.
Wiele òdnieseniów do dorocznëch òbrzãdów, òsoblëwò gòdowégò ë jastrowégò cyklu, bierze ùdzél téż w bùdowanim w tekstach negò ùczbòwnika òkòmaetnicznëch
wôrtnotów, òsoblëwò religijnëch i rodzynnych, przë leżnoscë dostôwając òd nich aksjologiczné wspiarcé.
Wôżnym spòsobã wëzwëskaniô elemeńtów kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù do
ùsadzaniô etniczny juwernotë je téż bùdowanié jich prestiżu i tim samim prestiżu tradicyjny lëdowi kùlturë. Temù że lëdowé òbrzãdë są pòstrzegóné jakno jeden z pòdstawòwëch nosników wiesczi kùlturë, wôrtoscowóny w spòlëznowim òdbiérze òglowò
niżi jak mieskô kùltura, pòdniesenim jich prestiżu służi próba neutralizacji òpòzycje
16
17

Por. E. Rogowska-Cybulska, M. Cybulski, Nazwy własne..., op. cit., s. 171–183.
A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 36.
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miasto – wieś. Autorzy elementarzowych tekstów często wykorzystują w tym celu autorytet współczesnych instytucji kulturalnych, np. òżniwinë bohaterowie elementarza
przeżywają w skansenie we Wdzydzach (s. 9, 11), nauka wykonywania atrybutów obrzędów wielkanocnych odbywa się podczas warkòwnych zajimniãców na Lëdowim Ùniwersytece (s. 112), zaś stôri zwëk scynaniô kani odtwarzany jest dzięki pracownikowi
kartuskiego muzeum (s. 157). Podobnemu celowi służy też spójne połączenie przekazu
rodzinnego i nauki szkolnej jako źródeł wiedzy o własnej kulturze i o jej wartościach.
Budowanie prestiżu obrzędów dorocznych jako elementów tradycyjnej kultury ludowej odbywa się też poprzez wpisanie czynności, formuł i akcesoriów składających
się na te obrzędy w ciąg czynności, formuł i akcesoriów zapożyczonych z innych źródeł kulturowych i uczynienie ich jednym z równorzędnych elementów składowych
współczesnej kultury kaszubskiej. Dzieje się tak w kaszubskim elementarzu w wyniku
zestawienia tekstów i fragmentów zawierających odwołania do elementów kaszubskiego roku obrzędowego z tekstami i fragmentami odnoszącymi się do zjawisk kulturowych
o innej proweniencji. Są to, po pierwsze, teksty poświęcone kaszubskim zwyczajom związanym z tymi samymi świętami, co przedstawiane kaszubskie obrzędy ludowe, ale o nowszej genezie, jak w wypadku cyklu tekstów dotyczących tradycji chòdzeniô z gwiôzką
(s. 60–65), którym towarzyszą dwie czytanki na temat życzeń bożonarodzeniowych
– wysyłanych pocztą tradycyjną (s. 65) i elektroniczną (s. 67). Po drugie, mogą to być
fragmenty sytuujące opisywane obrzędy kaszubskie wśród pełniących tę samą funkcję
tradycji innych narodów, jak w wypadku wypowiedzi Remuska na temat czczenia pamięci zmarłych: „Kòżdi nôród ùwôżô wdôr swòjëch ùmarłëch [...] le nié we wszëtczich
krajach kładze sã na grobë kwiôtczi i pôli znitë. Na przëmiôr, są nôrodë, chtërné w môl
kwiôtków kładą na grobë kamiszczi” (s. 41). Po trzecie, podobne wrażenie daje uczynienie tematem kolejnych tekstów zjawisk kulturowych o różnej funkcji i proweniencji, zwłaszcza swoiste przeplatanie czytanek poświęconych ludowym obrzędom dorocznym i czytanek dotyczących różnych uroczystości i tzw. dni przejętych z różnych
kultur oraz tematyki kojarzącej się z tymi „świętami”, jak w wypadku powiązania motywu opieki nad zwierzętami z dniem św. Franciszka w rozdziale pt. Chcemë kòchac
zwiérzãta jak swiãti Francyszk (s. 24–27) czy w wypadku zamieszczenia tekstu dotyczącego sprzątania podwórka w terminie zbliżonym do terminu Międzynarodowego
Dnia Sprzątania Świata (s. 13). Dodatkowym efektem opisanych wyżej zestawień jest
przedstawienie jako zjawisk kulturowych tego samego typu elementów partykularnej
kaszubskiej kultury ludowej oraz uniwersalnej kultury chrześcijańskiej i równie uniwersalnej kultury popularnej (masowej).
Dzięki wykreowanemu na kartach „Kaszëbsczégò abecadła” opisanemu wyżej obrazowi kaszubskiego roku obrzędowego kaszubska kultura jawi się czytelnikom tego
podręcznika jako kultura mająca własne korzenie, a zatem w pewien sposób odrębna,
ale zarazem zróżnicowana i uniwersalna.
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miasto – wies. Autorowie elemeńtarzowëch tekstów czãsto wëzwëskùją do tegò autoritet wespółczasnëch kùlturalnëch jinstitucjów, np. òżniwinë bòhatérowie elemeńtarza przeżiwają w skansenie we Wdzydzach (s. 9, 11), nôùka robieniô pòznaków jastrowëch òbrzãdów òdbiwô sã òb czas warkòwnych zajimniãców na Lëdowim Ùniwersytece (s. 112),
zôs stôri zwëk scynaniô kani òdtwôrzóny je bez człowieka, jaczi robi w kartësczim
mùzeum (s. 157). Juwerno do tegò służi téż spójné sparłãczenié rodzynnégò przekazu
i szkòłowi nôùczi jakò zdrzódłów wiédzë ò gwôsny kùlturze i ò ji wôrtnoscë.
Bùdowanié prestiżu dorocznëch òbrzãdów jakò elemeńtów tradicyjny lëdowi kùlturë
òdbiwô sã téż bez wpisanié czënnosców, fòrmùłów i akcesoriów, jaczé skłôdają sã na
te òbrzãdë w cąg czënnosców, fòrmùłów i akcesoriów zapòżëczonëch z jinëch kùlturowëch zdrzódłów i zrobienié jich jednym z równorzãdnëch elemeńtów składowëch wespółczasny kaszëbsczi kùlturë. Dzeje sã tak w kaszëbsczim elemeńtarzu w wënikù zestawienia tekstów i fragmeńtów, jaczé mają w se òdwòłania elemeńtów kaszëbsczégò
òbrzãdowégò rokù z tekstama i dzélëkama òdnôszającyma sã do kùlturowëch zjawiszczów ò jinym pòchòdzenim. Są to, pò pierszé, tekstë namienioné kaszëbsczim zwëkòm
zrzeszonym z tima samima swiãtama, co przedstôwióné kaszëbsczé lëdowé òbrzãdë,
ale ò nowszim pòchòdzenim, jak w przëtrôfkù cyklu tekstów tikającëch sã tradicji chodzeniô z gwiôzdką (s. 60–65), jaczim towarzą dwie czëtónczi na témã gòdowëch
żëczbów – sélónëch tradicëjną (s. 65) i elektroniczną (s. 67) pòcztą. Pò drëdżé, mògą
to bëc fragmeńtë ùmôlowiającé òpisywóné kaszëbsczé òbrzãdë westrzód pełniącëch
nã samã fùnkcjã tradicjów jinëch nôrodów, jak w przëtrôfkù wëpòwiescy Remùska na
témã tczeniô pamiãcë ùmarłëch: „Kòżdi nôród ùwôżô wdôr swòjëch ùmarłëch [...]
le nié we wszëtczich krajach kładze sã na grobë kwiôtczi i pôli znicze. Na przëmiôr,
są nôrodë, chtërne w môl kwiôtków kładą na grobë kamiszczi” (s. 41). Pò trzecé,
szlachòwné wrażenié dôwô zrobienié témą pòstãpnëch kùlturowëch zjawiszczów
ò rozmajiti fùnkcji i pòchòdzenim, òsoblëwò swójné przeplôtanié czëtónków namienionëch lëdowim dorocznym òbrzãdóm i czëtónków tikającëch sã rozmajitëch ùroczëznów i tzw. dni przejãtëch z rozmajitëch kùlturów a téż témów kòjarzącëch sã z nyma „swiãtama”, jak w przëtrôfkù sparłãczeniô mòtiwù òpieczi nad zwierzãtama z dniã
sw. Frãcëszka w dzélu pt. Chcemë kòchac zwiérzãta jak swiãti Francyszk (s. 24–27)
czë w przëtrôfkù zamieszczeniô tekstu tikajacégò sã sprzątaniô pòdwórzô w czasu zbliżonym do czasu Midzënôrodnégò Dnia Sprzątaniô Swiata (s. 13). Dodôwkòwim efektã
òpisónëch wëżi zestôwków je przedstawienié jakò kùlturowëch zjawiszczów tegò
samégò ôrtu dzélów partikùlarny kaszëbsczi lëdowi kùlturë a téż ùniwersalny chrzescyjańsczi kùlturë i równo ùniwersalny pòpùlarny kùlturë (masowi).
Dzãka wëkreòwanémù na kôrtach „Kaszëbsczégò abecadła” wëżi òpisónémù òbrazowi kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù kaszëbskô kùltura przedstôwiô sã czëtińcóm
negò ùczbòwnika jakò kùltura, chtërna mô gwôsné kòrzenie, ë temù w pewien spòsób
apartnô, ale téż zróżnicowónô i ùniwersalnô.
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Kaszubskie rzeczowniki związane
z rokiem obrzędowym
– problemy poprawnościowe
Wśród kaszubskich rzeczowników pojawiających się w opisie roku obrzędowego znajdujemy wyrazy, których odmiana może stanowić pewien problem albo w zakresie wyboru całego paradygmatu odmiany, albo w zakresie doboru końcówek fleksyjnych w poszczególnych przypadkach gramatycznych, albo w zakresie alternacji tematycznych.
Problemy tego typu występują zwłaszcza wśród nazw świąt i dni świątecznych roku obrzędowego oraz wśród nazw obrzędów, zabaw i zwyczajów towarzyszących dniom
i okresom roku obrzędowego. Niektóre z tych problemów mają charakter jednostkowy,
ale większość dotyczy całych – mniej lub bardziej licznych – grup rzeczowników; w obrębie niektórych z tych grup nazwy świąt i obrzędów stanowią podgrupę marginalną,
podczas gdy w innych znajdują się w centrum danej grupy. Ponieważ jednak nazwy
świąt, obrzędów, zabaw i zwyczajów mają na ogół wysoką, wyższą niż rzeczowniki
z innych pól semantycznych frekwencję w kaszubskojęzycznych tekstach drukowanych zamieszczanych w podręcznikach do nauki języka kaszubskiego i w kaszubskojęzycznych tekstach mówionych towarzyszących działaniom dydaktycznym na lekcjach języka kaszubskiego, problemy poprawnościowe związane ze stosowaniem tych
rzeczowników mogą być dla celów dydaktycznych dobrym przykładem problemów
związanych ze stosowaniem wszystkich rzeczowników o podobnej budowie. Rzeczowniki z pola semantycznego obejmującego kaszubski rok obrzędowy mogą więc stanowić niejako pretekst do ukazania problemu odmiany niektórych typów rzeczowników
w kaszubszczyźnie. Ich wartość mnemotechniczna jako przykładowych wzorców odmiany wynika nie tylko z ich stosunkowo dużej frekwencji w tekstach kierowanych do
uczniów, ale i z ich pozytywnego nacechowania swojskością, zapewniającego zaangażowanie emocjonalne uczących się kaszubszczyzny literackiej.
W celu przedstawienia problemów związanych z odmianą kaszubskich rzeczowników występujących m.in. wśród nazw świąt, obrzędów, zabaw, zwyczajów i okresów
roku obrzędowego wybrałem kilkanaście rzeczowników należących do pola semantycznego obejmującego kaszubski rok obrzędowy, a następnie porównałem, jak odmianę tych wyrazów i/lub odmianę tego typu wyrazów traktują słowniki kaszubskiego języka literackiego.
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Marek Cëbùlsczi (Gduńsczi Ùniwersytet)

Kaszëbsczé jistniczi zrzeszoné
z òbrzãdowim rokã
– pòprawnoscowé problemë
Westrzód kaszëbsczich jistników, jaczé pòjôwiają sã w òpisënkù òbrzãdowégò rokù
nalézemë słowa, jaczich òdmiana mòże bëc problemã abò w òbremienim wëbòru całégò
paradigmatu òdmianë, abò w òbremienim dobiéru fleksyjnëch kùnôszków w apartnëch
gramaticznëch przëtrôfkach, abò w òbremienim témòwëch alternacjów. Òsoblëwie problemë negò tipù wëstãpùją westrzód pòzwów swiąt i swiątecznëch dniów òbrzãdowégò
rokù a téż westrzód pòzwów òbrzãdów, zabawów i zwëków, jaczé towarzą dnióm ë cządóm òbrzãdowégò rokù. Niechtërne z nëch problemów mają jednostkòwi charakter,
ale wiãkszosc tikô sã całëch – mni abò wiãcy wielnëch – karnów jistników; w òbremienim niechtërnëch z nëch karnów pòzwë swiãt i òbrzãdów są marginalnym pòdkarnã,
pòdczôs czedë w jinëch są w ceńtrum dónégò karna. Równak temù że pòzwë swiãt,
òbrzãdów, zabawów i zwëków mają ògle wësoką, wëższą jak jistniczi z jinëch semanticznëch pòlów, frekwencjã w kaszëbskòjãzëkòwëch tekstach drëkòwónëch zamieszczónëch w ùczbòwnikach do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka i w kaszëbskòjãzëkòwëch
tekstach gôdónëch towarzącëch pòùczeniowim dzejanióm na ùczbach kaszëbsczégò
jãzëka, pòprawnoscowé problemë zrzeszoné z wëzwëskanim nëch jistników mògą bëc
dlô pòùczeniowëch célów bëlnym przikładã problemów zrzeszonëch z wezwëskanim
wszëtczich jistników ò pòdobny bùdacëji. Jistniczi z semanticznégò pòla, jaczé òbjimô
kaszëbsczi òbrzãdowi rok, mògą wiãc stanowic jakbë pretekst do pòkôzaniô problemù
òdmianë niechtërnëch tipów jistników w kaszëbiznie. Jejich mnemòtechnicznô wôrtnota jakno przikładowëch mòdłów òdmianë wëchôdô nié le z jich stosënkòwò wiôldżi frekwencji w tekstach czerowónëch do ùczniów, ale i z jejich bëlnégò nacéchòwaniô
swòjszczëzną, jaczé zagwësniô emòcjonalné zaangażowanié ùczącëch sã lëteracczi
kaszëbiznë.
Żebë przedstawic problemë zrzeszoné z òdmianą kaszëbsczich jistników, jaczé
wëstãpùją m.jin. westrzód pòzwów swiãt, òbrzãdów, zabawów, zwëków i cządów
òbrzãdowégò rokù, wëbrôł jem czilenôsce jistników słëchającëch do semanticznégò
pòla, jaczé òbjimô kaszëbsczi òbrzãdowi rok, a tej pòrównôł jem, jak òdmianã nëch
słowów i/abò òdmianã negò tipù słowów traktëją słowôrze kaszëbsczégò lëteracczégò
jãzëka.
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Uwzględniłem następujące słowniki kaszubszczyzny literackiej: Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana Ramułta z 1893 r. i 1993 r.1, Słowôrz kaszëbsko-polsczi Aleksandra Labudy z 1982 r.2, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny Eugeniusza Gołąbka z 2005 r.3 oraz Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana Ramułta
scalony i znormalizowany przez Jerzego Tredera, z r. 20064. Dla porównania rozstrzygnięć słowników kaszubszczyzny literackiej z sytuacją występującą w tym zakresie
w kaszubszczyźnie gwarowej podaję również, jak deklinację danego rzeczownika opisuje w Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ksiądz Bernard Sychta5.
Omawiane problemy fleksyjne dzielę na problemy dotyczące całego paradygmatu
odmiany oraz problemy z doborem poszczególnych form gramatycznych.

I. Problemy w obrębie całego paradygmatu odmiany
1) Rzeczowniki rodzaju nijakiego
typu M. l.poj. scynanié kani, D. l.poj. scynaniô kani//scynaniégò kani
Rzeczowniki odczasownikowe rodzaju nijakiego zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na é mają w kaszubszczyźnie dwojaką odmianę: według paradygmatu rzeczownikowego i według paradygmatu przymiotnikowego. Do grupy tej należą też m.in.
niektóre rzeczowniki nazywające święta doroczne, np. Zmartwëchwstanié, Bòżé Narodzenié, oraz związane z nimi zwyczaje, np. dëgòwanié, scynanié kani.
Rzeczowniki Bòżé Narodzenié, Zmartwëchwstanié, scynanié kani, dëgòwanié nie pojawiają się w uwzględnionych słownikach kaszubskich jako wyrazy hasłowe, można je
jednak odnaleźć w obrębie innych haseł (np. w słowniku Gołąbka s.v. jastrë występuje wyrażenie Swiãto Zmartwëchwstaniô, s. 139), ponadto o tym, jak autorzy leksykonów odnoszą się do tych typów odmiany, wiemy z artykułów hasłowych poświęconych
innym rzeczownikom o takiej samej strukturze. Informacji o przymiotnikowej odmianie tych rzeczowników brak w słowniku Ramułta6, pojawia się ona jednak w leksykonie Gołąbka7, na przykład w haśle żëczenié zostały podane dwie formy dopełniacza

1

S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893; tegoż, Słownik języka
pomorskiego czyli kaszubskiego, cz. II, oprac. i wstępem opatrzyła H. Horodyska, Kraków 1993.
2
A. Labuda, Słowôrz kaszëbsko-polsczi, oprac. Edward Breza, Gdańsk 1982.
3
E. Gołąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
4
S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował J. Treder według
wydań Akademii Umiejętności z roku 1893 i Polskiej Akademii Umiejętności z roku 1993, Gdańsk 2006.
5
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I–VII, Wrocław 1967–1976.
6
„Poza narzędnikiem i miejscownikiem l. p. (np. żëcym) nie ma ich tu wcale” – J. Treder, Słownik
języka pomorskiego, czyli kaszubskiego jako słownik... praktyczny, [w:] S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował J. Treder według wydań Akademii Umiejętności
z roku 1893 i Polskiej Akademii Umiejętności z roku 1993, Gdańsk 2003, s. 12.
7
Por. też: „Rzeczowniczi pòj. l. tipù pòlé i òdczasnikòwé tipù żëcé, jedzenié mògą przëbierac kùnôszczi
rzeczownikòwé abò przëdôwnikòwé” – E. Gòłąbk Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù, Gduńsk 1997, s. 56.
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Przëjimnął jem pòstãpné słowôrze lëteracczi kaszëbiznë: Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego Sztefana Ramùłta z 1893 r. i 1993 r.1, Słowôrz kaszëbsko-polsczi Aleksandra Labùdë z 1982 r.2, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny Eugeniusza Gòłąbka z 2005 r.3 ë Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego Sztefana Ramùłta scalony i znormalizowóny bez Jerzégò Trédra, z r. 20064. Dlô pòrównaniô rozsądzeniów
słowôrzów lëteracczi kaszëbiznë z sytuacją, jakô je w tim òbremienim w gwarowi
kaszëbiznie dôwóm téż, jak deklinacjã dónégò jistnika òpisëje w Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ksądz Bernat Zëchta5.
Òmôwióné fleksyjné problemë dzelã na problemë tikającé sã całégò paradigmatu
òdmianë ë problemë z dobiérã apartnëch gramaticznëch fòrmów.

I. Problemë w òbremienim całégò paradigmatu òdmianë
1) Jistniczi dzecnégò tipù N. pòj.l. scynanié kani,
R. pòj.l. scynaniô kani//scynaniégò kani
Òdczasnikòwé jistniczi dzecnégò ôrtu zakùńczoné w nazéwôczu pòjedinczi lëczbë na
é mają w kaszëbiznie dwòjaką òdmianã: wedle jistnikòwégò paradigmatu i wedle
znankòwnikòwégò paradigmatu. Do negò karna słëchają téż m.jin. niechtërne jistniczi
pòzéwającé doroczné swiãta, np. Zmartwëchwstanié, Bòżé Narodzenié, a téż zrzeszoné
z nima zwëczi, np. dëgòwanié, scynanié kani.
Jistniczi Bòżé Narodzenié, Zmartwëchwstanié, scynanié kani, dëgòwanié nie
pòjôwiają sã w przëjimniãtëch kaszëbsczich słowôrzach jakò hasłowé słowa, równak
mòże je nalezc w òbremienim jinëch hasłów (np. w słowôrzu Gòłąbka s.v. jastrë je
wërażenié Swiãto Zmartwëchwstaniô, s. 139), co wicy ò tim, jak autorzë leksykònów
òdnôszają sã do nëch tipów òdmianë, wiémë z hasłowëch artiklów namienionëch jinszim jistnikòm, co mają jistną sztrukturã. Wiadła ò znankòwnikòwi òdmianie nëch
jistników felëje w słowôrzu Ramùłta6, równak pòjôwiô sã òno w leksykònie Gòłąbka7,
na przëmiôr w hasle żëczenié òstałë pòdóné dwie fòrmë rodzôcza pòjedinczi lëczbë:
1

S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893; tegò, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, cz. II, oprac. i wstępem opatrzyła H. Horodyska, Kraków 1993.
2
A. Labuda, Słowôrz kaszëbsko-polsczi, oprac. Edward Breza, Gdańsk 1982.
3
E. Gołąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
4
S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował J. Treder według
wydań Akademii Umiejętności z roku 1893 i Polskiej Akademii Umiejętności z roku 1993, Gdańsk
2006.
5
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I–VII, Wrocław 1967–1976.
6
„Poza narzędnikiem i miejscownikiem l. p. (np. żëcym) nie ma ich tu wcale” – J. Treder, Słownik
języka pomorskiego, czyli kaszubskiego jako słownik... praktyczny, [w:] S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował J. Treder według wydań Akademii Umiejętności
z roku 1893 i Polskiej Akademii Umiejętności z roku 1993, Gdańsk 2003, s. 12.
7
Pòr. téż: „Rzeczowniczi pòj. l. tipù pòlé i òdczasnikòwé tipù żëcé, jedzenié mògą przëbierac kùnôszczi
rzeczownikòwé abò przëdôwnikòwé” – E. Gòłąbk Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù, Gduńsk 1997, s. 56.
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liczby pojedynczej: żëczeniô//-niégò (s. 679). Warto więc zwrócić uczniom uwagę na
możliwość odmiany tych rzeczowników według dwu paradygmatów, np. M. Zmartwëchwstanié, D. Zmartwëchwstaniô//Zmartwëchwstaniégò.
2) Rzeczownik plurale tantum czy rzeczownik o pełnym
paradygmacie liczbowym (singulare tantum?): Jastrë//Jastra
Są w kaszubszczyźnie rzeczowniki funkcjonujące częściej jako pluralia tantum, które tylko według niektórych słowników kaszubskiego języka literackiego przybierają formę
liczby pojedynczej, rzadszą zresztą od formy liczby mnogiej. Spośród nazw świąt i zwyczajów dorocznych dotyczy to tylko rzeczownika Jastrë//Jastra ‘Wielkanoc’, a i ten rzeczownik nie sprawia w zasadzie problemów poprawnościowych. Zarówno w Słowniku
gwar kaszubskich Bernarda Sychty (t. II, s. 85, 86), jak i w słownikach kaszubszczyzny
literackiej Ramułta (t. I, s. 61), Ramułta-Tredera (s. 112) i Labudy (s. 46) zarejestrowana została wyłącznie forma liczby mnogiej jastrë. Tylko w słowniku Gołąbka wyraz hasłowy przybiera podwójną postać: „jastrë // jastra” i opatrzony jest dwiema definicjami:
„1. Wiôlgô Noc, Swiãto Zmartwëchwstaniô np. na Jastrë, do Jastrów. 2. (môl.) ôrt
roscënë: jaskrownik, pòl. jaskier ostry, np. te jastrë, do tëch jastrów” (s. 139). Wszystkie przykłady użycia tego rzeczownika, zarówno w odniesieniu do święta, jak i rośliny,
występują w poświęconym mu artykule hasłowym w formie liczby mnogiej. Również
przykłady użycia tego wyrazu jako nazwy święta przytaczone w obrębie innych artykułów hasłowych słownika Gołąbka mają formę liczby mnogiej: mianownika, por. Jastrë
bądą latos w łżëkwiace (s.v. łżëkwiat ‘kwiecéń’, s. 221), dopełniacza, por. Z leżnoscë Jastrów, żëczimë bëlnégò dëgùsa (s.v. leżnosc // jeleżnosc, s. 208), i biernika, por. Mòja stôrô
sã na mie ùgrôżô, że mie latos na Jastrë wëdëgùje (s.v. ùgrażac sã // ùgrozëc sã 2. ‘grozëc
jaczims zamiarã’, s. 553). Natomiast w odniesieniu do rośliny, choć innego gatunku, poświadczona została w tym słowniku zbliżona fonetycznie do formy jastra forma liczby
pojedynczej astra, por. „astra, colemało wiel. l.: astrë – ôrt kwiatów, co kwitną na jeséni
[nié: jastra / -ë; co jinégò: òb. jastrë, w znacz. Wiôlgô Noc], np. tëch astrów, w tëch
astrach, z astrama. Le jednã astrã òn przëniósł” (s. 13). Może zatem w intencji autora
słownika również forma liczby pojedynczej jastra powinna się raczej odnosić do rośliny niż do świąt, jednak opis hasła takiego zróżnicowania nie sugeruje.
Warto też zwrócić uwagę na sytuację odwrotną, gdy rzeczownik funkcjonujący w kaszubszczyźnie gwarowej i literackiej jako singulare tantum wyjątkowo przybiera formę liczby mnogiej, zwłaszcza że taki przykład wystąpił w Kaszëbsczim abecadle Witolda Bobrowskiego i Katarzyny Kwiatkowskiej. W zanotowanym w tej książce przysłowiu kalendarzowym kaszubski ekwiwalent polskiej nazwy okresu roku liturgicznego adwent pojawił się w wyjątkowej dla tego wyrazu formie liczby mnogiej: adwańta,
wymuszonej rymem, por. W adwańta òdpòcziwô zemia swiãtô8. Forma ta jest zresztą
niestandardowa również pod względem fonetycznym, gdyż na przykład Eugeniusz
8

W. Bòbrowsczi i K. Kwiatkowskô, Kaszëbsczé abecadło. Twój pierszi elemeńtôrz, Gdańsk 2000, s. 55.

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:12

Page 139

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Referatë

139

żëczeniô//-niégò (s. 679). Temù téż wôrt je dac bôczënk ùcznióm na mòżlëwòsc òdmianë
nëch jistników wedle dwùch paradigmatów, np. N. Zmartwëchwstanié, R. Zmartwëchwstaniô//Zmartwëchwstaniégò.
2) Jistnik plurale tantum czë jistnik ò fùlnym lëczbòwim paradigmace
(singulare tantum?): Jastrë//Jastra
Są w kaszëbiznie jistniczi, jaczé czãscy fùnkcjonëją jakò pluralia tantum, chtërne leno
wedle niechtërnëch słowôrzów kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka dostôwają fòrmã
pòjedinczi lëczbë, zresztą rzôdszą òd fòrmë wielny lëczbë. Spòstrzód pòzwów dorocznëch swiãt i zwëków tikô to sã leno jistnika Jastrë//Jastra ‘Wiôlgônoc’, a i nen jistnik nie sprôwiô òglowò pòprawnoscowëch problemów. Tak w Słowniku gwar kaszubskich Bernata Zëchtë (t. II, s. 85, 86), jak téż i w słowôrzach lëteracczi kaszëbiznë
Ramùłta (t. I, s. 61), Ramùłta-Trédra (s. 112) i Labùdë (s. 46) zapisónô òstała blós
fòrma wielny lëczbë jastrë. Leno w słowôrzu Gòłąbka hasłowé słowò dostôwô dëbeltną pòstacjã: „jastrë // jastra” z dwòma definicjama: „1. Wiôlgô Noc, Swiãto Zmartwëchwstaniô np. na Jastrë, do Jastrów. 2. (môl.) ôrt roscënë: jaskrownik, pòl. jaskier
ostry, np. te jastrë, do tëch jastrów” (s. 139). Wszëtczé przëtrôfczi ùżëcô negò jistnika, tak w òdniesenim do swiãta, jak téż i roscënë, wëstãpùją w namienionym mù hasłowim artiklu w fòrmie wielny lëczbë. Téż przikładë ùżëcô negò słowa jakò pòzwë
swiãta przëpòdóné w òbremienim jinëch hasłowëch artiklów słowôrza Gòłąbka mają
fòrmã wielny lëczbë: nazéwôcza, pòr. Jastrë bądą latos w łżëkwiace (s.v. łżëkwiat
‘kwiecéń’, s. 221), rodzôcza, pòr. Z leżnoscë Jastrów, żëczimë bëlnégò dëgùsa (s.v. leżnosc // jeleżnosc, s. 208), i dôwôcza, pòr. Mòja stôrô sã na mie ùgrôżô, że mie latos na
Jastrë wëdëgùje (s.v. ùgrażac sã // ùgrozëc sã 2. ‘grozëc jaczims zamiarã’, s. 553). Zôs
w òdniesenim do roscënë, chòc jinszégò zortu, pòswiôdczonô òstała w nym słowôrzu
fòneticzno zbliżonô do fòrmë jastra fòrma pòjedinczi lëczbë astra, pòr. „astra, colemało wiel. l.: astrë – ôrt kwiatów, co kwitną na jeséni [nié: jastra / -ë; co jinégò: òb.
jastrë, w znacz. Wiôlgô Noc], np. tëch astrów, w tëch astrach, z astrama. Le jednã astrã
òn przëniósł” (s. 13). Tej mòże w jintencji autora słowôrza téż fòrma pòjedinczi lëczbë
jastra mia bë sã barżi òdnaszac do roscënë jak do swiãt, równak òpisënk hasła taczégò
zróżnicowaniô nie sugerëje.
Wôrt téż dac bôczënk na sytuacjã w drëgą stronã, bò jistnik, jaczi fùnkcjonëje
w gwarowi ë lëteracczi kaszëbiznie jakò singulare tantum, nadzwëkòwò dostôwô fòrmã
wielny lëczbë, òsoblëwò temù, że taczi przëtrôfk wëstąpił w Kaszëbsczim abecadle
Witolda Bòbrowsczégò i Katarzënë Kwiatkòwsczi. W zapisónym w ti ksążce kalãdarzowim przësłowiu kaszëbskô równowôrtnota pòlsczi pòzwë cządu liturgicznégò rokù
adwent pòjawił sã w apartny dlô negò słowa fòrmie wielny lëczbë: adwańta, jakô òstała wëmùszonô rimã, pòr. W adwańta òdpòcziwô zemia swiãtô8. Zresztą na fòrma je niesztandardowô zdrzącë téż na fònetikã, bò na przëmiôr Eugeniusz Gòłąbk dopùszcziwô
8

W. Bòbrowsczi i K. Kwiatkowskô, Kaszëbsczé abecadło. Twój pierszi elemeńtôrz, Gdańsk 2000, s. 55.
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Gołąbek dopusza dla tego rzeczownika tylko wersje brzmieniowe adwent i adweńt, por.
„adwent // eńt [nié: agwańt, jadwent, jagwańt itp.] (s. 9), choć Ramułt podaje dwie inne wersje: agweńt (t. II, s. 1) i jadweńt (t. I, s. 59).
3) Temat przypadków zależnych
komponentu rzeczownikowego wyrażenia Wiôldżi Tidzéń
Wiôldżi Tidzéń to zestawienie frazeologiczne nazywające okres poprzedzający święta
Wielkiej Nocy, zawierające komponent tidzéń, w wypadku którego problemy z odmianą dotyczą wystąpienia lub niewystąpienia alternacji tematycznej oraz jej typu.
W gwarach kaszubskich rzeczownik ten w świetle słownika Sychty (t. V, s. 350)
ma odmianę zróżnicowaną terytorialnie. Na Kaszubach północnych i środkowych w temacie tego rzeczownika występuje alternacja samogłoskowa é: e, czyli dopełniacz liczby pojedynczej przybiera tu postać tidzenia, na Kaszubach południowych pojawia się
znana również z literackiej polszczyzny ilościowa alternacja grupowa Ø: gò, czyli dopełniacz liczby pojedynczej brzmi tu tigodnia, ponadto na Helu spotyka się ilościową
alternację samogłoskową é: Ø i alternacje spółgłoskowe dz: d i ń: n, a dopełniacz liczby pojedynczej ma formę tidna.
Również słowniki kaszubszczyzny literackiej proponują różne wersje odmiany tego
wyrazu. Słownik Ramułta nie podaje dla form deklinacyjnych rzeczownika tidzéń (s.
214) żadnej alternacji – zapewne dlatego, że autor w ogóle ją w zakresie oboczności é:
e zneutralizował9. Słownik Ramułta-Tredera (s. 370) proponuje zastosować alternację é:
e, czyli preferuje formę z é w mianowniku liczby pojedynczej (tidzéń) wobec form
z e w przypadkach zależnych (np. tidzenia w dopełniaczu liczby pojedynczej). Słownik
Gołąbka pod hasłem tidzéń (s. 537) nie podaje odmiany z alternacją é: e. Pojawiają się
tu natomiast formy z samogłoską é w całym paradygmacie, tj. tidzénia dla dopełniacza
liczby pojedynczej, w tim tidzéniu dla miejscownika liczby pojedynczej, dwa tidzénie dla
mianownika i biernika liczby mnogiej i do trzech tidzéniów dla dopełniacza liczby mnogiej. Obok zalecanej formy dopełniacza liczby pojedynczej bez alternacji: tidzénia podaje też Gołąbek – jako dopuszczalną? – formę z alternacją samogłoskową é: Ø, alternacją spółgłoskową d: dz oraz z nietypową ilościową alternacją grupową Ø: gò, czyli
tigòdnia, którą opatruje kwalifikatorem polasz. Ostrzega natomiast Gołąbek przed formą wyłącznie z alternacjami é: Ø i d: dz, którą poprzedza partykułą nié, por. „nié: tidna” (s. 537). Mimo nieuwzględnienia w obrębie artykułu hasłowego poświęconego temu rzeczownikowi formy wyłącznie z alternacją é: e forma dopełniacza liczby pojedynczej tidzenia pojawia się w słowniku Gołąbka pod hasłem zlegnąc10 (s. 661), a forma
mianownika liczby mnogiej tidzenie pod hasłem przińdny (s. 425).
9

J. Treder, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego jako słownik... praktyczny, op. cit., s. 10.
M. Cybulski, Problematyka morfonologiczna w procesie kodyfikacji kaszubszczyzny na przykładzie
samogłoskowych alternacji jakościowych przed końcówką zerową rzeczowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 307.
10
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dlô negò jistnika leno brzëmieniowé wersje adwent i adweńt, pòr. „adwent // eńt [nié:
agwańt, jadwent, jagwańt itp.] (s. 9), chòc Ramùłt dôwô dwie jinszé wersje: agweńt (t.
II, s. 1) i jadweńt (t. I, s. 59).
3) Téma zależnëch przëpôdków
kòmpònentu jistnikòwégò wërażeniô Wiôldżi Tidzéń
Wiôldżi Tidzéń to frazeòlogiczny zestôwk pòzéwający czas, jaczi je przed swiãtã Wiôldżi
Nocë, mający w se kòmpònent tidzéń, w przëtrôfkù chtërnégò problemë z òdmianą tikają sã wëstąpieniô abò niewëstąpieniô témòwi alternacji a téż ji tipù.
W kaszëbsczich gwarach nen jistnik zdrzącë w Słowôrz Zëchtë (t. V, s. 350) mô
òdmianã teritorialno zróżnicowóną. Na nordowëch ë westrzédnëch Kaszëbach w temace negò jistnika wëstãpùje samòzwãkòwô alternacja é: e, to je rodzôcz pòjedinczi
lëczbë dostôwô tu pòstac tidzenia, na pôłniowëch Kaszëbach pòjôwiô sã znónô téż
z lëteracczi pòlaszëznë jiloscowô grëpòwô alternacjô Ø: gò, to je rodzôcz pòjedinczi
lëczbë brzëmi tu tigodnia, co wicy na Hélu spòtikô sã jiloscową samòzwãkòwą alternacjã é: Ø i wespółzwãkòwé alternacje dz: d i ń: n, a rodzôcz pòjedinczi lëczbë mô
fòrmã tidna.
Téż słowôrze lëteracczi kaszëbiznë bédëją rozmajité wersje òdmianë negò słowa.
Słowôrz Ramùłta nie dôwô dlô deklinacyjnëch fòrmów jistnika tidzéń (s. 214) niżódny alternacji – mést temù, że autor czësto jã w òbremienim òbòcznoscy é: e zneutralizowôł9. Słowôrz Ramùłta-Trédra (s. 370) bédëje wëzwëskac alternacjã é: e, to je na
przódkù stôwiô fòrmã z é w nazéwôczu pòjedinczi lëczbë (tidzéń) procëm fòrmów
z e w zależnëch przëtrôfkach (np. tidzenia w rodzôczu pòjedinczi lëczbë). Słowôrz
Gòłąbka pòd hasłã tidzéń (s. 537) nie dôwô òdmianë z alternacją é: e. Zôs pòjôwiają
sã tu fòrmë z samòzwãkã é w całim paradigmace, tj. tidzénia dlô rodzôcza pòjedinczi
lëczbë, w tim tidzéniu dlô nazéwôcza pòjedinczi lëczbë, dwa tidzénie dlô nazéwôcza
i dôwôcza wielny lëczbë i do trzech tidzéniów dlô rodzôcza wielny lëczbë. Kòl zalécóny fòrmë rodzôcza pòjedinczi lëczbë bez alternacji: tidzénia Gòłąbk dôwô téż – jakò
dopùszczalną? – fòrmã z samòzwãkòwą alternacją é: Ø, spółzwãkòwą alternacją d: dz
a téż z nietipiczną jiloscową alternacją grëpòwą Ø: gò, to je tigòdnia, jaką céchùje kwalifikatorã polasz?. Zôs Gòłąbk òstrzégô przed fòrmą leno z alternacjama é: Ø i d: dz,
jaczé pòprzédzô partikùłą nié, pòr. „nié: tidna” (s. 537). Chòc nie òstała ùwzglãdnionô
w òbremienim hasłowégò artikla namienionémù nemù jistnikòwi fòrma blós z alternacją é: e fòrma rodzôcza pòjedinczi lëczbë tidzenia pòjôwiô sã w słowôrzu Gòłąbka pòd
hasłã zlegnąc10 (s. 661), a fòrma nazéwôcza wielny lëczbë tidzenie pòd hasłã przińdny (s. 425).
9

J. Treder, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego jako słownik... praktyczny, op. cit., s. 10.
M. Cybulski, Problematyka morfonologiczna w procesie kodyfikacji kaszubszczyzny na przykładzie
samogłoskowych alternacji jakościowych przed końcówką zerową rzeczowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 307.
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Warto by chyba propagować odmianę z alternacją tidzéń: tidzenia, która poświadczona została również w Słowniku gwar kaszubskich Bernarda Sychty (choć tylko na
obszarze Kaszub północnych i środkowych).

II. Problemy dotyczące form poszczególnych przypadków
1) Dopełniacz liczby mnogiej z końcówką -ów lub z końcówką zerową
We współczesnym kaszubskim języku literackim, podobnie jak w gwarach kaszubskich, w dopełniaczu liczby mnogiej wszystkich rodzajów może występować końcówka -ów, możliwa jest też jednak końcówka zerowa11. Często formie rzeczownika w dopełniaczu liczby mnogiej z końcówką zerową towarzyszą oboczności w temacie rzeczownika. Przykładem specyficznego użycia końcówki zerowej jest znane przysłowie,
notowane m.in. przez Sychtę: Rëbôcë żëją z rib, Lesôcë z grzib (t. II, s. 333), w którym
wystąpiły dwa rzeczowniki w dopełniaczu liczby mnogiej z końcówką zerową, choć w
wypadku drugiego z nich forma dopełniacza liczby mnogiej jest identyczna z formą
mianownika liczby pojedynczej. Jeśli chodzi o słowniki kaszubszczyzny literackiej, to
końcówka zerowa często pojawia się w słowniku Ramułta, a zdecydowanie rzadziej w
słowniku Gołąbka.
Wątpliwości co do wyboru jednej z dwu końcówek: zerowej lub -ów dotyczą m.in.
nazw świąt dorocznych, gdyż ze względu na dużą frekwencję tekstową częściej niż inne wyrazy zachowują one formy archaiczne.
Gòdë – Gód//Gòdów
Sychta podaje tylko formę z końcówką zerową gód, zarówno w przyhasłowej informacji gramatycznej, jak i w cytatach ilustrujących użycie tego wyrazu, którymi są przysłowia: Kòle Gód eltka jak miód i Do gód sétme pogód (t. I s. 335). Również w słowniku Ramułta występuje wyłącznie forma gód, zarówno pod hasłem „gòdë, gód, l.mn.,
1. ‘gody’, 2. ‘święto Bożego Narodzenia’ ” (t. I, s. 43), jak i w obrębie trzech innych
haseł: „gòwnice, -ic, l.mn., ‘wychodki, gnojownia’ ” (t. II, s. 15), „heltka, -czi, ż., ‘owoc
dzikiej, polnej jabłoni, psiarka’ ” (t. I, s. 50) i „òkòło, przyim., ‘około (pewnego miejsca lub czasu)’ ” (t. I, s. 225). Dwa pierwsze wyrazy hasłowe zostały przejęte przez Ramułta z zarejestrowanego przez Ceynowę przysłowia Òkòło Gód heltka jak miód, a òkòło
Gromic wëjimiesz jã z gòwnic, objaśnionego w następujący sposób: ‘około świąt Bożego Narodzenia nawet psianka, tj. kwaśne jabłko z braku innych smakuje jak miód,
a około Gromnic wyjmiesz ją nawet z wychodków [odchodów]’ (s.v. gòwnice), tylko
pod hasłem òkòło podany został przykład niesfrazeologizowany, mianowicie wyrażenie przyimkowe òkòło Gód. Natomiast w słowniku Labudy wystąpiła tylko forma z
końcówką -ów: godów (s. 39), a w słowniku Gołąbka, choć w obrębie artykułu hasłowego poświęconego wyrazowi gòdë ‘czas midzë Bòżim Narodzenim a Nowim Rokã’
11

Por. E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1981, s. 112, 114.
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Mést wôrt bë propagòwac òdmianã z alternacją tidzéń: tidzenia, jakô pòswiôdczonô òstała téż w Słowniku gwar kaszubskich Bernata Zëchtë (chòc leno na nordowëch
ë westrzédnëch Kaszëbach).

II. Problemë tikającé sã fòrmów apartnëch przëtrôfków
1) Rodzôcz wielny lëczbë z kùnôszkã -ów abò z zerowim kùnôszkã
We wespółczasnym kaszëbsczim lëteracczim jãzëkù, pòdobno jak w kaszëbsczich gwarach, w rodzôczu wielny lëczbë wszëtczich ôrtów mòże wëstãpòwac kùnôszk ów, równak mòżlëwi je téż zerowi kùnôszk11. Czãsto fòrmie jistnika w rodzôczu wielny lëczbë z zerowim kùnôszkã towarzą òbòcznoscë w temace jistnika. Przikładã òsoblëwégò
ùżëcô zerowégò kùnôszka je znóné przësłowié, zapisóné m.jin. bez Zëchtã: Rëbôcë
żëją z rib, Lesôcë z grzib (t. II, s. 333), w jaczim wëstąpiłë dwa jistniczi w rodzôczu
wielny lëczbë z zerowim kùnôszkã, chòc w przëtrôfkù drëdżégò z nich fòrma rodzôcza
wielny lëczbë je jistnô jak fòrma nazéwôcza pòjedinczi lëczbë. Żlë jidze ò słowôrze
lëteracczi kaszëbiznë, to zerowi kùnôszk czãsto pòjôwiô sã w słowôrzu Ramùłta, a zdecydowónie rzadzy w słowôrzu Gòłąbka.
Wątplëwòscë co do wëbiéru jednégò z dwùch kùnôszków: zerowégò abò ów tikają sã m.jin. pòzwów dorocznëch swiãt, bò stądka, że mają wiôlgą tekstową frekwencjã
czãscy jak jinszé słowa zachòwùją òne archajiczné fòrmë.
Gòdë – Gód//Gòdów
Zëchta dôwô le fòrmã z zerowim kùnôszkã gód, tak w kòlhasłowim gramaticznym wiadle, jak téż i w cytatach òbrazëjącëch ùżëcé negò słowa, jaczima są przësłowia: Kòle Gód eltka jak miód i Do gód sétme pogód (t. I s. 335). Téż w słowôrzu
Ramùłta wëstãpùje leno fòrma gód, tak pòd hasłã „gòdë, gód, l.mn., 1. ‘gody’, 2.
‘święto Bożego Narodzenia’ ” (t. I, s. 43), jak téż i w òbremienim trzech jinëch hasłów: „gòwnice, -ic, l.mn., ‘wychodki, gnojownia’ ” (t. II, s. 15), „heltka, -czi, ż.,
‘owoc dzikiej, polnej jabłoni, psiarka’ ” (t. I, s. 50) i „òkòło, przyim., ‘około (pewnego miejsca lub czasu)’ ” (t. I, s. 225). Dwa pierszé hasłowé słowa òstałë przëjãté
bez Ramùłta z zapisónégò bez Cenôwã przësłowia Òkòło Gód heltka jak miód, a òkòło
Gromic wëjimiesz jã z gòwnic, tak wëdolmaczonégò: ‘około świąt Bożego Narodzenia nawet psianka, tj. kwaśne jabłko z braku innych smakuje jak miód, a około Gromnic wyjmiesz ją nawet z wychodków [odchodów]’ (s.v. gòwnice), leno pòd hasłã
òkòło òstôł pòdóny niesfrazeòlogizowóny przikłôd, jidze ò przëmiónkòwé wërażenié òkòło Gód. Zôs w słowôrzu Labùdë wëstąpiła le fòrma z kùnôszkã ów: godów
(s. 39), a w słowôrzu Gòłąbka, chòc w òbremienim hasłowégò artikla namienionémù
słowù gòdë ‘czas midzë Bòżim Narodzenim a Nowim Rokã’ (s. 119) fòrma rodzôcza nie òstała ùżëtô, to fòrma gòdów pòjôwiô sã w òbremienim dwùch jinszich
11

Pòr. E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1981, s. 112, 114.
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(s. 119) forma dopełniacza nie została użyta, to forma gòdów pojawiała się w obrębie
dwu innych haseł związanych z okresem Bożego Narodzenia (s.v. gòdny, gòdowi, s. 119),
podczas gdy forma gód w tym słowniku w ogóle nie została zarejestrowana.
Jastrë – Jastrów//Jaster//Jastr
Bernard Sychta w swoim słowniku dla dopełniacza nazwy Jastrë (t. II, s. 85) podał
dwie formy: częstszą z końcówką -ów: Jastrów i rzadszą z końcówką zerową i alternacją Ø do e: Jaster12. Stefan Ramułt (t. I, s. 61), a za nim Jerzy Treder (s. 112), również
dopuszczają dwie formy dopełniacza, ale z zapisu z użyciem nawiasu: Jastrë, Jastr
(ów) wynika, że forma z końcówką zerową nie zawiera wstawnego e (Jastr); zapis ten
nie mówi jednak nic o frekwencji obu form. W słowniku Labudy (s. 46) i Gołąbka13
(s. 139) znajdziemy natomiast tylko formę Jastrów. Kaszubskie słowniki rejestrują więc
trzy różne formy dopełniacza tej nazwy: Jastrów, Jaster i Jastr.
Zeloné Swiątczi – Zelonëch Swiątk //Zelonëch Swiątków
Bernard Sychta pod hasłem Swiątczi plt (t. V, s. 196) odsyłającym do Zeloné Swiątczi podaje tylko jedną postać dopełniacza, z końcówką zerową, czyli Swiątk, podobnie
jak pod hasłem przedswiątczi ‘czas między Wniebowstąpieniem a Zielonymi Świętami’, oznaczonym jako forma archaiczna (t. IV, s. 182), poświadcza w tej funkcji tylko
formę przedswiątk. Jedynie postać swiątk rejestruje również Stefan Ramułt (t. I, s. 206),
a za nim Jerzy Treder (s. 357) dla wyrazu „swiątczi, ątk, l.mn., ‘święta, dni świąteczne’„. Aleksander Labuda w ogóle nie notuje tego hasła. Jedynie Eugeniusz Gołąbek w
haśle „swiątczi – Zeloné Swiątczi – swiãto Zesłaniô Dëcha Swiãtégò” dopuszcza dwie
oboczne formy dopełniacza: Do Zelonëch Swiątk//-tków (s. 506).
Zôpùstë – zôpùst//zôpùsti//zôpùstów
Bernard Sychta w opisie gramatycznym dotyczącym hasła zôpùstë plt ‘ostatnie dni karnawału, począwszy od niedzieli do wtorku przed Środą Popielcową’ (t. VI, s. 185) informuje o trzech obocznych formach dopełniacza tego wyrazu: z końcówką zerową: zôpùst,
z końcówką i: zôpùsti i z końcówką ów: zôpùstów. Słowniki kaszubszczyzny literackiej
podają tylko jedną formę. Stefan Ramułt (t. II, s. 81), a za nim Jerzy Treder (s. 439) notują tylko formę z końcówką zerową: „zôpùstë, zôpùst, l.mn.”, natomiast Eugeniusz Gołąbek – tylko formę z końcówką -ów: „zôpùstë [akc. zô-], np. do zôpùstów” (s. 670).
12

Por. tu również zanotowaną w słowniku Sychty formę dopełniacza liczby mnogiej rzeczownika sostra o postaci soster, co jest o tyle interesujące, że pojawia się tu wstawne e, którego brak w formach mianownika liczby pojedynczej rzeczowników męskich typu domk, stółk jest cechą specyficznie kaszubską.
13 Warto chyba zwrócić uwagę na to, że Gołąbk preferuje tu formy z brakiem e ruchomego w dopełniaczu liczby mnogiej, a formy z rozpowszechnioną końcówką zerową stawia na drugim miejscu, por.
np. pod hasłem białka: do tëch białk // -ków (s. 24), choć w innym miejscu przedkłada formę z końcówką -ów nad formę z końcówką zerową, która wymagałaby alternacji, por. np. głos żabów pod hasłem
skrzek (s. 474).
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hasłów zrzeszonëch z gòdowim cządã (s.v. gòdny, gòdowi, s. 119), a fòrma gód w nym
słowôrzu nijak nie òstała zapisónô.
Jastrë – Jastrów//Jaster//Jastr
Bernat Zëchta w swòjim słowôrzu dlô rodzôcza pòzwë Jastrë (t. II, s. 85) dôł dwie
fòrmë: czãstszą z kùnôszkã ów: Jastrów i rzôdszą z zerowim kùnôszkã i alternacją Ø
do e: Jaster12. Sztefón Ramùłt (t. I, s. 61), a za nim Jerzi Tréder (s. 112), téż dopùszcziwają dwie fòrmë rodzôcza, ale z zapisu z ùżëcym nôwiôsu: Jastrë, Jastr (ów) wëchôdô,
że fòrma z zerowim kùnôszkã nie zawiérô wstôwnégò e (Jastr); równak nen zapis nic
nie gôdô ò frekwencji nëch dwùch fòrmów. W słowôrzu Labùdë (s. 46) i Gòłąbka13
(s. 139) zôs nalézemë le fòrmã Jastrów. Kaszëbsczé słowôrze zapisëją wiãc trzë fòrmë
rodzôcza ti pòzwë: Jastrów, Jaster i Jastr.
Zeloné Swiątczi – Zelonëch Swiątk //Zelonëch Swiątków
Bernat Zëchta pòd hasłã Swiątczi plt (t. V, s. 196), jaczé òdsélô do Zeloné Swiątczi
dôwô le jednã pòstac rodzôcza, z zerowim kùnôszkã, to je Swiątk, pòdobno jak pòd hasłã
przedswiątczi ‘czas między Wniebowstąpieniem a Zielonymi Świętami’, nacéchòwónym jakno archajicznô fòrma (t. IV, s. 182), pòswiôdczô w ti fùnkcji le fòrmã przedswiątk. Leno pòstac swiątk zapisëje téż Sztefón Ramùłt (t. I, s. 206), a za nim Jerzi
Tréder (s. 357) dlô słowa „swiątczi, ątk, l.mn., ‘święta, dni świąteczne’ ”. Aleksander
Labùda nijak nie zapisëje negò hasła. Blós Eugeniusz Gòłąbk w hasle „swiątczi – Zeloné Swiątczi – swiãto Zesłaniô Dëcha Swiãtégò” dopùszcziwô dwie òbòczné fòrmë
rodzôcza: Do Zelonëch Swiątk//-tków (s. 506).
Zôpùstë – zôpùst//zôpùsti//zôpùstów
Bernat Zëchta w gramaticznym òpisënkù tikającym sã hasła zôpùstë plt ‘ostatnie
dni karnawału, począwszy od niedzieli do wtorku przed Środą Popielcową’ (t. VI,
s. 185) dôwô wiadło ò trzech òbòcznëch fòrmach rodzôcza negò słowa: z zerowim
kùnôszkã: zôpùst, z kùnôszkã i: zôpùsti i z kùnôszkã ów: zôpùstów. Słowôrze lëteracczi kaszëbiznë dôwają le jednã fòrmã. Sztefón Ramùłt (t. II, s. 81), a za nim Jerzi Tréder (s. 439) zapisëją le fòrmã z zerowim kùnôszkã: „zôpùstë, zôpùst, l.mn.”,
zôs Eugeniusz Gòłąbek – leno fòrmã z kùnôszkã ów: „zôpùstë [akc. zô-], np. do
zôpùstów” (s. 670).
12

Pòr. tu téż zapisóną w słowôrzu Zëchtë fòrmã rodzôcza wielny lëczbë jistnika sostra, jakô mô pòstac
soster, co je ò tëli zajimającé, że pòjôwiô sã tu wstôwné e, jaczégò felëje w fòrmach nazéwôcza pòjedinczi lëczbë chłopsczich jistników ôrtu domk, stółk i je znanką òsoblëwò kaszëbską.
13 Mést wôrt dac bôczënk na to, że Gòłąbk na pierszim môlu stôwiô fòrmã z brakã rësznégò e
w rodzôczu wielny lëczbë, a fòrmë z rozpòwszechnionym zerowim kùnôszkã stôwiô na drëdżim môlu,
pòr. np. pòd hasłã białka: do tëch białk // -ków (s. 24), chòc w jinszim môlu przedkłôdô fòrmã z kùnôszkã
-ów nad fòrmã z zerowim kùnôszkã, jaczi bë wëmôgôł alternacji, pòr. np. głos żabów pòd hasłã skrzek
(s. 474).
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2) Dopełniacz liczby mnogiej z końcówką zerową z alternacją lub bez alternacji
Brak wstawnego e: Zelonëch Swiątk
W rejestrowanej przez większość kaszubskich słowników formie dopełniacza z końcówką zerową wyrazu Swiątczi, wchodzącego w skład nazwy Zeloné Swiątczi, nie pojawia się wstawne e występujące w polskim ekwiwalencie tej nazwy.
Brak alternacji samogłoski nosowej: swiãt
Według Słownika gwar kaszubskich Bernarda Sychty w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczownika swiãto (t. V, s. 196) nie zachodzi alternacja samogłoski nosowej ã: ą
i rzeczownik ten przybiera postać swiãt. W słowniku Ramułta (t. I, s. 206), a zatem
i Ramułta Tredera (s. 357) brak informacji o tej formie gramatycznej rzeczownika
„swiãto, -a, n., święto”, zaś w słowniku Labudy w ogóle nie ma tego hasła. Natomiast
słownik Gołąbka ostrzega przed obocznością ã: ą w wyrazie swiãto, por. zapis „swiãt
(nie: swiąt)” (s. 507). Forma swiãt odnotowana jest też 7-krotnie w artykułach hasłowych innych wyrazów (s.v. blëżi, s. 30; gòdowi, s. 119; miesąc, s. 233; òbczas, s. 294;
swiãti, s. 506; swiãto, s. 507; ùlubiony, s. 556). Ponadto Eugeniusz Gołąbek kilkakrotnie przestrzega przed formą swiąt we Wskôzach kaszëbsczégò pisënkù: „W przërównanim z pòlsczim jãzëkã mómë tu nosówkã przédnią. Mówimë tej, np. Wesołëch swiãt!”14.
Przy pisaniu kaszubskich tekstów, a także w pracy redakcyjnej i dydaktycznej warto,
a nawet niekiedy trzeba zwracać uwagę na dobór właściwego paradygmatu odmiany lub
wybór odpowiednich końcówek fleksyjnych (nie zapominając o tym, że niedopuszczone do języka literackiego paradygmaty i końcówki mogą się pojawić w tekstach gwarowych), ma to bowiem zasadnicze znaczenie przy kodyfikacji kaszubskiego języka literackiego: porządkuje ów język, prowadząc do wyzbycia się niepotrzebnych dubletów. Z drugiej strony owe dublety, jeśli dotyczą wyrazów kulturowo ważnych, a do takich należą nazwy świąt, obrzędów, zabaw, zwyczajów i okresów roku obrzędowego,
mogą stanowić bogactwo języka, służące nie podtrzymaniu jego funkcji informacyjnej, lecz pełnieniu przez niego funkcji wyznacznika tożsamości etnicznej i/lub lokalnej poprzez odwołanie się do dziejów języka kaszubskiego, zarówno w jego różnych
odmianach terytorialnych (tj. do kaszubszczyzny gwarowej), jak i na różnych etapach
standaryzacji (tj. do kaszubszczyzny literackiej).

14

E. Gòłąbk Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù..., op. cit., s. 56. Por. też s. 53 i 55.
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2) Rodzôcz wielny lëczbë z zerowim kùnôszkã z alternacją abò bez alternacji
Brak wstôwnégò e: Zelonëch Swiątk
W zapisóny bez wiãkszosc kaszëbsczich słowôrzów fòrmie rodzôcza z zerowim
kùnôszkã słowa Swiątczi, wchôdającégò w skłôd pòzwë Zeloné Swiątczi, nie pòjôwiô
sã wstôwné e, jaczé wëstãpùje w pòlsczim ekwiwalence ti pòzwë.
Brak alternacji nosowégò samòzwãkù: swiãt
Wedle Słownika gwar kaszubskich Bernata Zëchtë w rodzôczu wielny lëczbë jistnika swiãto (t. V, s. 196) nie zachôdô alternacja nosowégò samòzwãkù ã: ą i nen jistnik dostôwô pòstac swiãt. W słowôrzu Ramùłta (t. I, s. 206), temù téż i Ramùłta Trédra
(s. 357) felëje wiadła ò ti gramaticzny fòrmie jistnika „swiãto, -a, n., święto”„, zôs
w słowôrzu Labùdë ni ma nijak negò hasła. Zôs słowôrz Gòłąbka òstrzégô przed
òbòcznoscą ã: ą w słowie swiãto, pòr. zapisënk „swiãt (nié: swiąt)” (s. 507). Fòrma swiãt
òdnotowónô je téż 7 razy w hasłowëch artiklach jinëch słowów (s.v. blëżi, s. 30; gòdowi, s. 119; miesąc, s. 233; òbczas, s. 294; swiãti, s. 506; swiãto, s. 507; ùlubiony, s. 556).
Co wicy, Eùgeniusz Gòłąbk czile razy przestrzégô przed fòrmą swiąt we Wskôzach
kaszëbsczégò pisënkù: „W przërównanim z pòlsczim jãzëkã mómë tu nosówkã przédnią.
Mówimë tej, np. Wesołëch swiãt!”14.
Kòle pisaniô kaszëbsczich tekstów, a téż w redakcyjny i pòùczeniowi robòce wôrt,
a nierôz nawetka je mùsz dac bôczënk na dobiér gwôscëwégò paradigmatu òdmianë
abò wëbiér bëlnëch fleksyjnëch kùnôszków (nie zabiwającë ò tim, że niedopùszczoné
do lëteracczégò jãzëka paradigmatë i kùnôszczi mògą pòjawiac sã w gwarowëch tekstach), bò mô to dërżéniowé znaczenié kòl kòdifikacje kaszëbsczégò lëteracczégò
jãzëka: pòrządkùje nen jãzëk, prowadząc do wëzbëcô sã niebrëkòwnëch dubletów.
Z drëdżi stronë ne dubletë, żlë tikają sã słowów kùlturowò wôżnëch, a do taczich słëchają pòzwë swiãt, òbrzãdów, zabawów, zwëków i cządów òbrzãdowégò rokù, mògą stanowic bòkadnosc jãzëka, służącë nié pòdtrzimanim jegò jinfòrmacyjny fùnkcje, ale
pełnienim bez niegò fùnkcje wëznacznika etniczny i/abò òbéńdowi juwernotë bez
òdwòłanié sã do dzejów kaszëbsczégò jãzëka, tak w jegò rozmajitëch teritorialnëch
òdmianach (tj. do gwarowi kaszëbiznë), jak téż i na rozmajitëch etapach sztandarizacji (tj. do lëteracczi kaszëbiznë).

14

E. Gòłąbk Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù..., op. cit., s. 56. Pòr. téż s. 53 i 55.
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Róża Wosiak-Śliwa (Uniwersytet Gdański)

Nazwy potraw odbiciem roku
obrzędowego na Kaszubach
17 maja 2007 r. miałam możliwość wygłoszenia w Tule – stolicy rosyjskich samowarów,
broni i pierników – referetu Nazwy ciast odbiciem roku obrzędowego na Kaszubach1. Do
napisania powyższej pracy skłoniły mnie refleksje po kwerendzie kaszubskich słowników,
artykułów i książek kucharskich2. Okazało się bowiem, że na Kaszubach przez wiele dziesiątków lat znana była tradycja pieczenia ciast wielkopostnych, wielkanocnych, dożynkowych, bożonarodzeniowych, noworocznych, pogrzebowych i innych.
Wśród ciast wielkopostnych na plan pierwszy wysuwał się pòpielnik ‘placek z reszty ciasta od pączków zapustnych pieczony w popiele we wtorek wieczorem przed Środą Popielcową’: „Ùpiec pòpielnika.” (Gochy, rzadziej Zabory) Sych IV 139; wielkanocnych: krąg ‘dawne ciasto obrzędowe w postaci wieńca, wypiekane na Wielki Czwartek, szczególnie w Pucku i Wejherowie’: „Na Wieldżi Czwiôrtk wszësce piekôrze le
krãgle pieklë.” Sych II 243, krãdżel ‘dawne ciasto obrzędowe w postaci wieńca, wypiekane na Wielki Czwartek, szczególnie w Pucku i Wejherowie’ Sych II 243, Goł 183; dożynkowych: przëplësnica ‘dawne ciasto obrzędowe wypiekane z okazji dożynek ze świeżej mąki i wody’: „Przëplësnica wëzdrzała jak przëplësłô żaba.” (Kępa Żarnowiecka)
1

R. Wosiak-Śliwa, Nazwy ciast odbiciem roku obrzędowego na Kaszubach, [w:] Славянские языки
и культура. Том II: Языковые средства и способы кодировки культурных знаний. Материалы
Международной научной конференции, Тула, 17-19 мая 2007 г. [ред. Г. В. Токарев]. Тула [Rosja],
2007, s. 125-128.
2
Należy tu przywołać prace: W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. I-VI, Warszawa, 1995-2010; J. Ellwart, Tradycyjna kuchnia kaszubska, Gdynia, 2010; E. Gòłąbk,
Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk, 2005; E. Gołąbk, Rozmówki kaszubskie, Gdynia, 1992; Kuchnia pomorska, red. B. Ditrich, D. Słubik, Gdańsk, 1998; Kulinarny atlas Pomorza, Gdańsk, 2009;
A. Labuda, Słowniczek kaszubski, red. H. Popowska-Taborska, Z. Topolińska, Warszawa, 1960; A. Labuda, Słownik polsko-kaszubski, red. J. Treder, Gdańsk, 1981; A. Labuda, Słowôrz kaszubsko-polsczi,
red. E. Breza, Gdańsk, 1982; I. Mejer, Babcine przepisy „Pomerania”, 2006, nr 3, s. 12-13; T. Miazgowska, Kuchnia kaszubska, Warszawa, 2006; W. Niemiec, Ò tim, jak przódë lat Kaszëbi warzëlë. Gawędy
o dawnej kaszubskiej kuchni, Władysławowo, 2004; W. Niemiec, Tradycyjna kuchnia kaszubska, Gdańsk,
2006; S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował J. Treder,
Gdańsk, 2003; B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wrocław, 1967-1976;
J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, red. J. Treder, t. I-II, Gdańsk, 1994.

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:12

Page 149

Róża Wòszôk-Slëwa (Gduńsczi Ùniwersytet)

Pòzwë pòtrawów òdbicym
òbrzãdowégò rokù na Kaszëbach
17 maja 2007 r. mia jem leżnosc wëgłoszeniô referatu w Tule – stolëcë rusczich
samòwarów, broni ë pieprzników – referatu Nazwy ciast odbiciem roku obrzędowego
na Kaszubach1. Do napisaniô negò dokôzu pòdskacëłë mie przemëslënczi pò kwerendze kaszëbsczich słowôrzów, artiklów ë kùcharsczich ksążków2. Bò òkôzało sã, że
na Kaszëbach bez wiele dzesątków lat znónô bëła tradicjô pieczeniô wiôlgòpòstnëch,
jastrowëch, òżniwinowëch, gòdowëch, nowòrocznëch, pògrzebòwëch i jinszich
kùchów.
Westrzód wiôlgòpòstnëch kùchów na pierszim môlu béł pòpielnik ‘kùch z néżczi
casta òd zôpùstnëch pùrclów piekłi w pòpiele we wtórk przed Pòpielną Strzodą’: „Ùpiec
pòpielnika.” (Gòchë, rzadzy Zabòrë) Sych IV 139; jastrowëch: krąg ‘dôwné òbrzãdowi kùch w pòstacëji wiéńca, piekłi na Wiôldżi Czwiôrtk, òsoblëwò w Pùckù i Wejrowie’: „Na Wieldżi Czwiôrtk wszëscë piekôrze le krãgle pieklë.” Sych II 243, krãdżel
‘dôwny òbrzãddowi kùch w pòstacëji wiéńca, piekłi na Wiôldżi Czwiôrtk, òsoblëwò
w Pùckù i Wejrowie’ Sych II 243, Goł 183; òżniwinowëch: przëplësnica ‘dôwny
òbrzãdowi kùch piekłi z leżnoscë òżniwinów ze swiéżi mączi i wòdë’: „Przëplësnica
wëzdrzała jak przëplësłô żaba.” (Żarnowieckô Kãpa) Sych IV 200, Trep I 85, Goł 421,
1

R. Wosiak-Śliwa, Nazwy ciast odbiciem roku obrzędowego na Kaszubach, [w:] Славянские языки
и культура. Том II: Языковые средства и способы кодировки культурных знаний. Материалы
Международной научной конференции, Тула, 17-19 мая 2007 г. [ред. Г. В. Токарев]. Тула [Rosja],
2007, s. 125-128.
2
Nót je tuwò rzec ò dokôzach: W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. I-VI, Warszawa, 1995-2010; J. Ellwart, Tradycyjna kuchnia kaszubska, Gdynia, 2010; E.
Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk, 2005; E. Gołąbk, Rozmówki kaszubskie, Gdynia, 1992;
Kuchnia pomorska, red. B. Ditrich, D. Słubik, Gdańsk, 1998; Kulinarny atlas Pomorza, Gdańsk, 2009;
A. Labuda, Słowniczek kaszubski, red. H. Popowska-Taborska, Z. Topolińska, Warszawa, 1960; A. Labuda, Słownik polsko-kaszubski, red. J. Treder, Gdańsk, 1981; A. Labuda, Słowôrz kaszubsko-polsczi,
red. E. Breza, Gdańsk, 1982; I. Mejer, Babcine przepisy „Pomerania”, 2006, nr 3, s. 12-13; T. Miazgowska, Kuchnia kaszubska, Warszawa, 2006; W. Niemiec, Ò tim, jak przódë lat Kaszëbi warzëlë. Gawędy
o dawnej kaszubskiej kuchni, Władysławowo, 2004; W. Niemiec, Tradycyjna kuchnia kaszubska, Gdańsk,
2006; S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował J. Treder,
Gdańsk, 2003; B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wrocław, 1967-1976;
J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, red. J. Treder, t. I-II, Gdańsk, 1994.
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Sych IV 200, Trep I 85, Goł 421, żabic ‘obrzędowe pieczywo z mąki i wody, podawane niegdyś podczas dożynek, przypominające swym płaskim kształtem żabę’ (pn-zach)
Sych VI 265; bożonarodzeniowych: kramónk ‘obrzędowe ciasto gwiazdkowe w postaci pierścienia wielkości przeciętego jabłka, pieczone z utartej marchwi, mąki i wody,
z wierzchu lukrowane’: „Kramónczi wieszają na chòjinkã i wkładają dzecom na talérze.”
(Kępa Żarnowiecka) Sych II 235, òrzechë do ùcechë ‘piernikowe orzechy gwiazdkowe’ Niem 104, peparnut ‘orzech gwiazdkowy upieczony z tartej marchwi i mąki z dodatkiem pieprzu i soli’: „Na gwiôzdkã nënka nam ùpiecze peparnutów.” (Puckie) Sych
IV 55, pepperkùszczi ‘piernikowe orzechy gwiazdkowe’ Niem 104, szczodrôk ‘chleb
kształtu rogala pieczony w wigilię Trzech Króli’ Ram 361; noworocznych: latkò ‘dawne noworoczne ciasto z pszennej mąki, wody i cukru, lecz bez jaj, pieczone na fajerkach, patelni lub w piecu; płaskie i okrągłe, krojone na cztery części, smarowane miodem’: „Më doma pieklë latczi na rënkach.” (pn, śr) Sych II 337; pogrzebowych: pògrzebòwi kòłcz ‘obrzędowe pieczywo z okazji pogrzebu w postaci bułeczki bez wcięcia
w środku, przyrządzone z mąki, mleka, masła, cukru i jajek, podawane do stołu podczas pustej nocy i śniadania tuż przed wyruszeniem orszaku pogrzebowego z domu żałobnego’ Sych IV 113; innych: Môrcyńsczé klósczi ‘kluski, jakimi na pożegnanie częstowano odchodzącą służbę w dzień św. Marcina’ Sych III 49.
Wśród technik tworzenia powyższych nazw ciast należy wyróżnić: derywację sufiksalną, a w niej strukturę odczasownikową przëplësnica (: przëplësnąc ‘spłaszczyć’,
por. przëplësłi ‘płaski’ Sych IV 200 z suf. -nica); odprzymiotnikową: szczodrôk (: szczodri ‘szczodry’ Ram 361 z suf. -ak, kasz. -ôk); odrzeczownikowe: krãdżel (: krąg ‘obwód kształtu kulistego; koło’ Sych II 243 z suf. -el), latkò (: lato ‘lato’ z suf. -ko, kasz.
–kò), żabic (: żaba ‘żaba, małż z gromady mięczaków, Mamellibranchiata’ Sych VI 262
z suf. -ic) oraz od obcej podstawy: pepperkùszczi3 (: niem. Pfefferkuchen ‘piernik’ z suf.
-ki, kasz. -czi). Ponadto istnieją derywaty o podwójnej motywacji: pòpielnik ‘ (uniwerbizacja: pòpielny kùch ‘ciasto pieczone w popiele’, por. Sych IV 139 lub: pòpiół ‘popiół’ z suf. -nik Sych IV 138), kramónk (: kramòwac ‘flirtować’ Sych VII 132 z suf.
-onek, kasz. –ónk lub kram ‘ts.’ z suf. -onek, kasz. –ónk, etymologia nazwy do dzisiaj
nie została całkowicie wyjaśniona, zapewne miała pierwotnie znaczenie kulturowe, jednak współcześnie ciasto to ma jedynie charakter ozdoby). Z kolei krąg zakwalifikować
należy do nazw przeniesionych (: krąg ‘obwód kształtu kulistego; koło’ Sych II 243).
Ponadto dwie nazwy są najbardziej produktywnymi kaszubskimi zestawieniami z członem określanym rzeczownikowym i określającym przymiotnikowym o typowym kaszubskim szyku przymiotnik + rzeczownik: pògrzebòwi kòłcz i Môrcyńsczé klósczi.
Jedna – niezwykle rzadkim wśród nazw kaszubskich potraw zestawieniem z członem
określanym rzeczownikowym + do z rzeczownikiem w dopełniaczu4 – òrzechë do
3

Sądzę, że w nazwie tej zapożyczona geminata -pp- jest zbędna.
Typ ten reprezentuje, oprócz nazwy òrzechë do ùcechë, jedynie prażónka do maslónczi ‘zapiekanka z ziemniaków’ Kp 127.
4
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żabic ‘òbrzãdowé pieczëwò z mączi i wòdë, czedës pòdôwóné òbczas òżniwinów,
jaczé przëbôcziwô swòjim plaskatim sztôłtã żabã’ (nor.-zôp.) Sych VI 265; gòdowëch:
kramónk ‘òbrzãdowi kùch w pòstacëji piéstrzenia wiôłdżégò jak przecãté jabkò, piekłi ze starti marchwie, mączi i wòdë z wiérzchù lukrowóné’: „Kramónczi wieszają na
chòjinkã i wkłôdają dzecom na talérze.” (Żarnowieckô Kãpa) Sych II 235, òrzechë do
ùcechë ‘pieprznikòwé gwiôzdkòwé òrzechë’ Niem 104, peparnut ‘gwiôzdkòwi òrzech
piekłi z tarti marchwie i mączi z dodôwkã pieprzu i solë’: „Na gwiôzdkã nënka nam
ùpiecze peparnutów.” (Pùcczé) Sych IV 55, pepperkùszczi ‘pieprznikòwé gwiôzdkòwé òrzechë’ Niem 104, szczodrôk ‘chléb w sztôłce rogala piekłi na wilëjã Trzech
Królów’ Ram 361; nowòrocznëch: latkò ‘dôwny nowòroczny kùch z pszeny mączi,
wòdë i cëkrë, leno bez jôj, piekłi na rińkach, panëfce abò w piéckù: plaskati i òkrãgłi,
krojony na sztërë dzéle, smarowóny miodã’: „Më doma pieklë latczi na rënkach.”
(nor., westrz.) Sych II 337; pògrzebòwëch: pògrzebòwi kòłcz ‘òbrzãdowé pieczëwò
z leżnoscë pògrzebù w pòstacëji kòłôcza bez wcãcô na westrzodkù, rëchtowóné z mączi, mléka, masła, cëkrë i jôj, stôwióné na stół òbczas pusti nocy i frisztëkù przed wińdzenim pògrzebòwégò òrszakù z żałobnégò dodomù’ Sych IV 113–114; jinëch:
Môrcyńsczé klósczi ‘klósczi, jaczima na òddzëkòwanié czëstowónô bëła òdchòdzącô
służba w dzéń sw. Môrcëna’ Sych III 49.
Westrzód technik ùsôdzaniô wëżi wëmienionëch pòzwów kùchów nót je wëapartnic: sufiksalną deriwacjã, a w ni òdczasnikòwą sztrukturã przëplësnica (: przëplësnąc
‘spłaszczëc’, pòr. przëplësłi ‘płaskati’ Sych IV 200 z suf. -nica); òdznankòwnikòwą:
szczodrôk (: szczodri Ram 361 z suf. -ak, kasz. -ôk); òdjistnikòwé: krãdżel (: krąg
‘òbwód kùlistégò sztôłtu; kòło’ Sych II 243 z suf. -el), latkò (: lato z suf. -ko, kasz. -kò),
żabic (: żaba ‘żaba, małż z gromadë miãczaków, Mamellibranchiata’ Sych VI 262 z suf.
-ic) téż òd cëzégò spòdlô: pepperkùszczi3 (: niem. Pfefferkuchen ‘pieprznik’ z suf. -ki,
kasz. -czi). Do te są jesz deriwatë ò dëbeltny mòtiwacje: pòpielnik ‘ (ùniwerbizacjô:
pòpielny kùch ‘kùch piekłi w pòpiele’, pòr. Sych IV 139 abò: pòpiół z suf. -nik Sych
IV 138), kramónk (: kramòwac ‘flirtowac’ Sych VII 132 z suf. -onek, kasz. -ónk lub
kram ‘ts.’ z suf. -onek, kasz. -ónk, etimòlogiô ny pòzwë do dzysô jesz nie òstała czësto
wëjasnionô, pierwòszno gwësno miała kùlturowé znaczenié, równak wespółczasno nen
kùch mô leno charakter òzdobë). Zôs krąg je nót zakwalifikòwac do przeniosłëch
pòzwów (: krąg ‘òbwód kùlistégò sztôłtu; kòło’ Sych II 243). Co wicy dwie pòzwë są
nôbarżi produktiwnëma kaszëbsczima zestôwieniama z członã òkreszlanym jistnikòwim
i òkreszlającym znankòwnikòwim ò tipiczno kaszëbsczim szëkù znankòwnik + jistnik: pògrzebòwi kòłcz i Môrcyńsczé klósczi. Jedna – z baro rzôdczim westrzód pòzwów
kaszëbsczich pòtrawów zestanienim z członã òkreszlónym jistnikòwim + do z jistnikã w rodzôczu4 – òrzechë do ùcechë. Wôrt téż przëwòłac pòżëczkã z niemiecczégò
3

Mëszlã, że w ti pòzwie pòżëczonô geminata -pp- nie je brëkòwnô.
Nen tip reprezentëje, òkróm pòzwë òrzechë do ùcechë, blós prażónka do maslónczi ‘zapiekanka
z ziemniaków’ Kp 127.
4
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ùcechë. Warto też przywołać zapożyczenie niemieckie peparnut (: niem. Pfeffer ‘pieprz’,
Nuss ‘orzech’ z wpływami dialektu dolnoniemieckiego).
Idąc tropem kaszubskich nazw ciast pieczonych jedynie w czasie konkretnych świąt,
postanowiłam przypatrzyć się pod podobnym kątem pozostałym nazwom potraw.
Wiele z nich pojawiło się w książce kucharskiej Kuchnia pomorska5. W indeksie Zestawy okolicznościowe – oprócz potraw weselnych i przyrządzanych na przyjęcia okolicznościowe – wymienia się potrawy wigilijne i potrawy wielkanocne.
Wśród potraw wigilijnych na 23 nazwy potraw pomorskich znalazło się 6 kaszubskich, czyli: zupa z suszonych owoców Kp35, kasz. brzadowô Kp 35, kluseczki z grzybów Kp 94, kasz. klóseczczi z grzëbów Kp 94, kapusta z grzybami Kp 94, kasz. kapùsta
z grzëbama Kp 94, śledź w śmietanie Kp 86, kasz. slédz w smiotanie Kp 86, drożdżówka kaszubska Kp 157, kasz. kùch na młodzach abò młodzowi Kp 157, makowiec Kp 160,
kasz. makówc Kp 160.
Wśród potraw wielkanocnych na 27 nazw pomorskich potraw znalazło się również
6 kaszubskich. Są to: czernina Kp 19, kasz. czarwina Kp 19, pieczeń wieprzowa Kp 54,
kasz. szmùrowóné swinié miãso Kp 54, bigos kaszubski Kp 137, kasz. kaszëbskô kapùsta
Kp 137, galaretka mięsna Kp 43, kasz. zylc Kp 43, dynia marynowana Kp 112, kasz.
bania na kwasno Kp 112, buraczki Kp 111, kasz. czwikła Kp 111.
W innych dwu pozycjach na temat kuchni kaszubskiej W. Niemiec, Ò tim, jak przódë
lat Kaszëbi warzëlë. Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni6 i W. Niemiec, Tradycyjna
kuchnia kaszubska7 przepisy na potrawy uzupełnia się opowieścią o cechach charakterystycznych kuchni kaszubkiej. Czytamy zatem m. in. na temat typowych potraw, które powinny pojawić się wręcz na kaszubskim stole podczas pewnych świąt.
Zawsze na święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, również wesela, chrzciny, komunie bito na Kaszubach gęsi, kaczki, zabijano też świnie. W listopadzie zarzynano
gęsi, jak mówi stare porzekadło, że „gęsi się zarzyna na Św. Marcina”, bo wtedy gąski, tzw. mòrcynniczczi są tłuściutkie, a mięso z nich smakowite8. Tak na wsi kaszubskiej jest do dziś.
Dalej czytamy, że wszystkie wigilijne potrawy (…) przygotowywane na stół świąteczny musiały składać się z ziaren zboża, maku, miodu, orzechów, grzybów, grochu, fasoli, bobu, suszonych owoców i oczywiście ryb. Węgorz zasolony, śledź, szproty stanowiły podstawę dań wigilijnych i świątecznych, zwłaszcza u rybaków. Przykładowymi
potrawami szykowanymi na Wilëjã na Półwyspie Helskim były krëlczi, czyli kartofle w mundurkach z solonym węgorzem, zupa brzadowô z krëpama, czyli zupa z suszu

5

Kuchnia pomorska, red. B. Ditrich, D. Słubik, Gdańsk, 1998.
W. Niemiec, Ò tim, jak przódë lat Kaszëbi warzëlë. Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni, Władysławowo, 2004.
7
W. Niemiec, Tradycyjna kuchnia kaszubska, Gdańsk, 2006.
8
W. Niemiec, Ò tim, jak przódë lat Kaszëbi warzëlë. Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni, Władysławowo, 2004, s. 43.
6
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peparnut (: niem. Pfeffer ‘pieprz’, Nuss ‘òrzéch’ z wpłëwama dólnoniemiecczégò
dialektu).
Jidącë szlachã kaszëbsczich pòzwów kùchów piekłëch leno òbczas kònkretnëch
swiãt, ùdba jem so przëzdrzec pòzwóm pòòstałich pòtrawów z pòdóbnégò pòzdrzatkù.
Wiele z nich pòjawiło sã w kùcharsczi ksążce Kuchnia pomorska5. W jindeksu Zestawy okolicznościowe – òkróm wieselnëch pòtrawów i rëchtowónëch na leżnoscowé
przëjãca – wëmieniwô sã wilëjné ë jastrowé pòtrawë.
Westrzód wilëjnëch pòtrawów na 23 pòzwë pòmòrsczich pòtrawów nalazło sã 6
kaszëbsczich, to je: brzadowô zupa Kp 35, klóseczczi z grzëbów Kp 94, kapùsta
z grzëbama Kp 94, slédz w smiotanie Kp 86, kùch na młodzach abò młodzowi Kp 157,
makówc Kp 160.
Westrzód jastrowëch pòtrawów na 27 pòmòrsczich pòzwów pòtrawów nalazło sã
téż 6 kaszëbsczich. Są to: czarwina Kp 19, szmùrowóné swinié miãso Kp 54, kaszëbskô
kapùsta Kp 137, zylc Kp 43, bania na kwasno Kp 112, czwikła Kp 111.
W jinëch dwùch pòzycjach na témã kaszëbsczi kùchni W. Niemc, Ò tim, jak przódë
lat Kaszëbi warzëlë. Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni6 i W. Niemc, Tradycyjna
kuchnia kaszubska7 receptë na pòtrawë dofùliwùje sã òpòwiescą ò òsoblëwëch znankach kaszëbsczi kùchni. Tedë czëtómë na témã tipicznëch pòtrawów, jaczé miałëbë
pòjawic sã na kaszëbsczim stole òbczas gwësnëch swiãt.
Wiedno na Gòdë, Jastra, téż wiesela, chrzcënë, kòmùnie na Kaszëbach bëłë bité
gãsë, kaczczi, ë swinie. W lëstopadnikù bëłë zabijóné gãsë, jak gôdô stôrô rzeklëna, że
„gãsë zarzinô sã na sw. Môrcëna”, bò wneczas gąsczi, tzw. môrcynnicczi są sëté, a miãso
z nich fejn smakô8. Tak na kaszëbsczi wsë je do dzysdnia.
Dali czëtómë, że wszëstczé wilëjné pòtrawë (…) rëchtowóné na swiąteczny stół
mùszałë składac sã z zôrnów zbòża, miodu, òrzéchów, grzëbów, grochù, fasolë, bòbù,
brzadu i rozmieje sã rib. Solony wãgòrz, slédz, bretlińdżi bëłë spòdlim wilëjnégò i swiątecznégò zjestkù,òsoblëwie kòl rëbôków. Przikładowima pòtrawama rëchtowónyma na
Wilëjã na Hélsczim Półòstrowie bëłë krëlczi, to je bùlwë w mùndurkach z solonym
wãgòrzã, brzadowô zupa z klóskama abò krëpama, chléb z syropã, miodné deserë z grizu z sokã ë młodzowi kùch. W jinëch regionach Kaszëb biwałë téż slëwë z klóskama
ë rozynama, wãgòrz w biôłi pòlewce ë bùlwë, a czasã, kù redocë dzecy, rëchtowóno cosz
na pòdobnégò do pùrclów (…). W czasach nóm blëższich doszła jesz pòlewka ze
swiéżëch rib9.
5

Kuchnia pomorska, red. B. Ditrich, D. Słubik, Gdańsk, 1998.
W. Niemiec, Ò tim, jak przódë lat Kaszëbi warzëlë. Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni, Władysławowo, 2004.
7
W. Niemiec, Tradycyjna kuchnia kaszubska, Gdańsk, 2006.
8
W. Niemiec, Ò tim, jak przódë lat Kaszëbi warzëlë. Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni, Władysławowo, 2004, s. 43.
9
W. Niemiec, Ò tim, jak przódë lat Kaszëbi warzëlë. Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni, Władysławowo, 2004, s. 31.
6
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owocowego z kluskami lub kaszą, chleb z syropem, słodkie desery z kaszki manny z sokiem i drożdżówka, tzw. młodzowi kùch. W innych regionach Kaszub bywały też szliwë9
z kluskama10 ë rozynama (śliwki z kluskami i rodzynkami), węgorz w białej polewce
i ziemniaki, a czasem, ku uciesze dzieciarni, szykowano coś w rodzaju pączków (…).
W czasach nam bliższych doszła jeszcze polewka ze świeżych ryb11.
Na wigilijnym kaszubskim stole najczęściej gościła zupa grzybowa, kasz. grzëbòwô
Niem 29, czasami zastępowana zupą z owocowego suszu, lanymi kluskami z mąki pszennej z dodatkiem jednego jaja lub makaronem, doprawioną śmietaną i cukrem, kasz.
brzadowô Niem 33.
Nie mogło też zabraknąć postnego bigosu, kasz. pòstny bigòs Niem 61.
Jednym z wigilijnych deserów były kluski z makiem, kasz. klusczi z makã12 Niem
108. Podawano je nie we wszystkich częściach Kaszub. Znano je na pewno w okolicach Wejherowa.
W święta Bożego Narodzenia z kolei jednym z rarytasów były wędzone w zimnym
dymie z jałowca gęsie piersi, kasz. piersniczi Niem 54. Jedzono je z chlebem pokrojone w plasterki.
Z kolei na zapusty wypiekano i smażono różnorodne słodkości. Były więc pączki,
kasz. pùrcle Niem 84, naleśniki, kasz. plińce Niem 84, faworki, kasz. krëple Niem 99,
ciasto drożdżowe, kasz. młodzowi kùch Niem 99. Ciekawe jest to, że każdego dnia jedzono co innego. Różnorodność i wielość słodkości miała dawać nadzieję na pomyślność i zdrowie w Nowym Roku.
W czasie Wielkiego Postu jedną z najczęstszych potraw była kwaśna postna zupa,
kasz. kwasnô zupa pòstnô Kp 23.
W okresie postu w Wielkim Tygodniu gotowano zupę prażuchę na bazie mąki żytniej, mleka, wody, cukru, soli, kasz. rżané krëpë, in. brejka Niem 39.
Z rozrzuconych strzępków informacji zawartych w kaszubskich książkach kucharskich na temat potraw przyrządzanych obowiązkowo w czasie różnorodnych świąt oraz
dodatkowo w kaszubskich słownikach, gdzie czytamy o wielkanocnym mazurku, kasz.
kùch z mandlama Trep I 312, wigilijnym pierniku, kasz. pieprznik Trep II 20, pieprzny kùch Trep II 20, piérnik: „Mëmka napiekła piérników na swiãta.” Goł 346, pierznik
Ram 241, a ciasto drożdżowe ma jeszcze inne kaszubskie nazwy, tzn. drożdżowi kùch:
Kùch drożdżowi, to je to samò co młodzowi.”, „Jô do kawë nômili jém drożdżowégò
kùcha.” Goł 94, kùch z wrzodami (pn) Sych II 288, kùczerkùch: „Ni ma to nad kùczerkùcha.” Sych VII 140, młodzané casto Ram 174, priszcz figlarnie: „Wez le sobie jesz
òd tegò priszcza.” (Kępa Swarzewska, zwł. Łebcz, Strzelno) Sych IV 169; podobnie:
9

Winno być: slëwë.
Winno być: klóskama.
11 W. Niemiec, Ò tim, jak przódë lat Kaszëbi warzëlë. Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni, Władysławowo, 2004, s. 31.
12 Winno być: klósczi z makã.
10
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Na wilëjnym kaszëbsczim stole nôczãscy gòscëła grzëbòwô zupa Niem 29, czasã
zastãpòwónô brzadową zupą, lónyma kluskama z pszeny mączi z dodôwkã jednégò jaja abò nudlama, doprôwioną smiotaną ë cëkrã, Niem 33.
Ni mògło téż zafelowac pòstnégò bigòsu Niem 61.
Jednym z wilëjnëch deserów bëłë klósczi z makã Niem 108. Nie bëłë òne pòdôwóné
we wszëtczich dzélach Kaszëbsczi. Na gwës znóné bëłë w òkòlim Wejrowa.
Zôs na Gòdë jednym z frikasów bëłë kùrzoné w zëmnym dëmie z jałówca gãsé
piersniczi Niem 54. Bëłë òne jadłé z chlebã pòkrojoné w plôstrë.
Zôs na zôpùstë piekłé a smażoné bëłë rozmajité miodnoscë. Temù bëłë pùrcle Niem
84, plińce Niem 84, krëple Niem 99, młodzowi kùch Niem 99. Cekawé, że kòżdégò dnia
bëło jadłé co jinégò. Rozmajitosc ë wielosc miodnoscy mia dawac nôdzejã na pòmëszlnosc ë zdrowié w Nowim Rokù.
Òbczas Wiôldżégò Pòstu jedną z nôczãstszich pòtrawów bëła kwasnô zupa pòstnô
Kp 23.
Òbczas pòstu w Wiôldżim Tidzeniu warzonô bëła zupa prażucha na spòdlim żëtny
mączi, mléka, wòdë, cëkrë, solë, krëpów. rżané krëpë, jin. brejka Niem 39.
Z rozdrzuconëch sztëczków wiadłów zawiartëch w kaszëbsczich kùcharsczich ksążkach na témã pòtrawów òbòwiązkòwò rëchtowónëch òbczas rozmajitëch swiãt a téż
dodôwkòwò w kaszëbsczich słowôrzach, dze czëtómë ò jastrowim kùchù z mandlama
Trep I 312, wilëjnym pieprznikù Trep II 20, pieprzny kùch Trep II 20, piérnik: „Mëmka
napiekła piérników na swiãta.” Goł 346, pierznik Ram 241, a pòl. ciasto drożdżowe mô
jesz jinszé kaszëbsczé pòzwë, tzn. drożdżowi kùch: Kùch drożdżowi, to je to samò co
młodzowi.”, „Jô do kawë nômili jém drożdżowégò kùcha.” Goł 94, kùch z wrzodami (nor.)
Sych II 288, kùczerkùch: „Ni ma to nad kùczerkùcha.” Sych VII 140, młodzané casto
Ram 174, priszcz figuratiwno: „Wez le sobie jesz òd tegò priszcza.” (Swarzewskô Kãpa,
òsoblëwie Łebcz, Strzelno) Sych IV 169; pòdobno: pòl. pączek, kasz. pankùk, pańtuch
Ram 234, pączk Sych IV 158, Goł 338; pòl. makowiec, kasz. kùch z makã: „Më sobie
na swiãta ùpieczemë kùcha z makã.” Sych VII 160, makòwi, adj. w jistnikòwim ùżëcym:
„Òd tegò makòwégò bëm jesz rôd òszmakôł.” Sych VII 160, makòwi kùch: „Òd tegò
makòwégò kùcha bëm jesz zjôdł, czej bë wa mie pòda.” Sych VII 160, makòwnik Trep
I 303; faworki, kasz. grochòwinczi Trep I 159, krãpelfòczczi Niem 99, radekùszczi Niem
99; pòl. zupa z suszonych owoców, kasz. brzadowô zupa: „Brzadowô zupa je baro
smacznô.” Sych I 75, Goł R 267, Kp 35, Trep II 53, 439, òdgòtka Trep II 439; pòl. zupa grzybowa, kasz. grzëbiónka (pd) Sych I 380, Trep I 193, Kp 27; pòl. ziemniaki w mundurkach, kasz. pùlczi Sych IV 222; pòl. wędzone piersi gęsie, kasz. półgãsk Goł 388;
pòl. pączek, kasz. pankùk, pańtuch Ram 234, pączk: W zôpùstë pieczą pączczi. Sych IV
158, Goł 338; pòl. czarnina, kasz. czarmùnia (Swarzewskô Kãpa) Sych I 149, czarnina, czôrnina, czôrlina (pôł.) Sych I 149, Niem 27, czôrlëna Trep II 53, czarwina, czôrwina: „Bez czarwinë to nie bëło niżódno weselé.” (nor., westrz.) Sych I 149, czarwina Lab
2, 14, Lab 3, 22, Trep II 53, Kp 18, Goł 66; pòl. pieczeń wieprzowa, kasz. szmùrówka
Niem 46; bigos kaszubski, kasz. kaszëbsczi bigòs Niem 61; pòl. mięsna galareta, kasz.

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5

156

2011-01-14

10:13

Page 156

BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Referaty

pączek, kasz. pankùk, pańtuch Ram 234, pączk Sych IV 158, Goł 338; makowiec, kasz.
kùch z makã: „Më sobie na swiãta ùpieczemë kùcha z makã.” Sych VII 160, makòwi,
adj. w użyciu rzeczownikowym: „Òd tegò makòwégò bëm jesz rôd òszmakôł.” Sych
VII 160, makòwi kùch: „Òd tegò makòwégò kùcha bëm jesz zjôdł, czej bë wa mie pòda.” Sych VII 160, makòwnik Trep I 303; faworki, kasz. grochòwinczi Trep I 159,
krãpelfòczczi Niem 99, radekùszczi Niem 99; zupa z suszonych owoców, kasz. brzadowô
zupa: „Brzadowô zupa je baro smacznô.” Sych I 75, Goł R 267, Kp 35, Trep II 53, 439,
òdgòtka Trep II 439; zupa grzybowa, kasz. grzëbiónka (pd) Sych I 380, Trep I 193, Kp
27; ziemniaki w mundurkach, kasz. pùlczi Sych IV 222; wędzone piersi gęsie, kasz.
półgãsk Goł 388; pączek, kasz. pankùk, pańtuch Ram 234, pączk: W zôpùstë pieczą
pączczi. Sych IV 158, Goł 338; czarnina, kasz. czarmùnia (Kępa Swarzewska) Sych
I 149, czarnina, czôrnina, czôrlina (pd) Sych I 149, Niem 27, czôrlëna Trep II 53, czarwina, czôrwina: „Bez czarwinë to nie bëło niżódno weselé.” (pn, śr) Sych I 149, czarwina Lab 2, 14, Lab 3, 22, Trep II 53, Kp 18, Goł 66; pieczeń wieprzowa, kasz. szmùrówka Niem 46; bigos kaszubski, kasz. kaszëbsczi bigòs Niem 61; mięsna galareta, kasz.
fëszbina Lab 2, 27, Lab 3, 36, galareta Goł 474; galaréta Trep I 169, skrzek: „Włóż rëbë
w skrzek.” (Wejherowskie) Sych V 62, Lab 2, 27, Lab 3, 146, Goł 474, trzãsk „Jô tak
lubiã trzãsk”. (pn) Sych V 400, Trep I 169, Goł 474, 676, trzãsowiczé: „Na wieselim
pòdôwalë rëbë w trzãsowiczim, ale nôsmaczniésze bëło wãgòrzowé trzãsowiczé”. (Reda, Rekowo, Rumia) Sych V 400, Trep I 169, trzãsówka: „Chcesz miãsa w trzãsówce?”
(Puckie) Sych V 400, Lab 2, 27, Trep I 169, żelé Trep I 169; dynia marynowana, kasz.
kwasnô bania Niem 68; naleśnik, kasz. kasper Goł 155, nadąsany plińc (Bór) Sych IV
79, napùchłi plińc (Jastarnia) Sych IV 79, natrzasélc Goł 351, patelniôk Goł 351,
rozczëniony plińc (śr) Sych IV 79, jawi się znacznych rozmiarów słownik kaszubskich
nazw potraw niezbędnych w czasie pewnych świąt:

1. Wigilia:
a) zupy: brzadowô, in. brzadowô zupa, òdgòtka ‘zupa z suszonych owoców’,
grzëbòwô, in. grzëbiónka ‘zupa grzybowa’, brzadowô z krëpama ‘zupa z suszu
owocowego z kaszą’;
b) potrawy z grzybów: klóseczczi z grzëbów ‘kluseczki z grzybów’;
c) potrawy z warzyw gorące: kapùsta z grzëbama, in. pòstny bigòs ‘kapusta z grzybami’, krëlczi, in. pùlczi ‘ziemniaki w mundurkach’;
d) przekąski z ryb: slédz w smiotanie ‘śledź w śmietanie’;
e) ciasta drożdżowe: kùch na młodzach abò młodzowi, in. drożdżowi kùch, kùch
z wrzodami, kùczerkùch, młodzané casto, priszcz ‘drożdżówka kaszubska’;
f) ciasta ucierane: makówc, in. kùch z makã, makòwi, makòwi kùch, makòwnik
‘makowiec’; pieprznik, in. pieprzny kùch, piérnik, pierznik ‘piernik’;
g) potrawy słodkie i desery: griz z sokã ‘kaszka manna z sokiem’, klósczi z makã ‘kluski z makiem’, sliwë z klóskama ë rozynama ‘śliwki z kluskami i rodzynkami’.
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fëszbina Lab 2, 27, Lab 3, 36, galareta Goł 474; galaréta Trep I 169, skrzek: „Włóż
rëbë w skrzek.” (Wejrowsczé) Sych V 62, Lab 2, 27, Lab 3, 146, Goł 474, trzãsk „Jô
tak lubiã trzãsk”. (nor.) Sych V 400, Trep I 169, Goł 474, 676, trzãsowiczé: „Na wieselim pòdôwalë rëbë w trzãsowiczim, ale nôsmaczniésze bëło wãgòrzowé trzãsowiczé”. (Réda, Rekòwò, Rëmiô) Sych V 400, Trep I 169, trzãsówka: „Chcesz miãsa
w trzãsówce?” (Pùcczé) Sych V 400, Lab 2, 27, Trep I 169, żelé Trep I 169; pòl. dynia marynowana, kasz. kwasnô bania Niem 68; pòl. naleśnik, kasz. kasper Goł 155,
nadąsany plińc (Bór) Sych IV 79, napùchłi plińc (Jastarniô) Sych IV 79, natrzasélc
Goł 351, patelniôk Goł 351, rozczëniony plińc (westrz.) Sych IV 79, jawi sã dosc
wiôldżi słowôrz kaszëbsczich pòzwów pòtrawów mùszebnëch òbczas gwësnëch swiãt:

1. Wilëjô:
a) zupë: brzadowô, jin. brzadowô zupa, òdgòtka, grzëbòwô, jin. grzëbiónka, brzadowô z krëpama;
b) pòtrawë z grzëbów: klóseczczi z grzëbów;
c) pòtrawë z ògardowiznë gòrącé: kapùsta z grzëbama, jin. pòstny bigòs, krëlczi,
jin. pùlczi ‘bùlwë niepùlowóné’;
d) przekąsczi z rëbów: slédz w smiotanie;
e) młodzowé kùchë: kùch na młodzach abò młodzowi, jin. drożdżowi kùch, kùch
z wrzodami, kùczerkùch, młodzané casto, priszcz;
f) ùceróné kùchë: makówc, jin. kùch z makã, makòwi, makòwi kùch, makòwnik
‘makowiec’; pieprznik, jin. pieprzny kùch, piérnik, pierznik;
g) miodné pòtrawë i deserë: griz z sokã, klósczi z makã, slëwë z klóskama ë rozynama.
2. Gòdë:
a) przekąsczi z miãsa ë drobiu: piersniczi, jin. półgãsk ‘kùrzoné gãsé piersë’.
3. Zôpùstë:
a) młodzowé kùchë: pùrcel, jin. pankùk, pańtuch, pączk; kùch na młodzach abò młodzowi, jin. drożdżowi kùch, kùch z wrzodami, kùczerkùch, młodzané casto, priszcz;
b) jinszé kùchë: krëple, jin. grochòwinczi, krãpelfòczczi, radekùszczi;
c) pòtrawë z jôj, mléka i mączi: plińc, jin. kasper, nadąsany plińc, napùchłi plińc,
natrzasélc, patelniôk, rozczëniony plińc.
4. Wiôldżi Pòst:
a) zupë: kwasnô pòstnô zupa.
5. Wiôłdżi Tidzéń:
a) zupë: rżané krëpë, jin. brejka ‘zupa na spòdlim żëtny mączi, mléka, wòdë, cëkru,
solë’.
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2. Święta Bożego Narodzenia:
a) przekąski z mięsa i drobiu: piersniczi, in. półgãsk ‘wędzone gęsie piersi’.
3. Zapusty:
a) ciasta drożdżowe: pùrcel, in. pankùk, pańtuch, pączk ‘pączek’; kùch na młodzach
abò młodzowi, in. drożdżowi kùch, kùch z wrzodami, kùczerkùch, młodzané casto, priszcz ‘ciasto drożdżowe’;
b) inne ciasta: krëple, in. grochòwinczi, krãpelfòczczi, radekùszczi ‘faworki’;
c) potrawy z jaj, mleka i mąki: plińc, in. kasper, nadąsany plińc, napùchłi plińc,
natrzasélc, patelniôk, rozczëniony plińc.
4. Wielki Post:
a) zupy: kwasnô pòstnô zupa ‘kwaśna postna zupa’.
5. Wielki Tydzień:
a) zupy: rżané krëpë, in. brejka ‘zupa na bazie mąki żytniej, mleka, wody, cukru, soli’.
6. Wielkanoc:
a) zupy: czarwina, in. czarmùnia, czarnina, czôrnina, czôrlina, czôrlëna, czarwina, czôrwina ‘czernina’;
b) potrawy z wieprzowiny: szmùrowóné swinié miãso, in. szmùrówka ‘pieczeń
wieprzowa’;
c) potrawy z warzyw gorące: kaszëbskô kapùsta, in. kaszëbsczi bigòs ‘bigos kaszubski’;
d) przekąski z mięsa i drobiu: zylc, in. fëszbina, galareta, galaréta, skrzek, trzãsowiczé, trzãsówka, żelé ‘galaretka mięsna’;
e) przetwory warzywne: bania na kwasno, in. kwasnô bania ‘dynia marynowana’, czwikła ‘buraczki’;
f) ciasta kruche: kùch z mandlama ‘mazurek.
Omawiając techniki tworzenia powyższych nazw potraw, wśród struktur jednowyrazowych należy zwrócić uwagę na:
1) derywację sufiksalną:
a) derywaty odczasownikowe: natrzasélc z suf. -elec, kasz. –élc (: natrzasnąc
‘zrobić coś naprędce’ SEK III 308, Sych V 398), òdgòtka z suf. -ka (: òdgòtowac
‘odgotować’, por. Sych I 347), pùlka13 z suf. -ka (: pùlac ‘obierać gotowane
13

Prof. E. Breza zna w tym samym znaczeniu pùlanka z suf. -anka
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6. Jastra:
a) zupë: czarwina, jin. czarmùnia, czarnina, czôrnina, czôrlina, czôrlëna, czarwina, czôrwina;
b) pòtrawë ze swiniégò miãsa: szmùrowóné swinié miãso, jin. szmùrówka;
c) pòtrawë z ògardowiznë gòrącé: kaszëbskô kapùsta, jin. kaszëbsczi bigòs;
d) przekąsczi z miãsa ë drobiu: zylc, jin. fëszbina, galareta, galaréta, skrzek, trzãsowiczé, trzãsówka, żelé;
e) przetwòrë z ògardowiznë: bania na kwasno, jin. kwasnô bania, czwikła;
f) krëché kùchë: kùch z mandlama.
Òmôwiajac techniczi ùsôdzaniô wëżi wëmienionëch pòzwów pòtrawów, westrzód jednosłowòwëch sztrukturów nót je dac bôczënk na:
1) sufiksalną deriwacjã:
a) òdczasnikòwé deriwatë: natrzasélc z suf. -elec, kasz. -élc (: natrzasnąc ‘zrobic cos chùtkò’ SEK III 308, Sych V 398), òdgòtka z suf. -ka (: òdgòtowac, pòr.
Sych I 347), pùlka10 z suf. -ka (: pùlac ‘pùlowac warzoné bùlwë z łupinów’
Sych IV 222), szmùrówka z suf. -(ów) ka (: szmùrowac ‘smażëc, duszëc’ Goł
522), trzãsówka z suf. -(ów) ka (: trzãsc ‘trzisc’ Sych V 398), grzëbiónka z suf.
-ónka (: grzëbë Sych I 379 abò ùniwerbizacjô), trzãsowiczé z suf. -owicze, kasz.
-owiczé (: trzisc || trząsc Sych V 398);
b) òdznankòwnikòwé deriwatë: makówc z suf. -ec, kasz. -c (: makòwi Sych VII
160), pierznik, piérnik z suf. -ik (: pierzny, pierny ‘pieprzny’);
c) òdjistnikòwé deriwatë: patelniôk z suf. -ak, kasz. -ôk (: patelnia || patelniô
‘panëfka’ Sych IV 43), czarnina, czôrnina, czôrlina, czôrlëna, czarwina, czôrwina z suf. -ina, kasz. -ina || -ëna (: czarny || czôrny Sych I 149), brejka z suf.
-ka (: breja ‘kalëga na drogach’ Sych I 67, pòr. niem. Brei ‘papka’), grochòwinczi z suf. -ki, kasz. -czi (pòr. kasz. grochòwinë ‘słoma z wëdraszowónégò grochù,
grochòwinë’ Sych I 365), makòwnik z suf. -ownik, kasz. -òwnik (: mak Sych III
38), pieprznik z suf. -nik (: pieprz Sych IV 138 abò ùniwerbizacjô), piersnik
z suf. -nik (: piers Sych IV 255);
d) deriwat òd cëzégò spòdlô: krëlka z suf. -ka (: z dniem. krel (tufle), krellen,
krillen, kröllen ‘warzëc’; pòr. téż: krell (bulwe) ‘bùlwa ùwarzonô w łupinie„(Hin 284); stądka, że je rdzenné -ë- w kaszëbsczim słowie barżi prôwdopòdobny związk z kasz. grule, grële ‘bùlwë’, grélczi ‘môłé bùlwë’ →
pòżëczka z niem., mòże wtórno przesztôłconô pòd cëskã niem. krellbulwe
SEK III 92);

10

Prof. É. Bréza znaje w nyma samim znaczenim pùlanka z suf. -anka.
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ziemniaki z łupin’ Sych IV 222), szmùrówka z suf. -(ów) ka (: szmórowac
‘smażyć, dusić’ Goł 522), trzãsówka z suf. -(ów) ka (: trzãsc ‘trzisc’ Sych V
398), grzëbiónka z suf. -ónka (: grzëbë ‘grzyby’ Sych I 379 lub uniwerbizacja), trzãsowiczé z suf. -owicze, kasz. -owiczé (: trzisc || trząsc ‘trząść’ Sych
V 398);
b) derywaty odprzymiotnikowe: makówc z suf. -ec, kasz. -c (: makòwi ‘makowy’
Sych VII 160), pierznik, piérnik z suf. -ik (: pierzny, pierny ‘pieprzny’);
c) derywaty odrzeczownikowe: patelniôk z suf. -ak, kasz. -ôk (: patelnia || patelniô ‘patelnia’ Sych IV 43), czarnina, czôrnina, czôrlina, czôrlëna, czarwina,
czôrwina z suf. -ina, kasz. -ina || -ëna (: czarny || czôrny ‘czarny’ Sych I 149),
brejka z suf. -ka (: breja ‘błoto na drogach’ Sych I 67, por. niem. Brei ‘papka’),
grochòwinczi z suf. -ki, kasz. -czi (por. kasz. grochòwinë ‘słoma z wymłóconego grochu, grochowiny’ Sych I 365), makòwnik z suf. -ownik, kasz. -òwnik (:
mak ‘mak’ Sych III 38), pieprznik z suf. -nik (: pieprz ‘pieprz’ Sych IV 138 lub
uniwerbizacja), piersnik z suf. -nik (: piers ‘pierś’ Sych IV 255);
d) derywat od obcej podstawy: krëlka z suf. -ka (: z dniem. krel (tufle), krellen,
krillen, kröllen ‘gotować’; por. też: krell (bulwe) ‘ziemniak ugotowany w łupinie„(Hin 284); ze względu na rdzenne -ë- w wyrazie kaszubskim bardziej prawdopodobny związek z kasz. grule, grële ‘ziemniaki’, grélczi ‘małe ziemniaki’ →
pożyczka z niem., być może przekształcona wtórnie pod wpływem niem. krellbulwe SEK III 92);
uniwerbizacje: grzëbiónka z suf. -(owi) ónka (: grzëbòwô zupa ‘zupa grzybowa’,
por. Goł. 127 lub: derywacja sufiksalna), pieprznik z suf. -ik (: pieprzny kùch ‘piernik’, por. Sych IV 255 lub derywacja sufiksalna);
derywację wsteczną, w której cechą różniącą wyraz pochodny od podstawy jest
odrzucenie jakiegoś elementu: skrzek ‘galareta’ (: żabi skrzek ‘jaja żab składane
w wodzie’ Sych V 62);
substantywizacje przymiotnika: brzadowô, grzëbòwô, makòwi;
neosemantyzmy łączone z nowymi znaczeniami desygnatów: kasper (por. kasz.
kasper ‘błazen’ Sych II 143), priszcz (por. kasz. priszcz ‘wyprysk’ Sych IV 169);
zapożyczenia:
a) niemieckie: fëszbina z niem. Fischbein ‘rybia ość’, pankùk || pańtuch z niem.
Pfannkuchen, dniem. Pannkoken ‘ts.’, plińc || plinc z niem. Plinse ‘naleśnik’,
pùrcel z niem. purzeln ‘pokoziołkować, upadać, padać, spadać’, krëple z niem.
Krüppel ‘kaleka’, zylc z niem. Sülze, Sulze ‘galareta, mięso w galarecie’, żelé
z niem. Gelee ‘galareta’;
b) polskie: czwikła z pol. za pośrednictwem ruskim ćwikła ‘ts.’ < śrgr. sey-tlon (późniejsza postać sey-tlon z przestawką syeklon) ‘burak’, nazwa wraz z rośliną przejęta z Bizancjum, galareta || galaréta z pol. galareta ‘ts.’ < niem. Gallerte ‘galareta’, może łac. (caro) galerita;
nazwy niejasne: krãpelfòczczi, radekùszczi.
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2. ùniwerbizacje: grzëbiónka z suf. -(owi) ónka (: grzëbòwô zupa, pòr. Goł. 127 abò:
sufiksalnô deriwacjô), pieprznik z suf. -ik (: pieprzny kùch, pòr. Sych IV 255 abò
sufiksalnô deriwacjô);
3. dowslédną deriwacjã, w jaczi pòmiónã apartniącym pòchòdné słowò òd spòdlô je
òdrzucenié jaczégòs elemeńtu: skrzek ‘galaréta’ (: żabi skrzek ‘jaje żabów sklôdóné
w wòdze’ Sych V 62);
4. substantiwizacje znankòwnika: brzadowô, grzëbòwô, makòwi;
5. neosemantizmë parłãczoné z nowima znaczeniama desygnatów: kasper (pòr. kasz.
kasper ‘błazen’ Sych II 143), priszcz (pòr. kasz. priszcz Sych IV 169);
6. pòżëczczi:
a) niemiecczé: fëszbina z niem. Fischbein ‘rëbiô szczerzla’, pankùk || pańtuch
z niem. Pfannkuchen, dniem. Pannkoken ‘ts.’, plińc || plinc z niem. Plinse ‘plińc’,
pùrcel z niem. purzeln ‘pòkòzołkòwac, ùpadac, padac, spadac’, krëple z niem.
Krüppel ‘kaléka’, zylc z niem. Sülze, Sulze ‘galaréta, miãso w galaréce’, żelé
z niem. Gelee ‘galaréta’;
b) pòlsczé: czwikła z pòl. za rusczim pòstrzédnictwã ćwikła ‘ts.’ < śrgr. sey-tlon
(pózdniészô pòstacëjô sey-tlon z przestôwką syeklon) ‘rąkla’, pòzwa razã
z roscëną wzãta z Bizancjum, galareta || galaréta z pòl. galareta ‘ts.’ < niem.
Gallerte ‘galaréta’, mòże łac. (caro) galerita;
7. niejasné pòzwë: krãpelfòczczi, radekùszczi.
Zôs westrzód dwù- i wiãcy słowòwëch sztrukturów są:
1) zestôwczi:
a) z członã òkreszlónym jistnikòwim i òkreszlającym znankòwnikòwim ò szëkù
znankòwnik + jistnik: brzadowô zupa, drożdżowi kùch, kaszëbskô kapùsta,
kaszëbsczi bigòs, kwasnô bania, makòwi kùch, młodzané casto, młodzowi kùch,
pieprzny kùch, pòstny bigòs, rżané krëpë;
b) z członã òkreszlónym jistnikòwim i òkreszlającym mionoczasnikòwim ò szëkù
mionoczasnik + jistnik: nadąsany plińc, napùchłi plińc, rozczëniony plińc;
c) z członã òkreszlónym jistnikòwim i òkreszlającym w pòstacëji przëmiónkòwégò
wërażeniô:
– człón òkreszlóny jistnikòwi + na z jistnikã w môlnikù: kùch na młodzach;
– człón òkreszlóny jistnikòwi + na z przëczasnikã: bania na kwasno;
– człón òkreszlóny jistnikòwi + w z jistnikã w môlnikù: slédz w smiotanie;
– człón òkreszlóny jistnikòwi + z z jistnikã w rodzôczu: klóseczczi z grzëbów;
– człón òkreszlóny jistnikòwi + z z jistnikòwi w narzãdzôczu: brzadowô
z krëpama, griz z sokã, kapùsta z grzëbama, klósczi z makã, kùch z makã,
kùch z mandlama, kùch z wrzodami;
2) rozwiniãté zestôwczi:
– z członã òkreszlónym jistnikòwim i òkreszlającyma mionoczasnikòwim i znankòwnikòwim: szmùrowóné swinié miãso;
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Z kolei wśród struktur dwu- i więcej wyrazowych występują:
1) zestawienia:
a) z członem określanym rzeczownikowym i określającym przymiotnikowym o szyku przymiotnik + rzeczownik: brzadowô zupa, drożdżowi kùch, kaszëbskô
kapùsta, kaszëbsczi bigòs, kwasnô bania, makòwi kùch, młodzané casto, młodzowi kùch, pieprzny kùch, pòstny bigòs, rżané krëpë;
b) z członem określanym rzeczownikowym i określającym imiesłowowym o szyku imiesłów + rzeczownik: nadąsany plińc, napùchłi plińc, rozczëniony plińc;
c) z członem określanym rzeczownikowym i określającym w postaci wyrażenia
przyimkowego:
– człon określany rzeczownikowy + na z rzeczownikiem w miejscowniku: kùch
na młodzach;
– człon określany rzeczownikowy + na z przysłówkiem: bania na kwasno;
– człon określany rzeczownikowy + w z rzeczownikiem w miejscowniku: slédz
w smiotanie;
– człon określany rzeczownikowy + z z rzeczownikiem w dopełniaczu: klóseczczi z grzëbów;
– człon określany rzeczownikowy + z z rzeczownikiem w narzędniku: brzadowô
z krëpama, griz z sokã, kapùsta z grzëbama, klósczi z makã, kùch z makã, kùch
z mandlama, kùch z wrzodami;
2) zestawienia rozwinięte:
– z członem określanym rzeczownikowym i określającymi imiesłowowym i przymiotnikowym: szmùrowóné swinié miãso;
– z członem określanym rzeczownikowym i określającymi przymiotnikowymi
o szyku przymiotniki + rzeczownik: kwasnô pòstnô zupa;
– z członem określanym rzeczownikowym + z z rzeczownikami w narzędniku połączonymi spójnikiem ë: sliwë z klóskama ë rozynama;
3) zrosty: czarmùnia, najprawdopodobniej II człon to żartobliwe nawiązanie do kasz.
mùnia ‘usta, gęba człowieka’ Sych III 139, natomiast człon I od. ap. czar, kùczerkùch,
I człon rzeczownikowy kùczer ‘woźnica, stangret’ Sych II 287, II człon por. niem. Kuchen ‘placek’, półgãsk, I człon liczebnik pół, człon II rzeczownik gãs, suf. -k.
Z praktyki wiem, że kaszubskie świąteczne stoły są znacznie bogatsze. Gdyby zapytać Kaszubów, co powinno znaleźć się wśród wigilijnych, wielkanocnych, także wielkopostnych
potraw, w błyskawicznym tempie lista dań zapełniłaby się tym, co zawsze jadano na Kaszubach, również tym, co dana rodzina lubi, a może być spożywane w czasie konkretnego święta i także tym, co pojawia się na stołach innych narodów, np. Polaków. Niestety,
o pozostałych świątecznych potrawach kaszubskie książki kucharskie i słowniki milczą14.
14 Artykuł ten omawia jedynie nazwy tych potraw świątecznych, które znajdują się w kaszubskich
książkach kucharskich i słownikach. Patrz: Przypis 2.
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– z członã òkreszlónym jistnikòwim i òkreszlającyma znankòwnikòwima ò szëkù
znankòwnik + jistnik: kwasnô pòstnô zupa;
– z członã òkreszlónym jistnikòwim + z z jistnikama w narzãdzôczu sparłãczonyma wiążëną ë: slëwë z klóskama ë rozynama;
3) zrostë: czarmùnia, nôprawdowpòdobni II człón to żôrtoblëwé nawiązanié do kasz.
mùnia ‘lëpë, gãba człowieka’ Sych III 139, zôs człón I òd. ap. czar, kùczerkùch,
I człón jistnikòwi kùczer Sych II 287, II człón por. niem. Kuchen ‘kùch’, półgãsk,
I człón wielnik pół, człón II jistnik gãs, suf. -k.
Z prakticzi wiém, że kaszëbsczé swiąteczné stołë są wiele bògatszé. Czejbë zapëtac
Kaszëbów, co bë mia nalezc sã westrzód wilëjnëch, jastrowëch, czë téż wiôlgòpòstnëch
pòtrawów, chùtkò lësta jestków zafùlowałabë sã tim, co wiedno bëło jadłé na Kaszëbach,
téż tim, co pitónô rodzëna lubi, a mòże bëc jadłé òbczas kònkretnégò swiãta i téż tim,
co pòjôwiô sã na stołach jinëch nôrodów, np. Pòlôchów. Szkòda, że ò jinëch swiątecznëch pòtrawach kaszëbsczé kùcharsczé ksążczi i słowôrze môłczą11.

11

Nen artikel òmôwiô le pòzwë nëch swiątecznëch pòtrawów, jaczé są w kaszëbsczich kùcharsczich
ksążkach i słowôrzach. Wzerôj: przëpis 2.
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Słownictwo związane
z okresem wielkanocnym
W heortologii katolickiej, ‘nauce o roku kościelnym’ najważniejszym był i jest okres
wielkanocny. Wyznawcy Chrystusa dobrze pamiętali i pamiętają słowa św. Pawła: „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremne byłoby przepowiadanie nasze, daremna byłaby także wiara nasza” (I Kor 15,14).
Chodzić tu więc będzie o wyrazy karnawał, post, zapusty, rezurekcja, dyngus, pisanki, oraz nazwy Niedziela Starozapustna, Niedziela Mięsopustna, Niedziela Zapustna, Popielec, Niedziela Palmowa (Kwietna), Wielkanoc, Pascha, Niedziela Przewodnia (Antypascha), Niedziela Biała, Pięćdziesiątnica lub Zielone Świątki.
Od strony realnoznaczeniowej karnawał to ‘okres od Trzech Króli do Środy Popielcowej’. Wyraz ma ustaloną etymologię u badaczy jako tzw. opinio communis ‘mniemanie wspólne, ogólnie przyjęte’, mniemanie odosobnione i opinia świadomie żartobliwa.
Słowniki etymologiczne zgodnie odnoszą karnawał do włoskiego carnevale, złożonego w I członie od rzeczownika carne ‘mięso’, pochodnego z łac. caro, carn-is ‘ciało’ i w II
członie od dawnego wykrzyknika vale „bywaj zdrów, żegnaj”, pochodnego od łacińskiego czasownika vale „bądź zdrów, żegnaj”, a więc całość oznaczała ‘pożegnanie mięsa’, dawne polskie ‘mięsopust’, czyli ‘odstawienie potraw mięsnych’ i odnosiło się do
ostatnich dni przed Popielcem, zwanych dziś zapustami, ostatkami lub śledzikiem. Wyraz przeszedł do języków europejskich jako Karnewale w niem., carnivale w ang.; fr
carnaval, ros. karnawal.. Niektórzy w II członie widzą wł. levare ‘usuwać’, czyli ‘usuwanie mięsa’ < łac.. levare „podnosić”. Niektórzy próbowali widzieć w tej nazwie łac.
podstawę carrus navalis ‘wóz okrętowy, morski, marynarski’. Prof. H. Górnowicz pod
pseudonimem Hermenegilga Latawiec objaśniał (świadomie humorystycznie) żartobliwie
jako kar nawał ‘nawał kar’ za niekiedy niszczycielskie zbytki przed Wielkim Postem.
Huczne zabawy znane były najpierw we Włoszech, potem rozpowszechniały się w krajach Europy i na nowym lądzie od w. XVI. Ostatki jako ‘ostatnie dni karnawału’ notowane w polszczyźnie od II połowy XVIII w. (B II 449); śledzik w tym znaczeniu nienotowany przez słowniki, używane środowiskowo albo nowsze przejęte z polszczyzny, gdzie
śledzik to „zakąska śledziowa do wódki, nawet sama wódka”, albo kaszubskie zdrobnienie od slédz, którego według żartobliwych opowiadań dawniej w Środę Popielcową zawieszano u sufitu i każdy z domowników codziennie polizywał; po kaszubsku zôpustë
(Sych VI 185 z bogatym materiałem folklorystycznym i frazeologicznym).
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Édwôrd Bréza (Sopòt)

Słowizna zrzeszonô
z jastrama
W katolëcczi heortologii, ‘nôùce ò kòscelnym rokù’ nôwôżniészé bëłë i są Jastra.
Wëznawcowie Christusa dobrze pamiãtelë ë pamiãtają słowa sw. Pawła: „Czejbë Christus nie zmartwëchwstôł, próżné bë bëło nasze przepòwiôdanié, prôżnô bë bëła téż
nasza wiara” (I Kòr 15,14).
Tak wiãc chòdzëc tu mdze ò słowa karnawôł, pòst, zôpùstë, rezurekcjô, dëgùse, pisanczi, a téż pòzwë Stôrozôpùstnô Niedzela, Miãsopùstnô Niedzela, Zôpùstnô Niedzela, Pòpielc, Palmòwô Niedzela (Kwietnô), Jastra, Pascha, Przewòdniô Niedzela (Antipascha), Biôłô Niedzela, Piãcdzesątnica abò Zeloné Swiątczi.
Zdrzącë òd realnoznaczënkòwi stronë karnawôł to ‘cząd òd Trzech Królów do Pòpielny Strzodë’. No słowò mô ùstaloną etimòlogiã ù badérów jakno tzw. opinio communis
‘wespólné zdanié, òglowò przëjãté’, òdòsobnioné zdanié i òpiniô ze swiądą żartoblëwô.
Etimòlogiczné słowôrze zgódno òdnôszają karnawôł do jitalsczégò carnevale, złożonégò
w I członie òd jistnika carne ‘miãso’, pochòdnégò z łac. caro, carn-is ‘cało’ i w II członie òd dôwnégò wëkrzëknika vale „biwôj zdrów, żegnôj”, pòchòdnégò òd łacyńsczégò
czasnika vale „bãdzë zdrów, żegnôj”, a wiãc całosc òznacziwała ‘òddzëkòwanié miãsa’,
dawné pòlsczé ‘mięsopust’, to je ‘òdstawienié miãsnëch zjestków’ i òdnôszało sã do
slédnëch dniów przed Pòpielcã, zwónëch dzysô zôpustami, ostatkami abò śledzikiem.
Słowò przeszło do europejsczich jãzëków jakno Karnewale w niem., carnivale w ang.;
fr carnaval, rus. karnawal. Niechtërny w II członie widzą wł. levare ‘ùsuwac’, to je
‘ùsuwanié miãsa’ < łac. levare „pòdnoszëc”. Niechtërny w ti pòzwie próbòwelë widzec
łac. spòdlé carrus navalis ‘òkrãtowi wóz, mòrsczi, marinarsczi’. Prof. H. Górnowicz pòd
przeswëstkã Hermenegilda Latawiec òbjasniwôł (ze swiądą hùmòristiczno) żartoblëwò
jakno kar nawał ‘nawał kar’ za nieczedë niszczicelsczé zbëtczi przed Wiôldżim Pòstã.
Hùczné zabawë nôprzód znóné bëłë w Jitalëji, pòtemù rozkòscérzałë sã w krajach Europë i na nowim lądze òd XVI stalatégò. Ostatki jakno ‘slédné dni karnawału’ zapisowóné w pòlaszëznie òd II pòłowë XVIII stalatégò (B II 449); śledzik w tim znaczënkù
nienotowóny bez słowôrze, ùżiwóné strzodowiskòwò abò nowszé przejãté z pòlaszëznë,
dze śledzik to „slédzowô przegrizka do wódczi, nawetka sama wódka”, abò kaszëbsczé
zdrobnienié òd slédz, chtëren wedle żartoblëwëch òpòwiescy dôwni wieszóny béł
w Pòpielną Strzodã pòd pòsową ë kòżden z domôcëch co dzéń jegò lizôł; pò kaszëbskù
zôpustë (Sych VI 185 z bòkadnym fòlkloristicznym i frazeòlogicznym materiałã).
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Wyraz post przejęli wszyscy Słowianie, w tym i Polacy oraz Kaszubi od Germanów,
gdzie w staro-wysoko-niem. brzmi on fasta, a odpowiedni czasownik fasten ‘pościć’
(Boryś 468), por. współczesne niem. Fasten ‘post’ i fasten ‘pościc’ i ang. fast ‘post’ i to
fast ‘pościć’, Wielki Post natomiast po angielsku nazywa się Lent od wcześniejszego
staroangielskiego lent ‘wiosna’, por. niem. poetycką nazwę wiosny Lenz. Wyraz post
jest pięknym przykładem na to, że polszczyzna do XIV w. nie miała spółgłoski f i dlatego wyrazy zapożyczone z greki, łaciny czy niemieckiego z tą głoską realizowały ją
jako p, por. gr. imię Stéphanos > polskie Szczepan (potem, gdy już f się pojawiło, St6efan), bierzmować z łac. firmare ‘umocnić’ lub b, jak np. polskie berło z łac. ferula..
Okres poprzedzający Wielkanoc nazywamy Wielkim Postem lub 40-dniowym postem,
polegającym na ilościowym (post ilościowy) żywieniu, tj. raz na dzień do syta, dwa razy na dzień lekki posiłek w odróżnieniu od abstynencji (z łac. abstinentia ‘powstrzymanie się’, por. stoicką zasadę: Abstine, sustine ‘Powstrzymaj się, wytrzymaj’, czyli
powstrzymania się od pokarmów mięsnych w piątek (w prawosławiu w środę i piątek)
jako post jakościowy. Post 40-dniowy wprowadził Kościół na pamiątkę postu Chrystusa (Mt 4,2). Od łacińskiego liczebnika porządkowego (dies) quadragesima ‘czterdziesty (dzień) wobec liczebnika głównego quadraginta ‘czterdzieści’ nazywa się Quadragesima. Po polsku oddano ten termin religijny jako czterdziestówka lub czterdziestnica. Dawniej w różnych kościołach lokalnych post trwał albo nieco dłużej, albo krócej,
bo z postu wyłączano niedziele.
Nadto okres ścisłego postu od Środy Popielcowej do dnia Zmartwychwstania Chrystusa poprzedzało tzw. przedpoście, złożone z trzech niedziel zwanych: Niedziela Starozapustna albo Stary Zapust, Niedziela Mięsopustna albo Mięsopust i Niedziela Zapustna albo Zapust (ostatnia niedziela przed Popielcem). Synonimiczne nazwy tych
niedziel to Siedemdziesiątnica, Sześćdziesiątnica i Pięćdziesiątnica. Nazwy pochodzą
od ilości dni poprzedzających Zmartwychwstanie. Są to tłumaczenia łacińskich nomenklatur: Septuagesima ‘siedemdziesiąty (dzień) przed Wielkanocą’; Sexagesima ‘sześćdziesiąty (dzień) i Quinquagesima ‘pięćdziesiąty (dzień) przed Wielkanocą’. Te nomenklatury łacińskie używane są w językach zachodnioeuropejskich.
Polacy więc dawniej przyzwyczajali się do postu już na 3 tygodnie wcześniej. Potem pościli (po staropolsku zapuszczali) dopiero od Popielca. Ciekawe jest tu świadectwo jezuity Kaspra Niesieckiego, autora Herbarza: „Polacy starym zwyczajem idąc, zaraz od starozapustnej niedieli post wielkanocny zaczynali; Innocenty IV zaś pozwolił,
aby wzorem w innych krajach zagęszczonym, dopiero od dnia Popielca zapuszczali”.
Z cytatu widać, że „zapuszczanie”, z czego rzeczownik zapust, w l. mnogiej zapusty
oznaczało ‘poszczenie’, realnie jednak Polacy czas przed postem wyzyskiwali na obfite jadła, picie, zabawy, pohulanki. Dobrze to przedstawił J. Kitowicz (1728–1804)
w „Opisie obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III”, a gdy o Kaszuby chodzi, to: W zôpustë muszi bëc miaso, a. zôpusny tuńc – zdrowia kuńc (Sych l.c.) – tańczono więc do upadłego. Znam z Kościerskiego zasadę: W zôpustë co pies szczeknie,
to plińc (lub) pączk na stole czy na stół.
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Słowò pòst wzãlë wszëtcë Słowianowie, w tim i Pòlôszë ë Kaszëbi òd Germanów,
dze w stôro-wësok-niem. brzëmi òn fasta, a pasowny czasnik fasten ‘pòscëc’ (Boryś
468), pòr. dzysôdniowé niem. Fasten ‘pòst’ i fasten ‘pòscëc’ i an. fast ‘pòst’ i to fast
‘pòscëc’, zôs Wiôldżi Pòst pò anielskù zwie sã Lent òd wczasniészégò stôroanielsczégò lent ‘zymk’, pòr. niem. pòeticką pòzwã zymkù Lenz. Słowò pòst je pësznym
przikładã na to, że pòlaszëzna do XIV stalatégò ni miała spółzwãkù f i słowa pòżëczoné
z greczi, łacëznë czë niemiecczégò z nym zwãkã realizowałë gò jakno p, pòr. gr. miono Stéphanos > pòlsczé Szczepan (pòtemù, czej f ju sã pòjawiło, Stefan), bierzmowac
z łac. firmare ‘ùmòcnic’ abò b, jak np. pòlsczé berło z łac. ferula. Cząd pòprzédzający Jastra pòzywómë Wiôldżim Pòstã abò 40-dniowim pòstã, jaczi pòlégô na jiloscowim (jiloscowi pòst) jedzenim, tj. rôz na dzéń do sëta, dwa razë na dzéń letczé jestkù
w òdróżnienim òd abstinencji (z łac. abstinentia ‘pòwstrzimanié sã’, pòr. stojicką reglã:
Abstine, sustine ‘Wstrzëmôj sã, strzëmôj’, to je pòstrzimòwaniô sã òd jedzeniô miãsa
w piątk (w prawòsławim w strzodã i piątk) jakno jakòscowi pòst. 40-dniowi pòst wprowadzył Kòscół na wdôr pòstu Christusa (Mt 4,2). Òd łacyńsczégò pòrządkòwégò
wielnika (dies) quadragesima ‘sztërdzesti (dzéń) wòbec głównégò lëczebnika quadraginta ‘sztërdzesce’ zwie sã Quadragesima. Pò pòlskù òddelë nen religijny termin jakno czterdziestówka abò czterdziestnica. Dôwni w rozmajitëch òbéńdowëch Kòscołach
pòst warôł abò kąsk dłëżi, abò krócy, bò z pòstu bëłë wëłącziwóné niedzele.
Co wicy cząd scysłégò pòstu òd Pòpielny Strzodë do dnia Zmartwëchwstaniô
Christusa pòprzédzało tzw. przedpòscé, złożoné z trzech niedzelów zwónëch pò
pòlskù: Niedziela Starozapustna abò Stary Zapust, Niedziela Mięsopustna albo Mięsopust i Niedziela Zapustna albo Zapust (slédnô niedzela przed Pòpielcã). Synonimiczné pòzwë nëch niedzelów to Siedemdziesiątnica, Sześćdziesiątnica i Pięćdziesiątnica. Ne pòzwë pòchôdają òd jiloscy dniów pòprzédzającëch Zmartwëchwstanié. Są to dolmaczënczi łacyńsczich nomenklatur: Septuagesima ‘sédmëdzesąti (dzéń)
przed Wiôlgônocą’; Sexagesima ‘szescdzesiąti (dzéń) i Quinquagesima ‘piãcdzesąti (dzéń) przed Wiôlgônocą’. Ne łacyńsczé nomenklaturë ùżiwóné są w zôpadnoeuropejsczich jãzëkach.
Pòlôszë wiãc dôwni przëwëkalë do pòstu ju na 3 tidzenie rëchli. Pòtemù pòscëlë
(w staropòlaszëznie zapuszczali) dopiérze òd Pòpielca. Czekawé je tu swiôdczëna jezujitë Kaspra Niesecczégò, autora Herbarza: „Pòlôszë stôrim zwëkã jidącë, zarô òd
stôrozôpùstny niedzelë pòst wiôlgònocny zaczinalë; zôs Jinnocenti IV pòzwòlił, abë
mòdłã w jinëch krajach zagãszczonym, dopiérze òd dnia Pòpielca zapùszczalë”. Z cytatu widzec je, że „zapùszczanié”, z czegò jistnik zôpùst, w wielny lëczbie zôpùstë òznôczało ‘pòszczenié’, realno równak Pòlôszë czas przed pòstã wëzwëskiwelë na bòkadné
jedzenié, picé, zabawë, pòhùlanczi. Bëlno to przedstôwił J. Kitowicz (1728–1804)
w „Opisie obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III”, a czej jidze ò Kaszëbë,
to: W zôpùstë mùszi bëc miãso, a zôpùsny tuńc – zdrowia kùńc (Sych l.c.) – tuńcowóné
bëło jaż do padnieniô. Znóm z Kòscérsczégò reglã: W zôpùstë co pies szczeknie, to
plińc (abò) pączk na stole czë na stół.
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Wielki Post zaczynał się i zaczyna w Środę Popielcową, która to nazwa wskutek tzw.
uniwerbizacji (tj. przejścia struktury dwuwyrazowej w jednowyrazową od łacińskiej podstawy unum verbum ‘jedno sówo’) przeszła w postać Popielec, po łacinie Dies Cinerum
(od rzeczowników dies, diei ‘dzień’ i cinis, ciner-is ‘popiół’).: Po niemiecku mówi się
Aschermittwoch od Asche ‘popiół’ i Mittwoch < Mitte der Woche ‘środek tygodnia, tj.’
‘środa’) i odpowiednio po ang. Ash Wednesday od rzeczowników ash ‘popiół’ (wyrazów
indoeuropejskich, spokrewnionych z łac. arere ‘palić’ CHDE 55) i Wednesday ‘środa’,
dzień poświęcony rzymskiemu bóstwu handlu Nerkuremu (por. fr. Mercredi’), którego odpowiednikiem w mitologii greckiej był Hermes, a w germańskiej Wodan, zatem ‘dzień
Wodana’; po franc. des Cendres od rzeczownika cendre ‘popiól’, pochodnego od znanego nam już łac. cinis ‘popiół’, od czego także wł. Cenere. Z wyrażenia 70 dni, 60 dni, 50
dni powstały nazwy Siedemdziesiątnica, Sześćdziesiątnica i Pięćdziesiątnica. Zwyczaj
posypywania głów popiołem na znak pokuty (głównie u Żydów) oraz żałoby i znikomości (głównie u starożytnych Greków i Rzymian) praktykowany był już w starożytnym
Egipcie, w Kościele Rzymskokatolickim przyjął się od X w. Kapłan posypując pojedyncze głowy wiernych popiołem, wypowiadał jednocześnie słowa wypowiedziane przez
Boga do Adama po upadku (Rdz 3,19) po łacinie: Memento, homo, quia pulvis es et in
pulverem reverteris; dziś już tylko po polsku: ‘Pamiętaj, człowieku, że prochem jesteś
i w proch się obrócisz’ lub wymiennie słowa Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii” (Convertimini et credite Euangelio Mk1,15). W tymże Kościele pierwsza niedziela postu nazywała się niedzielą wstępną, jak podaje Słownik Lindego z początku XIX w.,
druga niedziela przed Wielkanocą to Niedziela Męki Pańskiej albo Niedziela Czarna (od
zasłoniętych krzyży i figur), wyrażająca się m. in. w zasłanianiu krzyży w kościele na pamiątkę ukrycia się Chrystusa przed Żydami (J 8,59; 12,36), którzy chcieli Go obwołać
królem, w Kościele Prawosławnym obchodzi się uroczyście św. Marii Egipskiej, pokutnicy znad Jordanu z V w. Ostatnia niedziela przed Wielkanocą to Niedziela Palmowa, obchodzona na cześć uroczystego wjazdu Chrystusa na osiołku do Jerozolimy, gdy tłumy
rzucały Jezusowi pod stopy gałązki młodych roślin. W Kościele Prawosławnym nazywa
się ona Niedzielą Wierzbową (Wierbnoje Woskriesenije) od rzucania gałązek wierzbiny,
w niektórych dzielnicach Polski, zwłaszcza na wschodzie Polski, Niedzielą Kwietną. Pamiętamy, że A. Mickiewicz mówi w „Panu Tadeuszu” (ks. XI, w. 154): „Już wschodził
uroczysty dzień Najświętszej Panny Kwietnej”, a z opisu obyczaju wynika, jakby to było Wniebowzięcie NMPanny (Matki Boskiej Zielnej). Może nazwa tej niedzieli na Wschodzie ma jakiś związek z tytułem Matki Bożej, który wprowadził Mickiewicz. Momenty
z życia Chrystusa przejmowała też Jego Matka. Może więc Jej radość z tryumfalnego
wjazdu do miasta świętego uczcił lud polski na Wschodzie. W polskiej tradycji ludowej
Dzień Zwiastowania NMPannie (Annuntiatio BMV) nazywane bywa świętem Matki Boskiej Roztwornej (bo roztwiera się ziemia, por. np. kaszubskie powiedzenie Na swiatégo
Józwa (19 III,) bez pole brózda (a tu 25 III) i etymologię ang. rzeczownika spring ‘żródło, tj. skacząca (woda)’ i z tego ‘wiosna, tj. czas, gdy topią się śniegi i lody’ (ChDE
1051–1052), niekiedy Zagrzewnej, też Ożywiającej bądź Kwietnej.
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Wiôldżi Pòst zaczinôł sã i zaczinô w Pòpielną Strzodã, jakô to pòzwa na skùtk tzw.
ùniwerbizacji (tj. przeńscô dwùsłowny sztrukturë w jednosłowną òd łacyńsczégò spòdlégò
unum verbum ‘jedno słowò’) przeszła w pòstacëjã Pòpielc, w łacëznie Dies Cinerum (òd
jistników dies, diei ‘dzéń’ i cinis, ciner-is ‘pòpiół’). Pò niemieckù gôdô sã Aschermittwoch
òd Asche ‘pòpiół’ i Mittwoch <Mitte der Woche ‘westrzódk tidzenia, tj.’ ‘strzoda’) i pasowno pò anielskù Ash Wednesday òd jistników ash ‘pòpiół’ (jindoeuropejsczich słowów, spokréwnionëch z łac. arere ‘palëc’ CHDE 55) i Wednesday ‘strzoda’, dzéń pòswiãcony rzëmsczémù bóżkòwi hańdlu Merkùrémù (por. fr. Mercredi), jaczégò równoznacznika w grecczi mitologie béł Hermes, a w germańsczi Wodan, temù ‘dzéń Wodana’; pò
franc. des Cendres òd jistników cendre ‘pòpiół’, pòchòdnégò òd znónégò nama ju łac.
cinis ‘pòpiół’, òd czegò téż jit. Cenere. Z wërażeniô 70 dniów, 60 dniów, 50 dniów
pòwstałë pòzwë Sédmëdzesątnica, Szescdzesątnica i Piãcdzesątnica. Zwëk sëpaniô głów
pòpiołã na znak pòkùtë (przede wszëtczim kòle Żëdów) a téż żałobë ë znikòmòscë (przede
wszëtczim kòle stôrożëtnëch Greków ë Rzëmianów) praktikòwóny béł ju w stôrożëtnym
Egipce, w rzëmskòkatolëcczim Kòscele przëjął sã òd X stalatégò. Kapłón sëpiącë jedurné głowë wiernëch pòpiołã, równoczasno wëpòwiôdôł słowa wërzekłé przez Bòga
do Adama pò ùpôdkù (Rdz 3,19) w łacëznie: Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris; dzysô ju leno pò pòlskù: ‘Pamiętaj, człowieku, że prochem jesteś i w proch
się obrócisz’ abò wëmienno słowa Christusa: „Nawracajcie się i wierzce Ewangelii”
(Convertimini et credite Euangelio Mk1,15). W tim téż Kòscele pierszô niedzela pòstu
zwała sã wstãpną niedzelą, jak pòdôwô słowôrz Lindégò z pòczątkù XIX stalatégò, drëgô
niedzela przed Jastrama to Niedzela Pańsczi Mãczi abò Czôrnô Niedzela (òd zasłoniãtëch
krziżów ë figùrów), wërażającô sã m. jin. w zasłanianim krziżów w Kòscele na pamiątkã
ùkrëcô sã Christusa przed Żëdama (J 8,59; 12,36), jaczi chcelë Gò òbwòłac królã,
w prawòsłôwnym Kòscele ùroczësto òbchôdô sã sw. Marii Egipsczi, pòkùtnicë znôd Jordanu z V stalatégò. Slédnô niedzela przed Jastrama to Palmòwô Niedzela, òbchòdzonô
kù tczë ùroczëstégò wjazdu Christusa na òsołkù do Jerozolëmë, czej lëdzkô hùrma rzucała Jezësowi pòd nodżi wietwie młodëch roscënów. W prawòsłôwnym Kòscele pòzéwô
sã òna Wierzbną Niedzelą (Wierbnoje Woskriesenije) òd szmërganiô wietwiów wierzbinë, w niechtërnëch dzélach Pòlsczi, òsoblëwie na wschòdze Pòlsczi, Niedzielą Kwietną. Pamiãtómë, że A. Mickewicz w „Panu Tadeuszu” mówi (ks. XI, w. 154): „Ju wschodzył ùroczësti dzéń Nôswiãtszi Pannë Kwietny, a z òpisënkù òbëczaju wënikô, jakbë to
bëło Wniebowzãcé NMPannë (Matczi Bòsczi Zelny). Mòże pòzwa ti niedzeli na Wschòdze
mô jaczis związk z titlã Matczi Bòsczi, chtërny wprowadzył Mickewicz. Sztërczi z żëcégò
Christusa przejmòwała téż Jegò Matka. Mòże wiãc Ji redota z triumfalnégò wjazdu do
swiãtégò miasta ùtcëł pòlsczi lud na Wschòdze. W pòlsczi lëdowi tradycje Dzéń Zwiastowaniô NMPannie (Annuntiatio BMV) pòzéwóny biwô swiãtã Matczi Bòsczi Roztworny (bò roztwierô sã zemia, pòr. np. kaszëbską rzeklënã Na swiatégo Józwa (19 III,) bez
pòle brózda (a tu 25 III) i etimòlogiã anielsczégò jistnika spring ‘zdrzódło, tj. skôczącô
(wòda)’ i z tegò ‘zymk, tj. czas, czedë topią sã sniedżi ë lodë’ (ChDE 1051–1052), nieczedë Zagrzewnej, téż Ożywiającej abò Kwietnej.
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Cały tydzień przed Wielkanocą to Wielki Tydzień z szczególnie uroczyście obchodzonym Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem i Wielką Sobotą, gdy po kościołach
odprawia się tzw. Triduum Paschalne; w Cerkwi Prawosławnej jest to Tydzień Męki
Pańskiej (Strastnaja Niediela). Wielki Tydzień Niemcy nazywają Karwoche z I członem
Kar-, wskazującym na ‘kłopot, troskę’ (Kluge 356 s.v. Karfreitag).
I wreszcie punkt kulminacyjny tego okresu i całego Kościoła chrześcijańskiego:
Zmartwychwstanie Chrystusa, zwane po grecku Anástasis, po łacinie Resurrectio, u Polaków Wielkanoc, u Niemców Ostern, u Anglików Easter, w Cerkwi Woskries’enije. Fakt
zmartwychwstania, po łacinie resurrectio przyjął się w Polsce w nazwie wczesnego nabożeństwa odprawianego wcześnie rano w I dzień Wielkiejnocy jako rezurekcja, wyraz notowany dopiero przez Słownik wileński z r.1861. Narodowe określenia tego święta nawiązują do różnych treści: polskie Wielkanoc, będące jeszcze w Słowniku Lindego (początek XIX w.) luźnym połączeniem, zestawieniem (nie zrostem, jak dziś) do
ważności i jedyności powstaniu z grobu Chrystusa tej nocy; po kaszubsku zestawienie
słowotwórcze Wielgô Noc lub zrost Wielkanoc (Sych VI 131); niem. Ostern od Osten
‘wschód’ do wczesnej gwiazdy Wenus, z której brzaskiem odbywały się uroczystości
świąteczne; upamiętniające zmartwychwstanie Chrystusa; angielskie Easter od east
‘wschód słońca’ również do wcześnie rano sprawowanego nabożeństwa na pamiątkę
zmartwychwstania Chrystusa (rezurekcji). Po kaszubsku jest to Jastra w l. poj. lub częściej Jastrë w l. mn. Dawniej przyjmowano, że to zapożyczenie z niem. Ostern, Łużyczanin, prof. Šewc (piszący się z niem. Schuster) objaśnia na sposób rodzimy. Wiąże
również z wcześnie odbywanym nabożeństwem na cześć Zmartwychwstania, z brzaskiem dnia, jasnością od rdzenia jas- z dodanym przyrostkiem –ny, kiedy otrzymujemy wyraz jasny, z dodanym –kry > jas- kra, czyli ‘bielmo na oczach’, z dodanym –try
właśnie *jastry, żyjącym w kasz. Jastra /Jastrë1. U większości narodów to określenie
żydowskie Pascha, jak obocznie u Polaków, Słowian wschodnich i w Kościele Prawosławnym; we włoskim przyswojone jako Pasqua, we francuskim Paguez. Słowo hebrajskie Pascha oznacza ‘przejście’, dawniej w Polsce też mówiono przewód, co jest tłumaczeniem nazwy hebrajskiej Pascha. W grece słowo to przełożono na Phase, w łacinie na Transitus ‘przejście’ (co przypomina nam już współczesny tranzyt). Była żydowskim świętem obchodzonym na pamiątkę cudownego ocalenia w Egipcie (anioł
przeszedł i oznaczył drzwi krwią baranka) i cudownego przejścia przez Morze Czerwone. Zbiegło się ono z cudownym zmartwychwstaniem Chrystusa. Dlatego Paschę
obchodzili i żydzi, i chrześcijanie, wkładając w nią różne treści.
Pierwsza niedziela po Passze to Niedziela Biała (po łacinie Dominica in albis),
w nią składali bowiem białe szaty (albae) nowo ochrzczeni w Wielką Sobotę, chodzili w nich 8 dni. W tradycji polskiej nazywa się także Niedzielą Przewodnią od przewodu, czyli przejścia, tj. Paschy, a więc jakby jej przedłużenia; w Kościele wschodnim
1

Przeciwstawia się tej etymologii W. Boryś, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. II, s. 335–336,
uznając wyraz za pożyczkę z anglosaskiego eastron ‘Wielkanoc’, spokrewnionego z ang. Easter.
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Całi tidzéń przed Jastrama to Wiôldżi Tidzéń z òsoblëwò ùroczësto òbchòdzonym
Wiôldżim Czwiôrtkã, Wiôldżim Piątkã i Wiôlgą Sobòtą, czej pò kòscołach òdprôwiô sã
tzw. Triduum Paschalne; w Prawòsłôwny Cerkwie je to Tidzéń Pańsczi Mãczi (Strastnaja Niediela). Wiôldżi Tidzéń Niemcowie pòzéwają Karwoche z I członã Kar-, jaczi
wskôzywô na ‘kłopòt, zajiscenié’ (Kluge 356 s.v. Karfreitag).
I w kùńcu kùlminacyjny pùnkt tegò cządu i całégò chrzescyjańsczégò Kòscoła:
Zmartwëchwstanié Christusa, pò greckù zwóné Anástasis, w łacëznie Resurrectio,
ù Pôlôchów Wielkanoc, ù Niemców Ostern, ù Anielczików Easter, w Cerkwie Woskries’enije. Fakt zmartwëchwstaniô, pò łacëznie resurrectio przëjął sã w Pòlsce
w pòzwie wczasnégò nôbòżeństwa òdprawiónégò wczas reno w I dzéń Wiôldżinocë
jakno rezurekcja, słowò zapisóné bëłó dopiérze bez tak pòzwóny Słowôrz wileńsczi
z 1861 r. Nôrodné òkresleniô negò swiãta nawiązëje do rozmajitëch tresców: pòlsczé
Wielkanoc, mdącé jesz w słowôrzu Lindégò (zôczątk XIX stalatégò) lóznym sparłãczenim, zestawienim (nié zrostã, jak dzysô) do wôżnoscy i jedurnoscy pòwstaniô z grobù
Christusa ti nocë; pò kaszëbskù słowòtwórzbné zestawienié Wiélgô Noc abò zrosnienié
Wiélgônoc (Sych VI 131); niem. Ostern od Osten ‘wschód’ do wczasny gwiôzdë Wenus, z jaczi pòrenicą òdbiwałë sã swiąteczné ùroczëznë; na wdôr zmartwëchwstaniô
Christusa; anielsczé Easter òd east ‘wschód słuńca’ téż do wczas reno sprawòwónégò
nôbòżeństwa na wdôr zmartwëchwstaniô Christusa (rezurekcji). Pò kaszëbskù są to
Jastra w pòj. l. abò czãscy Jastrë w w. l. Dôwni przëjmòwalë, że to zapòżëczenié
z niemiecczégò Ostern, Łużiczanin, prof. Šewc (piszący sã z niemiecka Schuster) òbjasniwô na rodny ôrt. Wiąże téż z wczas òdbiwónym nabòżeństwã kù tczë Zmartwëchwstaniô, z pòrenicą dnia, jasnoscą òd drżénia jas- z dodónym przërostkã -ny, czedë
dostôwómë słowò jasny, z dodónym -kry > jas- kra, to je ‘bielmò na òczach’, z dodónym -try prawie *jastry, żëjącym w kasz. Jastra /Jastrë1. Kòle wiãkszoscy nôrodów to
żëdowsczé òkreslenié Pascha, jak òbòczno ù Pòlôchów, wschódnëch Słowianów
i w prawòsłôwnym Kòscele; we włosczim przëswòjoné jakno Pasqua, we francësczim
Paguez. Hebrajsczé słowò Pascha òznôcziwô ‘przeńscé’, dôwni w Pòlsce téż sã gôdało
przewód, co je tłómaczenim hebrajsczi pòzwë Pascha. W grecczim słowò to przedolmaczoné òstało na Phase, w łacëznie na Transitus ‘przeńscé’ (co przëbôcziwô nama ju wespółczasny tranzyt). Bëła żëdowsczim swiãtã òbchòdzónym na wdôr cëdownégò òcaleniô w Egipcie (aniół przeszedł i nacéchòwôł dwiérze krwią barónka) i cëdownégò przeńscô
bez Czerwòné Mòrze. Zbiegło sã òno z cëdownym zmartwëchwstanim Christusa. Temù
Paschã òbchòdzëlë i żëdzë, i chrzescyjanowie, wkłôdając w nią rozmajité trescë.
Pierszô niedzela pò Passze to Biôłô Niedzela (w łacëznie Dominica in albis),
bò w nią skłôdelë biôłé ruchna (albae) nowò òchrzceni w Wiôlgą Sobòtã, chòdzëlë
w nich 8 dni. W pòlsczi tradicji pòzéwô sã téż Niedzielą Przewodnią òd przewodu,
to je przeńscô, tj. Paschë, a wiãc jakbë ji przedłużeniô; we wschòdnym Kòscele
1

Ti etimòlogie procëmstôwiô sã W. Bòris, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. II, s. 335–336,
ùznôwającë no słowò za pòżëczkã z anglosasczégò eastron ‘Wiôlgônoc’, jaczé je krewné z z an. Easter.
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(prawosławnym) jest to Antypascha, tj. „święto zamiast, w miejsce Paschy”, jakby
‘przedłużenie Paschy’, nazywane też drugim zmartwychwstaniem, bo Chrystus ukazał
się św. Tomaszowi (niewierny Tomasz). Odczytanej tej niedzieli perykopie ewangelicznej o niewiernym Tomaszu (J 20, 24–29) zawdzięcza także nazwę Tomaszowa Niedziela (w Cerkwi Fomino Woskries’enije). W Cerkwi Prawosławnej każdy dzień po Passze
aż do Niedzieli Przewodniej nazywa się Świetlną Siódemką, jeśli tak można przełożyć
rosyjskie Swietłaja S’edmica.
Niektórzy dawni autorzy określenie (Niedziela) Przewodnia tłumaczyli tym, że katecheci przywodzili nawróconych z pogaństwa lub judaizmu nowym duszpasterzom.
To chyba tzw. prawda kaznodziejska (veritas concionatoria), co innego bowiem przewodzić, przewód ‘przejście’, a co innego przywodzić ‘przyprowadzać’.
Druga niedziela po Wielkiejnocy nazywa się Niedzielą Dobrego Pasterza od fragmentu Ewangelii według św. Jana (J 10,1-21) o Chrystusie Dobrym Pasterzu: Ego eimí
ho poimen (z czego częste imię Pimen u biskupów prawosławnych), ho agathós, po łacinie Ego sum pastor bonus, Ich bin ein guter Hirt – po niemiecku; I am the good shepherd – po angielsku; Ja jesm pastyr dobryj – po rosyjsku; Je suis le bon berger – po
francusku; Jô jem bëlny pastérz – po kaszubsku (J 10, 11). W dawnym Kościele niedziele bowiem często otrzymywały nazwy od czytanych perykop ewangelicznych lub
jeszcze częściej od incypitów (początku) introitów mszalnych ‘modlitw rozpoczynających mszę św.’, tzw. modlitw na wejście).
W 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba z Góry Oliwnej; święto to otrzymało takie właśnie czynnościowe określenie: Wniebowstapienie Pańskie (po
łacinie Ascensio lub Caelumascensio), po niemiecku Himmelfahrt; po angielsku Ascension Day; Ascension we franc.; w prawosławiu Woznies’enije Gospodn’e jako kalka gr.
análepsis (tu Soteros), po kaszubsku również Wniebowstąpienié (Sych nie notuje, ale ma
Wniebowzacé VI 93). Po 10 dniach od tego faktu i święta następują Zielone Święta lub
Zielone Świątki, po kaszubsku także Zeloné Swiata albo Zeloné Swiątczi (Sych nie odnotował), czyli Zesłanie Ducha Świętego tak nazwane po polsku ze względu na rozwiniętą już zieleń, w Cerkwi prawosławnej Soszestwije Swiatogo Ducha jako kalka gr.
katábasis ‘zejście, zstąpienie’, łac. descensio (por. Lk 3,22.), ang. Whitsuntide lub Pinkster, po niemiecku Pfingsten, po włosku Pasquarosa z II członem rosa ‘różowy’, fr. Pentecote. W okresie PRL-u próbowano nazywać to święto Zielonym Świętem lub Świętem
Chłopa. W Kościele Rzymskokatolickim jest to święto Zesłania Ducha Świętego, w Cerkwi Prawosławnej Soszestwije Swiatogo Ducha, a w obu kościołach Pięćdziesiątnica.
Pięćdziesiątnica była świętem żydowskim2, obchodzonym w 50 dni po wyjściu
z Egiptu i otrzymaniu dekalogu na górze Synaj, zwała się inaczej u Żydów Świętem
Tygodni, z czego angielskie Feast of Weeks, lub Świętem Zbiorów bądź Dniem Dziękczynuienia za Zbiory. U chrześcijan Polaków Pięćdziesiątnica.tak nazwana przez ks.
2

Por. E. Breza, Pochodzenie i znaczenie nazwy Pięćdziesiątnica i podobnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Seria: Prace Językoznawcze 15, 1989, s. 7–12.
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(prawòsłôwnym) je to Antipascha, tj. „swiãto zamiast, w môl Paschë”, jakbë ‘przedłużenié Paschë’, pòzéwóné téż drëdżim zmartwëchwstanim, bò Christus ùkôzôł sã sw.
Tomaszowi (niewierny Tomôsz). Òdczëtóny ti niedzelë ewanieliczny perikòpie ò niewiernym Tomaszu (J 20, 24–29) zawdzãcziwô téż pòzwã Tomaszowô Niedzela (w Cerkwie Fomino Woskries’enije). W prawòsłôwny Cerkwie kòżden dzéń pò Passze jaż do
Przewòdni Niedzelë zwie sã Swietlną Sódemką, żlë tak mòże przedolmaczëc rusczé
Swietłaja S’edmica.
Niechtërny dôwni autorowie òkreslenié (Niedzela) Przewòdniô dolmaczëlë tim, że
katechecë przëwòdzëlë nawróconëch z pògaństwa abò judajizmu nowim duszpasterzóm. To mést tzw. kaznodzejskô prôwda (veritas concionatoria), co jinégò bò przewòdzëc przewód ‘przeńscé’, a co jinégò przëwòdzëc ‘przëprowadzac’.
Drëgô niedzela pò Jastrach nazéwô sã Niedzelą Dobrégò Pasterza òd dzélu Ewanielëji wedle sw. Jana (J 10,1-21) ò Christusu Dobrim Pasterzu: Ego eimí ho poimen
(z czegò czãsté miono Pimen kòl prawòsłôwnëch biskùpów), ho agathós, w łacëznie Ego
sum pastor bonus, Ich bin ein guter Hirt – pò niemieckù; I am the good shepherd – pò
anielskù; Ja jesm pastyr dobryj – pò ruskù; Je suis le bon berger – pò francëskù; Jô jem
bëlny pastérz – pò kaszëbskù (J 10, 11). Bò w dôwnym Kòscele niedzele czãsto dostôwałë
pòzwë òd czëtónëch ewanielicznëch perikòp abò jesz czãscy òd jincypitów (pòczątkù)
mszalnëch jintrojitów ‘mòdlëtwów zaczinającëch mszą sw.’, tzw. mòdlëtwów na weńscé).
W 40 dniów pò zmartwëchwstanim Christus wstąpił do nieba z Òléwny Górë, swiãto
to dostało taczé prawie czënnoscowé òkreszlenié: Wniebòwstąpienié Pańsczé (w łacëznie
Ascensio abò Caelumascensio), pò niemieckù Himmelfahrt; pò anielskù Ascension Day;
Ascension we franc.; w prawòsławim Woznies’enije Gospodn’e jakno kalka gr. análepsis (tu Soteros), pò kaszëbskù téż Wniebowstąpienié (Sych nie zapisëje, ale mô Wniebowzãcé VI 93). Po 10. dniach òd tegò faktu i swiãta nastãpùją Zieloné Święta abò Zielone Świątki, pò kaszëbskù téż Zeloné Swiãta abò Zeloné Swiątczi (Sych nie zapisôł),
to je Zesłanie Ducha Świętego tak pòzwóné pò pòlskù stądka, że je ju rozwinionô zeléń, w prawòsławny Cerkwie Soszestwije Swiatogo Ducha jakno kalka grecczégò katábasis ‘zeńscé, zstąpienié’, łacyńsczé descensio (pòr. Lk 3,22.), anielsczé Whitsuntide lub
Pinkster, pò niemieckù Pfingsten, pò włoskù Pasquarosa z II członã rosa ‘różewi’,
francëszczé Pentecote. W czasu PRL-u próbòwóno pòzewac to swiãto pò pòlskù Zielonym Świętem abò Świętem Chłopa. W rzëmskòkatolëcczim Kòscele je to swiãto Zesłaniô Swiãtégò Dëcha, w prawòsłôwny Cerkwie Soszestwije Swiatogo Ducha, a w nëch
dwùch Kòscołach Piãcdzesątnica.
Piãcdzesątnica bëła żëdowsczim swiãtã2, òbchôdónym w 50 dni po wińscu z Egiptu
i dostanym dekalogù na górze Synôj, zwała sã jinaczi kòl Żëdów Swiãtã Tidzeniów,
z czegò anielsczé Feast of Weeks, abò Swiãtã Zbiorów czë Dniã Dzëkczënieniô za
Zbiorë. Kòle chrzescyjanów Pòlôchów Pięćdziesiątnica tak pòzwónô bez ks. J. Wùjka
2
Por. E. Breza, Pochodzenie i znaczenie nazwy Pięćdziesiątnica i podobnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Seriô: Prace Językoznawcze 15, 1989, s. 7–12.
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J. Wujka w jego przekładzie N. Testamentu z r. 1593, obchodzona była dla upamiętnienia zesłania Ducha Świętego w 50 dni po Zmartwychwstaniu, czyli Passze. Po grecku
nazywała się Pentekostes jako dop. l. poj. odmiany liczebnika porządkowego pentekoste hemera pięćdziesiąty (dzień) od liczebnika głównego pentekonta ‘pięćdziesiąt’.
W tej formie greckiej przejęta została w łacinie jako Pentecostes i w zmodyfikowanej
postaci fonetycznej bądź morfologicznej u narodów Europy, a więc po angielsku Pentecost, niem. Pfingsten, fr. Pentecôte, wł. Pentecoste, hiszp. Pentecostés, w Cerkwi
P’at’id’es’atnica. Por. odpowiedni fragment z DzA 2,1: gr. Kaí en to symplerústhai ten
hemeran tes pentekostes; łac. Et cum complerentur dies Pentecostes; fr. Quand le jour
de la Pentecôte arriva; niem. Am jüdischen Pfingsfest; ang. When the day of Pentecost
came; ros. Pri nastupl’eniji dnia Piat’id’es’atnicy; po polsku w przekładzie ks. J. Wujka: Gdy się spełniały dni Pięćdziesiątnice, w BT: Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy; po kaszubsku w przekładzie E. Gołąbka: Czej w kuńcu przeszedł dzéń
Piacdzesątnicë.
Dla uczczenia Wielkanocy powstały imiona Anastazja, męskie Anastazy od (ostatecznie) gr. rzeczownika anástasis ‘zmartwychwstanie’ i żeńskie Anastazja; Paschalis
od łacińskiego przymiotnika Paschalis ‘wiązany z Paschą, odnoszący się do Paschy’,
we francuskiej wersji Pascal, które szerzej opracowałem w IPU, bo zaświadczone zostały w imiennictwie polskim. Wśród chrześcijan w starożytnym Rzymie notowany był
także przydomek (cognomen) Paschasius od omówionej nazwy Pascha, niepoświadczony jako imię w SIW, jednak używany dawniej u chrześcijańskich narodów Europy.
KIS IV 517–519; imię nosili bowiem Paschazjusz, biskup Vienne z czasów Dioklecjana, wspominany 22 II; Paschazjusz, diakon rzymski z przełomu V/VI w., wspomniany
31 V; Paschazjusz „Hibernus” z V w., mnich i biskup z Monte Gargano, wspominany
22 III, Paschazjusz, opat z Monteveergine, mnich z początku XIII w., wspominany 13
XI oraz Paschazja z Dijon, zakonnica z I połowy VI w, wspominana 9 I. Był też znany. wśród chrześcijan w Rzymie przydomek Quadragesima (IC 135, 355) nadany ze
względu na dzień urodzenia. Z Wielkim Piątkiem, u żydów dniem przygotowania do
Szabatu, związane jest imię żeńskie Parascewa i warianty zbliżone, pochodne od gr.
określenia Paraskeue, przyjętego w łacinie jako Parasceve, o którym szerzej pisałem
gdzie indziej3.
Z poniedziałkiem wielkanocnym związany jest zwyczaj smagania po nogach baziami brzozy lub wierzby, a miejscami, m. in. na Kaszubach, jałowcem.; ma on przypominać biczowanie Chrystusa. W całej Polsce znane oblewanie się wodą, przy czym na
Kaszubach w poniedziałek chłopcy i mężczyźni smagają lub oblewają dziewczęta (kobiety), a we wtorek dziewczęta (kobiety) chłopców (mężczyzn). Nazywa się to dyngusem lub śmigusem-dyngusem, ten pierwszy człon od śmigać gałązkami brzozy, wierzby czy jałowca; II zapożyczony z niem. Dingnus ‘okup’. Malowane jajka nazywa się
3

E. Breza, Imię i nazwisko Paraskiewia i ich warianty, Studia Slawistyczne, t. 3 pod red. Z. Abramowicz, Bialystok 2002, s. 97–100.
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w jego przełożenkù Nowégò Testameńtu z r. 1593, òbchòdzónô bëła na wdôr zesłaniô
Swiãtégò Dëcha w 50 dniów pò Zmartwëchwstanim, to je pò Passze. Pò greckù zwała sã Pentekostes jakò białczi ôrt pòj. lëczbë pòrządkòwégò wielnika pentekoste hemera piãcdzesąti (dzéń) òd głównégò wielnika pentekonta ‘piãcdzesąt’. W ti grecczi fòrmie
przejãtô òstała w łacëznie jakno Pentecostes i w zmòdifikòwóny fòneticzny czë mòrfòlogiczny pòstacëji ù nôrodów Europë, a wiãc pò anielskù Pentecost, niemieckù Pfingsten, francëskù Pentecôte, jitalskù Pentecoste, szpanskù Pentecostés, w Cerkwie
P’at’id’es’atnica. Pòr. pasowny fragmeńt z DzA 2,1: grecczi Kaí en to symplerústhai
ten hemeran tes pentekostes; łacyńsczi Et cum complerentur dies Pentecostes; francësczi Quand le jour de la Pentecôte arriva; niemiecczi Am jüdischen Pfingsfest;
anielsczi When the day of Pentecost came; rusczi Pri nastupl’eniji dnia Piat’id’es’atnicy; pò pòlskù w przełożënkù ks. J. Wujka: Gdy się spełniały dni Pięćdziesiątnice,
w BT: Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy; pò kaszëbskù w przełożënkù E.
Gòłąbka: Czej w kuńcu przeszedł dzéń Piãcdzesątnicë.
Dlô ùtczeniô Jastrów pòwstałë miona Anastazjô, chłopsczé Anastazy òd (òstateczno) grecczégò jistnika anástasis ‘zmartwëchwstanié’ i białczé Anastazja; Paschalis òd
łacyńsczégò znankòwnika Paschalis ‘wiązóny z Paschą, òdnoszący sã do Paschë’, we
francësczi wersji Pascal, chtërny szerzi jem òbrobił w IPU, bò zaswiôdczoné òstałë
w pòlsczim jimiennictwie. Westrzód chrzescyjanów w stôrożëtnym Rzëmie notowóny
béł téż przidómk (cognomen) Paschasius òd òmówiony pòzwë Pascha, niepòswiôdczony jakno miono w SIW, równak dôwni ùżiwóny ù chrzescyjańsczich nôrodów
Europë. KIS IV 517–519; miono noszëlë jiże Paschazjusz, biskùp Vienne z czasów
Dioklecjana, wspòminóny 22 II; Paschazjusz, rzimsczi diakón z przełómieniô V/VI
stalatégò, wspòminóny 31 V; Paschazjusz „Hibernus” z V stalatégò, klôsztornik i biskùp
z Mònte Gargano, wspòminóny 22 III, Paschazjusz, òpôt z Mòntevergine, klôsztornik
z zôczątkù XIII stalatégò, wspòminóny 13 XI ë Paschazja z Dijon, klôsztornica
z I pòłowë VI stalatégò, wspòminónô 9 I. Béło téż znóné westrzód chrzescyjanów
w Rzëmie przëzwëstkò Quadragesima (IC 135, 355) nadóné tak òd dnia ùrodzeniô.
Z Wiôldżim Piątkã, ù Żëdów dniã przërëchtowaniô do Szabatu, związóné je białczé miono Parascewa i blësczé wariantë, pòchòdné òd grecczégò òpisënkù Paraskeue, przëjãtégò w łacëznie jakno Parasceve, ò czim wicy jem pisôł dze jindze3.
Z jastrowim pòniedzôłkã zrzeszony je zwëk bicô pò nogach baszkama brzozë abò
wierzbë, a môlama, m. jin. na Kaszëbach, jałòwcã.; mô òn przëbaczëc biczowanié Christusa. W całi Pòlsce znóné je òbléwanié sã wòdą, ale na Kaszëbach w pòniedzôłk knôpi i chłopi dëgùją abò òbléwają dzéwczãta (białczi), a we wtórk dzéwczãta (białczi) knôpów (chłopów). Zwie sã to pò pòlskù dyngusem lub śmigusem-dyngusem,
nen pierszi człón òd śmigać wietwiama brzozë, wierzbë czë jałówca; II zapòżiczony
z niemiecczégò Dingnus ‘òkùp’. Malowóné jajka pòzéwô sã pisankama, jakno że
3

E. Breza, Imię i nazwisko Paraskiewia ë jich wariantë, Studia Slawistyczne, t. 3 pod red. Z. Abramowicz, Białystok 2002, s. 97–100.
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pisankami, jako że w dawnej polszczyźnie pisać oznaczało ‘rysować’ i ‘malować’. Potem dotworzono do tego wyrazu malowanki.
Święcenie potraw w Wielka Sobotę wzięło się stąd, że ludzie po wycieńczającym
poście bali się zachorowań, przechodząc na normalne mięsne potrawy. W niektórych
domach do dziś w I święto wielkanocne nie jada się mięsa z pobudek religijnych, które jednak wynikają z dawnego powolnego przyzwyczajania się do dawek mięsnych.
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w dôwny pòlaszëznie pisać znaczëło ‘rysować’ i ‘malować’. Pòtemù dotwòrzoné do
te òstało słowò malowanki.
Swiãcenié jedzeniô w Wiôlgą Sobòtã je stąd, że lëdze pò òsłabiajacym pòsce bòjelë
sã zachòrzëc, przechôdajacë na normalné miãsné jestkù. W niechtërnëch dodomach do
dzysô w I dzéń Jastrów nie jé sã miãsa z religijnëch przëczënów, jaczé równak wënikają z dôwnégò pòmalëcznégò przëzwëczajaniô sã do miãsa.
WËWIDNIENIÔ SKRÓCËNKÓW
B I, B II A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.
Boryś
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ChDE
Chambers Dictionary of Etymology, New York 2001.
IC
I. Cajanto, The Latin Cognomina, Helsinki 1965.
IPU
E. Breza, Imiona w Polsce używane (w òpracowanim).
KIS
H. Fros, F. Sowa, Księga imion i świętych, t. I-VI, Kraków 1997–2007.
Kluge
F. Kluge, Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache,
22. Auflage, Berlin – New York 1989.
SIW
Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, wyd. K. Rymut,
Kraków 1995.
Sych
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII,
Wrocław 1967–1978
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Rok obrzędowy na Kaszubach
– stan aktualny.
Próba rekapitulacji.
O kaszubskich zwyczajach publicyści chętnie piszą w okresie bożonarodzeniowym
i wielkanocnym. Najczęściej opierają się na książce profesora Odyńca „Rok obrzędowy na Kaszubach”1, rzadziej na pracy Malickiego o podobnym tytule2. Współcześni publicyści najczęściej przepisują jeden od drugiego niewiele zmieniając, w tym – oczywiście zawsze – nazwisko autora3. Zupełnie nieznane jest publicystom prasy lokalnej
i regionalnej znakomite przedwojenne dzieło trzech wybitnych autorów o tytule „Kaszubi. Kultura ludowa i język”, w którym jest obszerny rozdział o kaszubskiej obrzędowości4. Na tym dziele w dużym stopniu bazowali też dwa pierwsi autorzy.
Gdy jednak śledzimy współczesne produkcje z tej dziedziny, niemal zawsze traktują one o dawnej obrzędowości kaszubskiej. Nie znajdujemy w nich nawet prób konfrontacji z aktualnym stanem. A musimy być świadomi, że wiele z obrzędów, o których
pisali jeszcze Odyniec i Malicki, zanikło. Inne zaś, o których nam się zdaje, że zaginęły, wciąż są żywe w świadomości i życiu Kaszubów. Zwłaszcza na te chcę zwrócić
uwagę w niniejszym tekście. Wszystkie opisane zwyczaje są wynikiem obserwacji
z ostatnich piętnastu lat, których miałem okazję dokonywać podczas realizacji programu „Rodnô Zemia”. Jako że obrzędy na Kaszubach są ściśle związane z rokiem kościelnym, ich opisu dokonuję zgodnie z tą chronologią.

Okres Bożego Narodzenia
W dobie telemanii, komputeryzacji i zabiegania trudniej znaleźć czas na refleksję, skupienie i głębokie przeżycie tego ważnego czasu. Rzadziej młodzi są chętni do pracy
przy gwiazdkowych przebierańcach. Jest to spowodowane tym, że coraz mniej rodzin
1

W. Odyniec, Kaszubskie obrzędy i obyczaje, Gdańsk 1985.
L. Malicki, Rok obrzędowy na Kaszubach, Gdańsk 1986.
3
Szczególny przypadek dziennikarskiej nieuczciwości miał miejsce na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, kiedy w wydaniach gazet ukazujących się pod wspólnym tytułem „Nasz Tygodnik” jeden
z lokalnych redaktorów publikował pod swoim nazwiskiem niemal słowo w słowo Kaszubskie obrzędy
i obyczaje prof. W. Odyńca.
4
Fr. Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, Kaszubi. Kultura ludowa i język, Instytut Bałtycki, Toruń 1934.
2
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Òbrzãdowi rok na Kaszëbach – dzysdnia.
Próba pòdsëmòwaniô.
Ò kaszëbsczich zwëkach gazétnicë rôd piszą w gòdowim i jastrowim czasu. Nômili
zazérają do ksążczi profesora Òdińca „Kaszubskie obrzędy i obyczaje”1, mni do dokazu
Malicczégò ò pòdobnym titule2. Dzysdniowi gazétnicë colemało przepisywają jeden òd
drëdżégò, mało co zmieniwają, w tim – rzecz jasnô wiedno – nôzwëskò autora3. Nijak
nie je znóné gazétnikóm z lokalnëch i regionalnëch cządników baro bëlné przedwòjnowé
dzeło trzech wiôldżich autorów ò titule „Kaszubi. Kultura ludowa i język”, w jaczim je
zachtny materiał ò kaszëbsczi codniowòscë4. Na tim dokazu w wiôldżim dzélu òpiérelë
sã téż dwaji pierszi autorzë.
Czej równak przezérómë dzysdniowé produkcje w tim temace, tej wnet wiedno są òne
ò dôwny kaszëbsczi òbrzãdowòscë. Ni ma w nich nawetka próbów przërównaniô z dzysdniowim czasã5. A mùszimë doch wiedzec, że wiele z òbrzãdów, ò jaczich piselë jesz
Òdińc i Malicczi, zadżinãło. Zôs jinszé, ò jaczich nama sã zdôwô, że zadżinãłë, są dërch
żëwé w swiądze i żëcym Kaszëbów. Prawie na te nôbarżi jô chcã przëcësnąc w tim teksce. Wszëtczé òpisóné zwëczi są rezultatã mòjégò zdrzeniô na to w òstatnëch piãtnôsce
latach, do cze jô miôł leżnosc przë rëchtowanim programù „Rodnô Zemia”. Jaknoże
òbrzãdë na Kaszëbach są dëchtowno sparłãczoné z kòscelnym rokã, tej òpisywóm je
pòdług ti chronologii.

Agwańt
Dzys dnia agwańt mało co różni sã na Kaszëbach òd kòżdégò jinszégò czasu w rokù.
Mòże leno tim, że w krómòwëch òknach, a téż mediach, czëc je barżi swiąteczny cząd,
1

Wacław Odyniec, Kaszubskie obrzędy i obyczaje, Gdańsk 1985.
Longin Malicki, Rok obrzędowy na Kaszubach, Gdańsk 1986.
3
Òsoblëwi przëtrôfk gazétny nieùtcëwòtë zaszedł na zôczątkù 90. lat ùszłégò stalatégò, czedë w gazétnëch wëdówkach, co wëchòdzëłë pòd pòspólnym titlã „Nasz Tygodnik” jeden z lokalnëch gazétników pisôł jesz rôz pòd swòjim mionã wnetka słowò w słowò Kaszubskie obrzędy i obyczaje prof.
Wacława Odyńca.
4
Friedrich Lorentz-Adam Fischer-Tadeusz Lehr-Spławiński, Kaszubi. Kultura ludowa i język, Instytut Bałtycki, Toruń 1934.
5
Wëjimkã je tuwò artikel w „Forum Pomorskim” òpiarti na wëdowiédzë z autorã tuwò tu referatu z
òdjimiãcama wëdarzeniów. Widzymë w tim gwësną próbã konfrontacëji zwëków znónëch z lëteraturë
z prôwdzëwim stanã lëdowëch òbrządków na Kaszëbach; wzerôj: Antoni Filipkowski, Gòdë na
Kaszëbach, „Forum Pomorskie”, grudzień 2008.
2
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przyjmuje ich do swych domów. Jerzy Walkusz z Hopowa, który z przebierańcami wędrował blisko sześćdziesiąt razy, uważa: – Ludzie stają się wygodni. Wolą wpatrywać
się całymi dniami w marnej jakości programy telewizyjne, niż wziąć udział we wspólnym kultywowaniu i tworzeniu kultury. Poza tym przebierańcy mogliby nieco pobrudzić
dywany lub wykładziny, dlatego nie chcą wpuszczać ich do mieszkań, co zupełnie kłóci się z istotą zwyczaju5.
Wciąż jednak żywa jest tradycja odwiedzania domów przez przebierańców zwanych najczęściej gwiazdką lub na północy Kaszub panëszką. Kolędnicy ci przychodzą
w Wigilię. Na przedzie idzie policjant, który pyta gospodarzy: Chceta wa przëjąc
gwiôzdkã?. Po otrzymaniu zgody cała grupa wchodzi do domu.
Wśród przebierańców jest kozioł, który goni dziewczęta, bocian je obszczypuje, kominiarz wymiata sadzę i smaruje nią domowników, koń rży i tańczy. Jest też cygan prowadzący groźnego niedźwiedzia, strëch i baba czyli dziadowie, muzykant i główna postać zwana gwiôzdką. Występom towarzyszy śmiech, pisk, krzyki i ogólny harmider. Ich
obecność przede wszystkim powinny odczuć dziewczęta. To zwiastuje im szczęście w dojrzałym życiu.
Dawniej przebierańcy byli bardzo odważni. Po ich wizycie trzeba było kilkanaście
minut poświęcić na dokładne sprzątanie. Kiedyś zbierano wiązki słomy i obwiązywano nimi owoce w celu zapewnienia dobrego urodzaju. Teraz są delikatni, czasami aż za
bardzo. Wiąże się to z niezrozumieniem niektórych gospodarzy, którzy z powodu wygodnictwa nie chcą przyjmować ich w domu. Bywa też tak, że ludzie oczekują przebierańców i mogą być bardzo zawiedzeni, gdy nie przyjdą. Dotyczy to głównie terenów podtrójmiejskich zamieszkałych w dużym stopniu przez nowych osiedleńców spoza Kaszub. – Gdy raz pominęliśmy jedno nowe obejście (wiedziałam, że gospodarze
nie są Kaszubami), oni sami wyszli do nas. Czuli się urażeni. Zaprosili nas do środka.
Przyjęli wspaniale – wspomina Grażyna Bychowska z Banina6.
Nieco inną formacją przebierańców są gwiżdże, którzy wędrują aż do święta Trzech
Króli. Wyglądem zewnętrznym niewiele się różnią, natomiast ich występom towarzyszą śpiewy i recytacje wierszy o narodzeniu Chrystusa. Tę formę od kilkudziesięciu lat
podtrzymują też klerycy z Pelplina i Oliwy, co roku odwiedzając pobliskie parafie
z przedstawieniem. -Jeździmy też do proboszczów, którzy są Kaszubami, ale też do księży nie-Kaszubów, którzy są zainteresowani kultywowaniem kaszubskiej tradycji. Bywamy nawet w samym centrum Gdańska. Często tamtejsi księża i wierni są bardzo zainteresowani kaszubskimi zwyczajami i chętnie wsłuchują się w brzmienie języka kaszubskiego – mówił w 2001 roku kleryk Leszek Jażdżewski. W przedstawieniu jest też sporo pięknych kolęd kaszubskich7.
5

Rodnô Zemia, 28.11.1999 r.
Pryczkowski E., Święta Bożego Narodzenia na Kaszubach [w:] Czas Żukowa, nr 16, grudzień 2002 r.;
Pryczkowski E., Zwyczaje, które przynoszą radość, „Czas Żukowa”, nr 12/03, grudzień 2003 r.
7 Bisewska M., Pryczkowski E., Gwiżdże z seminarium w Baninie, „Czas Żukowa”, nr 17, styczeń 2003 r.
6
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nigle agwańtowi. Zaczinô sã pò sw. Andrzeju. Na Kaszëbach mało są znóné andrzejkòwé
wróżbë. Dopiérze w òstatnëch latach òne sã rozkòscérzëłë. Chòc wzmiónka ò dzéwczëcëch wróżbach miłosnëch je ju w ksążce „Kaszubi. Kultura ludowa i język”. W agwańce më wspòminómë pierszé przińdzenié Christusa na zemiã, czerëjemë serca
wiérnëch, cobë żdelë na Jegò drëdżé przińdzenié na kùńcu czasów. Je to tej czas
pòbòżnégò i redosnégò żdaniô.
Przódë w tim czasu wszëtczé mùzyczné statczi bëłë sztël, przestrzégelë też pòstu.
Przeważnie panewczi bëłë wëmëté pòwiészoné na stronie. Jedlë tej jaja, sledze, chléb
z masłã abò szmôłtã, në i jesz jinszé chùdé jestkù. Òstri pòst béł we strzodë, piątczi
i sobòtë: – Przódë to nie bëłobë do pòmëszleniô, bë w agwańce słëchac mùzyczi – gôdają jesz dzys nôstarszi mieszkańcë. Tam sam ten zwëk je do dzys pòdtrzimiwóny6.
W dłudżé agwańtowé wieczorë sąsedzë sã zbiérelë na przãdzenim wełnë, skùbanim
piórów, wëplôtanim kòszi. Spiéwelë przë tim agwańtowé piesnie i gôdelë pòwiôstczi.
We wiele chëczach bëło téż òdmôwianié różańca. Przez to rodza sã lepszô pòspólnota
i solëdarnosc midzë lëdzama. Młodzónkòwie rëchtowelë rzeczë do gwiôzdczi. Jedne
trzeba bëło ùprawic, jinszé zrobic czësto òd nowa. Na Wilëją mùszało bëc wszëtkò fertich, żebë jic dali z tradicją dostóną òd starszich. Terô te dzélëczi òbrzãdowòscë czësto
zadżinãłë.
Mało znóny zwëk – a przede wszëtczim do dzys żëwi – je rëchtowanié agwańtowégò wińca, jaczi je pòwiészony na żërandolu. Jô sã z tim zeszedł w chëczach Kòłecczich w Żukòwie. Na wińcu je dwanôsce bąbòlów, chtërne òznôczają dwanôsce
miesãdzy. – Tak wiedno bëło ù nas. W kòżdą niedzelã më zapôliwómë nastãpną swiéczkã.
Ù mie doma to wiedno bëło robioné – gôdô Agata Kòłeckô.
W agwańce niecerplëwie żdaje sã na snôżé gòdowé zwëczi. Jednym z tëch, jaczé
mòcno sã rozwijają, są rozmajité ôrtë przezeblôkańców. Przë tim pòwstôwô wiele lëteracczich dokazów. Nôlepi to pòkôzywają przezérczi rëchtowóné òd dwadzesce lat w Serakòjcach7.

Gòdowi cząd
W czasach telemanii, kòmpùterizacji i zanëkaniô czãżkò je nalezc czas na rozmëszlenié, skùpienié i głãbòczé przeżëcé tegò wôżnégò czasu. Młodi ju nie są tak chãtny do
robòtë przë gwiôzdkach. Je tak temù, że corôz mni familiów przëjimô gwiôzdczi
w chëczach. Jerzi Walkùsz z Hopòwa, chtëren z przezeblôkańcama wanożił kòle sédmëdzesąt razy, tak gôdô: – Lëdze sã stôwaja wigódny. Wòlą ùzerac całima dniama
w marné programë telewizyjné, niżle wząc sã za dozéranié i twòrzenié kùlturë. Do te
przezeblôkańcë mòglëbë kąsk pòswinic tepichë abò wëscélôczi, temù nie chcą jich
wpùszczac do chëczi, co czësto przékùje jistoce zwëkù8.
6
7
8

Rodnô Zemia, 31.12.2000 r.
Patrz np.: Rodnô Zemia z 21.01.1996 r., 26.01.1997 r., 25.01.1998 r.
Rodnô Zemia, 28.11.1999 r.
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Generalnie jednak słabnie nieco śpiewanie kolęd przy choince. Zwyczaj ten podtrzymują wprawdzie Trzej Królowie zwani też Herodami, którzy na Kaszubach chodzą od
domu do domu w czasie między Bożym Narodzeniem i świętem Trzech Króli. Niestety, ten piękny element kaszubskiej kulturowości w ostatnich latach wyraźnie się zdewaluował. W Baninie, Miszewie, czy innych okolicznych wsiach dzieci wędrują już
przed świętami. Kolędy są słabo opanowane, natomiast strój i atrybuty bardzo skromne i zrobione naprędce. Solidniejsza zaś jest tylko puszka. Zwyczaj piękny, jak najbardziej godny pielęgnowania. Trzeba jednak pilnować, by wszelkie jego elementy były
należycie przestrzegane. Warto pomyśleć także, by dzieci uczyły się kaszubskich kolęd. Taki pozytywny zwiastun pojawił się w wykonaniu dzieci z Czeczewa, którzy od
dwóch lat chodzą z szopką, mówiąc i śpiewając po kaszubsku8.
Ciekawym, choć prawie nieznanym, zwyczajem są „brentopi”. W przedwojennej
literaturze spotykamy wszakże zapisy o „brentopach” lub „brumtopach”, ale już z adnotacją: zwyczaj zapomniany. Tymczasem okazuje się, że zwyczaj jeszcze do niedawna był regularnie praktykowany, a ostatnio okazjonalnie w parafiach Hopowo, Kiełpino i Somonino. Osobiście spotkałem się z nim w rodzinie Elgertów z Borcza. Jest
to szczególny rodzaj przebierańców. Grupa składa się z czterech mężczyzn. Chodzą
w okresie między Wigilią a Sylwestrem śpiewając i składając życzenia. Tempo i rytm
wygrywają na brentopie, czyli burczybasie, stąd nazwa grupy. Wszyscy są jednakowo ubrani. Zakładają czarne buty, rękawiczki, czarne spodnie z czerwonym lampasem i białą koszulę przepasaną skórzanym paskiem zwanym po kaszubsku kopel. Przez
lewe ramię przerzucona jest czerwona wstążka, a u boku zwisa szabelka. Na głowie
każdego z nich dumnie spoczywa korona ze zwisającymi do ramion kolorowymi paskami. W odróżnieniu od tradycyjnych przebierańców, brentopów przyjmowano w każdym domu9.
W sylwestrowy dzień również chodzą przebierańcy, ale już tylko w Strzelnie koło Pucka i okolicy. Zwani są tam niedźwiedziem. Dawniej popularny były też psoty,
które rzekomo pozostały po starym roku. Teraz ten wątpliwej jakości zwyczaj całkowicie zanikł.

Adwent
Dzisiejszy adwent niewiele już różni się na Kaszubach od każdego innego okresu w roku. Może jedynie tym, że w witrynach wystawowych, a także mediach, wyczuwa się
raczej atmosferę świąteczną, aniżeli adwentową. Zaczyna się po św. Andrzeju. Na Kaszubach mało znane są wróżby andrzejkowe. Rozpowszechniły się głównie w ostatnich latach. Choć wzmianka o dziewczęcych wróżbach miłosnych znalazła się już
8
W dużym stopniu jest to zasługa nauczycieli Jerzego Stachurskiego i Lucyny Reiter-Szczygieł,
a zwłaszcza zdolnego ucznia Grzegorza Herrmanna – kilkakrotnego laureata konkursu „Rodnô Mòwa”.
9
Rodnô Zemia, 28.12.2003 r.
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Dërch je równak znónô tradicjô òdwiédzaniô chëczi przez przezeblôkańców
nazéwónëch colemało gwiôzdką abò barżi na nordze Kaszëb panëszką. Kòlãdnicë ti
przëchôdają w Wilëją. Na przódkù jidze szandara, chtëren pitô gòspòdarzów: Chceta
wa przëjąc gwiôzdkã?. Pò dostanim zgòdë całé karno wchôdô do chëczi.
Westrzód przezeblôkańców je kòzéł, chtëren gòni dzéwczãta, bòcón je szczipie,
kòminôrz wëmiôtô szadzã i smarëje nią domôcëch, kón rżi i tańcëje. Je téż cëgón, co
prowadzy groznégò miedwiedza, strëch i baba, a wic dżadzë, mùzykańt i nôpierszô
pòstacjô zwónô gwiôzdką. Jich wëstãpóm towarzi smiéch, pisk, i òglowi wërwas. Nôbarżi mùszą jich òdczëc dzewùsë. To zwiastëje szczescé w dodrzeniałim żëcym.
Piérwi przezeblôkańcë bëlë baro òdwôżny. Jak òni przeszlë dërch, tej trzeba bëło
czilenôsce minut sprzątac chëczë. Czedës zbiérelë pò nich stebła słomë i òbwiązywelë brzadowé drzewa, żebë zagwësnic dobri òbrodzôj. Terô òni są delikatny, nawetka jaż za baro. Je tak, bò gòspòdarze nie rozmieją tegò i dlô wigòdë nie chcą jich przëjimac w chëczach. Biwô téż tak, że lëdze żdają na przezeblôkańców i mògą bëc baro zawiodłi, czej nie przińdą. Doticzi to òsoblëwie kòlmiastowëch terenów, dze mieszkô
wiele lëdzy przeszłëch spòza Kaszëb. – Czej më rôz pòminãlë jedne nowé chëczë (jô
wiedza, że gòspòdarze nie są Kaszëbama), tej òni sami wëszlë do nas. Bëlë ùrażony.
Przërôczëlë nas do westrzódka. Wspaniale ùgòscëlë – wspòminô Grażina Bichòwskô
z Banina9.
Kąsk jinszima przezeblôkańcama są gwiżdże, chrtërny wanożą jaż do Trzech Króli.
Pò wiérzchù różnią sã prôwdac mało co, leno jich wëstãpë są ze spiéwama i recytowanim wiérztów ò narodzenim Christusa. Tã fòrmã òd cziledzesąt lat pòdtrzimiwają klericë z Pelplina i Òlëwë, chtërny co rokù òdwiédzają pòblisczé parafie z przedstôwkã.
– Më jezdzymë do probòszczów, chtërny są Kaszëbama, ale téż do ksãżi nié-Kaszëbów,
co dbadzą ò kùltiwòwanié kaszëbsczi tradicji. Biwómë nawetka w samim centrum Gduńska. Tej sej tamtészi ksãża i wiérny są baro zajinteresowóny kaszëbsczima zwëkama
i rôd słëchają naszi rodny mòwë – gôdôł w 2001 rokù klerik Leszk Jażdżewsczi.
W przedstôwkù je téż dosc tëli kaszëbsczich kòlãdów10.
Òglowò równak corôz mni sã spiéwô kaszëbsczé kòlãdë przë dance. Zwëk ten
prôwdac trzimają Trzeji Królowie czasã nazéwóny też Herodama, jaczi na Kaszëbach
chòdzą òd chëczi do chëczi w czasu òd Gòdów do Trzech Króli. Przikré je, że ten
dzélëk kaszëbsczi kùlturowòscë sã òstatno zeszpacył. W Baninie, Miszewie, czë jinszich òkòlëcznëch wsach dzecë wanożą ju przed swiãtama. Kòlãdë słabò znają, zôs
òblok i atribùtë są baro marné, zrobioné na sermater. Bëlniészô leno je biksa na dëtczi.
Zwëk je snôżi, jak nôbarżi wôrtny pòdtrzimaniô. Trzeba równak pilowac, żebë wszelczé
jegò dzélëczi bëłë prowadzoné, jak sã nôleżi. Wôrt pòmëslec, bë dzecë ùczëłë sã
9

Pryczkowski E., Święta Bożego Narodzenia na Kaszubach, „Czas Żukowa”, nr 16, grudzień 2002 r.,
Pryczkowski E., Zwyczaje, które przynoszą radość, „Czas Żukowa”, nr 12/03, grudzień 2003 r.
10 Bisewska M., Pryczkowski E., Gwiżdże z seminarium w Baninie, „Czas Żukowa”, nr 17, styczeń
2003 r.
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w publikacji „Kaszubi. Kultura ludowa i język”. W adwencie wspominamy pierwsze
przyjście Chrystusa na ziemię, kierujemy serca wiernych ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia u końca czasów. Jest to więc czas pobożnego i radosnego oczekiwania.
Dawniej w tym czasie cichły wszystkie instrumenty muzyczne oraz przestrzegano
postu. Najczęściej patelnie były wymyte i odwieszone na bok. Jadano wówczas jajka,
śledzie, chleb z masłem bądź smalcem oraz inne dietetyczne produkty. Ścisły post obowiązywał w środy, piątki i soboty. – Przódë to nie bëłobë do pòmëszleniô, bë w agwańce słëchac mùzyczi – mówią dziś najstarsi mieszkańcy. W niektórych rodzinach do dziś
zwyczaj ten jest przestrzegany10.
W długie adwentowe wieczory sąsiedzi zbierali się na przędzeniu wełny, skubaniu
pierza, wyplataniu koszy. Śpiewali przy tym pieśni adwentowe i snuli długie opowieści. Powszechne było też codzienne odmawianie różańca. Rodziła się przez to większa
wspólnota i solidarność międzyludzka. Młodzieńcy przygotowywali rekwizyty potrzebne do gwiazdki. Niektóre trzeba było naprawić, inne zrobić od nowa. Wszystko na Wigilię musiało być gotowe, aby kontynuować tradycję przekazaną z pokoleń. Obecnie
te elementy obrzędowości zanikły całkowicie.
Mało znanym zwyczajem – a przede wszystkim praktykowanym do dziś – jest przygotowanie wieńca adwentowego, który zawieszony jest na żyrandolu. Spotkałem się
z nim w domu Kołeckich w Żukowie. Na wieńcu jest dwanaście bombek, które oznaczają dwanaście miesięcy. – Tak było u nas zawsze. Co niedzielę zapalamy kolejną
świeczkę. W moim domu zawsze to praktykowano – mówi Agata Kołecka.
W adwencie z niecierpliwością wyczekuje się przepięknych zwyczajów bożonarodzeniowych. Jednym z tych, które przeżywają rozkwit, są różne formy przebierańców.
Sprzyja temu także rozwój form literackich. Najlepiej ukazują to przeglądy organizowane od dwudziestu lat w Sierakowicach11.

Post i czas wielkanocny
Na swiãtégò Józwa bez pòle brózda – mówi znane przysłowie, które dawniej traktowano niemal jak przykazanie. – Ciągle jeszcze żywy jest zwyczaj przeorywania pierwszej
skiby – przypomina Robert Bejer z Czeczewa, który, o ile aura pozwala, stara się każdego roku zadośćuczynić odwiecznej tradycji12.
Zarówno ta parafia, jak i sąsiednie Pomieczyno i jeszcze wiele innych na Kaszubach
za patrona ma właśnie św. Józefa. Imię to jest też bardzo popularne, zwłaszcza w średnim i starszym pokoleniu. Od kilku lat dzień ten stał się Świętem Jedności Kaszubów,
jako wspomnienie pierwszej wzmianki o Kaszubach z roku 1238. Z tym związana jest
współczesna tradycja zjazdów akordeonistów, która – choć bardzo sympatyczna – kłóci
10
11
12

Rodnô Zemia, 31.12.2000 r.
Patrz np.: Rodnô Zemia z 21.01.1996 r., 26.01.1997 r., 25.01.1998 r.
Rodnô Zemia, 14.03.1999 r.
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kaszëbsczich kòlãd. Taczi dobri zwiestnik pòjawił sã dzãka dzecóm z Czeczewa, chtërnë
òd dwùch lat chòdzą z szopką, gôdają i spiéwają pò kaszëbskù11.
Czekawim, chòc czësto mało znónym, zwëkã są „brentopi”. W przedwòjnowi lëteraturze mòże nalezc zapisczi ò „brentopach” abò „brumtopach”, ale ju z przëpiskã:
zwëk zabôczony. Timczasã sã òkôzywô, że zwëk jesz do niedôwna béł dërch praktikòwóny, a òstatno tej sej w parafiach Hopòwò, Kôłpino i Somònino. Jô sóm spòtkôł
sã z nim w familii Elgertów z Bórcza. Je to òsoblëwi ôrt przezeblôkańców. Karno
skłôdô sã ze sztërzech chłopów. Chòdzą w czasu midzë Wilëją a Sylwestrã spiéwającë
i skłôdającë żëczbë. Chùtkòsc i ritm wëgriwają na brentopie, stądka je nazwa karna.
Wszëtcë są tak samò òblokłi. Mają czôrné bótë, rãkawice, czôrné bùksë z czerwònym
lampasã i biôłą kòszëlã przepaszoną skórzanym pasã nazéwónym pò kaszëbskù kopel. Przez lewé remiã je przerzuconô czerwònô szléfa, a kòl bòkù wisô szabla. Na
głowie kòżdégò z nich bùszno ùczëpłô je kòruna ze zwisającyma do remión farwnyma pasykama. Procemkù tradicyjnym przezeblôkańcóm, brentopów przëjimelë w kòżdi
chëczë12.
W sylwestra téż chòdzą przezeblôkańcë, le że dzys blós w Strzelnie kòle Pùcka
i òkòlim. Nazéwóny sa tam miedwiedzã. Przódë bëłë robioné w tim czasu téż psotë, jaczé
miałë nibë òstac pò stôrim rokù. Terô ten kąsk wątplëwi jakòscë zwëk czësto zadżinął.

Pòst i jastrowi cząd
Na swiãtégò Józwa bez pòle brózda – gôdô stôré przësłowié, jaczé piérwi bëło jak
przëkôzanié. – Dërch jesz je żëwi zwëk przeòraniô pierszi sczibë – przëbôcziwô Robert Bejer z Czeczewa, chtëren, żelë wiodro pòzwòliwô, mô starã rok w rok trzëmac
stôrą tradicjã13.
Ta parafiô, jak i sąsedné Pòmieczëno i jesz wiele jinszich na Kaszëbach mô prawie
za patrona sw. Józwa. Wiele chłopów, òsoblëwie w strzédnym i starszim wiekù, nosy
to miono. Òd czile lat nen dzéń stôł sã téż Swiãtã Jednotë Kaszëbów, na pamiątkã pierszi wzmiónczi ò Kaszëbach z rokù 1238. Z tim parłãczi sã dzysdniowô tradicjô zjazdów akòrdionistów, chtërna – chòc je baro sympaticznô – kąsk sã równak sztridëje
z dôwnym przeżiwanim Wiôldzégò Pòstu, w chtërnym mùzyka tej bëła sztël. To szło
ò przënôleżné przërëchtowanié sã na jastrowé swiãta. Jak tak bëło robioné, tej redota
z nadińdzeniô swiãtów bëła wiele wikszô. Dzys dnia wiôlgòpòstné zwëczi ògrańcziwają sã głównie do chòdzeniô na piątkòwé stacje.
Czekawé je to, że jak dżiną jedne zwëczi, tej pòwstôwają jinszé. Dzãka rësznym
szkólnym – regionalistóm dobrze rozwijô sã zwëk robieniô wiôldżich, czilemétrowëch,
11

W tim je wiôlgô zasłëga szkólnëch Jerzégo Stachursczégò i Lucynë Reiter – Szczygieł, a òsoblëwò
zdolnégò ucznia, Grzegòrza Herrmanna –czilenôsce razë nôdgrodnika kònkùrsu „Rodnô Mòwa”.
12 Rodnô Zemia, 28.12. 2003 r.
13 Rodnô Zemia, 14.03.1999 r.
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się nieco z dawnym przeżywaniem Wielkiego Postu całkowicie pozbawionego muzyki. Chodziło o odpowiednie przygotowanie się na święta wielkanocne. W efekcie takiego postępowania radość z nadejścia świąt była znacznie większa. Obecnie wielkopostne zwyczaje ograniczają się głównie do uczęszczania na piątkowe nabożeństwa
Drogi Krzyżowej.
Co ciekawe, zanik niektórych zwyczajów powoduje powstawanie innych. Dzięki
aktywnym nauczycielom – regionalistom nieźle rozwija się zwyczaj robienia wielkich,
kilkumetrowych, palm. Dzieło to rozpoczął Witold Bobrowski z Głodnicy. Co roku,
w Niedzielę Palmową, odbywa się konkurs i poświęcenie palm w kościele w Strzepczu13. Podobnie jest już w Gniewinie i Brusach, gdzie palmy te biorą udział w procesji przez całe miasto. Duże zasługi mają w tym dziele twórcy ludowi. Od kilku lat Edmund Zieliński z Gdańska bierze udział w warsztatach, które wzbudzają zainteresowanie twórczością regionu wśród dzieci.
Oczywiście, święcenie palm jest praktykowane od bardzo dawna. Do tego stosuje
się przede wszystkim bazie. Według wierzeń palmy chronią domostwo przed pożarem,
wichurą lub sztormem. Podczas silnych burz palmę palono w domowym ognisku. Jeszcze dziś często domownicy zjadają po jednym pączku, wierząc, że chroni to przed chorobami gardła.
Dawniej znany był na Kaszubach zwyczaj odwiedzania sąsiadów w Niedzielę Palmową. Towarzyszyło temu symboliczne chłostanie poświęconą wierzbą. Uderzający
mówił przy tym: Wierzba bije, jô nie bijã. Za tidzéń wiôldżi dzéń, za nocë trzë a trzë są
Jastrë. Z tym zwyczajem już nigdzie się nie spotkałem, natomiast wręcz sensacyjne
było dla mnie odkrycie podobnego zwyczaju uważanego za dawno już zaginiony. Friedrich Lorentz zanotował w 1934 roku, że w okolicy Strzepcza wczesnym rankiem
w Wielki Piątek rodzice smagają dzieci, mówiąc Płaczëta, dzys je Płaczëbòga14. Strzepcz
leży w gminie Linia. W poszukiwaniu śladów tego ciekawego zwyczaju udałem się
w te strony, dokładnie na przeciwległy kraniec gminy do wsi Kętrzyno. Trafiłem do sędziwych Elżbiety i Jana Naczków, którzy powiedzieli: Pón Jezës béł biti rózgama
i trzcëną, tej lëdze téż mùszą dostac. Ù nas bëłë brzózczi, te téż cygną. Tej mëma zamòcza
je wiedno w wòdze, żebë òne jesz barżi cygnãłë. Wiedno wczas reno w piątk to dało. Ù
nas më to trzimómë dali. Terô syn wiedno to prowadzy15.
Do niedawna uważano też, że całkowicie zanikło obmywanie twarzy w niedzielny wielkanocny poranek. Okazuje się, że jest jeszcze sporo rodzin, które regularnie
praktykują go16, a – w efekcie przekazów medialnych – niektórzy wracają do jego

13

Rodnô Zemia, 31.03.2002 r., 11.04. 2004 r., 18.03.2008 r.
Fr. Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, Kaszubi. Kultura ludowa i język, Instytut Bałtycki, Toruń 1934.
15 Rodnô Zemia, 23.04.2000 r.
16 Po raz pierwszy zetknąłem się z oryginalną wersją tego zwyczaju w rodzinie Gołąbków w Łebieńskiej Hucie, patrz: Rodnô Zemia, 07.04.1996 r.
14
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palmów. Dzeło to zaczął Witold Bòbrowsczi z Głodnicë. W kòżdą Palmòwą Niedzelã
òdbiwô sã kònkùrs i pòswiãcenié palmów w kòscele w Strzépczu14. Na nen ôrt je téż
w Gniewinie i Brusach, dze te palmë jidą w procesji przez całé miasto. Wiele przë tim
dobrégò robią lëdowi ùtwórcë. Òd czile lat Edmùnd Zelińsczi ze Gduńska je na warkòwniach, jaczé pòbùdzają zaczekawienié ùtwórstwã regionu westrzód dzecy.
Je wiedzec, że swiãcenié palmów bëło òd dôwien dôwna. Do te bierze sã colemało wierzbòwé pączczi. Pòdług wierzeniów palmë chronią domôctwò òd ògnia, wiatrów
abò sztormù. W wiôldżich grzëmòtach palmë pôlelë w domòwim ògniu. Jesz dzys
domôcy zjôdają pò jednym pączkù, żebë ùstrzéc sã przed chòrobama gardła.
Piérwi znóny béł na Kaszëbach zwëk òdwiédzaniô sąsadów w Palmòwą Niedzelã.
Temù towarzëło symbòliczné gëldzenié pòswiãconą wierzbą. Ten, chto bił, gôdôł
przë tim: Wierzba bije, jô nie bijã. Za tidzéń wiôldżi dzéń, za nocë trzë a trzë są
Jastrë. Z tim zwëkã jô sã ju nigdze nie zeszedł, za to wnet sensacyjné bëło dlô mie
òdkrëcé pòdobnégò zwëkù ùwôżónégò ju dôwno za zadżiniony. Friedrich Lorentz
zanotowôł w 1934 rokù, że w òkòlim Strzépcza wczas reno w Wiôldżi Piątk starszi
dëgùją dzecë i gôdają: Płaczëta, dzys je Płaczëbòga15. Strzépcz leżi w gminie Lëniô.
Żebë trafic na szlachë tegò zwëkù jô rëgnął w te stronë, brewiter na drëdżi kùńc
gminë, do wsë Kãtrzëno. Jô zajachôł do stôrëch ju Elżbiétë i Jana Naczków, chtërny
rzeklë: Pón Jezës béł biti rózgama i trzcëną, tej lëdze téż mùszą dostac. Ù nas bëłë
brzózczi, te téż cygną. Tej mëma zamòcza je wiedno w wòdze, żebë òne jesz barżi
cygnãłë. Wiedno wczas reno w piątk to dało. Ù nas më to trzimómë dali. Terô syn wiedno to prowadzy16.
Jesz do niedôwna mëslelë téż, że czësto zadzinãło òbmiwanié gãbë w niedzélny jastrowi pòrénk. A wejle, je jesz wiele familiów, co regùlar dozérają gò17, a – w rezultace medialnëch przekazów – niechtërny wrôcają do jegò pòdtrzimiwaniô. Rôd je téż
wëkòrzëstiwóny w szkòłowi ùczbie, co dërch gò na nowò dwigô18.
Na przikładze jastrowëch swiãt mòżemë zmerkac, że jim blëżi Gduńska, ùznôwónégò za stolëcã Kaszëb, tim słabszé są kaszëbsczé zwëczi. W samim Gduńskù ni ma
ju dëgùsów, to je prëczkòwaniô witkama jałówca abò brzózczi. Zwëk ten òstôł le w niechtërnëch trójmiejsczich chëczach. Mòże nawetka w niejednëch sã ùgwësnił w òstatnëch
latach. Hildegarda Iwan z Sopòtu, Kaszëbka, jakô mieszkô tam òd dzectwa, do dzys
dozérô zwëk dëgòwaniô, pòdobnie familie ji sënów. Wszãdze je za to niékaszëbsczé lanié wòdë. Jim równak dali òd wiôldżich miastów tim lepi sã trzimô zwëk dëgòwaniô.
14

Rodnô Zemia, 31.03.2002, 11.04. 2004, 18.03.2008.
F. Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, Kaszubi. Kultura ludowa i język, Instytut Bałtycki, Toruń 1934.
16 Rodnô Zemia, 23.04.2000r.
17 Pierszi rôz jem sã pòtkôł z apartnym ùjimiãcym tegò zwëkù w rodzëznie Gòłąbków w Łebińsczi
Hëce wzerôj: Rodnô Zemia, 07.04.1996.
18 Rodnô Zemia, 11.04. 2004, 12.04.2009 r. Z prostą fòrmą jegò sporadicznégò ju praktikòwaniégò
pòtkôł jem sã m.jin. w Łebieńsczi Hëce, Niepòczołejcach, Paczewie, Stajszewie, Stążkach.
15
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kultywowania. Chętnie jest wykorzystywany w edukacji szkolnej, co przyczynia się do
jego wskrzeszania17.
Na przykładzie świąt wielkanocnych można stwierdzić, że im bliżej Gdańska, uważanego za stolicę Kaszub, słabsze są zwyczaje kaszubskie. W samym Gdańsku nie spotyka się na ulicach dëgùsów, czyli zwyczaju smagania rózgami jałowca lub witkami
brzozy. Zwyczaj ten zachował się jedynie w niektórych trójmiejskich domach. Być może w niektórych się nawet ugruntował w ostatnich latach. Hildegarda Iwan z Sopotu,
Kaszubka mieszkająca w tym mieście od dzieciństwa, do dziś pielęgnuje zwyczaj dyngowania, podobnie rodziny jej synów. Wszechobecne jest jednak niekaszubskie lanie
wody. Im dalej jednak od wielkich skupisk miejskich tym lepiej trzyma się zwyczaj
dyngowania. W Parchowie pod Bytowem trudno sobie wyobrazić drugi dzień Wielkanocy bez goniących pomiędzy domostwami dzieciaków z witkami oraz kawalerów penetrujących w dyngusem domy w poszukiwaniu panien18. Szansą na zachowanie zwyczaju jest coraz częstsze wykorzystywanie go w przedstawieniach przygotowywanych
przez amatorskie grupy teatralne, na przykład w Kętrzynie, Miłoszewie, Kamienicy
Szlacheckiej czy Paczewie19.

Nabożeństwa majowe i Boże Ciało
Odprawianie nabożeństw majowych przy krzyżach (bożymękach) lub przy kapliczkach
przydrożnych wciąż jest dosyć popularnym zwyczajem. Nie jest dziś niczym nadzwyczajnym obraz zgromadzonych przy krzyżu ludzi tuż obok ruchliwej drogi, na przykład w Kczewie czy Baninie. Oprócz wspólnej modlitwy, zwyczaj daje okazję do chwili zadumy oraz
wspólnych rozmów. Stanowi przez to element kulturowy integrujący lokalną społeczność20.
Podobnie jak majowe plenerowy charakter mają obchody Bożego Ciała. W pewnym
sensie jego klimat przypomina odpusty, aczkolwiek bardziej w sferze theatrum niż sacrum. Ma ono przede wszystkim głęboki wymiar religijny, w którym świątynią staje się
cała wieś, okolica, domostwa, a nawet ptactwo latające, czy – jak w przypadku Banina
i Matarni – lądujące samoloty. W ujęciu eschatologicznym jest to uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. W Polsce Boże Ciało obchodzi się w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, a więc jest to święto
ruchome wypadające zawsze sześćdziesiąt dni po Wielkanocy.
W przywoływanym dziele z 1934 roku czytamy: Na Boże Ciało zdobią Kaszubi kościół, domu i ulice oraz ołtarze ustawione na dworze gałęziami brzozowymi i lipowymi.
17

Rodnô Zemia, 11.04. 2004 r., 12.04.2009 r. Z naturalną formą jego sporadycznego już praktykowania zetknąłem się m.in. w Łebieńskiej Hucie, Niepoczołowicach, Paczewie, Staniszewie, Stążkach.
18 Informacja od Joanny Szroeder – nauczycielki języka kaszubskiego z Parchowa.
19 Rodnô Zemia, 4.04.1999 r., 23.04.2000 r., 14.04.2002 r., 25.03.2008 r.
20 Rodnô Zemia, 19.05.2002 r.
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W Parchòwie kòle Bëtowa ni ma mòwë, żebë drëdżi dzéń Jastrów sã mógł òdbëc bez
gòniącëch midzë chëczama dzôtków z witkama i brutkarzów zazérającëch z dëgówką
do chëczi, w chtërnëch są dzewùsë19. Szansą na to, żebë nen zwëk òstôł, są corôz
czãstszé przedstôwczi rëchtowóné przez amatorsczé karna teatralné, na przikłôd w Kãtrzënie, Miłoszewie, Szlachetny Kamińcë czë Paczewie20.

Majewé nôbòżéństwa i Bòżé Cało
Òdprôwianié majewëch przë krziżach (bòżichmãkach) abò przë przëdrożnëch kaplëczkach przëdrożnëch dërch je dosc pòpùlarnym zwëkã. Nie je dzys nick dzywnégò karno zeszłëch przë krziżu kòle rëchlëwi drodżi, na przikłôd w Kczewie czë Baninie.
Òkróm pòspólny mòdlëtwë, zwëk nen dôwô mòżnosc, bë sã przez sztërk rozmëslëc
i pògadac so. Je przez to kùlturowim elemeńtã, co parłãczi lokalną spòlëznã21.
Wnetka na nen sóm ôrt bùtnowi charakter mają òbchòdë Bòżégò Cała. W jaczims
dzélu jegò klimat przëbôcziwô òdpùstë, chòc barżi mòże w sferze teatrum, jak sacrum.
Przede wszëtczim mô òno głãbòczi religijny znaczënk, w chtërnym swiãtnicą stôwô sã
całô wies, òkòlé, òbòrë, a nawetka lôtającé ptôchë, czë – jak w przëtrôfkù Banina i Matarni – lądëjącé flégrë. W teòlogicznym òbjimie je to ùroczëzna lëturgicznô kù tczë
Nôswiãtszégò Sakrameńtu. Wiérny òsoblëwie wspòminają Òstatną Wieczerzã i Przemienienié chleba i wina w Cało i Krew Christusa. W Pòlsce Bòżé Cało fejrëje sã we czwiôrtk
pò òktawie Zesłaniô Dëcha Swiãtégò, to je tej rëszné swiãto, jaczé trôfiô wiedno szescdzesąt dni pò Jastrach.
W przëwòłiwónym dokazu z 1934 rokù më czëtómë: Na Boże Ciało zdobią Kaszubi kościół, domy i ulice oraz ołtarze ustawione na dworze gałęziami brzozowymi i lipowymi. Po procesji zbierają kobiety gałęzie i utykają je w ogrodach i na polach, aby
powiększyć przez to urodzaj i uchronić rośliny przed gąsienicami. W oktawę Bożego
Ciała święci się wianki z tymianku, rozchodnika i macierzanki, którym przypisuje się
rozmaite cudowne właściwości: zawieszone w kuchni zapobiegają przedwczesnemu
kwaśnieniu mleka. Podczas burzy zawiesza się je przed drzwiami dla uchronienia się
od uderzeń pioruna. Kilka wyjętych z wianka kwiatków, włożonych w pierwszy snopek,
chroni zwiezione plony przed zniszczeniem przez piorun czy przez myszy. Bydło okadzone wiankami jest niewrażliwe na czary, gąsięta przeciągnięte przez wianek nie chorują i nie podlegają urokowi 22. Mało co ju z tegò òstało, òkróm zwëkòwégò strojeniô
chëczów i kòscoła. Lëdze téż rôd bierzą do chëczi pòswiãconé wietewczi brzózczi
w nôdzeji, że mają òne bëlné znanczi.
19

Informacjô òd Joannë Szroeder – szkólny kaszëbsczégò jãzëka z Parchowa.
Rodnô Zemia, 4.04.1999, 23.04.2000, 14.04.2002, 25.03.2008 r.
21 Rodnô Zemia, 19.05. 2002 r.
22 F. Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, Kaszubi. Kultura ludowa i język, Instytut Bałtycki, Toruń 1934.
20
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Po procesji zbierają kobiety gałęzie i utykają je w ogrodach i na polach, aby powiększyć przez to urodzaj i uchronić rośliny przed gąsienicami. W oktawę Bożego Ciała
święci się wianki z tymianku, rozchodnika i macierzanki, którym przypisuje się rozmaite cudowne właściwości: zawieszone w kuchni zapobiegają przedwczesnemu kwaśnieniu mleka. Podczas burzy zawiesza się je przed drzwiami dla uchronienia się od uderzeń pioruna. Kilka wyjętych z wianka kwiatków, włożonych w pierwszy snopek, chroni zwiezione plony przed zniszczeniem przez piorun czy przez myszy. Bydło okadzone
wiankami jest niewrażliwe na czary, gąsięta przeciągnięte przez wianek nie chorują
i nie podlegają urokowi 21. Niewiele już z tego pozostało, oprócz zwyczajowego przystrajania domów i kościoła. Chętnie też ludzie biorą do domów poświęcone gałązki
brzozy, ufając w ich pozytywne właściwości.

Sobótki i ścinanie kani
Dzień św. Jana miał zawsze wielkie znaczenie w tradycji kaszubskiej. Do tego stopnia,
że nawet jedno z kaszubskich określeń czerwca brzmi swiãtojańsczi. Najpopularniejszy zwyczaj to wciąż sobótki wywodzące się z czasów pogańskich. Zwyczaj ten chętnie praktykowany jest na całych Kaszubach. Towarzyszą mu festyny, jarmarki, zabawy, występy przeróżnych zespołów etc. Niemal wszyscy, w mniej czy bardziej bezpośredni sposób, biorą w nim udział. Bodaj najbardziej widowiskowe sobótki odbywają
się w Jastarni, gdzie zachował się prastary zwyczaj palenia smolnej beczki umocowanej na wysokim drągu22.
Zdecydowanie mniej znane jest ścinanie kani – obrzęd niezwykle ciekawy, znany
tylko na Kaszubach. Już przed wojną pisano o nim w czasie przeszłym: We wsiach na
Kępie Swarzewskiej i Puckiej obchodzono ten dzień dawniej jeszcze w inny sposób,
mianowicie przedstawiając widowisko ludowe „Scynanié kanie”. Treścią widowiska
jest oskarżenie, zasądzenie, i ukaranie kani, której krzyk tłumaczy Kaszub jako „pic, pic”
i którą czyni odpowiedzialną za zdarzającą się często przed św. Janem, niepożądaną
dla rolnika suszę23. W rzeczywistości obrzęd ten przetrwał w naturalnej postaci do czasów współczesnych w miejscowości Strzelno pod Puckiem24. Dzięki temu mógł odżyć
w wielu miejscowościach regionu. Duże znaczenie mają tu dzieła literackie oparte na
tradycji tego obrzędu Jana Karnowskiego, czy Pawła Szefki, a zwłaszcza niedokończona,
wydana pośmiertnie, rozprawa doktorska Jana Rompskiego „Ścinanie kani”25. Sam
obrzęd jest niezwykle widowiskowy. Biorą w nim udział: sołtys, sędzia, leśniczy,
21

Fr. Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, Kaszubi. Kultura ludowa i język, Instytut Bałtycki, Toruń 1934.
22 Rodnô Zemia, 27.06.1999 r.
23 Fr. Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, Kaszubi. Kultura ludowa i język, Instytut Bałtycki, Toruń 1934.
24 Rodnô Zemia, 4.10.1992 r., 30.06.1996 r.
25 J. Rompski, Ścinanie kani. Kaszubski zwyczaj ludowy, Toruń 1973.
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Sobótka i scynanié kani
Dzéń sw. Jana miôł wiedno wiôldżé znaczënk w kaszëbsczi tradicji. Do te stãpienia,
że nawetka jedną z pòzwów czerwińca je swiãtojańsczi. Nôbarżi pòpùlarnym zwëkã
są dërch sobótczi, co są òd pògańsczich czasów. Nen zwëk dërch rôd je dozéróny na
Kaszëbach. Towarzą mù festinë, jôrmarczi, szrumë, wëstãpë rozmajitëch karnów, etc.
Wnet wszëtcë, mni abò barżi bezpòstrzédno, bierzą w nim ùdzél. Bòdôj nôbarżi widzałé sobótczi są w Jastarni, dze zachòwôł sã baro stôri zwëk pôleniô smólny beczczi
wësztramòwóny na wësoczim drągù23.
Wiele mni znóné je scynanié kani – òbrzãd baro czekawi, znóny le na Kaszëbach.
Ju przed wòjną piselë ò nim w ùszłim czasu: We wsiach na Kępie Swarzewskiej i Puckiej obchodzono ten dzień dawniej jeszcze w inny sposób, mianowicie przedstawiając
widowisko ludowe „Scynanié kanie”. Treścią widowiska jest oskarżenie, zasądzenie,
i ukaranie kani, której krzyk tłumaczy Kaszub jako „pic, pic” i którą czyni odpowiedzialną za zdarzającą się często przed św. Janem, niepożądaną dla rolnika suszę24. Pò
prôwdze òbrzãd nen òstôł, tak jak piérwi, do naszich czasów we wsë Strzelno kòle
Pùcka25. Dzãka temù mógł òdżëc we wiele môlach regiónu. Wiôldżé znaczënk mają
tu lëteracczé dokôzë òpiarté na tradicji tegò òbrzãdu Jana Karnowsczégò, czë Pawła
Szefczi, a òsoblëwie nieskùńczonô, pò smiercë wëdónô, rozprawa doktorskô Jana Rómpsczégò, „Ścinanie kani”26. Sóm òbrzãd je baro widzałi. Bierzą w nim ùdzél: szôłtës, sãdza,
lesny, jachtôrz, kat, rakôrz, sądowi szelin i òbskarżëcelë. Ti òstatny przëbôcziwają wszëtczé
nieszczesca i lëché zdarzënczi we wsë. Na òstatkù sãdza pòdjimô wërok, jaczi nakôzywô
scąc kaniã, to je specjalnie ùszëkòwóną pòstacją, co wëzdrzi, jak wiôldżi ptôch. Ju òd lat
ne widzawiszcza są baro cepło przëjimóné, òsoblëwie przez turistów, w Chmielnie i Serakòjcach. Téż sztudérze z karna „Pòmòraniô” rok w rok rëchtëją przedstôwczi òpiarté
na tim òbrzãdze w swòji latny chëczë w Łączińsczi Hëce. Pierszi rôz w 2005 rokù scynanié kani zrobiłë dzecë ze Spòdleczny Szkòłë w Niepòczołôjcach w gminie Lëniô27.
Szkólny i ùtwórcë piszą nowé scenariusze mòcno òsadzoné w dzysdniowëch realiach.
Ò przińdnotã tegò òbrzãdu mòże bëc spòkójnym, temù że wiedno jegò pòkôzk je wiôldżim
i ùdónym wëdarzenim kùlturowim dlô całégò òkòlégò.

Żniwné zwëczi
W òstatnym wiertel wiekù nastąpiłë wiôldżé zmianë w strukturze wsë. Môłé gbùrstwa
są lëkwidowóné. Pòwstôwają wiôldżé latifundia, na jaczich robi wiele mni lëdzy, jak
23

Rodnô Zemia, 27.06.1999 r.
F. Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, Kaszubi. Kultura ludowa i język, Instytut Bałtycki, Toruń 1934.
25 Rodnô Zemia, 4.10.1992, 30.06.1996.
26 J. Rompski, Ścinanie kani. Kaszubski zwyczaj ludowy, Toruń 1973.
27 Rodnô Zemia, 26.06. 2005 r.
24

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5

192

2011-01-14

10:13

Page 192

BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Referaty

myśliwy, kat, rakarz, woźny sądowy oraz oskarżyciele. Ci ostatni przypominają wszystkie nieszczęścia i złe wydarzenia we wsi. W efekcie sędzia podejmuje ostateczny werdykt, który nakazuje ściąć kanię, czyli specjalnie spreparowaną postać imitującą dużego ptaka. Już od wielu lat widowiska te cieszą się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza turystów, w Chmielnie i Sierakowicach. Także studenci z klubu Pomorania co
roku przygotowują spektakle oparte na tym obrzędzie w swojej letniej chëczy w Łączyńskiej Hucie. Po raz pierwszy w 2005 roku Ścinanie kani przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niepoczołowicach w gminie Linia26. Nauczyciele i twórcy piszą nowe scenariusze przeważnie silnie osadzone w aktualnych realiach. O przyszłość tego
obrzędu można być raczej spokojnym, gdyż każdorazowa jego prezentacja jest dużym
i zazwyczaj udanym wydarzeniem kulturowym dla całej okolicy.

Zwyczaje żniwne
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza zaszły ogromne zmiany w strukturze wsi. Małe gospodarstwa rolne ulegają likwidacji. Powstają duże latyfundia, na których zatrudnionych
jest znacznie mniej osób aniżeli było to dawniej. Wraz z odejściem od tradycyjnych zajęć rolniczych bezpowrotnie znikają różne zwyczaje. Jeszcze kilkanaście lat temu spotykałem się z różnymi formami uczczenia żniwnego bądź ziemniaczanego bãksa, czyli zakończenia żniw lub wykopków. W latach 90-tych ubiegłego wieku byłem świadkiem jeszcze oblewania wodą gospodarza przy zwózce ostatniej fury zboża czy szczególnego sposobu ucztowania po wykopkach, gdzie plińce były podstawowym daniem.
Swoistym rytuałem wraz ze święceniem oraz układaniem pierwszych snopów w kształcie krzyża było składanie zboża w sąsieku lub w stogu. Te i wiele innych zwyczajów
całkowicie wyparła technika. Oprócz jednego – mianowicie dożynek. Dziś niemal każda gmina na Kaszubach hucznie je organizuje. Przybierają wręcz formę festynu, na którym dzielony jest poświęcony chleb, prezentowane są wieńce dożynkowe27. Ponadto
często dziś na dożynkach prezentowany jest specjalistyczny sprzęt rolny oraz odbywają się występy licznych zespołów, w tym niemal zawsze kaszubskich. Dożynki są świętem całej społeczności, mimo że około 80 jej procent nie ma już bezpośredniego związku z pracą na roli28.
Kłosy zboża, kwiaty i wszelkie zioła święci się 15 sierpnia, w Dzień Wniebowzięcia Maryi Panny, zwany popularnie świętem Matki Boskiej Zielnej. We wielu kaszubskich parafiach tego dnia odbywają się odpusty parafialne29.
26

Rodnô Zemia, 26.06.2005 r.
Ich wykonanie wymaga dziś specjalnych zabiegów, gdyż zboże koszą i jednocześnie młócą już niemal wyłącznie kombajny. Wieńce natomiast są wykonane z prawdziwych źdźbeł. Trzeba więc nieco
zboża skosić bardziej tradycyjnym sposobem.
28 Patrz np.: Rodnô Zemia z 14.09.2003 r., 26.09.2007 r.
29 Między innymi w Żukowie, Kartuzach, Wygodzie, Mściszewicach, Władysławowie, Wąglikowicach, Białogórze, Łebie.
27
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bëło to piérwi. Razã z òdchôdanim òd tradicyjnëch robòtów gbùrsczich czësto w zabëcé
jidą rozmajité zwëczi. Jesz czilenosce lat temù jô sã spòtikôł z rozmajitima ôrtama
ùtczeniô żniwnégò abò bùlwòwégò bãksa, to je zakùńczeniô żniw czë wëbiéraniô bùlew.
W latach 90. ùszłégò wiekù jô widzôł jesz òbléwanié wòdą gbùra przë halenim òstatny fórë zbòżégò, czë òsoblëwégò spòsobù ùcztowaniô pò wëbiéranim, dze plińce bëłë
nôpierszim jestkù. Òsoblëwim ceremoniałã razã ze swiãcenim i ùkłôdanim pierszich
snopków w sztôłce krziża bëło skłôdanié zbòżégò w zôpòlë czë w stogù. Te i wiele
jinszich zwëków czësto wëpiarła technika. Òkróm jednégò – to je òżniwinów. Dzys wnet
kòżdô gmina na Kaszëbach głosno je rëchtëje. Òne mają wnetka fòrmã festinu, na jaczim je dzelony pòswiãcony chléb, pòkôzywóné są òżniwinowé wińce28. Nadto tej sej
na òżniwinach je szpecjalny gbùrsczi sprzãt i są wielné wëstãpë karnów, w tim colemało wiedno kaszëbsczich. Òżniwinë są swiãtã całi spòlëznë, chòc 80 procent z ni ni
mô ju związkù z robòtą na gbùrstwie29.
Kłosë, zbòżé, kwiatë i wszelejaczé zelé swiãcy sã 15 zélnika, w Dzéń Wniebòwzãcô
Marii Pannë, nazéwóny czãsto swiãtã Matczi Bòsczi Zélny. We wiele kaszëbsczich parafiach tegò dnia òdbiwają sã parafialné òdpùstë30.

Pòdsëmòwanié
Je jesz wiele zwëków dëchtowno zrzeszonëch z òbrzãdã lëturgicznym Kòscoła, jak
chòcle sprzątanié smãtôrzów i nôbòżéństwa sparłãczoné z 1 i 2 lëstopadnika.
Dërch wôżny je na Kaszëbach pòczątk Wiôldżégò Pòstu. Dzys dnia górã bierze
òglowòpòlsczi tłësti czwiôrtk. Na Kaszëbach wiedno wôżniészé bëłë równak zôpùstë,
to je òstatné trzë dni przed Pòpielcã. Sóm pòst nie je ju tak òstro przestrzégóny, jak
piérwi, chòc je jesz dosc tëli familiów, chtërne nigdë w tim czasu nie jedzą miãsnégò
w pòniédzôłczi, strzodë i piątczi.
Resztczi dôwnëch zwëków sparłãczonëch z Zelonyma Swiątkama òstałë le jesz
w pamiãcë starszich Kaszëbów31. Wnet tak samò je z jednyma robòtama na gbùrstwie,
jak wëwôżanié gnoju, czë kòpanié torfù. Z tegò òstatnégò òstała rozegracjô ò pòzwie
„Czôrné wieselé” rëchtowónô wiedno w pierszich dniach maja w Mùzeum Słowińsczi
Wsë w Klëkach. Jinszim baro czekawim zwëkã je pùstô noc. Je to òsoblëwé misterium
przë ùmarłim, jaczé òdbiwô sã w òstatną noc przed pògrzebã. Ten kaszëbsczi zwëk stôł
28

Jich wëkònanié brëkùje dzysô òsoblëwi starë, bò zbòżé seką i razã draszëją ju wnetka leno maszinë.
Zôs wińce Wieńce są sprawioné z prôwdzëwëch stebłów. Temù mùszi brëkòwné zbòżé sesec stôrim
spòsobã.
29 Wzerôj np.: Rodnô Zemia z 14.09.2003 r., 26.09.2007 r.
30 Midzë jinëma w Żukòwie, Kartuzach, Wigòdze, Mscëszejcach, Władisławòwie, Wąglëkòjcach, Biôłi
Górze, Łebie.
31 Rodnô Zemia, 04.06.1995. W ti programie lëdze z rodzëznë Szwabów z Gòrãczëna òpòwiôdalë
ò niedawno zadżinionym zwëkù strojeniô chëczów wietewkama gałązkami brzózków, a téż ò robieniu
weńców z pòdobnëch wietewków, co sã zakłôdało na głowë krów.
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Podsumowanie
Istnieje jeszcze sporo zwyczajów ściśle związanych z obrządkiem liturgicznym Kościoła, jak choćby porządkowanie cmentarzy i nabożeństwa związane z obchodami 1
i 2 listopada.
Wciąż szczególne na Kaszubach jest rozpoczęcie Wielkiego Postu. Obecnie zaczyna dominować ogólnopolski tłusty czwartek. Na Kaszubach zawsze ważniejsze były
jednak zapusty, czyli ostatnie trzy dni przed Popielcem. Sam post już nie jest tak rygorystycznie przestrzegany, jak dawniej, chociaż niemało jest jeszcze rodzin, które konsekwentnie w tym czasie nie spożywają potraw mięsnych w poniedziałki, środy i piątki. Ślady dawnych zwyczajów związanych z Zielonymi Świątkami pozostały już tylko
w pamięci starszych Kaszubów.30 Podobnie jest z niektórymi pracami na roli, jak wysiew zbóż, wywóz obornika czy kopanie torfu. Pozostałością tego ostatniego zajęcia jest
impreza o nazwie „Czarne wesele” organizowana zawsze w pierwszych dniach maja
w Skansenie Wsi Słowińskiej w Klukach.
Innym bardzo ciekawym zwyczajem jest pusta noc. Jest to swoiste misterium przy
zmarłym, które odbywa się w ostatnią noc przed pogrzebem. Ten kaszubski zwyczaj stał
się szczególnie znany w całym kraju za sprawą pustej nocy zorganizowanej w kościele sianowskim za papieża Jana Pawła II31. Do tego czasu puste noce odbywały się wyłącznie w domu zmarłego, niekoniecznie ciesząc się akceptacją miejscowych proboszczów. Niekiedy wręcz ich postawa – jak w przypadku przedwojennego proboszcza
sanktuarium swarzewskiego, ks. Wojciecha Pronobisa – doprowadziła do likwidacji
zwyczaju w okolicy Swarzewa i Pucka32. Bardzo silnie zakorzeniony jest jednak w okolicy sanktuarium Królowej Kaszub. Od śmierci Jana Pawła II publiczne puste noce odbyły się w Sianowie za zmarłego kustosza sanktuarium, ks. Waldemara Piepiórkę, prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, zaś w Baninie – z udziałem sianowskich śpiewaków
– za admirała Andrzeja Karwetę – dowódcę Polskiej Marynarki Wojennej33. W domach
żałobnych pustonocne śpiewy i modły dawniej trwały przez całą noc, obecnie w zasadzie do północy. Znaczne zasługi w utrwaleniu zwyczaju położył ks. prof. Jan Perszon
dzięki swej książce „Na brzegu życia i śmierci” oraz wyborze pieśni zatytułowanym
„Pustô noc”. Na skutek dużych zmian cywilizacyjnych związanych z pogrzebem, zwyczaj jednak wyraźnie słabnie. Podobnie dzieje się w przypadku chrzcin, przyjęcia do
I Komunii Świętej, wesel. W przypadku tego ostatniego wciąż żywy jest zwyczaj strëcha
i babë, czyli odwiedzin uczestników wesela przez parę przebierańców, którzy poprzez
30

Rodnô Zemia, 04.06.1995. W programie tym członkowie rodziny Szwabów z Goręczyna opowiadali o niedawno zaginionym zwyczaju strojenia domów gałązkami brzozy, a także robieniu wieńców z podobnych gałązek zakładanych na głowy krów.
31 Patrz: Rodnô Zemia, 10.04.2005 r.
32 Rodnô Zemia, 18.03.2008 r.
33 Rodnô Zemia, 27.04.2010 r.
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sã mòcënkò znóny w całim kraju za sprawą pùsti nocë, jakô bëła w swiónowsczim kòscele za papieża Jana Pawła II32. Do te czasu pùsté noce bëłë leno w chëczach ùmarłégò,
czasã môlowi probòszczowie na nich nijak nie bëlë. Bëło nawetka tak, że jich pòstawa
– jak w przëtrôfkù przedwòjnowégò probòszcza swôrzewsczégò sanktuarium, ks. Wòjcecha Pronobisa – doprowôdza do lëkwidacji zwëkù w òkòlim Swôrzewa i Pùcka33. Baro
mòcno je równak zakòrzeniony nen zwëk w òkòlim sanktuarium Królewi Kaszëb. Òd
smiercë Jana Pawła II pùbliczné pùsté noce bëłë w Swiónowie za ùmarłégò kùstosza
sanktuarium ks. Waldemara Piepiórkã, prezydenta RP Lecha Kaczińsczégò, zôs w Baninie – z ùdzélã swiónowsczich spiewôków – za admirała Andrzeja Karwetã – dowódcã Pòlsczi Wòjnowi Marinarczi34. W żałobnëch chëczach pùstonocné spiéwë i mòdlëtwë przódë
dérowałë bez całą noc, terô na ògle do dwanôsti w nocë. Wiele dobrégò kòle zachòwaniô
zwëkù mô ks. prof. Jan Perszón dzãka swòji ksążce „Na brzegu życia i śmierci”, a téż dzãka wëbòrowi piesni ò titule „Pustô noc”. Jaknoże tak wiele sã zmieniwô kòle rëchtowaniô pògrzebù, zwëk ten wërazno dżinie. Dëcht tak wnetka je téż przë chrzcënach, przëjãcym do I Kòmónii Swiãti, wiesołach. W przëtrôfkù tegò òstatnégò dërch je żëwi zwëk
strëcha i babë, to je òdwiédzaniô wiesélnëch gòscy przez pôrã przezeblôkańców, chtërny
przez szportowné pòwiôstczi rozwieseliwają gòscy. Do òżëwieniô negò zwëkù mòcno sã
przëczëniłë sostrë Labùddównë, córczi znónégò pisarza, Aleksandra Labùdë (Gùczowégò
Macka), chtërne prowadzą corôz barżi znóny na Kaszëbach kabaret „Labud”.
Całô kaszëbskô òbrzãdowòsc je dzélã naszi kùlturë. Wiele z baro przódë
pòpùlarnëch zwëków czësto zadżinãło, jinszé dżiną, jesz jinszich żëwòt je sztabil. Niejedne zmieniwają swój charakter (np. òżniwinë, swiãcenié palmów), jinszé prosto sã
òdrôdzają (np. sobótczi). Żëwòtnosc zwëków mòcno zanôlégô òd zachòwaniô kaszëbsczi tożsamòscë. Rôd do tëch tematów zazérają na szkòłowëch ùczbach. Bãdą òne czekawé, żelë bãdą òsadzoné w dzysdniowëch realiach. Tej bãdą òne blësczé ùcznióm,
chtërny przëjimną je za swòje. Më mùszimë wiedzec, że na Kaszëbach corôz wicy òsedliwô sã mieszkańców z jinszima kòrzeniama. To nijak nie znaczi, że òni sã nie czerëją
za môlową òbrzãdowòscą. Znajemë przikładë żëwégò bëtnictwa młodzëznë ò niékaszëbsczim pòchòdzënkù, np. we wszelejaczich ôrtach fejrowaniô kòlãdowégò czasu. To
wszëtkò je naszim kùlturowim bògactwã, mòcënkò téż wspiérającym ùtwórstwò lëteracczé i mùzyczné. I na òpak, wiele nowëch kòlãdów bierzą do swòjëch pòkôzków
kòlãdowé karna, pòjôwiają sã òne téż na òdpùstowëch ùroczëznach. Przikładã je tu
łońsczé „Oratorium sianowskie”, kaszëbsczé spiéwë na kalwarijsczich ùroczëznach
w Wejrowie, czë tradicyjnô ju Kaszëbskô Droga Krziżewô w Swiónowie. Leno òd mądroscë Kaszëbów zanôlégô, na kùli më zachòwiemë rodné zwëczi, jak bãdzemë je rozmielë wpisac w dzysdniową jawernotã i na kùli z tegò bògactwa më bãdzemë mòglë
czerpac dlô zachòwaniô i rozwiju kaszëbsczi tożsamòscë.
32
33
34

Wzerôj: Rodnô Zemia, 10.04.2005 r.
Rodnô Zemia, 18.03.2008 r.
Rodnô Zemia, 27.04.2010 r.
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humorystyczne opowieści rozbawiają weselników. Do ożywienia tego zwyczaju bardzo
przyczyniają się siostry Labuddówny, córki znanego pisarza, Aleksandra Labudy (Guczowégò Macka), które prowadzą coraz bardziej znany na Kaszubach kabaret „Labud”.
Cała obrzędowość kaszubska jest częścią naszej kultury. Wiele z dawniej popularnych zwyczajów bezpowrotnie zanikło, inne zanikają, jeszcze innych żywot jest stabilny. Niektóre zmieniają swój charakter (np. dożynki, święcenie palm), inne wręcz się odradzają (np. sobótki). Żywotność zwyczajów zależna jest w dużym stopniu od zachowania kaszubskiej tożsamości. Chętnie stają się tematem zajęć na lekcjach języka kaszubskiego. Będą atrakcyjne, o ile będą osadzone we współczesnych realiach. Wówczas
będą bliskie uczniom, którzy chętnie przyjmą je za swoje. Musimy mieć świadomość,
że na Kaszubach coraz więcej osiedla się mieszkańców z innymi korzeniami. Nie znaczy to wcale, że stronią oni od lokalnej obrzędowości. Znamy wiele przykładów aktywnego uczestnictwa młodzieży o niekaszubskim pochodzeniu, np. w przeróżnych formach obchodów czasu kolędowego. To wszystko jest naszym bogactwem kulturowym,
również bardzo wspierającym twórczość literacką i muzyczną. I odwrotnie, liczne nowe kolędy są na przykład wykorzystywane przez grupy kolędników, pojawiają się także na uroczystościach odpustowych. Przykładem jest tu ubiegłoroczne „Oratorium sianowskie”, kaszubskie pieśni na uroczystościach kalwaryjskich w Wejherowie czy tradycyjna już Kaszubska Droga Krzyżowa w Sianowie. Od mądrości Kaszubów zależy
zatem, na ile zachowamy rodzime zwyczaje, jak będziemy je umieli wpisać we współczesną rzeczywistość i na ile z tego bogactwa będziemy czerpać dla zachowania i rozwoju kaszubskiej tożsamości.
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Justyna Pomierska (Uniwersytet Gdański)

Rok obrzędowy
w przysłowiach kaszubskich
Jak kwiaty są ozdobą ziemi i roślin, tak zwyczaje doroczne są krasą domowego życia narodów. Zwyczaje i obyczaje wypłynęły z warunków tego
życia, z obrzędów religijnych i z pojęć wykołysanych przez serce i duszę
ludzką w ciągu wielu wieków żywota społecznego.
Zygmunt Gloger1
Obrzęd ‘zespół uświęconych tradycją, często określonych przepisami,
czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś
uroczystości o charakterze religijnym, rodzinnym, społecznym lub politycznym; ceremonia’2.

Przysłowie, pot. porzekadło, powiedzonko, w języku staropolskim przypowieść, w różnych dyscyplinach opisu naukowego występuje także adagium, proverbium (łac. adagium lub proverbium), paremia (gr. parojmija). Kaszubi używają też: przësłowié, ale lokalnie również dochlebié, przemówka (Sy), gôdka (Cey, Patock), prôwda (Derd),
rzeklëzna (Labuda, Skwiercz), przëpòwiôstka (Lab), które to terminy akcentują oralny
sposób istnienia paremii i jej byt uzależniony od pamięci, tradycji. Na użytek własnych
badań przyjmuję, że przysłowie to najczęściej lapidarne zdanie lub jego odpowiednik,
które posiada większość następujących cech: anonimowość, powszechność i trwałość,
obrazowość, alegoryczność, zdolność do generalizowania i wartościowania, dydaktyzm.
Zarysowująca się w tych atrybutach pewna samodzielność tekstowa przysłowia wyróżnia je – tak jak i bajki, zagadki, opowieści – spośród innych tekstów folkloru integralnie związanych z sytuacją wykonawczą, jak np. pieśni, przyśpiewki, gry i zabawy.
1
Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycji i pieśni, Warszawa 1906, s. 1, cyt. za: A. Brencz, Wielkopolski rok obrzędowy. Tradycja i zmiana, Poznań 2006, s. 11.
2
Cyt. za: Uniwersalny słownik języka polskiego. Pojęć zwyczaj, obyczaj, obrzęd używa się często zamiennie, choć przyjmując podporządkowanie wszystkich tych działań umownym, racjonalnym lub nieracjonalnym normom społecznym, eksponuje się religijno-magiczne aspekty obrządków; każdy obrzęd
należy do określonej dziedziny zwyczajów, nie każdy zwyczaj/ obyczaj jest obrzędem. Por. A. Brencz,
op. cit., s.18-19.
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Justina Pòmierskô (Gduńsczi Ùniwersytet)

Òbrzãdowi rok
w kaszëbsczich przësłowiach
Jak kwiatë są òzdobą zemi ë roscënów, tak doroczné zwëczi są òbòną
domòwégò żëcô nôrodów. Zwëczi ë òbëczaje wëpłënãłë z warënków negò
żëcô, z religijnëch òbrzãdów i z ùbdów wëkòlibónëch bez serce i lëdzką
dëszã òbczas wiele stalatów spòlëznowégò żëwòta.
Zygmùnt Gloger1
Òbrzãd ‘zespół ùswiãconëch tradicją, czãsto òkreszlonëch przepisama,
czënnosców i praktików ò symbòlicznym znaczenim, towarzącëch jaczi
ùroczëznie ò religijnym, rodzynnym, spòlëznowim abò pòliticznym charakterze; ceremóniô’2.

Przësłowié, pòt. pò pòlskù porzekadło, powiedzonko, w stôropòlsczim jãzëkù przypowieść, w rozmajitëch discyplinach nôùkòwégò òpisënkù je téż adagium, proverbium (łac.
adagium abò proverbium), paremia (gr. parojmija). Kaszëbi ùżiwają téż: przësłowié, ale
stronama téż dochlebié, przemówka (Sy), gôdka (Cey, Patock), prôwda (Derd), rzeklëzna
(Labùda, Skwiércz), przëpòwiôstka (Lab), jaczé to terminë akcentëją òralny spòsób jistnieniô paremii i ji bët ùzależniony òd pamiãcë, tradicji. Na ùżëtk gwôsnëch badérowaniów przëjimóm, że przësłowié to nôczãscy lapidarné zdanié abò jegò równoznaczëna,
jaczé mô wiãkszosc pòstãpnëch céchów: anonimòwòsc, òglowòsc i trwałosc, òbrazowòsc,
alegòrëcznosc, zdolnosc do generalizowaniô i wôrtnoscowaniô, pòùczëna. Zarisowùjącô
sã w nëch pòznakach gwësnô tekstowô samòstójnota przësłowia wëróżniwô je – tak jak
i bôjczi, wëzgódczi, òpòwiescë – spòstrzód jinëch tekstów fòlkloru jintegralno zreszonëch
z sytuacją wëkònôwczą, jak np. piesnie, przëspiewczi, grë i zabawë.
1
Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycji i pieśni, Warszawa 1906, s. 1, cyt. za: A. Brencz, Wielkopolski rok obrzędowy. Tradycja i zmiana, Poznań 2006, s. 11.
2
Cyt. za: Uniwersalny słownik języka polskiego. Pòjãców zwëk, òbëczôj, òbrzãd czãsto ùżiwô sã zamienno, chòc przëjimającë pòdpòrządkòwanié wszëtczich nëch dzejanów ùgôdënkòwim, racjonalnym
abò nieracjonalnym spòlëznowim normòm, eksponëje sã religijno-magiczné aspektë òbrządków; kòżden
òbrzãd słëchô do òkreszlony dzedzënë zwëków, nié kòżden zwëk/òbëczôj je òbrzãdã. Pòr. A. Brencz,
op. cit., s.18–19.
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Kaszuby mają dość długą tradycję paremiograficzną. K.C. Mrongowiusz już w 1828
r. zwrócił uwagę m.in. na potrzebę zebrania przysłów kaszubskich, czego podjął się
Kaszuba F. Ceynowa, którego pierwszy zbiór opublikował A. Mosbach (CeyM), a nieco późniejszy zbiór 10 centurii3 przysłów (CeyS) rozbudził ciekawość paremiograficzną innych Kaszubów i nie-Kaszubów. W 1897 r. emigranci kaszubscy w Ameryce otrzymali Nórcyk kaszubści H. Derdowskiego, a zbiorki Maxa Pintusa i Jana Patocka do dziś
pozostają w czasopismach4.
Wiele przysłów zawierają słowniki jako egzemplifikacje użycia wyrazów, np. G.
Pobłockiego (1887), L. Biskupskiego (1891), S. Ramułta (1893), F. Lorentza [1933].
Niewiele ich w pracach etnograficznych, np. dawnych J. Łęgowskiego5 (1892) i współczesnych J. Perszona6. Warto wspomnieć 29 paremii słowińskich rozproszonych w pracy językoznawczej M. Rudnickiego Przyczynki do gramatyki i słownika narzecza słowińskiego7.
Druga połowa XX w. przyniosła marynistyczną „kolekcję” przysłów L. Roppla, ponadto korespondenta terenowego Nowej księgi przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich (NKP); dzięki niemu bogato – choć nie bez zastrzeżeń8– reprezentowany jest kaszubski materiał paremiograficzny w tym monumentalnym dziele. Najobszerniejszy
zbiór przysłów – ok. 4 tysięcy – zawiera Słownik Bernarda Sychty, z niego pochodzi
większość przykładów w niniejszym opracowaniu.
W sumie źródła paremiograficzne, leksykograficzne, etnograficzne, nadto literatura kaszubska zawierają ponad 7000 przysłów, nie licząc wariantów. Umożliwia to stosunkowo dobrą orientację w swoistej idiomatyce kaszubskiej i jej zestawienie z idiomatyką innych regionów Polski. To tło porównawcze dla opracowania zbioru paremiograficznego związanego poprzez leksykę lub alegorię z obrzędowością – ok. 40
3
W myśl definicji przyjętej na początku badań ze zbioru Ceynowy wyekscerpowano ok. 660 przysłów, poza tą liczbą różne inne rymowanki, zagadki, zawołania czy frazeologizmy. Podobną weryfikację przeprowadzono wobec wszystkich materiałów źródłowych.
4
Na wydanie czeka Księga przysłów kaszubskich, będąca integralną częścią dysertacji doktorskiej Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii (Justyna Pomierska, Gdańsk 2009).
5
Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe w północnej części Prus Zachodnich, Poznań 1892. Adalberg, który po części krótko charakteryzował źródła, zaznacza,
że zawiera ona na s. 150 kilka przysłów, ale nie zauważył, iż znajdują się one w tekście też w innych
miejscach.
6
Perszon J., Na imię Bosczi. Zwyczaje i obrzędy agrarne na Ziemi Wejherowskiej. Studium etnograficzne, Luzino, 1992, tenże, Rëbôcczi godë. Zwyczaje i wierzenia w okresie adwentu i Bożego Narodzenia u Kaszubów Helskich. Studium etnograficzne, Jastarnia, 1992, tenże, Króluj nama wiedno. Wybrane zagadnienia z ludowej religijności maryjnej na Ziemi Wejherowskiej, Luzino 1993, tenże Na brzegu
życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.
7
M. Rudnicki, Przyczynki do gramatyki i słownika narzecza słowińskiego, Materiały i Prace Komisji Językowej AU w Krakowie, t. VI, Kraków 1913, s. 1-245.
8
Por. Leon Roppel jako paremiograf, [w:] Klëka. Leon Roppel i wejherowska „Klëka”, Wejherowo,
s. 21-35.
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Kaszëbë mają dosc długą tradicjã paremiograficzną. K.C. Mrongòwiusz ju w 1828
r. dôł bôczënk m.in. na brëkòwnosc zebraniô kaszëbsczich przësłowiów, czim zajął sã
Kaszëba F. Cenôwë, jaczégò pierszi zbiérk òpùblikòwôł A. Mòsbach (CeyM), a kąsk
pózniészi zbiérk 10 centurii3 przësłowiów (CeyS) rozbùdzył paremiograficzną czekawòsc jinëch Kaszëbów i nié-Kaszëbów. W 1897 r. kaszëbsczi emigrańcë w Americe
dostelë Nórcyk kaszubści H. Derdowsczégò, a zbierczi Maxa Pintusa i Jana Patocka do
dzys są le w cządnikach4.
Wiele przësłowiów òbjimają słowôrze jakò przëtrôfczi ùżëcô słowów, np. G. Pòbłocczégò (1887), L. Biskùpsczégò (1891), S. Ramùłta (1893), F. Lorentza (1933). Nié
za wiele jich w etnograficznëch dokôzach, np. dôwnëch J. Łãgòwsczégò5 (1892)
i dzysôdniowëch J. Perszona6. Wôrt nadczidnąc 29 słowińsczich paremii rozproszonëch
w jãzëkòznôwczim dokôzu M. Rudnicczégò Przyczynki do gramatyki i słownika narzecza słowińskiego7.
Drëgô pòłowa XX stalatégò przëniosła marinisticzny „zbiérk” przësłowiów L. Roppla, chtëren béł téż terenowim kòrespòńdeńtã Nowej księgi przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich (NKP); dzãka niemù bòkadno – chòc nié bez zastrzégów8 – reprezentowóny je kaszëbsczi paremiograficzny materiôł w tim widzałim dokôzu. Nôwikszi zbiér przësłowiów – kòle 4 tësące – je w Słowôrzu Bernarda Zëchtë, z niegò je
wiãkszosc przikładów w nym tuwò òpracowanim.
Razã paremiograficzné, leksykograficzné, etnograficzné zdrzódła, nadto kaszëbskô
lëteratura òbjimają wicy jak 7000 przësłowiów, nie rechùjącë wariantów. Ùmòżebniô
to dosc dobrą òrientacjã w swòjisti kaszëbsczi jidiomatice i ji zestawienié z jidiomatiką jinëch regionów Pòlsczi. To pòrównawczé tło dlô zrëchtowaniô paremiograficznégò
zbiérkù zrzeszonégò bez leksykã abò alegòriã z òbrzãdowòscą – kòl 40 przësłowiów
3

W mëslã definicje przëjãti na zôczątkù badérowaniów ze zbiéru Cenôwë wëekscerpowała jem kòl
660 przësłowiów, òkòma ti lëczbë rozmajité jinszé rimòwónczi, wëzgódczi, zawòłania czë frazeologizmë. Szlachòwnô werifikacja przeprowadzonô òstała wòbec wszëtczich zdrzódłowëch materiałów.
4
Na wëdanié żdaje Księga przysłów kaszubskich, mdącô jintegralnym dzélã doktorsczi dysertacji
Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii (Justyna Pomierska, Gdańsk 2009).
5
Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe w północnej
części Prus Zachodnich, Poznań 1892. Adalberg, jaczi w dzélu krótkò charakterizowôł zdrzódła, zaznacziwô, że zawierô òna na s. 150 czile przësłowiów, ale nie zmërkôł, że są òne w teksce téż w jinëch
môlach.
6
Perszon J., Na imię Bosczi. Zwyczaje i obrzędy agrarne na Ziemi Wejherowskiej. Studium etnograficzne, Luzino, 1992, tenże, Rëbôcczi godë. Zwyczaje i wierzenia w okresie adwentu i Bożego Narodzenia u Kaszubów Helskich. Studium etnograficzne, Jastarnia, 1992, téż nen sóm, Króluj nama wiedno.
Wybrane zagadnienia z ludowej religijności maryjnej na Ziemi Wejherowskiej, Luzino 1993, tenże Na
brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.
7
M. Rudnicki, Przyczynki do gramatyki i słownika narzecza słowińskiego, Materiały i Prace Komisji Językowej AU w Krakowie, t. VI, Kraków 1913, s. 1-245.
8
Pòr. Leon Roppel jako paremiograf, [w:] Klëka. Leon Roppel i wejherowska „Klëka”, Wejherowo,
s. 21-35.
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przysłów – jest nieodzowne, aby zaobserwować to, co Kaszuby z Polską łączy i to, co
Kaszubi do bogactwa kultury polskiej wnoszą.
Trzeba nadto pamiętać, że przysłowie jest niejako tworem historycznym, że język
utrwalił takie porównania, odwołania do przejawów kultury materialnej i duchowej,
które przynależą do czasów minionych. Trudno badać obecność przysłów w żywej mowie ludu dziś9, w dobie ogólnoświatowej unifikacji kulturowej, kiedy czas trwania okresu godów dla wielkiej rzeszy nie tylko Kaszubów i nie tylko Polaków wyznacza nie tradycja, nie Kościół, ale często hipermarkety. Najlepszym dowodem związku przysłów
z czasem historycznym jest brak w zapisach Sychty faktów, które dotyczą prawa zwyczajowego, a znane są z Ceynowy:
Na swiãti Szczepón kòżdi sobie pón. CeyO 15, CeyS 9, NKP III 377 Szczepan św. 7a10;
por. inne Sy II 79 Na Jana czelôdz ju nie zmieniô pana.
Na świętego Jana służby zmiana. (1946)
A ten sam rym także w: Na sw. Jana krowa ju nie dostaje sana.
Nadrzędną rolę rymu11 potwierdzają zapisy:
Sw. Jón niese jagòdów zbón., Na sw. Jóna bez pòle bróna.
Pò Tomkù nic ni ma. CeyS 15 Przysłowie związane albo z kalamburem opartym na
potomku, albo należy to wiązać ze św. Tomaszem (21 XII), gdy służba, wynajęta
przed rokiem kończyła wszelkie prace (za: NKP III 577 tylko Cey).
A także warianty przysłów semantycznie nierównych:
Na swiãti Wawrzińc z kòsą w żëto przińc. CeyO, CeyS 2, CeyM, Ram, Derd
Wawrzińc kôże ze żëta wińc – ‘zakończyć sprzęt żyta’. Sy VI 59, por. Wawrzińc kôże
na bùlwë z kòszã przińc., Wawrzińc wije z òrzechów wińc.
Utrwalone zwyczajowo przestrogi „prawa pracy” pokazują, jak przez te sto lat, które
dzieli zapisy Ceynowy i Sychty, zwyczaje uległy zmianie. Ale i pozostały:

9
Potrzebę badania i ustalenia minimum paremiologicznego postuluje m.in. G. Szpila, 2002 i 2003:
102-115. Dzisiejszą eksplorację terenową fałszuje globalizacja, dostępność mediów, raczej wtórna znajomość kaszubszczyzny – to coraz rzadziej język domowy respondentów.
10 Notowane od 1835. Inne war. W dzień świętego Szczepana sługa na wsi zmienia pana., W dzień
świętego Szczepana nie ma ni chłopa, ni pana. Szerzej na ten temat: J. Krzyżanowski, Mądrej głowie
dość dwie słowie, t. II, wyd. 3. rozsz., Warszawa 1975, s. 315
11 Rym w formule przysłowiowej odgrywa niepoślednią funkcję. W przypadku literatury powstającej bez przekazu piśmiennego (albo takowy wtórny wobec przekazu z ust do ust) formuliczność jest cechą konstytutywną wypowiedzi; formuły charakteryzują poszczególne gatunki folkloru, bo twórcy-wykonawcy łączą i krzyżują niezmienne, utrwalone w społecznej świadomości szablony semantyczne,
składniowe czy metryczne, które pozwalają z jednej strony na identyfikację funkcji wypowiedzi, z drugiej strony na reprodukcję i zabiegi innowacyjne.
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– je mùszebné, bë dozdrzec to, co Kaszëbë z Pòlską parłãczi i to, co Kaszëbi do bòkadnoscë pòlsczi kùlturë wnôszają.
Co wicy, nót je pamiãtac, że przësłowié je jak czejbë historicznym dokôzã, że jãzëk
ùtrwalił taczé pòrównania, òdwòłania do znanków materialny i dëchòwi kùlturë, jaczé
słëchają do ùszłëch czasów. Cãżkò badérowac bëtnosc przësłowiów w żëwi mòwie
lëdu dzysô9, w czasu òglowòswiatowi kùlturowi ùnifikacji, czedë gòdowi czas dlô
wiôldżi hùrmë nié le Kaszëbów i nié le Pòlôchów wëznacziwô nié tradicjô, nié Kòscół,
ale czãsto hiperkrómë. Nôlepszim dowòdã związkù przësłowiów z historicznym czasã
je brëk w zapisach Zëchtë faktów, jaczé tikają sã zwëczajowégò prawa, a znóné są
z Cenôwë:
Na swiãti Szczepón kòżdi sobie pón. CeyO 15, CeyS 9, NKP III 377 Szczepón sw. 7a10;
pòr. jiné Sy II 79 Na Jana czelôdz ju nie zmieniô pana.
Na świętego Jana służby zmiana. (1946)
A ten sóm rim téż w: Na sw. Jana krowa ju nie dostaje sana.
Nôdrzãdną rolã rimù11 pòcwierdzywają zapisë:
Sw. Jón niese jagòdów zbón., Na sw. Jóna bez pòle bróna.
Pò Tomkù nic ni ma. CeyS 15 Przësłowié związane abò z kalamburã òpiartim na
potomku, abò mùszi to wiãzac ze sw. Tomaszã (21 XII), czej służba, ùrzidzonô
przed rokã kùńczëła wszëtką robòtã (za: NKP III 577 leno Cey).
A téż wariantë przësłowiów semanticzno nierównëch:
Na swiãti Wawrzińc z kòsą w żëto przińc. CeyO, CeyS 2, CeyM, Ram, Derd
Wawrzińc kôże ze żëta wińc – ‘zakùńczëc żniwienié żëta’. Sy VI 59, pòr. Wawrzińc
kôże na bùlwë z kòszã przińc., Wawrzińc wije z òrzechów wińc.
Zwëczajowò ùtrwôlóné przestrzedżi „prawa robòtë” pòkazëją, jak bez ne sto lat, co
dzeli zapisë Cenôwë i Zëchtë, zwëczi sã zmieniłë. Ale i òstałë:
9

Brëkòwnosc badérowaniô i ùstaleniô paremiologicznégò minimùm pòstulëje m.jin. G. Szpila, 2002
i 2003: 102-115. Dzyszészé terenowé badérowania fałszëje globalizacjô, przistãpnosc mediów, rëchli
wtórnô znajomòsc kaszëbiznë – to corôz rzadzy domôcy jãzëk respòńdentów.
10 Notowóné òd 1835. Jinszé war. W dzień świętego Szczepana sługa na wsi zmienia pana., W dzień
świętego Szczepana nie ma ni chłopa, ni pana. Szerzi na nã témã: J. Krzyżanowski, Mądrej głowie dość
dwie słowie, t. II, wëd. 3. rozsz., Warszawa 1975, s. 315
11 Rim w przësłowiowi fòrmùle òdgriwô nieslédną fùnkcjã. W przëtrôfkù lëteraturë pòwstający bez
pismiennégò przekazu (abò taczi je wtórny wedle przekazu z ùst do ùst) fòrmùlëcznosc je kònstitutiwną céchą wëpòwiescy; fòrmùłë charakterëzëją òsóbné ôrtë fòlkloru, bò twórcë-wëkònôwcë parłãczą
i krziżëją niezmienno, ùtrwaloné w spòlëznowi swiądze semanticzné, składniowé czë metriczné szablonë, chtërne pòzwôlają z jedny stronë na jidentifikacjã fùnkcji wëpòwiescë, z drëdżi stronë na reprodukcjã i jinowacyjné zabiedżi.
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Sw. Michôł (29 IX) wrota rozpichô. CeyO 5, CeyS 2, CeyM 64, Ram 169, 325, Derd
16, Sy I 354, III 164, NKP II 445 Michał św. 32b (leksem wrota tylko w kaszubskim wariancie12)
Sw. Michôł òtmikô wrota. Sy III 164
Sw. Michôł grańce rozpichô. NKP II 445 Michał św. 32d
[Po dniu św. Michała wolno było niegdyś paść poza granicami swego pola,
bez zwracania uwagi na miedze własne i sąsiedzkie.]
Po sw. Michale wszãdze pôselë. Sy III 164
Môrcën (11 XI) je bliskò, drżi nasze paniskò.
Môrcën je blëze, pana kłopòt grëze.
Na Môrcëna wilëją na panu bùksë pëtlëją.
NKP W święto Marcina znów dziesięcina. (1568)
[Według ustnej tradycji szarwarkowi pracujący na majątkach nie byli glebae adscripti. Pan był zmuszony liczyć się z nimi, bo drugi pan na innym majątku obiecywał lepszą pracę i lepsze warunki. Umowa zawierana była od św. Marcina do
św. Marcina.]
Niektóre paremie dotyczące prawa zwyczajowego zaadaptowały się w nowej rzeczywistości, np. Chleba dzecóm, szarwark panu, a niedzelã Bògù ‘tłumaczył się robotnik
kaszubski odbywający szarwark, gdyby mu pan kazał poza tym robić w niedzielę’. Sy
V 224 – współcześnie pracownik wielobranżowego sklepu może wykorzystać zawartą w mądrości ludowej opozycję dnia pracy i dnia odpoczynku, tego, co trzeba zrobić
dla pracodawcy i tego, co się należy pracownikowi. O relacjach między pracodawcą
a pracownikiem mówią także przysłowia: Pańską łąkã sã czechli (= kosi niedokładnie),
a swòją sã skrobie. Sy I 164, Pańsczé bëdło, pańsczé zbòże, niech sã żëwi, jak chto
mòże. Sy IV 21.
Powyższe przysłowia tematycznie związane z obyczajem należy odczytywać dosłownie, tak jak i typowe przysłowia kalendarzowe, gdzie wspomnienie świętego jest
świadectwem właściwego dawnym czasom sposobu wskazania daty dziennej. Prognostyki kalendarzowe zapowiadają przebieg zjawisk atmosferycznych, czyli pełnią funkcję wskazówek praktycznych, choć mają wymowę artystyczno-życiową i dowodzą
kunsztu ludowej sztuki słowa, np. alegoryczno-obrazowy charakter przysłów dotyczących Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego): Gromnica – zimy połowicy, por. kasz. Na
Gromiczną robôk przewrôcô sã w zemi na drëgą stronã. – i inne: Czej na Gromiczną
z dakù cecze, zëma sã jesz długò pòwlecze. – co odczytywać należy jak wróżbę: mróz
miał zapowiadać wczesną wiosnę, ciepło zaś późną; Czej w Gromiczną słuńce swiécy, miedwiédz bùdã rozwôlô, a czej je mróz, to òn jã pòprôwiô. Sy I 82 (por. NKP Na
12 Wyjaśnić jeszcze: Sw. Michôł wiechë ‘Wiepen’ spichô M 1,219, NKP II 445 Michał św. 32a: Święty Michał wiechy pospychał.
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Sw. Michôł (29 IX) wrota rozpichô. CeyO 5, CeyS 2, CeyM 64, Ram 169, 325,
Derd 16, Sy I 354, III 164, NKP II 445 Michôł sw. 32b (leksem wrota leno
w kaszëbsczim wariance12)
Sw. Michôł òtmikô wrota. Sy III 164
Sw. Michôł grańce rozpichô. NKP II 445 Michôł sw. 32d
[Pò dniu sw. Michała czedës wòlno bëło pasac za grańcama swòjégò pòla, bez
dôwaniô bôczënkù na miedze swòje ë sąsedzczé.]
Po sw. Michale wszãdze pôselë. Sy III 164
Môrcën (11 XI) je bliskò, drżi nasze paniskò.
Môrcën je blëze, pana kłopòt grëze.
Na Môrcëna wilëją na panu bùksë pëtlëją.
NKP W święto Marcina znów dziesięcina. (1568)
[Wedle ùstny tradicje szarwarkòwi robiący na majątkach nie bëlë glebae adscripti. Pón béł zmùszony liczëc sã z nima, bò drëdżi pón na jinszim majątkù
òbiecywôł lepszą robòtã i lepszé warënczi. Ògôdënk zawieróny béł òd sw.
Môrcëna do sw. Môrcëna.]
Niechtërné paremie tikającé sã zwëczajowégò prawa zaadaptowałë sã w nowi jawernocë, np. Chleba dzecóm, szarwark panu, a niedzelã Bògù ‘tłómacził sã kaszëbsczi
robòtnik, jaczi robił szarwark, czejbë pón kôzôł mù òkróm tegò robic w niedzelã’. Sy
V 224 – wespółczasno nen chtëren robi w wielobranżowim krómie mòże wëzwëskac
zawartą w lëdowi mądroscë procëmstawnosc dnia robòtë i dnia òdpòczinkù, tegò, co
nót je zrobic dla pracodôwcë i tegò, co słëchô sã robòtnikòwi. Ò relacëjach midzë pracodôwcą a robòtnikã gôdają téż przësłowia: Pańską łąkã sã czechli (= niedokładno
kòsy), a swòją sã skrobie. Sy I 164, Pańsczé bëdło, pańsczé zbòże, niech sã żëwi, jak
chto mòże. Sy IV 21.
Wëżi wëpisóné przësłowia tematiczno zrzeszoné z òbëczajã nót je dosłowno
òdczëtëwac, tak jak i tipiczné kalãdarzowé przësłowia, dze wspòmnienié swiãtégò je
swiôdectwã gwôscëwégò dôwnym czasom spòsobù wskôzania dniowi datë. Kalãdarzowé prognosticzi zapòwiôdają przebiég atmòsfericznëch zjawiszczów, to je pełnią
fùnkcjã prakticznëch wskôzów, chòc mają artisticzno-żëcową wëmòwã i dokôzëją
kùńsztu lëdowi sztëczi słowa, np. alegòriczno-òbrazowi charakter przësłowiów tikającëch sã Matczi Bòsczi Gromiczny (2 lutego): Gromnica – zimy połowicy, pòr. kasz.
Na Gromiczną robôk przewrôcô sã w zemi na drëgą stronã. – i jinszé: Czej na Gromiczną z dakù cecze, zëma sã jesz długò pòwlecze. – co òdczëtëwac mùszi jakno wróżbã:
mróz miôł zapòwiadac rëchłi zymk, zôs cepło pózdni; Czej w Gromiczną słuńce swiécy,
miedwiédz bùdã rozwôlô, a czej je mróz, to òn jã pòprôwiô. Sy I 82 (pòr. NKP Na
12

Wëjasnic jesz: Sw. Michôł wiechë ‘Wiepen’ spichô M 1,219, NKP II 445 Michôł sw. 32a: Święty
Michał wiechy pospychał.
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Gromniczną Maryją niedźwiedź budę rozwali lub poprawi ją.), Òwczôrz wòlôłbё na Gromiczną widzec wilka westrzód òwc w òwczarni jak słuńce. Sy I 366 (por. NKP W Gromnicę milszym w owczarni wilk jak słońce. ‘wg ludowego mniemania, słońce na Gromniczną jest zapowiedzią zarazy na owce’) – dwa ostatnie są zrozumiałe, gdy się zna obyczaje niedźwiedzi i wie, że głodne wilki były niegdyś istną plagą w styczniu i lutym.
Jednak wyżej wymienione paremie dotyczą zwyczaju; raczej poza zbiorem związanym z rokiem obrzędowym, poza takim zbiorem także przysłowia związane z wierzeniami, np.
Barbara swiãtô ò rëbôkach pamiãtô.,
por. NKP Barbara święta o górnikach pamięta. (1894)
Żëdzë bierzą niedobré dzécë w miech. CeyO, CeyS, Ram;
por. Maj 24 Pòżdôj le, przińdze Remùs i weznie cã w miech!
W zëmie spi zemia, bò jã ùspił Grzenia (= uosobienie snu). Sy I 378.
Dze ksãżô rają abò zarãcziwają, tam slëbù nie dôwają.
war. Dze babë rają, tam diôblë spiéwają, a ksãżô nie zdôwają.
Ùmarłi mùszi miec robòtã, tej òn nie wstónie13. Sy III 331.
W kilku przysłowiach występuje nieokreślona bliżej postać smãtka, będąca zapewne
przeżytkiem wierzeń pogańskich, ale zepchnięta do roli diabła, por.
Dostac le sã Smãtkòwi w szczépë!, por. Dostac sã le diôbłu w szczépë Cey, Pob
Co sã robi chiże, to Smãtk zliże., por. Jak sã człowiek spieszi, to sã diôbéł ceszi.
Smãtk sã nie czami (= nie męczy się), czej na dëszã jachtëje.
Jedno przysłowie w żartobliwym kontekście różnicuje postać diabła i smãtka:
Do Pòdjôz (= wieś Podjazy) diôbéł na szterzech lôzł, do Bórkù na wiórkù, baba pò
drodze, a smãtk na jedny nodze.
Inne proverbium pod postacią Smãtka widzi uosobienie wszelkiego zła, co potwierdzają jego warianty:
Eszcze rôz Smãtek trzasnie ò Bożą mãkã (= krzyż przydrożny)
Eszcze rôz Hitler trzasnie ò Bożą mãkã.
I Smãtk rôz trzasnie ò Bòżą mãkã – tak téż bëło z kùlturkampfã. Kar
Ograniczony zasięg znajomości i zastosowania faktów oryginalnych należących do tzw.
wierzeń, prawa zwyczajowego i roku kalendarzowego poczytywany być może jako
13 Aluzja do upiora i przypomina dawny zwyczaj dawania podejrzanemu zmarłemu, rybakowi w trumnie sieci do rozwiązania, rzucano mu także mak lub garść ziemi pod brodę do przegryzienia.
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Gromniczną Maryją niedźwiedź budę rozwali lub poprawi ją.), Òwczôrz wòlôłbё na Gromiczną widzec wilka westrzód òwc w òwczarni jak słuńce. Sy I 366 (pòr. NKP W Gromnicę milszym w owczarni wilk jak słońce. ‘wg lëdowi dbë, słuńce na Gromiczną je zapòwiescą chërë na òwce’) – dwa slédné są zrozmiałé, czej znaje sã òbëczaje miedzwiedzów
i wié sã, że głodné wilczi czedës w stëcznikù ë gromicznikù bëłë jistną ùcemiãgą.
Równak wëżi wëmienioné paremie tikają sã zwëkù; rëchli òkòma zbiéru zrzeszonégò z òbrzãdowim rokã, òkòma taczégò zbiéru téż przësłowia zrzeszoné z wierzeniama, np.
Barbara swiãtô ò rëbôkach pamiãtô.,
pòr. NKP Barbara święta o górnikach pamięta. (1894)
Żëdzë bierzą niedobré dzécë w miech. CeyO, CeyS, Ram;
pòr. Maj 24 Pòżdôj le, przińdze Remùs i weznie cã w miech!
W zëmie spi zemia, bò jã ùspił Grzenia (= ùosobienié snu). Sy I 378.
Dze ksãżô rają abò zarãcziwają, tam slëbù nie dôwają.
war. Dze babë rają, tam diôblë spiéwają, a ksãżô nie zdôwają.
Ùmarłi mùszi miec robòtã, tej òn nie wstónie13. Sy III 331.
W czile przësłowiach je blëżi nieòkreslonô pòstacëjô smãtka, jakô pewno je przeżitkã
pògańsczich wierzeniów, ale zepchłô do rolë diôbła, pòr.
Dostac le sã Smãtkòwi w szczépë!, pòr. Dostac sã le diôbłu w szczépë Cey, Pòb
Co sã robi chiże, to Smãtk zliże., pòr. Jak sã człowiek spieszi, to sã diôbéł ceszi.
Smãtk sã nie czami (= nie mãczi sã), czej na dëszã jachtëje.
Jedno przësłowié w żartoblëwim kònteksce różnicëje pòstacëjã diôbła i smãtka:
Do Pòdjôz (= wies Pòdjazë) diôbéł na szterzech lôzł, do Bórkù na wiórkù, baba pò
drodze, a smãtk na jedny nodze.
Jinszé proverbium pòd pòstacëją Smãtka widzy ùòsobienié wszelczégò zła, co
pòcwierdzywają jegò wariantë:
Eszcze rôz Smãtek trzasnie ò Bożą mãkã (= kòldrogòwi krziż)
Eszcze rôz Hitler trzasnie ò Bożą mãkã.
I Smãtk rôz trzasnie ò Bòżą mãkã – tak téż bëło z kùlturkampfã. Kar
Ògrańczony zasyg znajomòscë i wëzwëskaniô òriginalnëch faktów słëchającëch do
tzw. wierzeniów, zwëczajowégò prawa i kalãdarzowégò rokù mòże bëc pòczëtiwóny
13

Aluzjô do wieszczégò i przëbôcziwô dôwny zwëk dôwaniô pòdejrzanémù zmarłémù, rëbôkòwi
w zark secy do rozpëzgleniô, sëpóny béł mù téż mak abò grósc zemi pòd brodã do przegrizeniô.
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językowy obraz świata danej społeczności, który podobnie jak tradycyjne obrzędy
współtworzy bogactwo kulturowe regionu. Podobieństwo opisu zjawisk wynikające
z zestawienia znanych w różnych regionach Polski przepowiedni dowodzi pewnej powszechności w swoich czasach i przekazu, który sam w sobie niedydaktyczny był nauką przekazywaną z pokolenia na pokolenie, naturalnym sposobem orientowania się
w stosunkach społecznych i zjawiskach przyrodniczych niepiśmiennego ludu14.
Rok obrzędowy na Kaszubach nie odbiegał od kalendarza ogólnopolskiego15. Poza nielicznymi przejawami folkloru, jak np. ścinanie kani, wiele obrzędów, zwyczajów,
a nawet rytuałów ma swoje odpowiedniki w całej Polsce. Ale jest wiele przysłów, które o danych obrzędach mówią w sposób oryginalny, to fakty notowane tylko w źródłach kaszubskich. Niżej dokonane zestawienie oparto na Słowniku Sychty, inne wcześniej cytowane źródła nie notują tych przysłów. Dostawione odpowiedniki z NKP pokazują aspekt oryginalności paremii: sposób obrazowania, przypisanie danej czynności odnośnemu świętu albo sposób działania formuły przysłowiowej (rym).

Adwent – Boże Narodzenie
W jagwańce skrzëpczi są zamkłé. Sy II 69
por. W adwenta same posty i święta. (1890)
[W jednym z podań wielkopolsko-kujawskich o wędrujących muzykach występuje
postać wędrującego skrzypka, o którym wiadomo: „Wysoko na stole obok potężnego komina siedział skrzypek, który poza Adwentem i Postem prowadził wędrowne życie i wszędzie tam, gdzie nadarzała się okazja, grał jak mógł najlepiej swoje ludowe
tańce.”16]
14

Dziedzic, aby zapobiec wzajemnemu podbieraniu płodów ziemi, wilkierzem nakazywał, żeby wszyscy w jednakowym czasie wychodzili do pracy. Stąd też mógł wziąć początek gburski kalendarz, a w nim
nakazy:
Na sw. Józwa (19 III) przez pòle bruzda.
Na Jana (24 VI) zabierz sã do sana.
Na sw. Krziż (3 V), òwce strziż.
Pò sw. Wòjcechù (23 IV) trzëm, chłopie, jôrkã w miechù.
Bartosz (= Bartłomiej, 24 VIII) kôże jaja składac w kòsz.
Pò sw. Teklë (23 X) bãdzemë kapùstã seklë.
15 Polski kalendarz obrzędowy powstał jako rezultat długotrwałego procesu przejmowania różnych
wierzeń i tradycji (A. Brencz, op. cit,, s. 37), z dominacją wpływu kościoła katolickiego, który zaadoptował pogańskie terminy dla swoich świąt, a w tych przypadkach, kiedy ludność odprawiała swoje obrzędy poza kalendarzem kościelnym, tworzono odpowiednie uroczystości kościelne, które wchłaniały
stare zwyczaje, nadając im nową treść religijną (Kamocki, Kubiena 2008: 9). Opisy roku obrzędowego najczęściej zaczyna się od adwentu, by wyeksponować Boże Narodzenie, zapusty, post i Wielkanoc,
potem wiosenne Zielone Świątki i przesilenie letnie (św. Jan), by wrócić ku jesieni, do Zaduszek i czasu wróżb (św. Katarzyna i Andrzej). To także pokrywa się z rytmem roku liturgicznego w kościele.
16 J. W. Szulewski, Pieśń bez końca, zbiór tekstów folklorystyczno-etnograficznych, red. W. Łysiak, Poznań 1996, s. 142, cyt. za: A. Brencz, op. cit, s. 38.
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jakno jãzëkòwi òbrôz swiata dóny spòlëznë, jaczi szlachòwno jak tradicëjné òbrzãdë
wespółùsôdzałë kùlturowé bògactwò regionu. Szchlachòwnota òpisënkù zjawiszczów
wëchôdającô z zestôwków znónëch w rozmajitëch regionach Pòlsczi przepòwiedniów
dokôzëje gwësny pòwszechnoscë w swòjich czasach i przekazu, jaczi sóm w se niepòùczeniowi béł nôùką przekôzywóną z pòkòleniô na pòkòlenié, nôtërnym spòsobã òrientowaniô sã w spòlëznowëch stosënkach i zjawiszczach rodë niepismiennégò lëdu14.
Òbrzãdowi rok na Kaszëbach nie apartnił sã òd òglowòpòlsczégò kalãdôrza15.
Òkòma niewielnëch znanków fòlkloru, jak np. scynanié kani, wiele òbrzãdów, zwëków,
a nawetka rituałów mô swòje równoznaczënczi w całi Pòlsce. Ale je wiele przësłowiów, chtërne ò dónëch òbrzãdach gôdają w òriginalny spòsób, to faktë zapisowóné le
w kaszëbsczich zdrzódłach. Niżi dokònóny zestôwk òpiarti òstôł na Słowôrzu Zëchtë,
jiné rëchli cytowóné zdrzódła nie zapisëją nëch przësłowiów. Dostôwioné równoznaczënczi z NKP pòkazëją aspekt òriginalnoscë paremii: ôrt òbrazowaniô, przëpisanié dóny czënnoscë òdnosnémù swiãtu abò ôrt dzejaniô przësłowiowi fòrmùłë (rim).

Jagweńt– Gòdë
W jagwańce skrzëpczi są zamkłé. Sy II 69
pòr. W adwenta same posty i święta. (1890)
[W jednym z wiôlgòpòlskò-kùjawsczich pòdaniów ò wãdrëjącëch mùzykańtach je
pòstacëjô wãdrëjącégò skrzëpka, ò jaczim je wiedzec: „Wësok na stole kòle wiôldżégò
kòmina sedzôł skrzëpk, chtëren òkróm jagwańtu i pòstu prowadzył wãdrowné żëcé ë
wszãdze tam, dze bëła takô leżnosc, grôł jak nôlepi mógł swòje tuńce.”16]
14

Dzedzëc, abë zapòbiec pòdbiéranim brzadów zemi jeden drëdżémù, wilkerzã nôkôzywôł, żebë
wszëtcë w jednym czasu szlë do robòtë. Stąd téż mógł wzyc swój pòczątk gbùrsczi kalãdôrz, a w nim
nôkazë:
Na sw. Józwa (19 III) przez pòle bruzda.
Na Jana (24 VI) zabierz sã do sana.
Na sw. Krziż (3 V), òwce strziż.
Pò sw. Wòjcechù (23 IV) trzëm, chłopie, jôrkã w miechù.
Bartosz (= Bartłomiéj, 24 VIII) kôże jaja składac w kòsz.
Pò sw. Teklë (23 X) bãdzemë kapùstã seklë.
15 Pòlsczi òbrzãdowi kalãdôrz pòwstôł jakno rezultat długòwarającégò procesu przejimaniô rozmajitëch wierzeniów i tradicjów (A. Brencz, op. cit,, s. 37), z dominacją cëskù katolëcczégò Kòscoła, jaczi zaadaptowôł pògańsczé terminë dlô swòjich swiãt, a w nëch przëtrôfkach, czedë lud òdprôwiôł swòje
òbrzãdë òkòma kòscelnégò kalãdôrza, twòrzoné bëłë szlachòwné kòscelné ùroczëznë, jaczé wchłóniałë
stôré zwëczi, nadôwającë jima nową religijną zamkłosc (Kamòcczi, Kùbiena 2008: 9). Òpisënczi òbrzãdowégò rokù nôczãscy zaczinô sã òd jagwańtu, bë wëekspònowac Gòdë, zôpùstë, pòst i Jastrë, tej Zeloné Swiątczi i letnié przesylenié (sw. Jón), bë wrócëc do jeseni, do zôdëszków i czasu wrózeniô (sw.
Katarzëna i Andrzéj). To téż pokriwô sã z ritmã lëturgicznégò rokù w Kòscele.
16 J. W. Szulewski, Pieśń bez końca, zbiór tekstów folklorystyczno-etnograficznych, red. W. Łysiak, Poznań 1996, s. 142, cyt. za: A. Brencz, op. cit, s. 38.
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Chto sã zarãczi w jadwéńce, ten òstónie na kwińce. Sy II 69.
por. W adwencie same zięcie, a w karnawale nie ma wcale. (1956)
[Tzn. ‘nie wstępują w związki małżeńskie’]
Na sw. Tomasza (21 XII) ùczi sã pôcerza Kasza. Sy V 366 (pn.)
por. rym Na świętego Tomasza gotuje się w garnku kasza. (1894)
[Przysłowie kaszubskie zawiera aluzję do głównej postaci zespołu maszkarowego, która egzaminuje dzieci z pacierza.]
Na Jadama (24 XII) straszą dzecë gwiôzdkama. Sy I 396 (Puzdrowo)
Dze gwiôzdka chòdzy, tam diôbeł nie szkòdzy. Sy I 392 (Borowiec)
Szesnôstczi bòją sã gwiôzdczi. Sy I 396 (Karłowo)
por. We Wiliją dzieci biją, we święta dziewczęta. (1888)
Na Bòżé Narodzenié ceszi sã wszëtkò stwòrzenié. Sy I 51
Na Boże Narodzenie weseli się wszystko stworzenie. (Wielkopolska)
[W folklorze wielu regionów Polski występuje pochód przebierańców z muzykantami,
który odwiedzał kolejnych gospodarzy, aby wywróżyć im pomyślność i urodzaj na przyszły rok. Wśród maszkar znajdowały się przedziwne postacie śmierci, niedźwiedzia,
bociana, kozy, chłopa na koniu, baby z koszem; porywały one domowników do szaleńczego korowodu i włączały w improwizowane przedstawienie. Ten ludowy obyczaj
opisano w literaturze szczegółowo17, a przysłowia przechowały relikty obyczaju.]

Zapusty – Post
Zôpùstny tuńc, zdrowia kùńc. Sy VI 185
por. Jak ostatki tak ostatki, niech się trzynsóm babski zadki. (Śląsk) albo Mięsopustne tańce – zdrowia targańce (Cieszyńskie)
[„Chłopi kaszubscy spędzają zapusty szczególnie na zabawach tanecznych, które miały niegdyś za cel wywołać urodzaj, szczególnie lnu i zboża.” Sy]
W zôpùstë mùszi bëc miãso, bò chto w zôpùstë nie jé miãsa,
tegò mëdżi òb lato zjedzą.
por. W zapusty jedz barszcz tłusty. (Małopolska)
[„Dawniej nawet najuboższy chałupnik nie obywał się w zapusty bez mięsa, nie oszczędzając ostatniej kury.” Sy]
Kùp całą kòszałkã swiéżëch sledzy, to sã zjé, pòst je dłudżi – rzekł chłop do białczi. Sy
II 215
17 Pierwszy opis Ceynowy, który w 1943 r. opublikował w roczniku niemieckim artykuł o germanizacji Kaszubów i w „Jutrzence” trójjęzyczne (rosyjsko-polsko-kaszubskie) opisy kaszubskich obrzędów pt. Wiléjá Noweho Roku i Szczodráki.
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Chto sã zarãczi w jadwéńce, ten òstónie na kwińce. Sy II 69.
pòr. W adwencie same zięcie, a w karnawale nie ma wcale. (1956)
[Tzn. ‘nie żenią sã]
Na sw. Tomasza (21 XII) ùczi sã pôcerza Kasza. Sy V 366 (nor.)
pòr. rim Na świętego Tomasza gotuje się w garnku kasza. (1894)
[W kaszëbsczim przësłowim je aluzjô do główny pòstacëji karna maszkarów, jakô robi dzecóm egzamin z pôcerza.]
Na Jadama (24 XII) straszą dzecë gwiôzdkama. Sy I 396 (Pùzdrowò)
Dze gwiôzdka chòdzy, tam diôbeł nie szkòdzy. Sy I 392 (Bòrówc)
Szesnôstczi bòją sã gwiôzdczi. Sy I 396 (Karłowò)
pòr. We Wiliją dzieci biją, we święta dziewczęta. (1888)
Na Bòżé Narodzenié ceszi sã wszëtkò stwòrzenié. Sy I 51
Na Boże Narodzenie weseli się wszystko stworzenie. (Wiôlgôpòlskô)
[W fòlklorze wielu regionów Pòlsczi mòże nalezc pòchód przezeblokłëch z mùzykańtama, jaczi òdwiedzôł pòstãpnëch gòspòdarzów, abë wëwróżëc jima pòmëszlnosc i bògaté
żniwò na przińdny rok. W karnie maszkarów bëłë dzywné pòstacëje smiercë, miedzwiedza, bòcóna, kòzë, chłopa na kòniu, babë z czipą; pòriwałë òne domôcëch do szalonégò pòchòdu i włącziwałë w jimprowizowóné przedstawienié. Nen lëdowi òbëczôj
z drobnotama òpisóny béł w lëteraturze17, a przësłowia przechòwałë reliktë òbëczaju.]

Zapùstë – Pòst
Zôpùstny tuńc, zdrowia kùńc. Sy VI 185
pòr. Jak ostatki tak ostatki, niech się trzynsóm babski zadki. (Szląsk) abò Mięsopustne tańce – zdrowia targańce (Ceszińsczé)
[„Kaszëbsczi chłopi spãdzają zôpùstë òsoblëwò na tuńcach, jaczé miałë czedës za cél
wëwòłac bògaté żniwò, òsoblëwie lnu ë zbòżégò.” Sy]
W zôpùstë mùszi bëc miãso, bò chto w zôpùstë nie jé miãsa,
tegò mëdżi òb lato zjedzą.
pòr. W zapusty jedz barszcz tłusty. (Małopòlskô)
[„Dôwni nawetka nôbiédniészi chałupnik nie òbiwôł sã w zôpùstë bez miãsa, nie
òszczãdzającë òstatny kùrë.” Sy]
Kùp całą kòszałkã swiéżëch sledzy, to sã zjé, pòst je dłudżi – rzekł chłop do białczi. Sy
II 215
17

Pierszi òpisënk Cenôwë, chtëren w 1843 r. òpùblikòwôł w niemiecczim rocznikù artikel ò germanizacje Kaszëbów i w „Jutrzence” trzëjãzëkòwé (ruskò-pòlskò-kaszëbsczé) òpisënczi kaszëbsczich
òbrzãdów pt. Wiléjá Noweho Roku i Szczodráki.
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por. frazeologizm: Długi jak post wielkanocny. (1894)
Żur i slédz to są dwaj pòstny bracô. Sy VI 317 (śr)
Msza nie zmùdzy, pòst nie schùdzy. Sy III 131, IV 146,
por. Rop Kościół nie zmudzi ani nie schudzi. NKP II 545 msza 4e
Msza nie zmudzi, post nie schudzi. (1894)
Pò pòsce przińdze swiãto. Sy IV 146
por. obrazowanie zmiany Po zapustach post. (1892)
W pòsce beczka sledzy, a w żniwa beczka piwa. Sy VI 308
Czasã marc dostónie miãsa w zãbë. Sy III 47
[Aluzja do Wielkanocy, nieraz pod koniec marca, stanowiącej zarazem zakończenie postu. Sy]
Na sw. Jur (24 IV) kùńczi sã żur. Sy II 112
por. rym Na świętego Jura schowa się w życie kura. (1832)
Na sw. Jopa (19 III) gdowë i dzéwczãta proszą ò dobrégò chłopa. Sy II 109 (Połczyno)
Por. Rop Do sw. Jopa mòdlë sã ò dobrégò chłopa, do sw. Elżbiétë ò dobrą kòbiétã.
NKP I 784 Hiob 3
por. Św. Józef Oblubieniec, która panna, przypnij wieniec. (Mazowsze)
Roztwòrnô (25 III) to je taczé swiãto, że nawet ptôch nie wije gniôzda. Sy III 58 (pd)
por. ogólnie o zakazie pracy w święta: Robiąc w święto nie przysporzysz, a piekło
sobie otworzysz. (1894)

Wielkanoc
Chto sã nie daje rózgama w Jastrë bic, ten nie mdze téż miôł ze zdrowia nic. Sy IV 348
(pn., zwłaszcza Puckie)
por. ogólnie o „rózgach”: Rózga bije, nie zabije, kości nie przetrąci. (1681)
[Panny na wydaniu oczekują dyngusa z niecierpliwością, gdyż widzą w nim zwiastuna rychłego zamążpójścia, o czym mawiały między sobą: „Niechle Jastrë przińdą! Jô sã dóm tak wëdëgowac, że jô caletinkô mòdrô bãdã” (SyHan 81).]

Zielone Świątki
Na Zeloné Swiątczi dobré ë òtrąbczi. Sy I 274, III 347
Na Zielone Świątki – dobre i otrąbki. (1903)
[„Chleba pieczono niegdyś niewiele. Był to chleb przede wszystkim razowi, tj. z mąki
niepytlowanej. Jedynie na większe święta pozwalano sobie na wypiek bélszôgo chleba. Nie zawsze starczyło mąki na miałczi chleb.” Sy]
Szczególnie ciekawe oryginalne paremie, które wykorzystują metaforykę trzech świąt
(magiczna funkcja liczby „3”!):
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pòr. frazeologizm: Długi jak post wielkanocny. (1894)
Żur i slédz to są dwaj pòstny bracô. Sy VI 317 (śr)
Msza nie zmùdzy, pòst nie schùdzy. Sy III 131, IV 146,
pòr. Rop Kościół nie zmudzi ani nie schudzi. NKP II 545 msza 4e
Msza nie zmudzi, post nie schudzi. (1894)
Pò pòsce przińdze swiãto. Sy IV 146
pòr. òbrazowanié zmianë Po zapustach post. (1892)
W pòsce beczka sledzy, a w żniwa beczka piwa. Sy VI 308
Czasã marc dostónie miãsa w zãbë. Sy III 47
[Aluzjô do Jastrów, nierôz pòd kùńc strëmiannika, chtërne kùńczëłë czas pòstu. Sy]
Na sw. Jur (24 IV) kùńczi sã żur. Sy II 112
pòr. rim Na świętego Jura schowa się w życie kura. (1832)
Na sw. Jopa (19 III) gdowë i dzéwczãta proszą ò dobrégò chłopa. Sy II 109 (Pôłczëno)
Pòr. Rop Do sw. Jopa mòdlë sã ò dobrégò chłopa, do sw. Elżbiétë ò dobrą kòbiétã.
NKP I 784 Hiob 3
pòr. Św. Józef Oblubieniec, która panna, przypnij wieniec. (Mazowszé)
Roztwòrnô (25 III) to je taczé swiãto, że nawet ptôch nie wije gniôzda. Sy III 58
(pôł.)
pòr. òglowò ò zôkazu robòtë w swiãta: Robiąc w święto nie przysporzysz, a piekło
sobie otworzysz. (1894)

Jastrë
Chto sã nie daje rózgama w Jastrë bic, ten nie mdze téż miôł ze zdrowia nic. Sy IV 348
(nor., òsoblëwie Pùcczé)
pòr. òglowò ò „rózgach”: Rózga bije, nie zabije, kości nie przetrąci. (1681)
[Brutczi niecerplëwò żdają na dëgùsë, bò widzą w nich zôpòwiesc chùtczi żeńbë,
ò czim rozprôwiałë midzë sobą: „Niechle Jastrë przińdą! Jô sã dóm tak wëdëgowac,
że jô caletinkô mòdrô bãdã” (SyHan 81).]

Zeloné Swiątczi
Na Zeloné Swiątczi dobré ë òtrąbczi. Sy I 274, III 347
Na Zielone Świątki – dobre i otrąbki. (1903)
[„Czedës chleba nie bëło wiele piekłé. Béł to chléb przede wszëtczim razowi, tj.
z niepëtlowóny mączi. Leno na wiãkszé swiãta pòzwòlóno so na pieczenié biélszôgo
chleba. Nie wiedno sygło mąki na miałczi chléb.” Sy]
Òsoblëwò czekawé òriginalné paremie, jaczé wëzwëskùją metafòrikã trzech swiãt (magicznô fùnkcjô lëczbë „3”!):
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Brzózka, wierzba i dana są w służbie ù niebiesczégò Pana. Sy I 80
[O roli brzozy, wierzby i choinki na Boże Ciało, Niedzielę Palmową i Gwiazdkę.]
Na gwiôzdkã riz, na Jastrë anis, a na swiątczi ju ni ma pamiątczi. Sy I 5 (Rybienko)
por. ogólnie o dostatku jedzenia w święta Na świyntóm wilije każdy się najy i napije. (Cieszyńskie)
Tradycyjne zakazy i nakazy przekazywane z pokolenia na pokolenie ułatwiały życie społeczne, gospodarskie i rodzinne, a poparte autorytetem starków dawały pewną, rzetelną, niepodważalna wiedzę o całym otaczającym Kaszubę świecie. Tradycja katolicka
usuwała, ogólnie rzecz biorąc, zabobony, ale często też asymilowała zwyczaje i obrzędy, które praktykował lud. Dlatego w różnych legendach czy pieśniach ludowych świat
religijny i świat pogański przenikają się tak naturalnie, że trudno oddzielić jeden od
drugiego. A już zupełnie niemożliwe jest to w zwięzłych regułach postępowania utrwalonych w przysłowiach.
Ciekawy ślad zwyczajów pogańskich znajduje się w przysłowiu: Wëbrojił, a terô
sã bòji jak kania na sw. Jana. 23 czerwca to wigilia urodzin Jana Chrzciciela, ale żadna z osób biorących udział w trwających do późnej nocy rozrywkach przy ognisku
o tym nie pamięta. W tradycji ludowej ten najdłuższy dzień w roku uznawany jest za
czas, w którym rośliny zyskują pełnię swoich mocy wegetacyjnych18, stąd może nakaz
rolny: Na sw. Jóna bez pòle bróna. W dniu sobótki następuje przesilenie słońca; noc
świętojańska jest najkrótszą w roku. To czas panowania jasności nad ciemnością, jakby przesilenia dobra, symbolizowanego przez słońce. Refolkloryzowany zwyczaj ścinania kani to widowisko, podczas którego wybrany ze społeczności wiejskiej kat publicznie oskarża ptaka uosabiającego zło o różne występki, po czym wykonuje na nim
egzekucję. Dlaczego na kani? Może za jej drapieżność, przed którą nie można było
ustrzec kur, mimo nakazu: Na kani spiéw zamikôjta chléw. Znów tradycja chrześcijańska obarcza kanię grzechem lenistwa i pychy (Sy II 130). Ścinanie kani i cała obrzędowość sobótkowa mają pogański charakter.
Zdanie-przysłowie tym różni się od wszystkich innych zdań, że ma dwa znaczenia:
dosłowne i przenośne (NKP I, s. VII). To właśnie alegorie, metonimie, synekdochy i inne rodzaje metafor pozwalają stosować przysłowie w wielu różnych kontekstach, one
nadają wypowiedzi potocznej ekspresji, a odwołując się do skojarzeń bliskich użytkownikowi języka, pokazują – poprzez język – jemu właściwy sposób interpretowania
świata. Metafory stanowią istotną cechę wielu przysłów, pozwalają uogólnić zjawisko
jednostkowe i wyrazić je jako stałą prawidłowość życiową. Przysłowie tym sposobem
otwiera pewien proces myślowy, w odróżnieniu od maksymy, która jest jego zwieńczeniem. Ciekawe są realizacje nawiązujące do roku obrzędowego:
Prãdzy nie spiéwôj aleluja, jaż bãdą Jastrë. Sy V 137 (NKP, jednostkowe1898)
18

J. Perszon, Na imię Bosczi. Zwyczaje i obrzędy agrarne na Ziemi Wejherowskiej…, s. 14.
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Brzózka, wierzba i dana są w służbie? niebiescz? g? Pana. Sy I 80
[Ò roli brzozë, wierzbë i danczi na Bòżé Cało, Palmòwą Niedzelã i Gwiôzdkã.]
Na gwiôzdkã riz, na Jastrë anis, a na swiątczi ju ni ma pamiątczi. Sy I 5 (Rybienko)
pòr. òglowò ò bòkadoscë jedzeniô w swiãta Na świyntóm wilije każdy się najy i napije. (Ceszińsczé)
Tradicyjné zôkazë i nôkazë przekôzywóné z pòkòleniô na pòkòlenié zletczałë spòlëznowé, gòspòdarsczé i rodzinne żëcé, a pòpiarté autoritetã starków dôwałë pewną,
rzetelną, niepòdwôżalną wiédzã ò całim òtaczającym Kaszëbã swiece. Katolëckô tradicjô ùsuwała, òglowò zdrzącë, zabòbónë, ale téż czãsto asymilowała zwëczi i òbrzãdë,
jaczé praktikòwôł lud. Temù téż w rozmajitëch legeńdach czë lëdowëch piesniach religijny swiat i pògańsczi swiat przenikają sã tak nôtëralno, że cãżkò òddzelëc jeden òd
drëdżégò. A ju czësto niemòżebné je to w zwiãzłëch regùłach pòstãpòwaniô ùtrwalonëch w przësłowiach.
Czekawi szlach pògańsczich zwëków je w przësłowim: Wëbrojił, a terô sã bòji jak
kania na sw. Jana. 23 czerwińca to wilëjô ùrodzënów Jana Chrzcëcela, ale niżóden
z lëdzy, jaczi bierze ùdzél w warającëch do pózny nocë rozriwkach kòl ògniszcza ò tim
nie pamiãtô. W lëdowi tradicje nen nôdłëgszi dzéń w rokù ùznôwóny je za czas, w jaczim roscënë dostôwają pełniã swòjëch wegetacyjnëch mòcy18, mòże stąd rolny nôkôz:
Na sw. Jóna bez pòle bróna. W sobótkã nastãpùje przesylenié słuńca; swiãtojańskô noc
je nôkrótszą w rokù. To czas panowaniô jasnoscë nad cemnoscą, jakbë przesyleniô dobra, symbòlizowónégò bez słuńce. Refòlklorizowóny zwëk scynaniô kani to widzawiszcze, czedë wëbróny z wiejsczi spòlëznë kat pùbliczno òskarżô ptôcha, jaczi je
symbòlã zła, ò rozmajité wëstãpczi, a tej wëkònëje na nim egzekùcjã. Czemùż na kani? Mòże za ji drapieżnotã, przed chtërną ni mòżna bëło ùstrzec kùr, mimò nôkazu: Na
kani spiéw zamikôjta chléw. Znôwù chrzescyjańskô tradicjô òbarczô kaniã grzéchã
zgnilstwa ë bùchë (Sy II 130). Scynanié kani ë całô sobótkòwô òbrzãdowòsc mają
pògańsczi charakter.
Zdanié-przësłowié tim apartni sã òd wszëtczich jinëch zdań, że ma dwa znaczënczi:
dosłowné ë przenosné (NKP I, s. VII). To prawie alegorie, metonimie, synekdochë
i jiné ôrtë metafòrów pòzwôlają wëzwëskac przësłowié w wielu rozmajitëch kòntekstach, ònë nadôwają wëpòwiescy pòtoczny ekspresji, a òdwòłującë sã do skòjarzeniów
blësczich ùżitkòwnikòwi jãzëka, pòkazëją – przez jãzëk – jemù gwôscëwi spòsób jinterpretowaniô swiata. Metaforë stanowią jistotną cechã wielu przësłowiów, pòzwôlają ùògólnic jednostkòwé zjawiszcze ë wërazëc je jakò stałą żëcową prawidłowòsc. Tak
przësłowié òtmikô pewien mëslowi proces, w òdróżnienim òd maksymë, chtërna je
jegò zwieńczenim. Czekawé są realizacje nawiązëjącé do òbrzãdowégò rokù:
Prãdzy nie spiéwôj aleluja, jaż bãdą Jastrë. Sy V 137 (NKP, jednostkòwé1898)
18

J. Perszon, Na imię Bosczi. Zwyczaje i obrzędy agrarne na Ziemi Wejherowskiej…, s. 14.
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On bë chcôł miec na zemi gwiôzdkòwé gloria, a wiôlgônocné aleluja, a ò zemsczich piątkach òn zabéł. Sy I 394 (Odargowo), NKP br.
Gwiôzdka przëchôdô i òdchôdô, a më òdchôdómë, a nigdë nie przëchôdómë nazôd. Sy
I 390 (Potęgowo), NKP br.
Inne oryginalne kasz.:
Nie gadôj ò żurze, bò są ju Jastrë. Sy Vi 317
[to, o czym mówisz jest już nieaktualne]
Jak gwiôzdka (= Boże Narodzenie) mdze w maju.
Jak na sw. Jana mdze lód.
[‘nigdy’]
Złotô gwiôzdka (= Wigilia) a pòwiôstka.
[‘obiecanki cacanki’. Sy]
To jemù tak jidze, jak na Jadwidze.
[‘źle idzie’]
Jur (= św. Jerzy) je mòcniészi òd jurka (= diabła).
[dobro zwycięża zło]
Zgromadzone tu przykłady potwierdzają, że Kaszubi dla wyrażenia prawd moralnych
i etycznych posługują się naturalnymi metodami tworzenia alegorii, wzbogacając je środkami artystycznymi zaczerpniętymi z mowy potocznej i doświadczeń życia codziennego. Każde przysłowie to mikroprzypowieść o życiu codziennym Kaszubów, ale zebrane
razem przynoszą sporą wiedzę o człowieku i jego życiu religijnym, rodzinnym, społecznym i towarzyskim. Gromadzą zakazy, życzenia, nauki z doświadczeń wielu pokoleń,
a i dziś w wielu przypadkach, oprócz swej nadrzędnej stylistycznej i estetycznej wartości, uczą i wychowują, radzą i przestrzegają. Tkwiące w nich prawidła, sądy, oceny, prognozy nie składają się w spójny system filozoficzny, ale nie o to przecież chodzi.
Trzeba pamiętać jednak, że paremiografia obejmuje tylko źródła pisane, czyli przedmiotem badań czyni nie konkretny wariant wykonawczy przysłowia, ale teksty spisane,
czyli wpisane w wirtualną sytuację, a nawet w ich wielość. A przysłowie w swej naturze
jest wytworem mowy żywej, języka potocznego, nadto związane jest silnie z kontekstem
sytuacyjnym, np. rok kalendarzowy, obrzędowy warunkuje tematykę, a funkcja wypowiedzi strukturę tekstu; dotyczy to szczególnie widowisk zwyczajowych i zabaw (np. ścinanie kani, chodzenie z gwiazdką), obrzędów rodzinnych (wesele, pogrzeb), pieśni, zaklęć, zamówień itp. Synkretyzm okoliczności i słowa wymienionych przejawów kultury
ludowej uzmysławia, że w ustnej twórczości słownej istnieją gatunki, które charakteryzują się swoim praktyczno-życiowym przeznaczeniem. Ta konstatacja uzasadnia potrzebę antropologiczno-kulturowej koncepcji badań folklorystycznych.
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On bë chcôł miec na zemi gwiôzdkòwé gloria, a wiôlgônocné aleluja, a ò zemsczich
piątkach òn zabéł. Sy I 394 (Òdargòwò), NKP br.
Gwiôzdka przëchôdô i òdchôdô, a më òdchôdómë, a nigdë nie przëchôdómë nazôd. Sy
I 390 (Pòtãgòwò), NKP br.
Jinszé òriginalné.:
Nie gadôj ò żurze, bò są ju Jastrë. Sy Vi 317
[to, ò czim gôdôsz, je ju nieaktualné]
Jak gwiôzdka (= Bòżé Narodzenié) mdze w maju.
Jak na sw. Jana mdze lód.
[‘nigdë’]
Złotô gwiôzdka (= Wilëjô) a pòwiôstka.
[‘òbiecónczi cacónczi’. Sy]
To jemù tak jidze, jak na Jadwidze.
[‘lëchò jidze’]
Jur (= sw. Jerzi) je mòcniészi òd jurka (= diôbła).
[dobro dobiwô nad złã]
Zebróné tu przëtrôfczi pòcwierdzywają, że Kaszëbi dlô wërażeniô mòralnëch ë eticznëch
prôwd pòsługùją sã nôtëralnyma metodama twòrzeniô alegoriów, wzbògacającë je artisticznëma strzódkama wzãtima z codniowi mòwë i doswiôdczeniów codniowégò żëcô.
Kòżdé przësłowié to mikroprzëpòwiesc ò codniowim żëcu Kaszëbów, ale razã zebróné
niosą dosc wiôlgą wiédzã ò człowiekù ë jegò religijnym, rodzynnym, spòlëznowim i towarzësczim żëcu. Zbiérają zôkazë, żëczbë, nôùczi z doswiôdczeniów wielu pòkòleniów,
a i dzys w wielu przëtrôfkach, òkróm swòji nôdrzãdny sztilisticzny i esteticzny wôrtnoscë,
ùczą i wëchòwùją, radzą i przestrzégają. Tkwiącé w nich prawidła, sądë, òcenë, prognozë nie skłôdają sã w spójny filozoficzny system, ale tec nié ò to jidze.
Równak nót je pamiãtac, że paremiografia òbjimô leno pisóné zdrzódła, to je przedmiotã badérowaniów czëni nié kòńkretny wariant wëkònôwczi przësłowiô, le spisóné
tekstë, to je wpisóné w wirtualną sytuacjã, a nawetka w jich wielosc. A przësłowié
w swi nôtërze je dokôzã żëwi mòwë, codniowégò jãzëka, co wicy mòckò zrzeszoné je
z sytuacyjnym kòńtekstã, np. kalãdarzowi rok, òbrzãdowi warënkùje tematikã, a fùnkcja
wëpòwiescë – sztrukturã tekstu; òsoblëwie tikô sã to zwëczajowëch widzawiszczów i zabawów (np. scynanié kani, chòdzenié z gwiôzdką), rodzynnëch òbrzãdów (wieselé,
pògrzéb), piesni, zôklãców, zamówieniów itp. Synkretizm leżnosców i słowa wëmienionëch znanków lëdowi kùlturë przedstôwiô, że w ùstny twórczoscë są ôrtë, chtërne
charakterëzëją sã swòjim prakticzno-żëcowim namienienim. Na kònstatacjô ùdokôzywô
brëkòwnosc antropòlogiczno-kùlturowi kòncepcje fòlkloristicznëch badérowaniów.
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Legendy a obrzędy ludowe
na Kaszubach
Kaszubi mają bardzo bogatą obrzędowość. W każdej porze roku na ziemi tej odbywają się przeróżne święta, ukazujące wyjątkowość regionu. Ludzie zajmowali sobie czas
pracą, po której przychodziło wytchnienie w postaci wspólnych zabaw. Często wiązały się z nimi wierzenia ludu o tajemniczych, niezwykłych, a nawet cudownych wydarzeniach sprzed wielu lat. Warto zatem prześledzić w kolejności pór roku poszczególne kaszubskie obrzędy i związane z nimi legendy.
Najważniejszym wiosennym wydarzeniem jest Wielkanoc. Do święta tego odnosi
się wiele do dziś praktykowanych zwyczajów. Profesor Jerzy Samp przytacza spostrzeżenie profesora językoznawcy Jerzego Tredera o tym, że od podstawy „jaster” wzięła się
nazwa święta wiosennego. Dlatego „jastry” oznaczać miały Wielkanoc. Jerzy Samp przywołuje mit na temat bogini Isztar, która była oblubienicą młodego pasterza. Jej ukochany umierał każdego roku. Gdy schodził do krainy śmierci, Isztar rozpaczała. Chodziła
za nim, aby znowu wyprowadzić go na światło. Jednak podczas gdy jej nie było na ziemi, przyroda obumierała i wyjaławiała się. Stanowiło to jakby odzwierciedlenie pór roku. Z cyklu życia i śmierci wyłoniła się uniwersalna symbolika. Każdy powrót bogini
na ziemię i zaślubiny boskiej pary obchodzony był właśnie na wiosnę.
Z wyczekiwaniem na budzenie się przyrody do życia związana jest opowieść traktująca „O Długim Zymku”, którą ze słownika Bernarda Sychty wynotował kaszubski
poeta, Grzegorz Schramke. Pewien chłop przyszedł do kaszubskiej gospodyni i poprosił ją o okrasę. Kobieta odpowiedziała, że mąż zabronił jej częstować gości okrasą, ponieważ przyjść ma długi zymk. Chłop odrzekł, że to on jest Długim Zymkiem i dostał
upragniony posiłek. Kiedy mąż gospodyni wrócił z pola, pochwaliła się mężowi, że dała cały garnek jedzenia Długiemu Zymkowi, który do nich zawitał. Mąż na to powiedział: – Ja ci, babo, pokażę Długi Zymk!1 Naiwna żona za swój czyn została potem srogo ukarana batem przez swojego męża.
Tuż przed rozpoczęciem szkolnych wakacji, a więc w okresie letnim na Kaszubach
obchodzona była Sobótka, zwana też dniem świętego Jana. Podczas tej uroczystości dziewczęta puszczały wianki, paliło się ogniska, nad którymi skakali młodzieńcy.
Młode dziewczyny szukały także kwiatu paproci, bo ten wróżyć im miał powodzenie
1

O Długim Zymku [w:] W wieczornej mgle. Niesamowite opowieści z Kaszub ze słownika Sychty,
oprac. kaszubskie i adapt. w j. polskim G. J. Schramke, Region, Gdynia 2008, s. 133.
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Legeńdë a lëdowô òbrządkòwòsc
na Kaszëbach
Kaszëbi mają baro bògatą òbrządkòwòsc. W kòżdim dzélu rokù na zemi ti òdbiwają
sã rozmajité swiãta, pòkazëjącé òsoblëwòsc regionu. Lëdze zajmòwelë so czas robòtą,
pò chtërny przëchôdało òdpòcznienié w pòspólnëch zôbawach. Czãsto parłãczëłë sã z nima wierzenia lëdzy ò krëjamnëch, apartnëch, a nawetka cëdownëch zdarzënkach sprzed
wiele lat. Tej wôrt je przeszlachòwac w réżnocë cządów rokù wszëtczé kaszëbsczé ceremónie i zrzeszoné z nima legeńdë.
Nôwôżniészim zymkòwim zdarzënkã są Jastrë. Ze swiãtã tim parłãczi sã wiele do
dzys praktikòwónëch zwëków. Profesór Jerzi Samp przëpòdôwô zmerkanié profesora
jãzëkòznawcë Jerzégò Trédra ò tim, że òd spòdlégò „jaster” wzãła sã przezwa zymkòwégò swiãta. Dlôte „jastrë” òznaczac miałë Wiôlgą Noc. Jerzi Samp zawòłùje mit
na témã bòdżinë Isztar, chtërna bëła lubnicą młodégò pasturza. Ji ùkòchóny ùmiérôł
kòżdégò rokù. Czej schôdôł do krôjnë smiercë, Isztar trëchlała. Chòdzëła za nim, żebë znôwù wëprowadzëc gò na wid. Równak czej ji nie bëło na zemi, nôtëra òbùmiera
i wëjałôwia sã. Bëło to jakbë òdszpéglowanié cządów rokù. Z cykla żëcégò i smiercë
pòwsta òglowô symbòlika. Kòżdé nazôdné przińdzenié bòdżinë na zemiã i żeńbã bòsczi
pôrë òbchòdzonô bëła na zymk.
Ze żdónim na bùdzenié sã nôtërë do żëcégò sparłãczonô je kôrbiónka trzimónô
„Ò Dłudżim Zymkù”, chtërną ze słowôrza Bernarda Zëchtë wëpisôł kaszëbsczi pòéta,
Grégór Schramke. Gwësny chłop przëszedł do kaszëbsczi gòspòdini i pòprosył jã ò òbònã. Białka òdpòwiédza, że chłop zakôzôł ji czestowac gòscy òbòną, bò przińc mô dłudżi
zymk. Ten òdrzekł, że to òn je Dłudżim Zymkã i dostôł wëpragłé jestkù. Czedë chłop
gòspòdini przëszedł z pòla, pòchwôlëła sã jemù, że dała całi gark jedzeniégò Dłudżémù
Zymkòwi, chtëren sã do nich zjawił. Chłop na to pòwiedzôł: – Jô ce pòkôżã, babò,
Dłudżi Zymk!1 Letkòwiérnô białka za swój ùczink òsta pòtem mòckò ùkôrónô batëgã
bez swòjégò chłopa.
Zarô przed zôczãcym szkòlnëch ferii, to je w letnim czasu, na Kaszëbach òbchôdónô
bëła Sobótka, zwónô téż dniã swiãtégò Jana. Òb czas ti ùroczëznë dzéwczãta pùszczałë
wiónczi, pôlëło sã ògniszcza, nad chtërnyma skôkelë knôpi. Młodé dzewùsë szukałë
téż kwiat parpocë, bò ten wróżëc jima miôł pòbiér w miłocë. Baro téż òchòtno przërëch1

Ò Dłudżim Zymkù [w:] W wieczórny dôce. Niestwòrzoné òpôwiôstczi z Kaszëbsczi ze Słowôrzaa
Zëchtë, kaszëbsczé òprac. i adapt. w pòlsczim j. G. J. Schramke, Region, Gdinia 2008, s. 133.
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w miłości. Bardzo też hucznie przygotowywano obrzęd ścinania kani. Choć dziś wiele
czynności związanych z Sobótką nie jest już kultywowanych, wciąż istnieją one w pamięci najstarszych Kaszubów. W swoich „Legendach rybackich” Grzegorz Schramke oraz
Ryszard Struck wyjaśniają tragiczne przyczyny zrzucania winy za wszelkie zło na tego
rzadkiego ptaka. Legenda głosi, że jeszcze do niedawna lud kaszubski wierzył, że ten
skrzydlaty łowca odgrywał w życiu człowieka jakąś tajemniczą i niepospolitą rolę2. Ludzie we wsiach opowiadali sobie nawzajem różne historie o ptaku, który ciągle chciał
pić. Mieszkańcy Łebcza zapamiętali taką opowieść: Dawno temu żył sobie bardzo bogaty człowiek, którego nazywano czarnoksiężnikiem. Ponoć widziano błyski, pioruny
i płomienie wydobywające się z wieży jego zamku. Zamek ów stał na porośniętym ciemnym lasem wzgórzu. Człowiek ten ubrany chodził na czarno z mieczem u pasa i medalionem na szyi. Miał czarne włosy i przenikliwe spojrzenie, a dodatkowo mówiono, że
posiada księgi, pomagające czerpać tajemną wiedzę, która zmierzała do szkodzenia i niszczenia. Uważano, że to ten mężczyzna winien jest śmierci bydła i braku deszczu potrzebnego zasiewom. Którejś nocy ludzie słyszeli ogromne huki, trzaski i widzieli dziwne światła, jakby pioruny wydobywające się z zamczyska, aż nagle wszystko ucichło.
Po trzech dniach dwóch chłopców zakradło się na wzgórze, by poznać przyczynę hałasów. Wracali w biegu krzycząc, że cały zamek jest zburzony, a czeladź oraz inwentarz
leżą martwe. Co stało się z gospodarzem, nie potrafili wyjaśnić. Pół wioski postanowiło podejść pod górę, żeby zobaczyć zniszczenia. Zatrzymał ich oparty o pień drzewa
chłopak ze wsi, który służył od kilku lat na zamku. Był ranny. Chciano udzielić mu pomocy, on jednak rzekł, że to niepotrzebne, ponieważ i tak zaraz umrze. Zastrzegł, żeby
nikt nie szedł do zamku, bo tam jest śmierć. Twierdził, że widział jak z tajemniczym
mężczyzną walczyła dobra moc, będąca silniejsza od niego. Gdy zwyciężyła, mężczyznę zamieniła w ptaka. Od tej pory do końca świata ma być potępiony i wołać „pić”, bo
wciąż będzie chciał wody, a napić się będzie mógł tylko z wyżłobionego kamienia. Ma
to być dla niego kara za wstrzymywanie deszczu. Chłopiec powtórzył, aby nikt nie szedł
w stronę zamku i skonał. Ludzie wrócili z martwym sługą do wsi, lecz wśród nich byli
też młodzieńcy, którzy pierwsi wybrali się na zwiady. Nie chcieli wracać, więc wspięli
się na górę. Po kilku dniach znaleziono ich martwe ciała. Głowy powykręcane mieli do
tyłu, a twarze wyglądały jak zastygłe z przerażenia maski. Każdy śmiałek, który jeszcze
potem próbował dostać się do ruin zamku, znaleziony był w takich samych okolicznościach, co poprzednicy. Kania po dziś dzień krąży po niebie chcąc się napoić. Jeśli latem jest upał, zatacza ogromne kręgi w powietrzu i kwili „pić! pić!”. Milknie zaś dopiero, kiedy spadają pierwsze krople deszczu. O złośliwym charakterze kani pisze się także w zbiorze podań, legend, bajek i baśni „W wieczornej mgle”3 Profesor Jerzy Samp
2

Kania chce pić [w:] G. J. Schramke, R. Struck, Legendy rybackie, Region, Gdynia 2001, s. 64.
Zob. Trzy powiastki o kani, której wciąż chce się pić [w:] W wieczornej mgle..., ibidem, s. 26. W utworach tych traktuje się o wierzeniach na temat kani z trzech różnych miejscowości – Puzdrowa, Strzelna i północy Kaszub. W Puzdrowie mówiono o tak dużej suszy na Kaszubach jednego roku, że powysychały

3
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towëwóny béł òbrządk scynaniégò kani. Chòc dzysô wiele rësznotów zrzeszonëch
z Sobótką nie je ju kùltiwòwónëch, wcyg są òne w pamiãcë nôstarszich Kaszëbów.
W swòjich „Rëbacczich legeńdach” Grégòr Schramke i Riszard Struck wëjasniwają
tragiczné przëczënë zrzucaniégò winë za wszëtczé zło na tegò tejsejnégò ptôcha. Legeńda głosy, że jesz do niedôwna kaszëbsczi lud wierził, że ten skrzidlati łowiôrz
òdgriwôł w żëcym człowieka jakąs krëjamną i niezwëczajną rolã 2. Lëdze we wsach
òpòwiôdelë so rozmajité historie ò ptôchù, chtëren wcyg chcôł pic. Mieszkańcë Łebcza zapamiãtelë taką òpòwiôstkã: Dôwno temù żił so baro bògati człowiek, chtëren
nazéwóny béł czarownikã. Bòdôj lëdze widzelë łisczi, grzmòtë i płomë wëdobiwającé
sã z wieżi jegò zómkù. Zómk nen stôł na pòrosłi cemnym lasã rzmie. Człowiek ten
nosył czôrny òblëczënk, miecz na pasu i medalión na szëji. Miôł czôrné włosë i przeczidłé wezdrzenié, a na dodôwk gôdało sã, że mô knédżi, pòmôgającë nabierac tajemną wiédzã, chtërna pòmôga w szkòdzenim i niszczenim. Lëdze bëlë dbë, że to ten chłop
winien je smiercë bëdła i felë deszczu brëkòwnégò zôsewóm. Jedny nocë lëdze czëlë
wiôldżé grzëmë, trzôsczi i widzelë dzywné widë, jakbë grzmòtë wëdostôwającé sã
z zómczëszcza, jaż narôz wszëtkò ùcëchłò. Pò trzech dniach dwóch knôpów zakradło
sã na rzmã, żebë pòznac przëczënã rëmórów. Nëkelë nazôd wrzeszczącë, że całi zómk
je zrénowóny, a czelôdz i jinweńtôrz leżą ùmarłi. Co stało sã z gòspòdôrzã, ni mòglë
wëjasnic. Pół wsë ùdbało so pòdéńc pòd górã, żebë òbaczëc zniszczenia. Zatrzimôł
jich òpiarti ò piéń drzéwa knôp ze wsë, chtëren służił òd pôrã lat na zómkù. Béł reniony. Lëdze chcelë jemù pòmòc, òn równak rzekł, że to nie je brëkòwné, bò i tak zarô
ùmrze. Zastrzégł, żebë nicht nie szedł do zómkù, bò tam je smierc. Gôdôł, że widzôł,
jak z krëjamnym chłopã biôtkòwa sã dobrô mòc, a béła sylniészô òd niegò. Czej dobëła,
chłopa zamieniła w ptôcha. Òd tegò czasu do kùńca swiata mô bëc pòtãpiony i wòłac
„pic”, bò wcyg bãdze chcôł wòdë, a napic sã bãdze mógł blós z wëdłëbanégò kamienia.
Mô to bëc dlô niegò kôra za zatrzimiwanié deszczu. Knôp pòwtórził, żebë nicht nie szedł
w starnã zómkù i ùmarł. Lëdze przëszlë nazôd z nieżéwim słëgą do wsë, le westrzód
nich bëlë téż młodi lëdze, chtërny pierszi wëbrelë sã na przeszpiedżi. Nie chcelë przińc
nazôd, temù wtrekelë sã na górã. Pò pôrã dniach nalezoné òstałë jich nieżëwé cała.
Głowë pòwëkrãcóné mielë do tëłu, a skarnie wëzdrzałë jak zastëdłé z wëlãkłoscë masczi. Kòżdi dzyrznik, chtëren jesz pòtem próbòwôł dostac sã do rëjnów zómkù nalezony béł w taczich samich lëżnoscach, co ùszłi lëdze. Kania do dzysô krążi pò niebie
chcącë sã napòjic. Żlë òb lato je ceplëzna, zakùlëwô wiôldżé kòła i piszczi „pic! pic!”.
Cëchnie dopiérze, czedë spôdają pierszé krople deszczu. Ò złostnym charakterze kani
pisze sã téż w zbiérze pòwiôdaków, legeńdów, bôjków i pòwiôstków „W wieczórny
dôce”3. Profesór Jerzi Samp, òkróm rozmajitich pòwiôdaków na témã kani pisze téż,
2

Kania chce pic [w:] G. J. Schramke, R. Struck, Rëbacczé legeńdë, Region, Gdinia 2001, s. 64.
Òb. Trzë pòwiôstczi ò kani, chtërny wcyg pic sã chce [w:] W wieczórny dôce..., ibidem, s. 26.
W dokôzach tich pisze sã ò wierzeniach na témã kani z trzech rozmajitich môlów – Pùzdrowa, Strzelna i nordë Kaszëb. W Pùzdrowie gôdało sã ò tak wiôldżi suszë na Kaszëbach jednégò rokù, że pòwisëchałë

3
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natomiast, oprócz różnych podań na temat kani pisze też, że zarzucano jej prowokowanie dziewcząt do niemoralnego prowadzenia się, albo że kania była czarownicą czy nawet czarodziejem, który chce opanować świat4.
Latem odbywa się też oktawa Bożego Ciała, kiedy święci się uplecione wianki oraz
sypie świeżo zerwane kwiaty podczas procesji. Kaszubi przywiązują bardzo dużą wagę do religii, toteż podczas upalnych letnich dni odbywa się wiele pielgrzymek do miejsc
szczególnego kultu. Jedną z takich miejscowości jest Sianowo, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Sianowskiej. Pielgrzymowanie w to miejsce zwykle odbywa się
w drugiej połowie lipca. Ze świątynią oraz cudowną figurką Matki Boskiej Sianowskiej związana jest legenda odnotowana przez Romana Apolinarego Reglińskiego. Autor pisze, że w Mirachowie na jeziorze, gdzie zostały spuszczone wody w celu osuszenia łąk, pojawiła się drewniana figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Znalazła ją córka bardzo religijnego gospodarza z Mirachowa. Zaniosła figurkę do swojej wsi, gdzie
ustawiona została w starej kaplicy. Następnego dnia wizerunku Matki Bożej nie było
w tym samym miejscu. Znajdował się w Sianowie w krzaku dziko rosnącej róży. Odniesiono ją na miejsce, a drugiego i trzeciego ranka sytuacja się powtórzyła. Tymczasem we wiosce Nowa Huta mieszkała niewidoma kobieta, której przyśniła się cała ta
sytuacja z przenoszeniem się figurki. Następnej nocy sen się powtórzył, a kolejnej przez
sen ukazała się jej Matka Boska, która mówiła, że życzeniem Boga jest, aby figurka została w Sianowie i jeśli jeszcze raz zostanie ustawiona w Mirachowie, to na zawsze
opuści kraj Kaszubów. Staruszka opowiedziała wójtowi oraz starszyźnie gminy w Sianowie o woli Bożej, która przekazana jej została przez sen. Postanowiono wybudować
kościół w Sianowie i umieścić Matkę Boską z Dzieciątkiem, nazywaną Matką Boską
Sianowską, Królową Kaszub oraz opiekunką małżeństw. Podczas wspomnianych pielgrzymek kaszubski lud śpiewa jej jedną z najsłynniejszych religijnych pieśni: Kaszëbskô
Królewô! Bòżi, snôżi kwiat! * Panëjesz ju nama hewò òd stalat5. O odmiennej historii
pochodzenia figurki Matki Boskiej Sianowskiej pisał także dużo wcześniej Józef Ceynowa w książce „Dobro zwycięża”6.
wszystkie jeziora, stawy, rzeki, strumienie, a nawet morze. Bóg polecił wtedy ptakom oczyszczenie sobie
studni i zapewnił je, że będą miały wodę. Ptaki zaczęły kopać, ale kania stwierdziła, że nie będzie tego robić, ponieważ nie chce ubrudzić sobie nóg. Od tego czasu ptak ów nie może pić wody z żadnego innego
miejsca, jak tylko z kamienia, w którego zagłębieniu jest deszczówka, bo tylko tam może nie ubrudzić sobie nóg. Strzelno oraz północ Kaszub zachowały opowieść o tym, że Pan Jezus ze Świętym Piotrem zawitali jednym razem do pewnej kobiety z prośbą o wodę do picia. Gospodyni odmówiła pomocy i za karę zamieniona została w kanię. Dlatego właśnie kania wciąż woła „pić, pić!”, a nie może napić się innej
wody oprócz tej z wydrążonego kamienia. Najbardziej jednak spragniona jest podczas deszczu.
4
Zob. J. Samp, Misterium ptaka ofiarnego [w:] Pomerania. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny, Rok XIII, nr 2 (67), Gdańsk 1976, s. 34. Ponadto autor przywołuje opowieść o kani wabiącej dzieci swoim uśmiechem, potem je porywa i ulatuje.
5
J. Trepczyk, Kaszëbskô Królewô, [w:] tenże, Odecknienié, Gdańsk 1977, s. 77.
6
Zob. Wszystko się spaliło, a figurka nie [w:] J. Ceynowa, Dobro zwycięża. Legendy z Kaszub i Pomorza, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny, Gdańsk 1985, s. 77–78. Według tej legendy
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że zarzucalë ji pòdskôcanié dzéwczëców do nieòbëczajnégò prowadzeniégò sã, abò że
kania bëła czarownicą czë nawetka czarownikã, chtëren chce òpanowac swiat.4
Òb lato òdbiwô sã téż òktawa Bòżégò Cała, czedë swiãcy sã ùpleconé wiónczi
i sëpie swiéżo zerwóné kwiatë na procesji. Kaszëbi przërzesziwają baro wiôlgą wôgã
do religii, tej òbczas gòrącëch letnich dniów òdbiwô sã wiele pielgrzimków do môlów
òsoblëwégò ùczestnieniégò. Jednym z taczich môlów je Swiónowò, gdze je Sanktuarium
Matczi Bòsczi Swiónowsczi. Pielgrzimòwanié do tegò placa colemało òdbiwô sã
w drëdżi pòłowie lëpińca. Ze swiątnicą, a téż cëdowną figùrką Matczi Bòsczi Swiónowsczi wiąże sã legeńda òdnotowónô bez Romana Apòlinarégò Reglińsczégò. Aùtór pisze, że w Mirochòwie na jezorze, gdze òstałë spùszczoné wòdë w célu òbsuszeniégò
łąków, pòjawiła sã drewnianô figùrka Matczi Bòsczi z Dzecątkã. Nalazła jã córka baro nôbòżnégò gbùra z Mirochòwa. Zaniosła figùrkã do swòji wsë, gdze ùstawionô òsta
w stôri kaplëcë. Drëdżégò dnia szlachòtë Matczi Bòżi nie bëło w tim samim môlu.
Bëła w Swiónowie w zelëstrzu dzëkò roscący różë. Òdniesonô òsta na swój plac,
a drëdżégò i trzecégò renka stojizna sã pòwtórzëła. Timczasã we wsë Nowô Hëta mieszka niewidzącô białka, chtërny przësniła sã całô ta sprawa z przenôszenim sã figùrczi.
Przińdny nocë spik sã pòwtórził, a pòtemù bez snienié ùkôza sã ji Matka Bòskô, chtërna
gôda, że żëczbą Bòga je, żebë figùrka òsta w Swiónowie i żlë jesz rôz ùstôwionô mdze
w Mirochòwie, to na wiedno òpùscy krôj Kaszëbów. Starëszka òpòwiédza wòjtowi
i starsziznie gminë w Swiónowie ò Bòżi wòlë, chtërna przekôzónô ji òsta bez spik.
Rozsądzoné òstało ò wëbùdowanim kòscoła w Swiónowie i ùmieszczenim Matczi
Bòsczi z Dziecątkã, nazéwóną Matką Bòską Swiónowską, Królewą Kaszëb i òpiekùnką
żeniałëch. Òbczas przëbôczonëch pielgrzimków kaszëbsczi lud spiéwô ji jednã z nôbarżi znónëch religijnëch piesniów: Kaszëbskô Królewô! Bòżi, snôżi kwiat! * Panëjesz ju
nama hewò òd stalat 5. Ò jiny historii pòchòdzeniégò figùrczi Matczi Bòsczi Swiónowsczi pisôł téż przódë Józef Ceynowa w ksążce „Dobro dobiwô”6.
wszëtczé jezora, stawë, rzéczi, strudżi, a nawetka mòrze. Bóg kôzôł tedë ptôchóm òczëszczëc so stëdniã
i zagwësnił je, że bãdą miałë wòdã. Ptôchë zaczãłë kòpac, le kania skònstatowa, że nie bãdze tegò robic, bò nie chce pòbrudzëc so nóg. Òd tegò czasu ptôch nen ni mòże pic wòdë z niżódnégò jinégò placu, jak blós z kamienia, w chtërnégò wgłãbienim je deszczanô wòda, bò blós tam mòże nie pòbrudzëc
so nóg. Strzelno i norda Kaszëb zatrzimałë òpòwiesc ò tim, że Pón Jezus ze swiãtim Piotrã przëszlë jednym razã do jaczisz białczi z prosbą ò wòdã do picô. Gòspòdini òdmówiła pòmòcë i za kôrã zamienionô
òsta w kaniã. Dlôte kania wcyg wòłô „pic, pic!”, a ni mòże napic sã jiny wòdë òkróm ti z wëdłëbónégò
kamienia. Nôbarżi równak spragłô je, jak je deszcz.
4
Òb. J. Samp, Misterium òfiarnégò ptôcha [w:] Pòmeraniô. Kaszëbkò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
Przédnictwò, Rok XIII, nr 2 (67), Gduńsk 1976, s. 34. Òkróm tegò aùtór zawòłëwô òpòwiesc ò kani trôpiący dzecë swòjim usmiéchã, pòtemù je ùprowôdzô i ùlatëje.
5
J. Trepczyk, Kaszëbskô Królewô, [w:] tenże, Odecknienié, Gduńsk 1977, s. 77.
6
Òb. Wszëtkò sã spôlëło, a figùrka nié [w:] J. Ceynowa, Dobro dobiwô. Legeńdë z Kaszëb i Pòmòrzégò,
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié Przédnictwo, Gduńsk 1985, s. 77–78. Pòdług ti legeńdë figùrka Matczi Bòsczi Swiónowsczi nalezonô òsta bez młodé dzewùsë w parpacë òbczas zbiéraniégò grzëbów,
jagòdów i bòrówków w lese. Zaniosłë jã do wsë, a lëdze rozsądzëlë, żebë zbùdowac dlô ni kaplëczkã.
Pò latach zbùdowóny òstôł dlô figùrczi drewniany kòscół. Jaczégòs dnia w swiątnicë wëbùchł òdżin.
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Jesień to dla Kaszubów okres wzmożonej pracy na polu. Znane mieszkańcom tego
regionu są wykopki ziemniaków, sianokosy, na zwieńczenie których odbywają się dożynki. Na tę okazję robi się okazałe dożynkowe wieńce. Mówi się, że w dzień sianokosów zawsze pada deszcz. Dlaczego tak się dzieje, wyjaśnia kartuska opowieść spisana ze słownika Bernarda Sychty: Pewnego razu święty Piotr postanowił wziąć sobie
urlop7. Powiedział więc prorokowi Eliaszowi, że ten ma teraz rządzić aż do momentu
powrotu świętego Piotra. Przypomniał, żeby prorok dał dobrą pogodę kosiarzom, którzy pójdą siec łąkę. Przygłuchy Eliasz zrozumiał, że ma im dać dużą wodę, zamiast dobrą pogodę. Dał więc deszcze. A że w tym okresie święty Piotr zawsze ma urlop, każdego roku w sianokosy leje deszcz.
Jesienią przypada także święto Zaduszek, kiedy Kaszubi oddają cześć zmarłym.
Aby duchy mogły się ogrzać, pali się w piecach. Nie wolno w tym czasie wylewać wody na podwórze ani spuszczać psów z łańcuchów, ponieważ mogłoby to rozgniewać nieboszczyków. Obowiązywał zakaz przędzenia, szycia i zamiatania ze względu na dusze
krążące wokół ludzi. Zakazywano także śpiewu i tańca w tym dniu. Kaszubi wierzyli,
że wtedy właśnie można wybawić najwięcej potępionych dusz. Wiara w przybywanie
duchów z zaświatów znajdowała wyraz w klechdzie opowiadającej o „Cierpieniach po
śmierci”. Po trzech dniach od swojej śmierci pewien mężczyzna z Czystej wyszedł
z grobu i straszył we własnym domu małżonkę oraz dzieci. Rodzina chłopa przez kilka nocy znosiła te niedogodności, aż któregoś dnia poprosiła jednego człowieka o pomoc. Ten zabronił nieboszczykowi przychodzić i straszyć rodzinę. Zmarły buntował
się. Nie chciał też wyjawić sekretu, dla którego zjawia się w rodzinnym domu. Zdradził jedynie, że jest w rękach złych8. Dodał też, że zapisał swoją duszę diabłu, więc nie
ma spokoju. Polecił człowiekowi, aby poprosił rodzinę o wystawienie przy grobowcu
nieboszczyka strażników, którzy czuwać będą przy nim przez trzy dni i trzy noce. Po
trzech dniach na miejsce spoczynku głowy rodziny, przyszła do niego żona wraz z dziećmi. Otworzyła trumnę, w której na wznak leżał jej mąż. Gdy go dotknęła, zaczął się poruszać. Powiedział, że nie ma się bać. Dzieci były przerażone i płakały, a on odparł: – Nie
figurka Matki Boskiej Sianowskiej znaleziona została przez młode dziewczęta w paproci podczas zbierania grzybów, jagód i borówek w lesie. Zaniosły ją do wsi, a ludzie postanowili zbudować dla niej kapliczkę. Po latach zbudowano dla figurki drewniany kościół. Któregoś dnia w świątyni wybuchł pożar.
Spłonęło wszystko oprócz podobizny Matki Boskiej. Mieszkańcy zanieśli cudowną figurkę do kapliczki za wsią. Następnego dnia zobaczyli ją na tym samym miejscu, skąd ją wzięli. Dlatego wybudowali
dla niej nowy kościół z drewna, który po latach znowu spotkał przykry los – uderzył w niego piorun.
Budowla znowu spłonęła, ale figurka została bez uszczerbku. Na czas odbudowania kościoła przeniesiona została do świątyni w Strzepczu. Po ukończeniu budowy, wróciła na swoje wybrane miejsce. Kiedy do wsi przyszedł nowy proboszcz, chciał zamienić ją na inną, ponieważ ta mu się nie podobała. Jednak jak ludzie opowiedzieli księdzu o wyjątkowości figurki, zaprzestał swoich planów. I tak figurka
Matki Boskiej Sianowskiej stoi w kaszubskiej świątyni do dziś.
7
Dlaczego w sianokosy zawsze pada [w:] W wieczornej mgle..., ibidem, s. 41.
8
Cierpienia po śmierci [w:] Klechdy kaszubskie, wyb. i tłum. S. Janke, Oficyna Czec, Gdynia-Gdańsk
1996, s. 72.
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Jeseń to dlô Kaszëbów czas zwiãkszony robòtë na pòlu. Znóné mieszkańcom tegò
regionu są wëkòpczi, sanokòsë, na skùńczenié chtërnëch òdbiwają sã òżniwinë. Na tã
lëżnotã robi sã òkôzałé òżniwinowé wińce. Gôdô sã, że w dzéń sanowich żniwów wiedno pôdô deszcz. Dlôcze tak sã dzeje, wëjasniwô kartëskô òpòwiesc spisónô ze słowôrza
Bernarda Zëchtë: Jednégò razu swiãti Pioter rozsądzył ò wzãcym so ùrlopù 7. Tej pòwiedzôł prorokòwi Eliaszowi, że ten mô terô rzãdzëc jaż do czasu nazôdnégò przińdzeniégò swiãtégò Piotra. Przëbôcził, żebë prorok dôł dobrą pògòdã kòsarzóm, chtërny
pùdą séc łąkã. Przëgłuchi Eliasz zrozmiôł, że mô jima dac wiôlgą wòdã, miast dobrą
pògòdã. Dôł deszcze. A że w tim czasu swiãti Pioter wiedno mô ùrlop kòżdégò rokù,
w sanowé żniwa leje deszcz.
Jesenią przëpôdô téż swiãto Zadëszków, czedë Kaszëbi òddôwają czesc ùmarłim.
Żebë dëchë mògłë sã ògrzac, pôli sã w piecach. Nie wòlno w tim czasu wëlewac wòdë
na pòdwórze ani spùszczëwac szczërzów z lińcuchów, bò mògłobë to rozgòrzëc niebòszczëków. Béł téż zôkôz przãdzeniégò, szëcô i zamiataniégò z pòzdrzatkù na dësze
krążącé wkół lëdzy. Ni mòżna bëło w tim dniu spiewac i tuńcowac. Kaszëbi wierzëlë, że
tedë mòżna wëbawic nôwiãcy pòtãpionëch dëszów. Wiara w przëchòdzenié dëchów z zaswiatów miała swòje wërażenié w bôjce òpòwiôdający ò „Cerpieniach pò smiercë”. Pò
trzech dniach òd swòji smiercë jaczisz chłop z Czësti wëszedł z kùlë i strasził w swòji
chëczë białkã i dzecë. Familiô chłopa bez pôrã nocy znosëła te niepasownotë, jaż jaczégòs
dnia pòprosëła jednégò człowieka ò pòmòc. Ten zbronił niebòszczëkòwi przëchadac
i straszëc familiã. Ùmarłi bùńtowôł sã. Nie chcôł téż pòwiedzec, dlôcze ùkôzëje sã w familiowim dodomù. Zdradzył blós, że je w rãkach złich8. Dodôł téż, że zapisôł swòjã dëszã
diôbłu, tej ni mô pòkù. Kôzôł człowiekòwi pòprosëc rodzëznã ò wëstawienié kòl grobnicë niebòszczëka starżników, chtërny wachòwac mdą kòl niegò bez trzë dnie i trzë noce. Pò trzech dniach na plac wiecznégò spikù głowë familii, przëszła do niegò białka razã
z dzecama. Òtëmkła kùlã, gdze na wznak leżôł ji chłop. Czej gò dotknãła, zaczął sã
pòrëszac. Pòwiedzôł, że ni mô sã bòjec. Dzecë bëłë ùrzasłë i płakałë, a òn rzekł: – Nie
płaczta, złé dëchë straszëłë was mòjim całã, le ju stracëłë nade mną mòc. A terô jidz niasto, jidzta dzôtczi z Bògã. Ju wiãcy do mie nie przëchôdajta. Jem dostôł pòkój na wieczi
wieków9.
Pôlëło sã wszëtkò òkróm pòdobiznë Matczi Bòsczi. Mieszkańcë zanieslë cëdowną figùrkã do kaplëczczi
za wsą. Nôstãpnégò dnia òbôczëlë jã na tim samim placu, skądka jã wzãlë. Tej wëbùdowelë dlô ni nowi kòscół z drewna, chtëren pò latach znôwù pòtkôł przikri kawel – ùderził w niegò grzmòt. Bùdowla
znôwù sã spôlëła, le figùrka òsta nie zniszczonô. Na czas òdbùdowaniégò kòscoła przeniesonô òsta do
swiątnicë w Strzepczu. Pò skùńczenim bùdowë, przëszła nazôd na swój wëbróny plac. Czedë do wsë
przëszedł nowi probòszcz, chcôł zamienic jã na jinã, bò ta jemù sã nie widza. Równak jak lëdze òpòwiedzelë ksãdzu ò òsoblëwòscë figùrczi, zaprzestôł swòjich planów. I tak figùrka Matczi Bòsczi Swiónowsczi
stoji w kaszëbsczi swiątnicë do dzys.
7
Czemù to w sanowé żniwa wiedno padô [w:] W wieczórny dôce..., ibidem, s. 41.
8
Cerpienia pò smiercë [w:] Kaszëbsczé pòwiôstczi, wëb. i tłum. S. Janke, Òficyna Czec, Gdinia-Gduńsk 1996, s. 72.
9
Ibidem.
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płaczcie, złe duchy straszyły was moim ciałem, ale już straciły nade mną moc. A teraz
idź niewiasto, idźcie dziateczki z Bogiem. Już więcej do mnie nie przychodźcie. Otrzymałem spokój na wieki wieków 9.
Zimą w wigilijny wieczór chodziły gwiżdże i kolędnicy. Na sylwestra zaś młodzież
mogła płatać figle, na które nie należało się gniewać. Starzy Kaszubi opowiadali sobie
nieraz nieco humorystyczne opowieści związane z Gwiazdką. Ze słownika Bernarda
Sychty Grzegorz Schramke wyszukał podanie „O tym, jak ludzcy kolędnicy diabelskich spotkali.” Na tuchlińskich wybudowaniach w pewnym jarze spotkały się dwie
grupy kolędników. Jedna z nich nie była prawdziwa, bo były to przebrane diabły. Druga grupa o tym nie wiedziała, więc kiedy dowiedziała się, że tamci chcą na nich uderzyć, postanowiła z nimi walczyć. Jednak zaraz potem jeden z chłopców zobaczył spod
szat nieprawdziwych kolędników diabelskie kopyta i kurze stopy, a na głowie jednego
z nich widać było rogi. Chłopak zaczął głośno śpiewać „Kto się w opiekę”, po czym
przyłączyli się do niego współtowarzysze i zaśpiewali jednym głosem. Diabły zaczęły
uciekać, aż się za nimi kurzyło. Kiedy były już dość daleko w lesie, rozrechotały się
tak mocno, że aż las się zatrząsł.
Po spożytej wigilijnej wieczerzy Kaszubi resztki jedzenia oddawali zwierzętom,
które ponoć tego dnia przemawiają ludzkim głosem, ale nie można ich podsłuchiwać,
ponieważ to mogłoby przynieść Kaszubom nieszczęście. Dbano również o przyrodę.
Ukazuje to opowieść Sychty „O gruszce, która w Wigilię kwitła”. Na miedzy dzielącej
pola mieszkańców Tuchlina rosła stara grusza. Co roku w Wigilię ludzie szli ją obwiązywać powrósłem ze słomy, aby miała dobre obrodzenie owocami w przyszłym roku.
Ona wtedy się zazieleniała i wypuszczała przepiękne kwiaty. Nad ranem liście i kwiaty leżały na ziemi. Ludzie, których pola oddzielała, zaczęli się o tę miedzę kłócić. Kiedy ciągnęli się po sądach, grusza zaczęła usychać. Obecnie już jej tam nie ma. Autor
legendy kończy swoje wspomnienie słowami: Tak to na Boże Narodzenie cieszy się
każde stworzenie10.
Niektóre z przytoczonych zwyczajów i związanych z nimi wierzeń kultywowane są
do dziś. Jednak często wiele z nich idzie już w zapomnienie. Tymczasem Przemysław
Łagosz podkreśla, że uczestnictwo całych rodzin i lokalnych społeczności w obrzędowości świąt jest czynnikiem niezwykle integrującym i wzmacniającym ludność Kaszub
na tle innych grup regionalnych11. Warto zatem starać się o zachowanie tradycji, która
stanowi o kaszubskiej tożsamości.
BIBLIOGRAFIA
Ceynowa J., Dobro zwycięża. Legendy z Kaszub i Pomorza, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny, Gdańsk 1985.
9
10
11

Ibidem.
O gruszce, która w Wigilię kwitła [w:] W wieczornej mgle..., ibidem, s. 154.
Wstęp [w:] P. Łagosz, Boże Narodzenie w tradycji kaszubskiej, Szopa 2008, s. 9.
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Zëmą w wiliowi wieczór chòdzëłë gwiżdże i kòlãdnicë. A na sylwestra młodzezna
mògła robic psotë, na chtërne ni mòżna sã bëło gòrzëc. Stôri Kaszëbi òpòwiôdelë so
nierôz përznã szpòrtowné òpòwiôstczi sparłãczoné z Gwiôzdką. Ze słowôrza Bernarda Zëchtë Grégòr Schramke wëszukôł pòwiôdakã „Ò tim jak lëdzkô gwiôzdka diôbelską pòtkała.” Na tëchlińsczich pùstkach w jednym rowie pòtkałë sã dwie gwiôzdczi.
Jedna z nich nie bëła prôwdzëwô, bò bëłë to przebróné biése. Drëdżé karno ò tim nie
wiedzało, tej czedë dowiedzało sã, że tamti chcą na nich ùderzëc, téż chcało z nima sã
biôtkòwac. Równak zarô pòtem jeden z knôpów òbôcził spòd ruchnów nieprôwdzëwi
gwiôzdczi diabelsczé końsczé i kùrzé nodżi, a na głowie jednégò z nich widzec bëło
rodżi. Knôp zaczął głosno spiewac „Chto sã w òpiekã”, pò czim przëłączëlë sã do niegò
drëchòwie i zaspiéwelë jednym głosã. Diôbłë zaczãlë ùcekac, jaż sã za nima kùrzëło.
Czedë bëlë ju dosc dalek w lese, rzechòtełë sã tak mòckò, że jaż las sã zatrzisł.
Pò zjedzony wiliowi wieczerzi Kaszëbi òstatczi z jedzeniégò òddôwelë zwierzãtóm,
chtërne pòdług wierzeniów tegò dnia przemôwiają lëdzczim głosã, le ni mòżna jich
pòdsłëchòwac, bò to mògłobë przëniesc Kaszëbóm nieszczescé. Lëdze mielë téż starã
ò nôtërã. Pòkazëje to òpòwiesc Zechtë „Ò krëszce, co w Wilëjã kwitła”. Na miedzë dzelący pòla mieszkańców Tëchlëna rosła stôrô krëszka. Kòżdégò rokù w Wilëjã lëdze
szlë jã òbwiązëwac słomą, żebë mia wiele brzadu w przińdnym rokù. Òna tedë sã zazeleniała i wëpùsca przepiãkné kwiatë. Nad renã lëstë i kwiatë bëłë z ni òpadłé. Lëdze,
chtërnëch pòla òddzelała, zaczãlë sã ò tã miedzã kłócëc. Czedë cygnãlë sã pò sądach,
krëszka ùsycha. Terô ju ji tam ni ma. Aùtór legeńdë kùńczi swój wspòmink słowama:
Tak to wéj na Bòże Narodzenié ceszi sã wszëtkò stwòrzenié10.
Niëchtërne z òpisónëch zwëków i zrzeszonëch z nima wierzeniów kùltiwòwóné są
do dzys. Równak czãsto wiele z nich jidze ju w zabôczenié. Timczasã Przemisłôw Łagòsz
pòdczorchiwô, że nôleżnictwò całich familiów i môlowich spòleznów w òbrządkòwòscë
swiãtów je rësznikã baro parłãczącym i zmòcniwającym Kaszëbów na spòdlim jinych
regionalnych karnów11. Tej wôrt je miec starã ò ùtrzimanié tradicji, chtërna znaczi
kaszëbską juwernotã.
BIBLIOGRAFIÔ:
Ceynowa J., Dobro dobiwô. Legeńdë z Kaszëb i Pòmòrzégò, Kaszëbskò-Pòmòrsczé
Zrzeszenié Przédnictwò. Gduńsk 1985.
Jinternetowé starnë:
http://www.rastko.net/rastko-ka/content/view/273/32/
http://szkola.interklasa.pl/f019/strona/pol/jesien.html
Kaszëbsczé pòwiôstczi, wëb. i tłum. S. Janke, Òficyna Czec, Gdinia-Gduńsk 1996.
Ksążeczka do nôbòżéństwa, òprac. E. Prëczkòwsczi, Bernardinum, Pelplin.
Łagòsz P., Bòże Narodzenié w kaszëbsczi tradicji, Region, Szopa 2008.
10
11

Ò krëszce, co w Wilëjã kwitła [w:] W wieczórny dôce..., ibidem, s. 154.
Wstãp [w:] P. Łagòsz, Bòże Narodzenié w kaszëbsczi tradicji, Szopa 2008, s. 9.
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Klechdy kaszubskie, wyb. i tłum. S. Janke, Oficyna Czec, Gdynia-Gdańsk 1996.
Ksążeczka do nôbòżéństwa, oprac. E. Pryczkowski, Bernardinum, Pelplin.
Łagosz P., Boże Narodzenie w tradycji kaszubskiej, Region, Szopa 2008.
Regliński R. A., Legendy Ziemi Kartuskiej, Region, Gdynia 2000.
Samp J., Misterium ptaka ofiarnego [w:] Pomerania. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Zarząd Główny, Rok XIII, nr 2 (67), Gdańsk 1976.
Schramke G. J., R. Struck, Legendy rybackie, Region, Gdynia 2001.
Strony internetowe:
http://www.rastko.net/rastko-ka/content/view/273/32/.
http://szkola.interklasa.pl/f019/strona/pol/jesien.html.
W wieczornej mgle. Niesamowite opowieści z Kaszub ze słownika Sychty, oprac. kaszubskie i adapt. w j. polskim G. J. Schramke, Region, Gdynia 2008.
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Reglińsczi R. A., Legeńdë Kartësczi Zemi, Region, Gdinia 2000.
Samp J., Misterium òfiarnégò ptôcha [w:] Pòmeraniô. Kaszëbkò-Pòmòrsczé Zrzeszenié Przédnictwò, Rok XIII, nr 2 (67), Gduńsk 1976.
Schramke G. J., R. Struck, Rëbacczé legeńdë, Region, Gdinia 2001.
W wieczórny dôce. Niestwòrzoné òpòwiôstczi z Kaszëbsczi ze Słowôrza Zëchtë, kaszëbsczé òprac. i adapt. w pòlsczim j. G. J. Schramke, Region, Gdinia 2008.
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Tomasz Fopke

Rola zwierząt
w kaszubskim roku obrzędowym
Opracowanie niniejsze stanowi próbę zebrania i przyporządkowania poszczególnym
wydarzeniom kaszubskiego roku obrzędowego związanych z nimi zwierząt wraz z określeniem ich funkcji i symboliki. Porządek pracy oparłem na kalendarzu liturgicznym.
Na końcu przywołałem tematykę pogrzebową i weselną.
Wraz ze świętami Bożego Narodzenia zwierzęta gospodarskie przemawiają ludzkim
głosem1, a w skład gwiazdki, czyli grupy bożonarodzeniowych kolędników wchodzą
m.in.: baran, bocian i koza2. „Z gwiôzdką colemało chòdzy kóń”3.
W kaszubski wieczór sylwestrowy wygania się stary rok. Czyni się to za pomocą
instrumentarium perkusyjnego w postaci kołatek, grzechotek i dzwonków. Używając
ich, woła się m.in.: „jãdrzné jabka, jãdrzné krëszczi” oraz wymienia się wszystkie zwierzęta obecne w gospodarstwie: jãdrzné gąsątka, kaczątka, celątka, jagniątka...4. W Łebczu tego dnia ruszał pochód z koniem5.
Świnia występuje na Kaszubach w wigilię Trzech Króli (właściwie jej konsumowalna część). W zwyczaju „chòdzeniô pò Szczodrôkach” pasterze obchodzący domostwa
gospodarzy śpiewali:
„Dobri wieczór, szczodri wieczór!
Nóm pòwiôdają, że tu rogôle pieczą;
A jeżlë nié rogôla, to tej chleba gléń;
Wasza dësza mdze szczodroblëwi miała dzéń!
A jeżelë nié chleba gléń, to kòrszczôk masła –
Wasza dësza mdze sã dobrze w niebie pasła...
A nié kòrszczôk masła, to swiniégò cała –
Wasza dësza mdze sã dobrze w niebie miała!”6
1

R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk, 1978, s. 124.
R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk, 1978, s. 145.
3
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 197.
4
R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk, 1978, s. 413.
5
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 198.
6
R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk, 1978, s. 415.
2
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Tomôsz Fópka

Rolô zwierzãt
w kaszëbsczim òbrzãdowim rokù
Hewòtné òpracowanié je próbą zebraniô i przëpòrządkòwaniô posobnyma wëdarzenioma kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù zrzeszonych z nima zwierzãt razã z òkreslenim jich fùnkcje i symbòliczi. Sztur prôcë òpiarti je na lëturgicznym kalãdôrzu. Na
kùńcu jem przëwòłôł tematikã pògrzebòwą i wieselną.
Razã z Gòdama chòwa przemôwiô lëdzczim głosã1, a w skłôd gwiôzdczi, to je karna gòdowëch kòlãdowników, wchòdzą m.jin. baran, bòcón i kòza2. „Z gwiôzdką colemało chòdzy kóń”3.
W kaszëbsczi sylwestrowi wieczór wëgòniwô sã stôri rok. Czëni sã to za pòmòcą
perkùsyjnégò jinstrumentarium w postacjach: klekòtków, grochòrków i zwònków. Ùżiwającë jich wòłô sã m.jin. „jãdrzné jabka, jãdrzné krëszczi” a wëmieniwô sã wszëtczé
zwierzãta z gbùrstwa: jãdrzné gąsątka, kaczątka, celątka, jagniątka...4. W Łebczu tego
dnia rëszôł pòchód z kòniã5.
Swinia, dokładno to, co dô sã z ni zjesc, wëstãpiwô na Kaszëbach w wiliją Trzech
Królów. W zwëkù „chòdzeniô pò Szczodrôkach” pasturze òbchòdzący chëczë gbùrów
spiéwelë:
„Dobri wieczór, szczodri wieczór!
Nóm pòwiôdają, że tu rogôle pieczą;
A jeżlë nié rogôla, to tej chleba gléń;
Wasza dësza mdze szczodroblëwi miała dzéń!
A jeżelë nié chleba gléń, to kòrszczôk masła –
Wasza dësza mdze sã dobrze w niebie pasła...
A nié kòrszczôk masła, to swiniégò cała –
Wasza dësza mdze sã dobrze w niebie miała!”6.
1

R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk, 1978, s. 124.
R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk, 1978, s. 145.
3
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 197.
4
R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk, 1978, s. 413.
5
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 198.
6
R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk, 1978, s. 415.
2
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U schyłku XIX wieku w sobotę przed zapustami na zabawach wiejskich pojawiał
się tzw. „zôpùstny kóń”7.
Krowa za to łączy w przysłowiu kilka świąt: „Do Gromiczny mùszi krowie starczëc
słomë jiczny, a na Jastrë, czej Pan Jezës zmartwichwstaje, tej òna ju pléw dostaje. A czej
ju môj swòjim deszczã daje zemi pic, tej dlô krówczi w chléwie ni ma nic. Na swiãtégò
Jana krowa ju nie dostaje sana.”8.
Na Wielkanoc, w poniedziałek pojawia się wielkanocny zajączek, „który w sadzie
czy w drewutni podrzuca dzieciom kolorowe jajeczka – cukierki”9. Wcześniej, w Wielką Sobotę święcono potrawy, m.in. z ryb. Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego
(również na Boże Narodzenie czy też wesela) pieczono ciastka w postaci ryb, którymi
dzielono się jak opłatkiem10.
Stosunkowo wiele miejsca w literaturze poświęca się obrzędowi „ścinania kani”ptaka z rodziny jastrzębiowatych. Pisali o nim m.in. Florian Ceynowa, Jan Karnowski, Jan Patok, Jan Rompski, Bolesław Fac czy współcześni, np. Jerzy Samp. Ścinanie kani odbywało się w przeddzień św. Jana (23 czerwca). Za co karano biedne stworzenie? Za to, za co krzyżuje się dziś wciąż na nowo Jezusa z Nazaretu. Ludzie łakną
rozlewu krwi, jeśli nie rzeczywistego – to wyimaginowanego. Powodem uśmiercania
ptaka była legenda, według której kania była kiedyś kobietą, która... odmówiła podania wody Jezusowi i św. Piotrowi, gdy jeszcze obaj panowie wędrowali po świecie.
Mówiło się też, że pod piórami kani kryje się zła czarownica, która czyni szkodę domowemu ptactwu i... ma zły wpływ na dziewczęta... Należało więc ją ukarać. Na Kępie Oksywskiej zanotowano przysłowie: „Nabroił, a teraz boi się jak kania na świętego Jana”. Na polanie, placu wznoszącym się nad wsią, przywiązywano kanię do żerdzi. Wnoszono ją ceremonialnie na oczach mieszkańców wsi. Mówca- oskarżyciel odczytywał listę win, sędzia wydawał wyrok a kat czynił swoją powinność. Po wszystkim
ludzie z ulgą i radością pogrążali się w zabawie. Katalog win był co roku aktualizowany i zawierał przewinienia członków miejscowej społeczności. Ważna w tym obrzędzie była czerwień. Najpierw była to krew kani, którą później zastępowano kurą, wroną bądź glinianą figurką. We Władysławowie zamiast kani służyła czerwona
piwonia11. Dawniej ścinanie kani stanowiło także rodzaj inicjacji, wejścia nowego
w krąg grupy pasterzy. Tak było w Strzelnie. Czterech przystępujących dzieliło się rolami: króla, kata, sędziego i sołtysa. Po ścięciu rozbrzmiewała orkiestra, a chłopcy

7
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 198.
8
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 262.
9
R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk, 1978, s. 168.
10 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 305.
11 R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk, 1978, s. 425-426.
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Pòd kùńc XIX stalatégò w sobòtã przed zôpùstama na mùzykach – wiejsczich zabawach – pojôwiôł sã tzw. „zôpùstny kóń”7.
Krowa za to łączi w przësłowiu czile swiãt: „Do Gromiczny mùszi krowie starczëc
słomë jiczny, a na Jastrë czej Pan Jezës zmartwichwstaje, tej òna ju pléw dostaje. A czej
ju môj swòjim deszczã daje zemi pic, tej dlô krówczi w chléwie ni ma nic. Na swiãtégò
Jana krowa ju nie dostaje sana.”8.
Na Jastrë, w pòniedzôłk pòjôwiô sã jastrowi zajck, „który w sadzie czy w drewutni podrzuca dzieciom kolorowe jajeczka-cukierki”9. Chùtczi, w Wiôlgą Sobòtã swiãconô bëła m.jin. jôda z rëbów. Na Jastrë (téż na Gòdë czë téż na wiesela) bëłë piekłé
kùszczi w pòstacji rëbów, jaczima bëło dzeloné jak òpłôtkã10.
Dosc tëli placu w lëteraturze pòswiãcywô sã òbrzãdowi „scynaniô kanie”– ptôcha
z familie jastrzëbòwatëch. Piselë ò nim m.jin. Florian Ceynowa, Jan Karnowsczi, Jan
Patok, Jan Rómpsczi, Bòlesław Fac, czë terôczasni, np. Jerzi Samp. Scynanié kanie
òdbiwało sã w przeddzéń sw. Jana (23 czerwińca). Za co biédné stwòrzenié bëło kôróné?
Za to, za co krziżëje sã dzys wcyg na nowò Jezësa z Nazaretu. Lëdze chcą rozlewù krwi,
żelë nié jawernégò – to ùrojonégò. Pòwòdã usmiercywaniô ptôcha bëła legeńda, pòdług
jaczi kania bëła czedës białką, jakô... òdmówiła pòdaniô wòdë Jezësowi i sw. Piotrowi,
czej jesz obaji chłopi wanożëlë pò swiece. Mówiło sã téż, że pòd piórama kanie krëje
sã złô czarownica, co czëni szkòdã ptôszi chòwie i... mô złi wpłiw na dzéwczãta...
Przënôlégało tej jã ùkarac. Na Òksëwsczi Kãpie zapisóné òstało przësłowié: „Nabrojił,
a terô boji sã jak kania na swiãtégò Jana”. Na łące, placu wznôsziwającym sã nade wsą
kania bëła przëwiązywónô do szacha. Bëła ceremónialno wnosziwóno na oczach mieszkańców wsë. Mówca-obskôzëcél òdczëtiwôł lëstã przewinów, sãdza wëdôwôł wërok
a kat czënił swojã pòwinnosc. Pò wszëtczim lëdze z ùlgą i redoscą pògrążiwelë sã w zabawie. Spisënk przewinów béł co rokù aktualizowóny i miôł w se przewinienia nôleżników môlowi spòlëznë. Wôżnô w tim òbrzãdze bëła czerwiéń. Nôpierwi bëła to krew
kani, chtërnã pózni zastãpilë kùrą, wroną abò glënianą figùrką. We Wiôldzi Wsë za kaniã służił czerwiony bùjón11. Dôwni scynanié kanie bëło téz mòdłã jinicjacje, wejscô
nowégò w krąg karna pasturzów. Tak bëło w Strzelnie. Sztërzech przëstãpiwającëch
dzielëło sã rolama: króla, kata, sãdzégò i szôłtësa. Po scãcym rozbrzmiéwała òrkestra
a knôpi pòdôwalë dzéwczãtoma swòje mùce, jaczé òne stroiłë wstążkama. Brak wstążczi òznôczôł dlô kawalera całowieczórné tuńcowé solo12.
7

B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 198.
8
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 262.
9
R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk, 1978, s. 168.
10 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 305.
11 R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdańsk, 1978, s. 425–426.
12 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 30.
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podawali dziewczętom swoje czapki, które one stroiły wstążkami. Brak wstążki oznaczał dla kawalera całowieczorne solo taneczne12.
Pies związany jest z pogrzebem. Wierzono, że pies widzi duszę umierającego. Człowiek może ją także ujrzeć, patrząc psu w ucho lub między uszy. Według wierzeń ogólnosłowiańskich dusze ludzi, zwłaszcza te pokutujące, mogą przybrać postać zwierzęcia, w tym psa13. Postać ptaka przyjmuje dusza wylatująca z ciała umierającego oraz
dusza dziecka nieochrzczonego14. Za wróżbę śmierci przyjmuje się piejącą kurę, zwłaszcza w południe. Dla zapobieżenia ewentualnemu nieszczęściu należy kurze natychmiast
uciąć łeb15. Drogę w zaświaty zna koń. Jego grzebanie nogą symbolizuje kopanie grobu. Sen o karych koniach wieszczy żałobę16.
Wesele. Kaszubska kobieta zanim wyjdzie za mąż, posiąść musi szereg umiejętności. Należy do nich hodowla gęsi: „Dzéwczã, co nie pòtrafi ùchòwac gãsy, nie je zdatné
do żeńbë”17. „Swinim gównã pùszczac” odnosiło się zaś do zalecania się18. Rychłe zamążpójście gwarantowało kaszubskim dziewczętom ugryzienie przez psa, a kawalerom przez... sukę19. Ze zmianą stanu małżeńskiego skojarzyć można także kozę, pchłę,
sarnę i kurę. Dziewczę, któremu nie powiodło się zamążpójście, będzie po śmierci pasać kozy przed bramami piekieł20. Starym kawalerom przypada w udziale zaś pasienie
pcheł. Podczas zaręczyn „goniono sarnę”, czyli narzeczony musiał rozpoznawać narzeczoną okrytą płachtą pośród innych dziewcząt okrytych podobnie21. Jeśli podczas zaręczyn obrączka spadła na ziemię, to wtenczas „kùrë rozdrapałë wieselé”22, czyli wesele nie dochodziło do skutku. Dlatego też kura nie wchodzi w skład wyprawy

12

B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 30.
13 J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo, 1989,
s. 27.
14 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. IV, s. 214.
15 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 301.
16
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków,
1968, t. II, s. 197.
17 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 309.
18 J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo, 1989,
s. 164.
19 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. IV, s. 262.
20 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 222.
21 J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo, 1989,
s. 165.
22 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. I, s. 235.
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Pies zrzeszony je z pògrzebã. Bëło wierzoné, że pies widzy dëszã ùmierającégò.
Człowiek mòże jã téż ùzdrzec zdrzącë psu w ùchò abò midzë ùszë. Pòdług òglowòsłowiańsczich wierzeniów dësze lëdzy, w całoscë te pòkùtującé, mògą przëbrac pòstacją
zwierzãca, w tim psa13. Postacją ptôcha przëjimô dësza wëlatiwającô z cała ùmiérającégò a dësza dzecka nieòchrzconégò14. Za wróżbã smiercë przëjimô sã piejącą kùrã,
w całoscë na pôłnié. Cobë òdnëkac, nieszczescé mùszi kùrze natëchstopach ùcąc łeb15.
Drogã na nen swiat znô kóń. Jegò grzebanié szpérą symbòlizëje kòpanié grobù. Sen
o czôrnëch koniach (fóksach) wróżi żałobã16.
Wieselé. Kaszëbskô białka niglë sã òżeni mùszi rozmiôc robic przë gbùrstwie. Nôleżi do te chòwanié gãsów: „Dzéwczã, co nie pòtrafi ùchòwac gãsy, nie je zdatné do żeńbë”17. „Swinim gównã pùszczac” òdnoszëło sã do wrëjowaniô18. Chiżi òżenk zagwësniwało kaszëbsczima dzéwczãtoma kąsenié przez psa, a kawaleroma przez... sëkã19. Ze
zmianą małżeńsczégò stanu skòjarzëc jidze téż kòzã, pchłã, sarnã i kùrã. Dzéwczã,
chtërnémù nie wëszedł òżenk, bãdze pò smiercy pasac kòzë przed pórtoma piekłów20.
Stôrima kawaleróma przëpôdô w ùdzélu pôsanié pchłów. Òbczas zrãkòwin miéwelë bëlë
„gònioné sarnã”, to je kawalér mùszôł rozpoznawac brutkã òbkrëtą płôchtą pòstrzód
jinëch dzéwczãt òbkrëtëch pòdobno21. Żelë òbczas zrãkòwinów òbrączka spadła na zemiã, to tedë „kùrë rozdrapałë wieselé”22, to je wieselé nie dochòdzëło do skùtkù. Dlôtegò
téż kùra nie nôleżi do spòsobù, „bò mògła bë młodim rozgrzebac szczescé”23. W òpisënkù skrómnoscë pòsagu ùżiwelë konia: „kùlawégò kònia dostac”24 czë wspòminóny
13

J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo, 1989,
s. 27.
14 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. IV, s. 214.
15 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 301.
16 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 197.
17 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 309.
18 J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo, 1989,
s. 164.
19 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. IV, s. 262.
20 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 222.
21 J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo, 1989,
s. 165.
22 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. I, s. 235.
23 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 301.
24 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 295.
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weselnej, „bò mògłabë młodim rozgrzebac szczescé”23. Skromność posagu określano z użyciem konia: „kùlawégò kònia dostac”24 czy wspomnianej kozy: „dostac kòzã
i pôl”25. Drużba zapraszający gości na wesele przemieszczał się konno. Podczas zabawy weselnej pojawiały się różne maszkary, symbolizujące ludowy świat magii. Jedną
z nich był odnotowany w Chwaszczynie „wieselny bùla”- byk, który swym przeraźliwym rykiem wzbudzał strach panny młodej i druhen. Tamże występował również „wieselny kóń”, którego w milczeniu wprowadzano na salę po głównym posiłku. Towarzystwo dopełniała „wieselnô kòza”, która wszystkich bodła26. Wśród „zwierzęcych” tańców weselnych należy wymienić „kùrzi tuńc”, podczas którego przedstawiano gosposię wśród kur. Działo się to do taktu na 2/427. Na weselnym stole nie mogło zabraknąć
ryb. Przede wszystkim były to: węgorz, łosoś, flądra i śledzik. Pierwszeństwo w ich
spożyciu mieli nowożeńcy28. Naturalną koleją rzeczy po ślubie i weselu pojawiały się
w stadle małżeńskim dzieci. Zanim to nastąpiło, ukąszenie przez pszczołę we śnie oznaczało deflorację29, a samą ciążę zwiastowały także pszczoły – „pszczołë jã pògrëzłë”,
trzmiel- „brzmiôl jã kąsył”, bocian- „bòcón jã wëklepôł” lub „bòcón jã w kòlano szczipnął”, koza- „kòza jã pòbòdła”, węgorz- „wãgòrz jã kąsył”, żmija- „żnija jã kąsëła” (podobnie „slëmiéń”, czyli padalec). Za ciążę odpowiadały także pospołu bocian i żmija„bòcón żmnijã spùscył na klin a òna jã schwëcëła”30. Poród kojarzony jest z pszczołami: „Ù nich sã pszczołë dzys roją”31.
Ciekawy zabieg magiczny związany jest z ożenkiem wdowca. „Czej gdówc sã żeni, a ta jegò nowô białka przenosy sã do niegò, to òna pòwinna nôprzód czôrnégò
kòta wpùscëc bez òkno a tej sama bez òkno wlezc, żebë òszëkac to złé, co co jã miało spòtkac”32. Powątpiewanie, zwłaszcza w wypadku wychodzącej za mąż panny
23

B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 301.
24 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 295.
25 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. III, s. 40.
26 J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo, 1989,
s. 173.
27 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 302.
28 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. IV, s. 305.
29 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. V, s. 34.
30 J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo, 1989,
s. 167.
31
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. IV, s. 211.
32 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 219.
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kòzë: „dostac kòzã i pôl”25. Drużba rôczący gòscy na wieselé jachôł na kòniu. Òbczas
wieselô pòjôwiałë sã różné strôszczi, symbòlizëjącé lëdowi swiat magie. Jednym z nich
béł zapisóny w Chwaszczënie „wieselny bùla” – bik, jaczi swim przerazlëwim rëkã
wzbùdzywôł strach młodi pannë i przëdónków. Tam wëstãpòwôł téż „wieselny kóń”,
co gò w milczenim bëło wprowôdzóné na salã pò głównym môltëchù. Towarzëstwò dopełniwała „wieselnô kòza”, jakô wszëtczich bòdła26. Strzód „zwierzãcëch” wieselnëch
tuńców przënôlégò wëmienic „kùrzi tuńc”, w jaczim przedstôwiônô bëła gòspòdëni
pòstrzód kùrów. Dzejało się to do taktu na 2/427. Na wieselnym stole ni mògło zabraknąc rëbów. Przede wszëtczim bëłë to: wãgòrz, łosos, bańtka i slédzk. Pierszéństwo
w ich zjedzenim mielë naòżeni28. Naturalnym turã pò slëbie i wieselim pòjôwiałë sã
dzecë. Niglë do te doszło, ùżarcé przez pszczołã w spikù òznôczało defloracją29 a samą cążã zwiastowałë: téż pszczołë – „pszczołë jã pògrëzłë”; przmiel – „brzmiôl jã kąsył”; bòcón – „bòcón jã wëklepôł” abò „bòcón jã w kòlano szczipnął”; kòza – „kòza
jã pòbòdła”; wãgòrz – „wãgòrz jã kąsył”; żnija – „żnija jã kąsëła” (pòdobno „slëmiéń”,
to je padalc). Za cążã òdpòwiôdałë téż do grëpë wzãté bòcón i żnija – „bòcón żmnijã
spùscył na klin a òna jã schwëcëła”30. Poród parłãczony je z pszczołama: „Ù nich sã
pszczołë dzys roją”31.
Czekawi magiczny zabiég związóny je z òżenkã gdówca. „Czej gdówc sã żeni, a ta
jegò nowô białka przenosy sã do niegò, to òna pòwinna nôprzód czôrnégò kòta wpùscëc
bez òkno a tej sama bez òkno wlezc, żebë òszëkac to złé, co co jã miało spòtkac”32.
Pòwątpiéwanié, w całoscë w przëtrôfkù żeniacy sã stôri pannë wërôżiwóné bëło tak:
„Òna sã mdze żeniła. Z kim? Chòba z kòtã”33.
Zakùńczã „psym” akceńtã. Móm nôdzejã, że to co wëżi napisóné nie mdze „psu na
bùdã” i że nie bãdze tak, że „pies z kùlawą nogą” nie pòfatigùje sã, żebë to przëczëtac. Tfù! Na psa ùrok!

25 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. III, s. 40.
26 J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo, 1989,
s. 173.
27 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 302.
28 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. IV, s. 305.
29 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. V, s. 34.
30 J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porównawczym, Wejherowo, 1989,
s. 167.
31 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968, str. 211
32 B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968,
t. II, s. 219.
33 tamże
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w starszym wieku, wyrażano następująco: „Òna sã mdze żeniła. Z kim? Chòba
z kòtã”33.
Zakończę „psim” akcentem. Tuszę, że materiał powyższy nie okaże się być „psu na
bùdã” i że nie będzie tak, że „pies z kùlawą nogą” nie pofatyguje się, aby go przeczytać. Tfu! Na psa urok!

33

tamże
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Rośliny a rok obrzędowy.
Uwagi o funkcjach nazw roślin
w powieściach kaszubskich
Rośliny, zarówno rosnące, jak i w postaci różnego rodzaju wyrobów z tzw. żywych roślin, ale też z roślin suszonych i utrwalanych w inny sposób, pełnią istotne znaczenie
w kulturze poszczególnych narodów i grup etnicznych. Ze względu na łatwą do zaobserwowania cykliczność ich rozwoju szczególnie często wiązane są z rokiem obrzędowym1 oraz z towarzyszącymi mu zwyczajami i tradycjami. Związek ten często bywa
odzwierciedlany w literaturze, w tym oczywiście w literaturze kaszubskiej.
Przedmiotem mego artykułu są powiązane z kaszubskim rokiem obrzędowym nazwy roślin występujące w powieściach kaszubskich. Poddałem analizie świat botaniczny odwzorowany w trzech powieściach napisanych w języku kaszubskim (tyle ich napisano dotychczas): „Żëcym i przigòdach Remùsa” Aleksandra Majkowskiego2, „Łiskawicë” Stanisława Jankego3 (1988–1989) i „Twarzy Smętka” Jana Drzeżdżona4.
W powieściach tych w użyciach w różny sposób powiązanych z rokiem obrzędowym wystąpiło łącznie 9 nazw botanicznych (reprezentowanych przez rzeczowniki
podstawowe i/lub ich derywaty słowotwórcze) odnoszących się w swych podstawowych znaczeniach do trzech rodzajów motywów roślinnych: gatunków roślin, ogólnych rodzajów roślin i zbiorowisk roślinnych. Na owych 9 nazw związanych z rokiem
obrzędowym składa się 5 nazw gatunków roślin (bes, chòjinka, danka, paproc//paprocën i sliwka5), 3 nazwy ogólne roślin (drzewo//drzéwko, grzib i kwiat//kwiôtk)
i 1 nazwa zbiorowiska roślinnego (bór). Wszystkich dotyczących roku obrzędowego wystąpień tych nazw w trzech analizowanych utworach jest 26. Szczegółowe dane statystyczne na ten temat zawiera poniższa tabela.
1

Por. A. Kardaś, Rośliny i ich symbolika w polskich obrzędach i obyczajach religijno-ludowych, [w:]
Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, pod. red. J. Mareckiego i L. Rotter, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007.
2
A. Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, Toruń 1938.
3
S. Janke, Łiskawica, Gdańsk 1989.
4
J. Drzeżdżon, Twarz Smętka, Gdańsk 1993.
5
Kaszubskie nazwy roślin podaję w pisowni znormalizowanej, natomiast cytaty z ich użyciem przytaczam w pisowni oryginalnej, za źródłami, z którego korzystam.
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Roscënë a òbrzãdowi rok.
Uwôdżi ò fùnkcjach pòzwów roscënów
w kaszëbsczich pòwiescach
Roscënë, tak ne roscącé, jak ë ne w pòstacëji rozmajitégò ôrtu wërobów z tzw. żëwëch
roscënów, ale téż z sëszonëch roscënów i ùtrwaliwónëch w jinszi spòsób, mają wiôldżé
znaczenié w kùlturze apartnëch nôrodów i etnicznëch karnów. Zdrzącë na prostą do dozdrzeniô cyklicznosc jich rozwiju òsoblëwie czãsto rzeszoné są z òbrzãdowim rokã1
ë z towarzącyma mù zwëkama i tradicjama. Na łączba czãsto biwô pòkôzónô w lëteraturze, w tim, rozmieje sã, w kaszëbsczi lëteraturze.
Przedmiotã mòjégò artikla są zrzeszoné z kaszëbsczim òbrzãdowim rokã pòzwë
roscënów, jaczé mòże nalezc w kaszëbsczich pòwiescach. Zanalizowôł jem bòtaniczny swiat òdwzorowóny w trzech pòwiescach napisónëch pò kaszëbskù (donëchczas tëlé òstało jich napisóné): „Żëcym i przigòdach Remùsa” Aleksandra Majkòwsczégò2, „Łiskawicë” Stanisława Jankegò3 (1988–1989) i „Twarzy Smętka” Jana
Drzéżdżona4.
W nëch pòwiescach w ùżëcach na rozmajiti ôrt zrzeszonëch z òbrzãdowim rokã
razã wëstąpiło 9 bòtanicznëch pòzwów (reprezentowónëch bez spòdlowé jistniczi i/abò
jich słowòtwórzbné deriwatë) òdnôszającëch sã w swòjich pòdstawòwëch znaczeniach
do trzech ôrtów roscënowëch mòtiwów: gatënków roscënów, òglowëch ôrtów roscënów
i roscënowëch zbiorowiszczów. Na nëch 9 pòzwów zrzeszonëch z òbrzãdowim rokã
skłôdô sã 5 pòzwów gatënków roscënów (bes, chòjinka, danka, paproc//paprocën i sliwka5), 3 òglowé pòzwë roscënów (drzewo//drzéwko, grzib i kwiat//kwiôtk) i 1 pòzwa
roscënowégò zbiorowiszcza (bór). Wszëtczich tikającëch sã òbrzãdowégò rokù wëstąpieniów nëch pòzwów w trzech analizowónëch dokôzach je 26. Szczegółowé statisticzné dóné na ną témã są w niżi ùmieszczony tabelë.
1

Pòr. A. Kardaś, Rośliny i ich symbolika w polskich obrzędach i obyczajach religijno-ludowych, [w:]
Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, pod. red. J. Mareckiego i L. Rotter, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007.
2
A. Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, Toruń 1938.
3
S. Janke, Łiskawica, Gdańsk 1989.
4
J. Drzeżdżon, Twarz Smętka, Gdańsk 1993.
5
Kaszëbsczé pòzwë roscënów pòdôwóm w znormalizowónym pisënkù, zôs cytatë z jejich wëzwëskanim dôwajã w òriginalnym pisënkù, za zdrzódłama, z jaczégò kòrzistóm.
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Liczba użyć tekstowych danej nazwy

Nazwa
kaszubska

Ekwiwalent
polski

Majkowski

Janke

bes

bez

1

1

bór

bór

1

chòjinka

sosna

danka

świerk

drzewo//drzewko

drzewo

2

2

grzib

grzyb

1

1

paproc//paprocën

paproć//paprociowy

7

7

kwiat//kwiôtk

kwiat//kwiatek

8

sliwka

śliwka

1

Razem

21

Drzeżdżon

Razem
2
1

2

1

1

1

3

3

11
1

6

2

29

Nie jest to liczba imponująca, zwłaszcza w wypadku liczby użyć tekstowych. Łączna liczba wystąpień nazw roślin, czyli ich nazw ogólnych, nazw gatunkowych i nazw
zbiorowisk roślinnych, w trzech badanych powieściach kaszubskich przekracza 1600,
a więc jakiś związek z rokiem obrzędowym ma tylko około 1,8% tych wystąpień.
Mimo niewielkiego statystycznie udziału wśród powieściowych użyć nazw roślin takich ich użyć, które są jakoś powiązane z rokiem obrzędowym, sytuacja ta przedstawia
się nieco odmiennie w każdej z trzech powieści kaszubskich. Wynika to z odmiennej
struktury świata roślin odzwierciedlanego w tych utworach. Zgodnie z ogólnym
poglądem, że „umiłowanie wszystkiego, co swojskie, miejscowe, kaszubskie najpełniejszy swój wyraz znalazło w powieści Majkowskiego «Żëcé i przigòdë Remùsa»6”, wszechstronnej charakterystyce poddana została tu również rola roślin w przyrodzie i kulturze
Kaszub. Artyzm Majkowskiego przejawia się w wierności oddawania rodzimej flory
i fauny oraz w umiejętności naszkicowania zarysu danej rośliny za pomocą niewielu
słów. Pisarz zdołał nie tylko wiernie „odmalować pewne charakterystyczne cechy poszczególnych roślin, drzew, zespołów leśnych, zwierząt”7, lecz również ich funkcję
kulturową. Zdaniem Ewy Rogowskiej świat roślinny kaszubskiej epopei „Żëcé
i przigòdë Remùsa” Aleksandra Majkowskiego „jest niezwykle bogaty zarówno od
6

A.K. Hirsz, Przyroda na tle kultury ludowej w „Remusie” Majkowskiego, „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” 1968, nr 6 (27), s. 31.
7
Tamże, s. 34.
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Lëczba tekstowëch ùżëców dóny pòzwë

Kaszëbskô
pòzwa

Pòlskô
pòzwa

Majkòwsczi

Janke

bes

bez

1

1

bór

bór

1

chòjinka

sosna

danka

świerk

drzewo//drzewko

drzewo

2

2

grzib

grzyb

1

1

paproc//paprocën

paproć//paprociowy

7

7

kwiat//kwiôtk

kwiat//kwiatek

8

sliwka

śliwka

1

Razã

21

Drzéżdżón

Razã
2
1

2

1

1

1

3

3

11
1

6

2

29

Nie je to zadzëwòwnô lëczba, òsoblëwie w przëtrôfkù lëczbë tekstowëch ùżëców.
Łącznô lëczba wëstąpieniów pòzwów roscënów, to je jich òglowëch pòzwów, gatënkòwëch pòzwów i pòzwów roscënowëch zbiorowiszczów, w trzech badérowónëch
kaszëbsczich pòwiescach je wikszô jak 1600, temù jakąs łaczbã z òbrzãdowim rokã mô
leno kòle 1,8% nëch wëstąpieniów.
Nimò statisticzno niewiôldżégò ùdzélu westrzód pòwiescowëch ùżëców pòzwów
roscënów taczich jich ùżëców, jaczé jakòs są z òbrzãdowim rokã zrzeszóné, na sytuacjô przedstôwiô sã kąsk jinaczi w kòżdi z trzech kaszëbsczich pòwiescy. Wëchôdô to
z jiny sztrukturë swiata roscënów òdzwiercedlónégò w nëch dokôzach. Zgódno z òglowim pòzdrzatkã, że „ùmiłowanié wszëtczégò, co swójsczé, môlowé, kaszëbsczé swój
nôfùlniészi òbrôz nalazło w pòwiescë Majkòwsczégò «Żëcé i przigòdë Remùsa»6”,
wszechstrónny charakteristice pòddónô òstała tu téż rola roscënów w rodze ë kùlturze
Kaszëb. Artizm Majkòwsczégò widzec je w wiérnoscë òddôwaniô rodny florë i faunë
a téż w ùmiejãtnoscë nacéchòwaniô zarësu dóny roscënë za pòmòcą niewielu słowów.
Pisôrz rozmiôł nié le wiérno „òdmalowac gwësné òsoblëwé znanczi òsóbnëch roscënów,
drzéwiãtów, lesnëch karnów, zwierzãtów”7, le téż jich kùlturową fùnkcjã. Wedle Éwë
Rogòwsczi roscënowi swiat kaszëbsczi epòpeji „Żëcé i przigòdë Remùsa” Aleksandra
6

A.K. Hirsz, Przyroda na tle kultury ludowej w „Remusie” Majkowskiego, „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” 1968, nr 6 (27), s. 31.
7
Tamże, s. 34.
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strony ilościowej, jak i funkcjonalno-semantycznej”8. W powieści tej można znaleźć aż
113 nazw roślin (89 nazw gatunków roślin, 6 ogólnych nazw roślinnych i 10 nazw zbiorowisk roślinnych), a łączna liczba ich użyć wynosi około 1000. Do różnych okresów
roku obrzędowego nawiązują w tym utworze wystąpienia 7 z tych 113 nazw, czyli wystąpienia 6,2% nazw, a użyć tych jest 21, co w stosunku do wszystkich użyć nazw roślin w tym utworze stanowi około 2%.
W powieści Stanisława Jankego „Łiskawica” świat botaniczny jest znacznie uboższy ilościowo niż w powieści Majkowskiego, ale stosunkowo zróżnicowany, a więc
dość bogaty jakościowo. W tekście tym pojawiają się 44 nazwy roślin (33 nazwy gatunków, 8 nazw ogólnych i 3 nazwy zbiorowisk), a liczba ich użyć wynosi 128. Związek z różnymi elementami roku obrzędowego mają 3 z tych 44 nazw, czyli 6,8% nazw,
a gdy policzymy nie nazwy, lecz ich użycia – 6 ze 128 użyć, czyli 4,7%. Mimo że odsetek nazw roślin stosowanych w odniesieniu do roku obrzędowego jest w tej powieści najniższy spośród trzech kaszubskich powieści, to odsetek ich użyć jest spośród
tych powieści najwyższy.
Trzecia kaszubska powieść, „Twarz Smętka” Jana Drzeżdżona, zawiera tylko 29 nazw
roślin (23 nazwy gatunków roślin, 3 nazwy ogólne, 3 nazwy zbiorowisk roślinnych),
użytych tu około 500 razy. Świat roślinny tego utworu jest więc ilościowo znacznie bogatszy niż świat roślinny „Łiskawicë”, lecz uboższy od niego jakościowo, znacznie
mniej urozmaicony. Tylko 2 nazwy roślin mają w tym utworze użycia, które wiążą się
z kaszubskim rokiem obrzędowym, i są to użycia pojedyncze, co sprawia, że nazwy te
stanowią 6,9% wszystkich nazw, a użycia – zaledwie 0,4% wszystkich użyć.
Z wyjątkiem wyrazów bes i kwiat, które w kontekstach związanych z rokiem obrzędowym zostały użyte w dwu powieściach: Majkowskiego i Jankego, oraz wyrazu danka, który wystąpił w powieściach Jankego i Drzeżdżona, pozostałe 6 nazw pojawia się
w takich kontekstach tylko w jednej powieści. W powieści Majkowskiego są to oprócz
nazwy ogólnej kwiat i nazwy gatunkowej bes nazwy gatunkowe paproc//paprocën i sliwka, nazwy ogólne drzewò//drzéwkò i grzib oraz nazwa zbiorowiska bór. W powieści Stanisława Jankego „Łiskawica” w kontekście wydarzeń roku obrzędowego występują tylko nazwa ogólna kwiat i nazwy gatunkowe bes i danka. W utworze Drzeżdżona oprócz
nazwy gatunkowej danka z rokiem obrzędowym związana jest nazwa gatunkowa chòjinka. Powieści kaszubskie odwołują się zatem do różnych stereotypowych motywów roślinnych powiązanych z obrzędami dorocznymi.
Frekwencja nazw roślin w kontekstach związanych z rokiem obrzędowym jest w tych
powieściach niewielka. Spośród 9 motywów botanicznych nazywanych wyrazami należącymi do nazw ogólnych, nazw gatunkowych lub nazw zbiorowisk roślinnych tylko 5 występuje więcej niż jednokrotnie. Są to: nazwy kwiat//kwiôtk, użyte w dwu powieściach 11 razy: 8 razy w powieści Majkowskiego i 3 razy w powieści Jankego; dwa
8

E. Rogowska, Nazwy roślin u Majkowskiego, [w] „Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie, pod red. T. Linknera, Słupsk 1999, s. 137.

ZKP_biuletyn_cz3:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:16

Page 247

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Referatë

247

Majkòwsczégò „je baro bòkadny, tak zdrzącë òd jiloscowi stronë, jak i fùnkcjonalno-semantyczny”8. W ti pòwiescë nalezc mòże jaż 113 pòzwów roscënów (89 pòzwów
gatënków roscënów, 6 òglowëch roscënowëch pòzwów i 10 pòzwów roscënowëch
zbiorowiszczów), a łączna lëczba jich ùżëców wënôszô kòle 1000. Do rozmajitëch cządów òbrzãdowégò rokù nawlékają w nym dokôzu wëstąpieniô 7 z nëch 113 pòzwów,
to je wëstąpieniô 6,2% pòzwów, a ùżëców nëch je 21, co w stosënkù do wszëtczich
ùżëców pòzwów roscënów w nym dokôzu stanowi kòle 2%.
W pòwiescë Stanisława Jankegò „Łiskawica” bòtaniczny swiat jiloscowò je dosc
wiele biédniészi jak w pòwiescë Majkòwsczégò, ale dosc zróżnicowóny, a wiãc dosc
jakòscowò bòkadny. W nym teksce pòjôwiają sã 44 pòzwë roscënów (33 pòzwów
gatënków, 8 òglowëch pòzwów i 3 pòzwë zbiorowiszczów), a lëczba jich ùżëców to
128. Łączbã z rozmajitima elemeńtama òbrzãdowégò rokù mają 3 z nëch 44 pòzwów,
to je 6,8% pòzwów, a czej zrechùjemë nié pòzwë, le jich ùżëcô – 6 ze 128 ùżëców, to
je 4,7%. Chòc òdsetk pòzwów roscënów stosowónëch w òdniesenim do òbrzãdowégò
rokù je w ti pòwiescë nôniższi spòstrzód trzech kaszëbsczich pòwiescy, to òdsetk jich
ùżëców je spòstrzód nëch pòwiescy nôwëższi.
W trzecy kaszëbsczi pòwiescë, „Twarz Smętka” Jana Drzéżdżona, je leno 29 pòzwów roscënów (23 pòzwë gatënków roscënów, 3 òglowé pòzwë, 3 pòzwë roscënowëch
zbiorowiszczów), ùżëtëch tu kòle 500 razy. Temù téż roscënowi swiat negò dokôzu je
jiloscowò wiele bòkadnészi jak roscënowi swiat „Łiskawicë”, ale biédniészi òd niegò
jakòscowò, wiele mni ùrozmajicony. Leno 2 pòzwë roscënów mają w nym dokôzu
ùżëcô, jaczé parłãczą sã z kaszëbsczim òbrzãdowim rokã, i są to pòjedinczé ùżëcô, co
sprôwiô, że ne pòzwë stanowią 6,9% wszëtczich pòzwów, a ùżëcô – leno 0,4%
wszëtczich ùżëców.
Z wëjątkã słów bes i kwiat, jaczé w kòntekstach zrzeszonëch z òbrzãdowim rokã
òstałë ùżëté w dwùch pòwiescach: Majkòwsczégò i Jankegò, a téż słowa danka, jaczé
wëstąpiło w pòwiescach Jankegò i Drzéżdżona, reszta z 6 pòzwów pòjôwiô sã w taczich kòntekstach leno w jedny pòwiescë. W pòwiescë Majkòwsczégò są to òkróm
òglowi pòzwë kwiat i gatënkòwi pòzwë bes gatënkòwé pòzwë paproc//paprocën i sliwka, òglowé pòzwë drzewò//drzéwkò i grzib ë pòzwa zbiorowiszcza bór. W pòwiescë
Stanisława Jankegò „Łiskawica” w kònteksce wëdarzeniów òbrzãdowégò rokù wëstãpùją leno òglowô pòzwa kwiat i gatënkòwé pòzwë bes i danka. W dokôzu Drzéżdżona òkróm gatënkòwi pòzwë danka z òbrzãdowim rokã zrzeszonô je gatënkòwô pòzwa
chòjinka. Tej kaszëbsczé pòwiescë òdwòłiwają sã do rozmajitëch stereotipòwëch
roscënowëch mòtiwów sparłãczonëch z corocznëma òbrzãdama.
Frekwencjô pòzwów roscënów w kòntekstach zrzeszonëch z òbrzãdowim rokã
je w nëch pòwiescach niewiôlgô. Spòstrzód 9 bòtanicznëch mòtiwów pòzéwónëch
słowama słëchającyma do òglowëch pòzwów, gatënkòwëch pòzwów abò pòzwów
8
E. Rogowska, Nazwy roślin u Majkowskiego, [w] „Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie, pod red. T. Linknera, Słupsk 1999, s. 137.
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wyrazy występujące tylko w powieści Majkowskiego: paproc, użyta 7 razy, i drzewò//drzéwkò, użyte 2 razy; a także danka, zastosowana dwukrotnie przez Jankego i jednokrotnie przez Drzeżdżona, oraz bes, mający pojedyncze użycia w powieściach Majkowskiego i Jankego. Nazwy roślin związanych z obrzędami dorocznymi nie należą
więc – może z wyjątkiem wyrazu kwiat – do statystycznych słów kluczy tych utworów.
Wśród 29 użyć nazw roślin ponad 2/3 – 20 użyć – to ich użycia w znaczeniach podstawowych, odnoszących się do całych roślin, ale w 9 wystąpieniach dwie z tych nazw
pojawiają się w powieści Majkowskiego w znaczeniu metonimicznym, odnoszącym
się do części rośliny. W znaczeniach partytywnych występuje w powieściach Majkowskiego i Jankego nazwa kwiat//kwiôtk, odnosząca się tu nie do rośliny kwitnącej, lecz
do kwitnącej części tej rośliny, a w powieści Majkowskiego ponadto wyraz sliwka, nazywający nie drzewo, lecz jego owoc.
Nazwy omówionych roślin pojawiają się w powiązaniu z różnej długości i różnej
dla treści trzech analizowanych utworu wagi wzmiankami o sześciu dniach lub okresach roku obrzędowego. Jedno z wydarzeń roku obrzędowego – Boże Narodzenie – jest
zestawione z motywami roślinnymi w dwu różnych utworach: w powieściach Majkowskiego i Drzeżdżona, pozostałe powiązania pomiędzy roślinami a obrzędami dorocznymi mają w analizowanych powieściach charakter niepowtarzalny. Najwięcej takich
powiązań przedstawia powieść Majkowskiego, gdyż motywy roślinne pojawiają się
w niej w kontekście pięciu wydarzeń roku obrzędowego: adwentu, Godów, dni krzyżowych, nocy świętojańskiej i dnia świętej Anny. W powieści Jankego nazwy roślin zostały wymienione w kontekście uroczystości Bożego Ciała. W „Twarzy Smętka” nazwy
roślin występują tylko w kontekście Bożego Narodzenia.
Mimo stosunkowo niskiej frekwencji w kontekstach wydarzeń roku obrzędowego
sposób wykorzystania tych nazw oraz ich funkcje są urozmaicone i ważne dla problematyki oraz struktury tych utworów. Funkcje te opiszę, odwołując się do klasyfikacji funkcji motywów roślinnych w utworach literackich opracowanej przez literaturoznawcę Andrzeja Stoffa9. Badacz ten wyróżnił sześć następujących funkcji motywów roślinnych:
– funkcję metaforyczną, która „występuje w przypadku użycia nazwy obiektu botanicznego lub jakiegokolwiek innego określenia odnoszącego się wprost do roślin jako «przedmiotu pomocniczego» w metaforze”10;
– funkcję mimetyczną, która „jest konsekwencją postawy naśladowania rzeczywistości, intencjonalnego dostosowania tego, co literackie, do tego, co poznawalne”11;
– funkcję przedmiotową, gdy rośliny będące elementem świata przedstawionego utworu „są obiektem oddziaływania, troski i wykorzystania”12 przez człowieka;
9
A. Stoff, Problematyka teoretyczna funkcjonowania motywów roślinnych w utworach literackich,
[w:] Literacka symbolika roślin, pod. red. A. Martuszewskiej, Gdańsk 1997, s. 20–21.
10 Tamże, s. 18.
11 Tamże, s. 19.
12 Tamże, s. 20.
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roscënowëch zbiorowiszczów leno 5 wëstãpùje wicy jak jeden rôz. Są to: pòzwë kwiat//
//kwiôtk, ùżëté w dwùch pòwiescach 11 razy: 8 razy w pòwiescë Majkòwsczégò i 3 razë
w pòwiescë Jankegò; dwa słowa wëstãpùjącé leno w pòwiescë Majkòwsczégò: paproc,
ùżëté 7 razy, i drzewò//drzéwkò, ùżëté 2 razy; a téż danka, wëzwëskónô dwa razë bez Jankegò i rôz bez Drzéżdżona, a téż bes, jaczi mô pòjedińczé ùżëcé w pòwiescach Majkòwsczégò i Jankegò. Pòzwë roscënów sparłãczonëch z corocznëma òbrzãdama nie słëchają wiãc – mòże z wëjątkã słowa kwiat – do statisticznëch słowów kluczów nëch dokôzów.
Westrzód 29 ùżëców pòzwów roscënów wicy jak 2/3 – 20 ùżëców – to jich ùżëcô
w pòdstawòwëch znaczeniach, òdnôszjącëch sã do całëch roscënów, ale w 9 wëstąpieniach dwie z nëch pòzwów pòjôwiają sã w pòwiescë Majkòwsczégò w metonimicznym znaczenim, òdôszającym sã do dzélu roscënë. W partitiwnëch znaczeniach wëstãpùje w pòwiescach Majkòwsczégò i Jankegò pòzwa kwiat//kwiôtk, òdnôszającô sã
tu nié do kwitnący roscënë, le do kwitnącégò dzélu ti roscënë, a w pòwiescë Majkòwsczégò pònadto słowò sliwka, pòzéwającô nié drzéwiã, leno jegò brzôd.
Pòzwë òbgôdónëch roscënów pòjôwiają sã w sparłãczenim z rozmajiti długòscë
i rozmajiti dlô zamkłoscë trzech analizowónëch dokôzów wôżnoscë wzmiónkama
ò szescu dniach abò cządach òbrzãdowégò rokù. Jedno z wëdarzeniów òbrzãdowégò
rokù – Gòdë – je zestawioné z roscënowima mòtiwama w dwùch rozmajitëch dokôzach:
w pòwiescach Majkòwsczégò i Drzéżdżona, reszta zrzeszeniów pòmidzë roscënama
a corocznëma òbrzãdama mô w analizowónëch pòwiescach niepòwtôrzalny charakter.
Nôwicy taczich zrzeszeniów przedstôwiô pòwiesc Majkòwsczégò, bò roscënowé mòtiwë pòjôwiają sã w ni w kònteksce piãcu wëdarzeniów òbrzãdowégò rokù: jagwańtu,
Gòdów, krziżowëch dniów, swiãtojańsczi nocë i dnia swiãti Anë. W pòwiescë Jankegò
pòzwë roscënów òstałë wëmienioné w kònteksce ùroczëznë Bòżégò Cała. W „Twarzy
Smętka” pòzwë roscënów są le w kònteksce Gòdów.
Nimò dosc nisczi frekwencji w kòntekstach wëdarzeniów òbrzãdowégò rokù spòsób
wëzwëskaniô nëch pòzwów a téż jich fùnkcje są ùrozmajiconé i wôżné dlô problematiczi ë sztrukturë nëch dokôzów. Ne fùnkcje òpiszã, òdwòłującë sã do klasyfikacji
fùnkcji roscënowëch mòtiwów w lëteracczich dokôzach zrëchtowóny bez lëteraturoznôjarza Andrzeja Stoffa9. Nen badéra wëapartnił szesc pòstãpnëch fùnkcji roscënowëch mòtiwów:
– metaforiczną fùnkcjã, jakô „je w przëtrôfkach ùżëcô pòzwë bòtanicznégò òbiektu
abò jaczégò le jinszégò òkreszleniô òdnôszającégò sã prosto do roscënów jakno«
pòmòcniczégò przedmiotu» w metafòrze”10;
– mimeticzną fùnkcjã, chtërna „je kònsekwencją pòstawë nasladowaniô juwernotë,
jintencjonalnégò dopasowaniô tegò, co lëteracczé, do te, co pòznôwalné”11;
9

A. Stoff, Problematyka teoretyczna funkcjonowania motywów roślinnych w utworach literackich,
[w:] Literacka symbolika roślin, pod. red. A. Matuszewskiej, Gdańsk 1997, s. 20–21.
10 Tamże, s. 18.
11 Tamże, s. 19.
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– funkcję symboliczną, która „angażuje motywy botaniczne w konstytuowanie najgłębszych pokładów semantycznych”13; pełnią je zindywidualizowane przedstawienia, ujęcia skonwencjonalizowane i zakrzepłe znaki kulturowe14;
– funkcję ekspresywną, polegającą na tym, że obiekty botaniczne pełniące tę funkcję
zachowują swoją tożsamość materialną, która jest warunkiem emocjonalnego nacechowania15;
– funkcję dekoracyjną, którą pełnią elementy kompozycyjne, które nie są w utworze
niezbędne, a „ich obecność ma często charakter popisowy, erudycyjny bądź stylistyczny”16.
Analizowane motywy roślinne towarzyszące wydarzeniom roku obrzędowego wystąpiły w powieściach kaszubskich w czterech spośród wyżej wymienionych funkcji: metaforycznej, mimetycznej, przedmiotowej i symbolicznej.
Zacznę od opisu użyć tych motywów w funkcji metaforycznej, która zdaniem Andrzeja Stoffa „według stopnia złożoności i istotności”17 zajmuje ostatnie, najmniej istotne miejsce spośród wyróżnionych przez niego funkcji. W funkcji metaforycznej pojawia się też w analizowanych utworach najwięcej nazw roślin: 5 spośród 9, choć liczbą
użyć (a jest ich również 5, gdyż każda nazwa rośliny w funkcji metaforycznej występuje jeden raz) przewyższa ją funkcja symboliczna. Ponadto funkcja metaforyczna jako jedyna obejmuje wszystkie trzy omawiane powieści.
Nazwy roślin użyte w funkcji metaforycznej najczęściej pojawiają się w tych powieściach w kontekście nazw wydarzeń roku obrzędowego również użytych metaforycznie,
gdy zarówno motywy roślinne, jak i wydarzenia roku obrzędowego nie stanowią składników świata przedstawionego, lecz oba są wyłącznie składnikami obrazu metaforycznego.
Cały taki – mniej lub bardziej rozbudowany – obraz metaforyczny najczęściej nawiązuje do wiedzy potencjalnych czytelników na temat sposobu wykorzystania roślin
lub ich części w obrzędach dorocznych.
W taki sposób zostało w „Twarzy Smętka” zbudowane porównanie sosenki obwieszonej spodniami do choinki ustrojonej na Boże Narodzenie: Té, kòl wjeczora calô
chòjinka bëla òbwjeszonô chlopszczëmë spôdnëmë bùksamë, a wëzdrza dëcht jak ùstrojónô na gwjôzdkę danka („Twarz Smętka”, s. 84). Porównanie to eksponuje podobieństwo niezwykłego efektu wydarzenia stanowiącego fragment powieściowej fabuły – obwieszenia rosnącego drzewka spodniami – do efektu wydarzenia głęboko zakorzenionego w kulturze obrzędowej: ubierania choinki. Taki opis wpływa na plastyczność
przedstawienia oraz rodzi efekt humorystyczny.
13
14
15
16
17

Tamże, s. 21.
Tamże, s. 22.
Tamże, s. 21.
Tamże, s. 18–19.
Tamże, s. 18.
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– przedmiotową fùnkcjã, czej roscënë mdącë elemeńtã swiata przedstawionégò dokôzu
„są òbiektã òddzałiwaniô, jadłobë i wëkòrzëstaniô”12 bez człowieka;
– symbòliczną fùnkcjã, jakô „angażëje bòtaniczné mòtiwë w kònstituowanié nôgłãbszich semanticznëch pòkładów”13; pełnią je zjindiwidualizowóné przedstawieniô,
skònwencjonalizowóné ùjãcô i zastãgłé kùlturowé céchë14;
– ekspresywną fùnkcjã, jakô pòlégô na tim, że bòtaniczné òbiektë pełniącé nã fùnkcjã zachòwùją swòjã materialną juwernotã, jakô je warënkã emòcjonalnégò nacéchòwaniô15;
– dekòracyjną fùnkcjã, jaką pełnią kòmpòzycyjné elemeńtë, chtërne nie są w dokôzu niebrëkòwné, a „jich bëtnosc mô czãsto pòpisowi, erudicyjny abò sztilistny charakter”16.
Analizowóné roscënowé mòtiwë towarzącé wëdarzenióm òbrzãdowégò rokù wëstąpiłë w kaszëbsczich pòwiescach w sztërzech spòstrzód wëżi wëmienionëch fùnkcjów:
metafòriczny, mimeticzny, przedmiotowi i symbòliczny.
Zacznã òd òpisënkù ùżëców nëch mòtiwów w metafòriczny fùnkcji, jakô zdanim
Andrzeja Stoffa „wedle stãpnia złożonoscë i wôżnoscë”17 zajimô slédny, nômni wôżny
môl spòstrzód wëapartnionëch bez niegò fùnkcji. W metafòriczny fùnkcji pòjôwiô sã
téż w analizowónëch dokôzach nôwicy pòzwów roscënów: 5 spòstrzód 9, chòc lëczbą
ùżëców (a je jich téż 5, bò kòżdô pòzwa roscënë w metafòriczny fùnkcji wëstãpùje jeden rôz) przewiższô jã symbòlicznô fùnkcjô. Co wicy metafòricznô fùnkcjô jakò jedurnô òbjimô wszëtczé trzë òbgôdiwóné pòwiescë.
Pòzwë roscënów ùżëté w metafòriczny fùnkcji nôczãscy pòjôwiają sã w nëch pòwiescach w kònteksce pòzwów wëdarzeniów òbrzãdowégò rokù téż ùżëtëch metafòriczno,
czej zarówno roscënowé mòtiwë, jak i wëdarzeniô òbrzãdowégò rokù nie stanowią skłôdników przedstawionégò swiata, le òba są blós skłôdnikama metafòricznégò òbrazu.
Całi taczi – mni abò barżi rozbùdowóny – metafòriczny òbrôz nôczãscy nawlékô
do wiédzë pòtencjalnëch czëtińców na témã spòsobù ùżëcô roscënów abò jich dzélów
w corocznëch òbrzãdach.
Na taczi ôrt w „Twarzy Smętka” zbùdowóné przërównanié chójeczczi òbwieszony
bùksama do danczi òbstrojony na Gòdë: Té, kòl wjeczora calô chòjinka bëla òbwjeszonô chlopszczëmë spôdnëmë bùksamë, a wëzdrza dëcht jak ùstrojónô na gwjôzdkę
danka („Twarz Smętka”, s. 84). No pòrównanié ekspònëje szlachòwnotã niezwëczajnégò efektu wëdarzeniô, jaczi stanowi dzélëk pòwiescowi fabùłë – òbwieszeniô roscącégò drzéwiã bùksama – do efektu wëdarzeniô głãbòk zasedzałégò w òbrzãdowi
12
13
14
15
16
17

Tamże, s. 20.
Tamże, s. 21.
Tamże, s. 22.
Tamże, s. 21.
Tamże, s. 18–19.
Tamże, s. 18.
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Poprzez odwołanie do wiedzy czytelników na temat roli roślin w obrzędach dorocznych została też wzbogacona metaforyka „Łiskawicë”. Jej dziecięcemu bohaterowi,
który wyobraża sobie swą koleżankę-siostrę ubraną na biało, przychodzą na myśl dziewczęta sypiące kwiatki podczas procesji Bożego Ciała: Jem w ti chwilë pomëslôł, że je
tak samo oblokłô jak dzewczęta, co na procesji sëpią ksędzu kwiôtczi pod nodżi („Łiskawica”, s. 65). Utrwalony w kulturze chrześcijańskiej obraz kwiatów i procesji Bożego Ciała ma charakter radosny, zdaniem Bernarda Sychty kwiaty „za największe
szczęście poczytują sobie, jeśli mogą towarzyszyć Matce Bożej na ołtarzu lub w kapliczce przydrożnej, tudzież brać udział podczas procesji Bożego Ciała”18. Dzięki odniesieniu do wyobrażeń uroczystej procesji pochwała wyglądu wyobrażonej dziewczynki zyskuje w „Łiskawicë” oryginalny charakter i metafizyczny wymiar.
Inną motywację ma zestawienie w powieści Majkowskiego w ramach tego samego
obrazu metaforycznego z jednej strony śliwek i drzewa, z drugiej – święta Godów. Szukanie śliwek na drzewie po Bożym Narodzeniu jest metaforycznym dowodem naiwności bohatera: Vjera i tak będze, bo chtuż ze zdrovim rozumem szukołbe slivk na drzevje
po Godach? („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 53). Wyraz Gòdë, będący nazwą okresu roku obrzędowego, wystąpił w tym porównaniu bez swych konotacji obrzędowych, jako
konwencjonalna miara czasu. Ten rodzaj użyć nazw okresów roku obrzędowego, choć
nie odsyła do konkretnych wyobrażeń związanych z obchodzeniem tych świąt, świadczy o ich silnym zakorzenieniu w kulturze kaszubskiej. Użycia takie stanowią zatem
element charakterystyki kultury kaszubskiej jako kultury czerpiącej z tradycji chrześcijańskiej.
Od sytuacji, gdy zarówno nazwa okresu roku obrzędowego, jak i nazwa rośliny
pełnią funkcję metaforyczną, rzadsza jest w powieściach kaszubskich sytuacja, gdy
funkcję metaforyczną pełni tylko nazwa rośliny, a nazwa czasu jest osadzona w świecie przedstawionym powieści. Tak jest w wypadku związku łączącego grzyb i adwent
w powieści Majkowskiego. Autor porównał w niej słomiany dach chałupy, widziany
w adwentowym śniegu, do „zapomnianego grzyba”: A v Advańce, kjej słomjanni dach
jego chałupë z małim woknem vëzeroł ze smjegu, jak zaboczoni grzib, tej jô do njego
zachodzeł, bo mje tich pjesnji ze svoji dużi ksęgji wuczeł („Żëcé i przigòdë Remùsa”,
s. 77). Czas adwentu został tu scharakteryzowany nie ze względu na swą treść teologiczną czy liturgiczną, lecz w związku z kalendarzem przyrodniczym jako okres przejściowy między aurą jesienną a zimową. Nawiązując do faktu, że czasem w tym okresie można jeszcze spotkać w lesie niezebrane grzyby, autor do takiego grzyba przyrównał przypominający go kształtem słomiany dach. Grzyb występujący u progu zimy ewokuje ponadto myśl o zapomnieniu i smutku, dzięki czemu czas adwentu
i przypisane mu czynności bohatera zostały ukazane jako pełne zadumy i skupienia,
a przez to ważne.

18

B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich, Gdańsk, 1968, t. II, s. 314.
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kùlturze: òblokanié danczi. Taczi òpisënk mô cësk na plasticznosc przedstawieniô ë dôwô hùmòrosticzny efekt.
Òbez òdwòłanié do wiédzë czëtińców na témã rolë roscënów w corocznëch òbrzãdach
òstała téż ùbògaconô metafòrika „Łiskawicë”. Ji dzecãcémù bòhatérze, jaczi roji so swòjã
drëszkã-sostrã na biôło òblokłą, przëchôdają na mëslã dzéwczãta sëpiącé kwiôtczi òbczas
procesji Bòżégò Cała: Jem w ti chwilë pomëslôł, że je tak samo oblokłô jak dzewczęta,
co na procesji sëpią ksędzu kwiôtczi pod nodżi („Łiskawica”, s. 65). Ùtrwalóny w chrzescyjańsczi kùlturze òbrôz kwiatów i procesji Bòżégò Cała mô redostny charakter, wedle
Bernata Zëchtë kwiatë „wedle nich nôwikszim szczescym [kwiatów] je to, żlë mògą towarzëc Matce Bòżi na wôłtôrzu abò w kòldrogòwi kaplëcë, czë téż jic w procesji Bòżégò
Cała”18. Òbez no òdniesenié do rojenów ùroczësti procesji chwalba wëzdrzatkù wëòbrażonégò dzéwczątka dostôwô w „Łiskawicë” òriginalny charakter i metafizyczny wëmiôr.
Jinszą mòtiwacjã mô zestawienié w pòwiescë Majkòwsczégò w òbrëmienim negò
samégò metafòricznégò òbrazu z jedny stronë slëwów i drzéwiãca, z drëdżi – swiãta
Gòdów. Szëkanié slëwów na drzéwie pò Gòdach je metafòricznym dowòdã letkòwiernotë bòhatérë: Vjera i tak będze, bo chtuż ze zdrovim rozumem szukołbe slivk na drzevje po Godach? („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 53). Słowò Gòdë, mdące pòzwą cządu
òbrzãdowégò rokù, wëstąpiło w tim pòrównanim bez swòjich òbrzãdowëch kònotacjów, jakno kònwencjonalnô miara czasu. Nen ôrt ùżëców pòzwów cządów òbrzãdowégò rokù, chòc nie òdsélô do kònkretnëch rojeniów zrzeszonëch z òbchòdzenim nëch
swiãt, swiôdczi ò jich mòcnym zasedzenim w kaszëbsczi kùlturze. Tak tej taczé ùżëca
stanowią elemeńt charakteristiczi kaszëbsczi kùlturë jakno kùlturë, chtërnô bierze
z chrzescyjańsczi tradicji.
Òd sytuacji, czej zarówno pòzwa cządu òbrzãdowégò rokù, jak i pòzwa roscënë
pełnią metafòriczną fùnkcjã, rzôdszô je w kaszëbsczich pòwiescach sytuacjô, czej metafòriczną fùnkcjã pełni leno pòzwa roscënë, a pòzwa czasu òsadzonô je w przedstawionym swiece pòwiescë. Tak je w przëtrôfkù związkù parłãczącégò grzib i jagwańt
w pòwiescë Majkòwsczégò. Autór pòrównał w ni słomiany dak chëczi, widzóny w jagwańtowim sniegù, do „zabëtégò grzëba”: A v Advańce, kjej słomjanni dach jego chałupë z małim woknem vëzeroł ze smjegu, jak zaboczoni grzib, tej jô do njego zachodzeł,
bo mje tich pjesnji ze svoji dużi ksęgji wuczeł („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 77). Czas
jagwańtu òstôł tu scharakterizowóny nié temù, że mô swòjã teologòwą czë lëturgiczną
zamkłosc, le wespół z kalãdarzã rodë, jakno przeńscowi cząd miãdzë jesénną a zëmòwą
aurą. Nawlékającë do faktu, że czasã w nym cządze mòże jesz nalezc w lese niezebróné
grzëbë, autór do taczégò grzëba przërównôł przëbôcziwający gò sztôłtã słomiany dak.
Co wicy grzib wëstãpùjący na zôczątkù zëmë ewòkùje mëslã ò zabëcym i smùtkù,
dzãka czemù czas jagwańtu i przëpisóné mù dzejaniô bòhatérë òstałë ùkôzóné jakno
fùlné zamësleniô i skùpieniô, a bez to wôżné.

18

B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich, t. II, Gdańsk 1968, s. 314.
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Nazwy roślin występujące w kontekście motywów roślinnych w funkcji metaforycznej pozwalają więc bardziej plastycznie przedstawiać powieściowe osoby i wydarzenia, dokładniej je charakteryzować, a także współtworzą nastrój poszczególnych
fragmentów powieści (humorystyczny lub pełen zadumy). Stanowią one również element charakterystyki kultury kaszubskiej, gdyż nawiązują do obrazów głęboko w tej
kulturze utrwalonych.
Kolejną zdaniem Andrzeja Stoffa „według stopnia złożoności i istotności”19 funkcją motywów roślinnych, w tym wypadku motywów roślinnych powiązanych z rokiem
obrzędowym, jest ich funkcja mimetyczna. Wystąpienia nazw roślin w tej funkcji dotyczą „faktu obecności przyrody jako naturalnego tła poczynań człowieka w danym
miejscu i czasie”20 w świecie przedstawionym utworu literackiego. W analizowanych
powieściach kaszubskich w funkcji mimetycznej w kontekście wydarzeń roku obrzędowego występuje nazwa gatunkowa bes oraz nazwa zbiorowiska roślinnego bór. W obu
wypadkach nazwy wydarzeń roku obrzędowego posłużyły autorom do określenia czasu wydarzeń fabularnych osadzonych w przestrzeni przyrody.
W świecie przedstawionym powieści Jankego bzy rosnące na terenie, na którym bawią się bohater i jego koleżanka Anulka, kwitną w czasie opisanym poprzez odniesienie do dnia Bożego Ciała, por. Przeważnie më sę bawilë w zarosłëch besę Szadëch
Krzach, jaczi przed Bożim Całę zmieniłë sę w wiôldżi biôłi ogród („Łiskawica”, s. 39).
W powieści Majkowskiego bory wejherowskie zostały ukazane jako przestrzeń pogoni za Remusem w okresie mierzonym dwoma wydarzeniami roku obrzędowego: od
krzyżowych dni (okres ten to trzy dni przed Wniebowstąpieniem Pańskim) aż do świętego Jana, por. Wod krzizovich dnji jaż do svjętigo Jana vanożę jô po Puckji Kępje i po
Vejherovskjich borach i ve vszekjich rëbackjich i gburskjich vsach pitom, czë tu nje
przechodzeł takji długji, jak litanjijô, chłop ve foliszovim vampsu i mucą barankovą na
głovje, vjeząci karę przed sobą („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 429). Mimetyczne przedstawienie borów wejherowskich stanowi element opisu krajobrazu przyrodniczego
Kaszub, gdyż – jak pisze Wacław Odyniec – „krajobrazu Kaszub nie można sobie wyobrazić w minionych wiekach bez lasów. Las zamykał horyzont linią prostą lub pofałdowaną, zawsze ciemną, zwartą, nawet tajemniczą. Był obecny wszędzie, wdzierał się
w pola uprawne, anektował łąki, otaczał jeziora, ocieniał rzeki”21. Jak stwierdza Tadeusz Linkner: „W Remusie mówi się często o większych kompleksach leśnych – Lesie
Mirachowskim, Borach Wejherowskich, Puszczy Darżlubskiej, lasach lipuskich, wdzydzkich, ruszkowskich i parchowskich. Najwięcej Majkowski powie o Lesie Mirachowskim, gdzie zwierzyna i dzikie ptactwo mają swój raj”22. Przywołanie tych borów
19

A. Stoff, dz. cyt., s. 18.
Tamże.
21 W. Odyniec, Kaszubskie obrzędy i obyczaje, Gdańsk 1985, s. 13-14.
22 T. Linkner, Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń, Gdańsk 1996,
s. 187
20
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Pòzwë roscënów wëstãpùjącé w kònteksce roscënowëch mòtiwów w metafòriczny
fùnkcji pòzwôlają wiãc barżi plasticzno przedstawiac pòwiescowé persónë i wëdarzenia, dokładni je charakterizowac, a téż wespółùsôdzają nastrój òsóbnëch dzélëków pòwiescë (hùmòristiczny abò fùl zamësleniô). Stanowią òne téż elemeńt charakteristiczi
kaszëbsczi kùlturë, bò nawlékają do òbrazów głãbòk w ti kùlturze ùtrwalonëch.
Pòstãpną zdanim Andrzeja Stoffa „wedle stãpnia złożonoscë i wôżnoscë”19 fùnkcją
roscënowëch mòtiwów, w tim przëtrôfkù roscënowëch mòtiwów zrzeszonëch z òbrzãdowim rokã, je jich mimeticznô fùnkcjô. Wëstąpieniô pòzwów roscënów w ti fùnkcji tikają sã „faktu bëtnoscë rodë jakno nôtërnégò tła pòczënaniów człowieka w dónym môlu ë czasu”20 w swiece przedstawionym lëteracczim dokôzu. W analizowónëch kaszëbsczich pòwiescach w mimeticzny fùnkcji w kònteksce wëdarzeniów òbrzãdowégò rokù
wëstãpùje gatënkòwô pòzwa bes ë pòzwa roscënnégò zbiorowiszcza bór. W nëch dwùch
przëtrôfkach pòzwë wëdarzeniów òbrzãdowégò rokù pòsłużëłë autoróm do òkresleniô
czasu fabùlarnëch wëdarzeniów òsadzonëch w rëmie rodë.
W swiece przedstawionym pòwiescë Jankegò bzë roscącé na môlu, dze bawi sã bòhatéra i jegò drëszka Anulka, kwitną w òpisónym czasu bez òdniesenié do dnia Bòżégò
Cała, pòr. Przeważnie më sę bawilë w zarosłëch besę Szadëch Krzach, jaczi przed Bożim Całę zmieniłë sę w wiôldżi biôłi ogród („Łiskawica”, s. 39).
W pòwiescë Majkòwsczégò wejrowsczé lasë òstałë pòkôzóné jakno rum nëkbë za
Remùsã w cządze mierzonym dwùma wëdarzeniama òbrzãdowégò rokù: òd krziżowëch
dniów (nen cząd to trzë dni przed Pańsczim Wniebòwstąpienim) jaż do swiãtégò Jana, pòr. Wod krzizovich dnji jaż do svjętigo Jana vanożę jô po Puckji Kępje i po Vejherovskjich borach i ve vszekjich rëbackjich i gburskjich vsach pitom, czë tu nje przechodzeł takji długji, jak litanjijô, chłop ve foliszovim vampsu i mucą barankovą na głovje,
vjeząci karę przed sobą („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 429). Mimeticzné przedstawienié wejrowsczich lasów stanowi dzélëk òpisënkù krôjòbrazu rodë Kaszëbsczi, bò – jak
pisze Wacłôw Òdiniec – „krôjòbrazu Kaszëb ni mòże so wëòbrazëc w ùszłëch stalatach bez lasów. Las zamikôł widnik prostą abò pògùbòwóną lënią, wiedno cemną, zwartą, nawetka krëjamną. Béł wszãdze, wdzérôł sã w pòla, zajimôł łączi, òtaczôł jezora,
òcéniôł rzéczi”21. Jak stwierdzywô Tadeùsz Linkner: „W Remùsu czãsto gôdô sã ò wiãkszich lesnëch kòmpleksach – Mirochòwsczim Lese, Wejrowsczich Lasach, Darżlëbsczim Lese, lëpùsczich, wdzëdzczich, tuszkòwsczich i parchòwsczich lasach. Nôwicy Majkòwsczi rzecze ò Mirochòwsczim Lese, dze zwierzëna i dzëwé ptôchë mają
swój rôj”22. Przëwòłanié nëch lasów w kònteksce wëdarzeniów òbrzãdowégò rokù pełniącëch fùnkcjã kalãdarza, jaczi regùlëje codniowé żëcé Kaszëbów pòzwôlô autorowi
19

A. Stoff, d. cët., s. 18.
Tamże.
21 W. Odyniec, Kaszubskie obrzędy i obyczaje, Gdańsk 1985, s. 13-14.
22 T. Linkner, Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń, Gdańsk 1996,
s. 187
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w kontekście wydarzeń roku obrzędowego pełniących funkcję kalendarza regulującego codzienne życie Kaszubów pozwala autorowi podkreślić ważną rolę przyrody w życiu Kaszubów. A.K. Hirsz określił las występujący w epopei jako miejsce, które „kryje wiele tajemniczych jezior, pagórków, trzęsawisk, łąk, mogił stolemów, zamkowisk,
z lasem tym wiąże się sporo powiastek i bajek ludowych. Granice lasu zostały ściśle
określone, sam zaś opis jest piękny i wierny, nawet w szczegółach”23.
Zupełnie wyjątkowo nazwa rośliny występująca w analizowanych utworach w kontekście roku obrzędowego pełni także funkcję przedmiotową. Funkcja ta jest zdaniem
Andrzeja Stoffa najmniej literacką z wyodrębnionych przez niego funkcji motywów
roślinnych, a dotyczy „wykorzystywania poszczególnych obiektów botanicznych zgodnie z ich naturą i przeznaczeniem”24. Sytuacja taka zachodzi we wspomnianym już fragmencie powieści Jana Drzeżdżona dotyczącym obwieszonej spodniami sosenki porównanej do bożonarodzeniowej choinki: Té, kòl wjeczora calô chòjinka bëla òbwjeszonô
chlopszczëmë spôdnëmë bùksamë, a wëzdrza dëcht jak ùstrojónô na gwjôzdkę danka
(„Twarz Smętka”, s. 84). Przedstawiony tu sposób wykorzystania przez bohaterów sosenki jest nietypowy: ukryci w koronie drzewa żołnierze zdejmują swoje ubrania, dając je do prania wspierającym je kobietom, w rezultacie czego cała sosenka zostaje obwieszona spodniami. Dzięki zastosowaniu niekonwencjonalnego porównania do bożonarodzeniowego drzewka opisana sytuacja wydaje się bardziej plastyczna i w związku
z tym bardziej interesująca dla czytelników.
Najczęstszą spośród funkcji motywów roślinnych związanych z rokiem obrzędowym jest w powieściach kaszubskich ostatnia z wyróżnionych przez Andrzeja Stoffa
funkcji – funkcja symboliczna. Użycia o funkcji symbolicznej występują w epopei Majkowskiego i w powieści Jankego. W funkcji tej w utworze Majkowskiego pojawiają się
4 nazwy roślin, a liczba ich użyć wynosi 17. W utworze Jankego funkcję symboliczną
pełnią 3-krotnie 2 nazwy roślin. Zdaniem Andrzeja Stoffa „funkcję symboliczną pełnią
nie tylko zindywidualizowane przedstawienia, ale i ujęcia skonwencjonalizowane, zakrzepłe znaki kulturowe”25 i z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w literaturze
kaszubskiej.
W utworze Majkowskiego spośród nazw roślin związanych z rokiem obrzędowym
funkcję symboliczną pełni przede wszystkim nazwa gatunkowa paproc i jej derywat paprocën (4 użycia) oraz nazwa ogólna kwiat i jej derywat kwiôtk (8 użyć) – te ostatnie zastosowane w znaczeniu metonimicznym ‘część rośliny’. Kwiat paprocë ma charakter
legendarny. Roślina ta miała zakwitać w wigilię św. Jana, a zerwanie jej cudownego
kwiatu miało przynosić wielkie szczęście i dostatek. Jak pisze Wacław Odyniec w książce o kaszubskich obrzędach: „O północy znowu bazuny ogłaszały czas poszukiwania
23

A.K. Hirsz, Przyroda na tle kultury ludowej w „Remusie” Majkowskiego, „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”; 1969, nr 1 (28), s. 41-42.
24 A. Stoff, dz. cyt., s. 20.
25 Tamże, s. 21.
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pòdsztréchnąc wiôldżi znaczënk rodë w żëcym Kaszëbów. A.K. Hirsz pòzwôł las
wëstãpùjący w epòpeji jakò môl, chtërny „krëje wiele krëjamnëch jezór, grzëpów, bagniszczów, łąków, mòdżił stolemów, zómkòwiszczów, z nym lasã parłãczi sã wiele
pòwiastków i lëdowëch bajków. Grańce lasu òstałë dokładno òkresloné, zôs sóm òpisënk
je pëszny i wiérny, nawetka w drobnotach”23.
Czësto wëjątkòwò pòzwa roscënë jakô je w analizowónëch dokôzach w kònteksce
òbrzãdowégò rokù pełni téż przedmiotową fùnkcjã. Na fùnkcjô je wedle Andrzeja Stoffa nômni lëteracką z wëapartnionëch bez niegò fùnkcji roscënowëch mòtiwów, a tikô
sã „wëzwëskiwaniô òsóbnëch bòtanicznëch òbiektów zgódno z jejich nôtërą i namienienim”24. Takô sytuacjô zachôdô w nadczidnionym ju fragmeńce pòwiescë Jana
Drzéżdżona tikającym sã òbwieszony bùksama chójczi pòrównóny do gòdowi danczi:
Té, kòl wjeczora calô chòjinka bëla òbwjeszonô chlopszczëmë spôdnëmë bùksamë,
a wëzdrza dëcht jak ùstrojónô na gwjôzdkę danka („Twarz Smętka”, s. 84). Przedstawiony tu spòsób wëzwëskaniô chójczi bez bòhatérów je nietipiczny: skrëti w kòrunie
drzéwiã żôłniérze scygają ruchna, dającë je do praniô wspiérającym jejich białkóm,
bez co całô chójeczka òstôwô òbwieszonô bùksama. Dzãka wëzwëskanim nietipicznégò
pòrównaniô do gòdowégò drzéwka òpisónô sytuacja wëdôwô sã barżi plasticznô i temù
barżi zajimającô dlô czëtińców.
Nôczãstszą spòstrzód fùnkcji roscënowëch mòtiwów zrzeszonëch z òbrzãdowim
rokã je w kaszëbsczich pòwiescach slédnô z wëapartnionëch bez Andrzeja Stoffa fùnkcji
– symbòlicznô fùnkcjô. Ùżëcô ò symbòliczny fùnkcji są w epòpeji Majkòwsczégò
i w pòwiescë Jankegò. W ti fùnkcji w dokôzu Majkòwsczégò pòjôwiają sã 4 pòzwë
roscënów, a lëczba jich ùżëców je 17. W dokôzu Jankegò symbòliczną fùnkcjã pełnią
3 razë 2 pòzwë roscënów. Wedle Andrzeja Stoffa „symbòliczną fùnkcjã pełnią nié le
zjindiwidualizowóné przedstawieniô, ale i skònwencjonalizowóné ùjãcô, zastãgłé kùlturowé znaczi”25 i prawie z taką sytuacją mómë do czënieniô w kaszëbsczi lëteraturze.
W dokôzu Majkòwsczégò spòstrzód pòzwów roscënów zrzeszonëch z òbrzãdowim
rokã symbòliczną fùnkcjã przede wszëtczim pełni gatënkòwô pòzwa paproc i ji deriwôt paprocën (4 ùżëców) ë òglowô pòzwa kwiat i ji deriwôt kwiôtk (8 ùżëców) – ne
slédné zastosowóné w metonimicznym znaczenim ‘dzél roscënë’. Kwiat paprocë mô
legeńdarny charakter. Na roscëna wëkwitnąc miała na wilëją sw. Jana, a zerwanié ji
cëdownégò kwiata miało dawac wiôldżé szczescé i bòkadosc. Jak pisze Wacłôw Òdiniec w ksążce ò kaszëbsczich òbrzãdach: „Ò północë znôwù bazunë ògłôszałë szëkbã kwiatu parpacë. Szukałë gò dzéwczãta. Kwiat mògło nalezc leno gòłé dzéwczã,
jaczé króm tegò ani razu ni mògło òbezdrzec sã dowslôdë. Temù że cekawòsc abò
strach òbczas szëkbë zmùszałë je do rozzéraniô sã, niżódna nigdë nie nalazła cëdownégò
23

A.K. Hirsz, Przyroda na tle kultury ludowej w „Remusie” Majkowskiego, „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”; 1969, nr 1 (28), s. 41-42.
24 A. Stoff, dz. cët., s. 20.
25 Tamże, s. 21.
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kwiatu paproci. Szukały go dziewczęta. Znaleźć kwiat mogła tylko naga dziewczyna,
która w dodatku ani razu nie mogła obejrzeć się za siebie. Ponieważ ciekawość lub
strach w trakcie poszukiwań zmuszały je do rozglądania się wokół, żadna nie odnalazła nigdy cudownego kwiatu. Chłopcy w tym czasie także nie próżnowali i udawali się
na poszukiwanie dziewcząt. A który parobek zakochał się w dziewczęciu podczas sobótki i ożenił się z nią, był w małżeństwie szczęśliwy przez całe życie. Zwyczaje sobótkowe był tak zakorzenione, że Kościół nie sprzeciwiał się im i tolerował je”26. A.K. Hirsz
dodaje: „Z wierzeniami związanymi z kwiatem paproci łączy się zwyczaj palenia sobótek, którego pogłosów nie tak trudno doszukać się w literaturze nie tylko ludowej.
Należą tu przede wszystkim różne pieśni, spory zasób przysłowi etc.”27.
Obecność kwiatu paprocë w epopei Aleksandra Majkowskiego związana jest z tradycyjnymi obchodami nocy świętojańskiej, por.: Dziso v nocë paproc mô żevi vęgjel
przë korzenju a peszni kvjat na vjerzchu. A szedłbes të dzis szukac vęgla i kvjatu paprocenigo? („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 124); V dziseszi nocë paproc mjała zakvitnąc v głębokjim lese cudovnim kvjatem („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 549). Z powieści można się dowiedzieć o kaszubskich wierzeniach dotyczących tego kwiatu: Chto mô
serce wodvożné, jidze tam v noc Svjętigo Jana wudobéc kvjatu paprocë i vęgla wod ji
korzenja. Povjadelë na pustkovju wo takjich, chternim przë szukanju vęgla i kvjatu njico Strasznigo głovę v teł licami na plece vëkrąveło („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 38).
Czytając o cudownym kwiecie paproci, czytelnik skupia się na wierzeniach ludowych
i na charakterze nocy świętojańskiej. Już sama częstość użycia tej nazwy w utworze
wskazuje na niezwykłe znaczenie tego motywu. To właśnie w noc świętojańską ma zostać spełniona misja Remusa, co stanowi punkt kulminacyjny utworu. W epopei Majkowskiego kwiat paproci występuje jako szczęściodajny symbol ważny w strukturze ideowej utworu: Chteren njese szczescé svjatu – / I paprocë kvjatu...” / Pokąd trunk nen
v duchóv mocë, / Pokąd nje zakvjitł paprocë / Szczescodajni kvjat!” („Żëcé i przigòdë
Remùsa”, s. 552). Roślina ta ma przynieść głównemu bohaterowi – Remusowi – powodzenie w spełnieniu powierzonej mu misji i błogosławieństwo w walce ze złym duchem Smętkiem: A żeli Bog cë namjenjił i będzesz mjoł v duszë, co trzeba, tej cudovnigo vjidu kvjat vëkvjitnje z paprocë v tvojim ręku („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 553).
Innym motywem roślinnym występującym w epopei Majkowskiego w funkcji symbolicznej jest drzewko bzu. Chory bohater zostaje lipcową porą, w dniu świętej Anny,
zaprowadzony pod krzaki bzu: Na svjętą Annę pozvolilë mje vstac, zaprovadzilë przede
dvjerze na słuńce, chdze dva drzevka besu stojałë, cobe mje vjater wovjoł i słuńce wogrzało („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 130). Jak pisze Tadeusz Linkner: „Miało go nie
tylko wygrzać słońce i owiać wiatr, ale także, z czego już nie zdawali sobie sprawy
ludzie na pustkowiu, miał mu pomóc bez; jeżeli był to oczywiście bez czarny, czego
Majkowski nie mówi. Bez ozdobny, nie zaś czarny (Sambucus nigra), symbolicznie
26
27

W. Odyniec, dz. cyt., s. 47.
A.K. Hirsz, dz. cyt., 1968, nr 6 (27), s. 36-37.
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kwiata. W tim samim czasu bëńlowie téż nie bëlë zgniłi a szlë szëkac dzéwczãta. A jaczi paróbk zakòchôł sã w dzéwce òbczas sobótczi i òżenił sã z nią, bez całé żëcé béł
szczestlëwi w żeńbie. Sobótkòwé zwëczi bëłë tak zasedzałé, że Kòscół nie béł jima
procëm i tolerowôł je”26. A.K. Hirsz dodôwô: „Z wierzeniama zrzeszonyma z kwiatã
parpacë parłãczi sã zwëk pôleniô sobótków, jaczégò pòmionów nié tak drãgò doszëkac
sã w lëteraturze nié le lëdowi. Słëchają tu przede wszëtczim rozmajité piesnie, dosc
wiôldżi zbiér przësłowiów etc.”27.
Bëtnosc kwiatu paprocë w epòpeji Aleksandra Majkòwsczégò zrzeszonô je z tradicyjnyma òbchòdama swiãtojańsczi nocë, pòr.: Dziso v nocë paproc mô żevi vęgjel przë
korzenju a peszni kvjat na vjerzchu. A szedłbes të dzis szukac vęgla i kvjatu paprocenigo? („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 124); V dziseszi nocë paproc mjała zakvitnąc
v głębokjim lese cudovnim kvjatem („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 549). Z pòwiescë
mòże dowiedzec sã ò kaszëbsczich wierzeniach tikającëch sã negò kwiata: Chto mô serce wodvożné, jidze tam v noc Svjętigo Jana wudobéc kvjatu paprocë i vęgla wod ji korzenja. Povjadelë na pustkovju wo takjich, chternim przë szukanju vęgla i kvjatu njico Strasznigo głovę v teł licami na plece vëkrąveło („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 38).
Czëtającë ò cëdownym kwiace parpacë, czëtińc skùpiô sã na lëdowëch wierzeniach i na
charakterze swiãtojansczi nocë. Ju sama czãstosc ùżëcô ti pòzwë dôwô wskôzã na niezwëczajné znaczenié tegò mòtiwù. To prawie w swiãtojańską noc mô òstac spełnionô
misjô Remùsa, co je kùlminacjowim pùnktã dokôzu. W epòpeji Majkòwsczégò kwiat
parpacy wëstãpùje jakno szczescodôwający symbòl wôżny w dejowi sztrukturze dokôzu: Chteren njese szczescé svjatu – / I paprocë kvjatu...” / Pokąd trunk nen v duchóv
mocë, / Pokąd nje zakvjitł paprocë / Szczescodajni kvjat!” („Żëcé i przigòdë Remùsa”,
s. 552). Na roscëna mô dac przédnémù bòhatérze – Remùsowi – zwënégã w spełnienim pòwierzony mù misji ë błogòsławieństwò w biôtce ze złim dëchã Smãtkã: A żeli
Bog cë namjenjił i będzesz mjoł v duszë, co trzeba, tej cudovnigo vjidu kvjat vëkvjitnje z paprocë v tvojim ręku („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 553).
Jinszim roscënowim mòtiwã jaczi je w epòpeji Majkòwsczégò w symbòliczny
fùnkcji je drzéwkò besu. Chòri bòhatéra je w lëpińcowim czasu, w dniu sw. Anë, zaprowôdzony pòd krzã besu: Na svjętą Annę pozvolilë mje vstac, zaprovadzilë przede
dvjerze na słuńce, chdze dva drzevka besu stojałë, cobe mje vjater wovjoł i słuńce wogrzało („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 130). Jak pisze Tadeùsz Linkner: „Miało gò nié
leno wëgrzôc słuńce i òwiôc wiater, ale téż, z czegò ju nie zdôwelë so sprawë lëdze na
pùstkòwim, miôł mù pòmòc bes; żlë béł to, rozmieje sã, czôrny bes, czegò Majkòwsczi
nie gôdô. Òzdóbny bes nié czôrny (Sambucus nigra), symbòliczno kòjarzony béł z nôdzeją w majewim czasu òdradzający sã rodë. Temù w Młodi Pòlsce towarził òn òdradzający sã miłocë. Równak w pòwiescë Majkòwsczégò je na òpak. Rekònwalescencjô
pòd besã kùńczi prawie terapiã bòhatérë z miłosnëch zapałów. Tej mòże béł to krzôk
26
27

W. Odyniec, dz. cyt., s. 47.
A.K. Hirsz, dz. cyt., 1968, nr 6 (27), s. 36-37.
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kojarzono z nadzieją w majowym czasie odradzającej się przyrody. Dlatego w Młodej
Polsce towarzyszył on odradzającej się miłości. W powieści Majkowskiego jest jednak
odwrotnie. Rekonwalescencja pod bzem kończy właśnie terapię bohatera z miłosnych
zapałów. Więc może był to krzew czarnego bzu? Działo się to wszak w dniu św. Anny,
kiedy ozdobny bez już nie kwitnie”28. Symbolika czarnego bzu w tradycjach kaszubskich odnosi się do cudownego uzdrawiania z chorób. Pisze o tym m.in. Bernard Sychta: „Pod bez zanosi matka chore dziecko i mówi «Òstańta tu suchotë jaż jô zrobiã trzë
robòtë, jak jô skuńczã trzë robòtë przińdã pò suchòtë». Matka rozpoczyna trzy roboty,
lecz żadnej z nich nie kończy, poczym zabiera dziecko do izby”29.
W „Łiskawicë” Jankego funkcję symboliczną powiązaną z rokiem obrzędowym pełnią dwie nazwy roślin, o których mowa w kontekście wigilii Bożego Narodzenia: danka i kwiat. Zainicjowane przez ciotkę z Gdyni ubranie choinki zostało ukazane jako
wydarzenie wigilijne wyjątkowe w ubogim domu narratora, choć znane mu już wcześniej ze słyszenia, por. Wuja Ambrożi przëjachôł dopiérze w Wigiliją Bożégo Narodzeniô. Ale jem postrzegł, że cotka wcôle sę z tego nie ceszëła, równak wieczerzę przëszëkowa baro wëstawną, a jesz obstrojiła dankę i wkół ni rozłożëła podarënczi. Niejedny
nierôz mie gôdalë, jak takô wëstrojonô danka wëzdrzi, ale cziéj jem ję uzdrzôł, to
wszëtczié opisë se nie umëwałë do ji snażotë. („Łiskawica”, s. 58–59). Natomiast wiara w rozkwitanie w wieczór wigilijny pod śniegiem kwiatów to motyw występujący
w opowieści babki narratora: Dzysô je cëdowny wieczór [...] Zwiérzęta dostają taką
moc, że rozmieją gôdac jak lëdze, a woda w zdrojach i stëdniach mieniô sę w wino.
I jesz kwiatë pod sniegę kwitną, jo, po prôwdze („Łiskawica”, s. 59).
Omówione wyżej motywy roślinne występujące w powieściach kaszubskich w powiązaniu z rokiem obrzędowym uczestniczą w kreowaniu na kartach tych powieści zarówno obrazu przyrody ziemi kaszubskiej, jak i obrazu kultury ludu kaszubskiego. Literacki świat roślin oglądany w perspektywie roku obrzędowego, czego przejawem jest
zwłaszcza pojawianie się roślin w ceremoniałach kulturowych i nazw roślin w języku
stosowanym do opisywania zjawisk kulturowych, stanowi świadectwo tradycji ludu
Pomorza – tradycji dowodzącej, jak bardzo i jak wielorako człowiek jest związany
z przyrodą.

28

T. Linkner, dz. cyt., s. 204.
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich, t. I, Gdańsk 1967, s. 35. W tekście kaszubskim zastosowano
uproszczoną pisownię.
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czôrnégò besu? Kò dzejało sã to w dniu sw. Anë, czedë òzdóbny bes ju nie wëkwitô”28.
Symbòlika czôrnégò besu w kaszëbsczich tradicjach òdnôszô sã do cëdownégò ùzdrôwianiô z chòroscy. Pisze ò tim m.jin. Bernat Zëchta: „Pòd bes zanôszô matka chòré
dzeckò i gôdô «Òstańta tu suchotë jaż jô zrobiã trzë robòtë, jak jô skuńczã trzë robòtë
przińdã pò suchòtë». Matka zaczinô trzë robòtë, le niżódny nie kùńczi, a tej zabiérô
dzeckò w jizbã”29.
W „Łiskawicë” Jankegò symbòliczną fùnkcjã zrzeszoną z òbrzãdowim rokã pełnią
dwie pòzwë roscënów, ò jaczich gôdka w kònteksce wilëji Gòdów: danka i kwiat. Zajinicjowóné bez cotkã z Gdini strojenié danczi pòkôzóné òstało jakno wilëjné wëdarzenié wëjątkòwé w biédnym dodomie narratora, chòc czuł ju ò nim rëchli, pòr. Wuja
Ambrożi przëjachôł dopiérze w Wigiliją Bożégo Narodzeniô. Ale jem postrzegł, że cotka wcôle sę z tego nie ceszëła, równak wieczerzę przëszëkowa baro wëstawną, a jesz
obstrojiła dankę i wkół ni rozłożëła podarënczi. Niejedny nierôz mie gôdalë, jak takô
wëstrojonô danka wëzdrzi, ale cziéj jem ję uzdrzôł, to wszëtczié opisë se nie umëwałë
do ji snażotë. („Łiskawica”, s. 58–59). Zôs wiara w rozkwitanié w wilëjny wieczór pòd
sniegã kwiatów to mòtiw, jaczi wëstãpùje w òpòwiescë ómczi narratora: Dzysô je cëdowny wieczór [...] Zwiérzęta dostają taką moc, że rozmieją gôdac jak lëdze, a woda
w zdrojach i stëdniach mieniô sę w wino. I jesz kwiatë pod sniegę kwitną, jo, po prôwdze
(„Łiskawica”, s. 59).
Wëżi òbgôdóné roscënowé mòtiwë, jaczé są w kaszëbsczich pòwiescach w zrzeszbie
z òbrzãdowim rokã ùczãstniczą w ùsôdzanim na kôrtach nëch pòwiesców tak òbrazu
rodë kaszëbsczi zemi, jak i òbrazu kùlturë kaszëbsczégò lëdu. Lëteracczi swiat roscënów
òbzéróny w perspektiwie òbrzãdowégò rokù, czegò znanką je òsoblëwie pòjawienié sã
roscënów w kùlturowëch ceremóniach i pòzwów roscënów w jãzëkù wëzwëskiwónym
do òpisowania kùlturowëch zjawiszczów, stanowi swiôdectwò tradicji lëdu Pòmòrzégò
– tradycji dokôzywô, jak baro i jak wielorakò człowiek je zrzeszóny z rodą.

28

T. Linkner, dz. cyt., s. 204.
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich, t. I, Gdańsk 1967, s. 35. W kaszëbsczim teksce wëzwëskół
jem ùproszczony pisënk.
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Kaszubskie obrzędy i zwyczaje
w najnowszej twórczości muzycznej
Zwyczaje i obrzędowość kaszubska zawsze pasjonowały twórców piosenek. Odniesienia takie znajdujemy już w najstarszych ludowych utworach. W niemal już nieznanym
śpiewniczku z 1936 roku znajdują się pieśni bożonarodzeniowe: „Królowie jadą”
i „Witôj Jezulu”. Z tej drugiej dowiadujemy się, jak dobrze przyjęliby Kaszubi Jezuska – zgodnie ze zwyczajem – gdyby Ten narodził się na Kaszubach1. W innej przedwojennej książeczce natrafiamy na przyśpiewki ludowe napisane z okazji dożynek,
w których mowa jest o zwyczaju bãksa (zakończenia żniw) oraz zabawach, które wówczas się odbywają2. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa zapomnianej dziś piosenki o tytule „Bãks”: 1. Chłopi seką żëto / dzéwczi slôdë grabią / jak zeseką całi sztëk /
tej sobie zabawią. 2. Kòsa scynô żëto, / W snopë grable pchają. / Ju sã kùńczi całi sztëk,
/ Młodi ju spiéwają. 3. Jesz je nórcëk żëta, / są le dwa półkòsczi, / Tóna zesekł ten òstatk,
/ Grabią bãks – chtos wrzeszczi. 4. Ju je bãks zgrabiony, / Żniwa ju skùńczoné, / Snopë
na wóz pakùją, / Z bãksã dodóm jadą3. Zarówno bãks oraz ożniwinë, sobótka i ścinanie kani, jak i wiele innych zwyczajów są wdzięcznym tematem ludowych przyśpiewek, w które obfituje trzytomowe dzieło „Kaszuby. Polska pieśń i muzyka ludowa.
Źródła i materiały”. Jest ich tak dużo, że cały pierwszy z trzech tomów poświęcony jest
właśnie pieśniom obrzędowym4. Ta tematyka jest też często obecna w powojennym
zbiorze Władysława Kirsteina i Leona Roppla „Pieśni z Kaszub”, chociaż ten bardzo
szeroki zbiór pieśni ludowych ukazuje, że najchętniej Kaszubi śpiewają jednak o miłości, w drugiej kolejności o pracy, dalej o małej ojczyźnie, tęsknocie i ogólnie życiu5.
1

Kaszuby. Bibljoteczka pieśni regjonalnych nr 3, pod red. K. Hławiczki, Katowice. W tomiku brak
roku wydania. Wiadomo jednak, że seria ta wydana została w latach 1935-1938; patrz: M. Dziadek, Karol Hławiczka (1894-1976), „De Musica”, Warszawa – Poznań. Vol. IX, 2004. Na 1936 rok precyzują
wydanie tomiku Władysław Kirstein i Leon Roppel w swoich „Pieśniach z Kaszub”. Kopię śpiewnika
przekazałem na potrzeby Wejherowskiej Biblioteki Cyfrowej prowadzonej przez Bibliotekę im. A. Majkowskiego w Wejherowie.
2
J. K. Kotłowski, Dożynki kaszubskie, Luzino 1936.
3
J. K. Kotłowski, Dożynki kaszubskie, Luzino 1936.
4
Kaszuby. Polska pieśń i muzyka ludowa – Źródła i materiały, red. L. Bielawski, A. Mioduchowska,
Instytut Sztuki PAN, 3 tomy, Warszawa 1998.
5
W. Kirstein, L. Roppel, Pieśni z Kaszub, Gdańsk 1958.
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Kaszëbsczé òbrzãdë a zwëczi
w nônowszim mùzycznym ùtwórstwie
Zwëczi a kaszëbskô òbrzãdowòsc wiedno rôd bëłë pòrësziwóné przez ùtwórców piesni. Ju w nôstarszich lëdowëch piesniczkach nalôżómë taczé òdniesenia. W dëcht
czësto mało znónym spiéwnikù wëdónym w 1936 rokù są gòdowé piesnie „Królowie jadą” i „Witôj Jezulu”. W ti drëdżi dowiadiwómë sã, jak bëlno achtnãlëbë Jezëska
Kaszëbi – pòdług zwëków – czejbë Nen tu sã ùrodzył1. W jinszi przedwòjnowi ksążeczce mòżemë trafic na lëdowé przëspiéwczi z leżnoscë òżniwinów, chtërne gôdają ò zwëkù bãksa i zabawach-szrumach, jaczé colemało tej sã òdprôwiają2. Wôrt tu
przëbaczëc słowa zabôczony dzys spiéwë ò titule „Bãks”: 1. Chłopi seką żëto / dzéwczi slôdë grabią / jak zeseką całi sztëk / tej sobie zabawią. 2. Kòsa scynô żëto, /
W snopë grable pchają. / Ju sã kùńczi całi sztëk, / Młodi ju spiéwają. 3. Jesz je nórcëk
żëta, / są le dwa półkòsczi, / Tóna zesekł ten òstatk, / Grabią bãks – chtos wrzeszczi.
4. Ju je bãks zgrabiony, / Żniwa ju skùńczoné, / Snopë na wóz pakùją, / Z bãksã dodóm jadą3. I bãks, i òżniwinë, sobótka i scynanié kani, i wiele jinszich zwëków są
tematama lëdowëch przëspiéwków, jaczich bòkadosc je w trzëtomòwim dokôzu „Kaszuby. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały”. Je jich tëli, że całi pierszi z trzech tomów je pòswiãcony prawie piesnióm òbrzãdowim4. Tã tematikã téż
mòże tej sej nalezc w pòwòjnowim zbiorze Władisława Kirsteina i Leòna Roppla
„Pieśni z Kaszub”, chòc nen, baro szeroczi zbiérk lëdowëch piesni, ùdokazniwô, że
nômili Kaszëbi spiéwają równak ò miłoce, dali ò robòce, tej swòji tatczëznie, teskniączce, a żëcym5.
1
Kaszuby. Bibljoteczka pieśni regjonalnych nr 3, pod red. Karola Hławiczki, Katowice. W ksążeczce
ni ma roku wëdóniégò.Równak je wiedzec, że seria ta wëdónô òsta w latach 1935-1938; wzerôj:
Magdalena Dziadek, Karol Hławiczka (1894-1976), „De Musica”, Warszawa – Poznań. Vol. IX, 2004.
Ó rokù 1936 jakno rokù wëdóniegò ksążeczczi piszą Władysław Kirstein i Leon Roppel w swòjich
„Pieśniach z Kaszub”. Kopiją piesnika òddôł jem na ùżiwk Wejrowsczi Cyfrowi Bibloteczi, prowadzony
przez Biblotekã mionã A. Majkowsczégò we Wejrowie.
2
Jan K. Kotłowski, Dożynki kaszubskie, Luzino 1936.
3
Jan K. Kotłowski, Dożynki kaszubskie, Luzino 1936.
4
Kaszuby. Polska pieśń i muzyka ludowa – Źródła i materiały, red. Ludwik Bielawski, Aurelia Mioduchowska, Instytut Sztuki PAN, 3 tomy, Warszawa 1998.
5
Władysław Kirstein, Leon Roppel, Pieśni z Kaszub, Gdańsk 1958.
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Tematykę obrzędowości poruszali też późniejsi twórcy. Można ją łatwo dostrzec
w zbiorach Jana Trepczyka, ks. Antoniego Peplińskiego, Aleksandra Tomaczkowskiego, czy Korneliusza Tredera6. Każdy czerpie z rodzimej tradycji, jako wartości, którą
należy pielęgnować. Dla przykładu w pieśni Tredera znajdujemy: Przed Wejrowã, na
Lesôkach, / Lud spòkójny żëje. / Stôré zwëczi pòdtrzimùje, / Mòwã pielãgnëje7. Znowuż Trepczyk w podziękowaniu Mistrzowi Aleksandrowi Majkowskiemu wyznaje: Cë
przësygómë, nasz Kniezu, z bëna naji serc, / Że òd wëtchłégò so célu – òderwie le smierc.
// Cë przësygómë, nasz Kniezu, barnic rodną chëcz, / Bracynów i soster naji, gôdkã,
spiéw i zwëcz8. Trudno jednak stwierdzić, żeby zwyczaje same w sobie były pretekstem do napisania jakiejkolwiek piosenki przez tychże autorów. To samo można stwierdzić po analizie czterech mało już dziś znanych zbiorków wydanych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Gdańsku w czasach, w których ten ośrodek nieco bardziej dbał
o kaszubską kulturę9. Te cztery tomiki przynoszą nam debiuty nowych kaszubskich
twórców, do dziś bardzo aktywnych: Jerzego Stachurskiego i Jerzego Łyska10. Tomiki
te zamknęły pewną część twórczości muzycznej, w której prym wiodły ludowe utwory, aczkolwiek już wówczas pojawiały się utwory tworzone przez profesjonalnych autorów. Typowymi przedstawicielami nurtu ludowego byli: ks. Antoni Pepliński i Aleksander Tomaczkowski.
Dopiero lata 90-te ubiegłego wieku przynoszą wyraźne ożywienie i zmianę stosunku do kaszubskiej muzyki. Na początku pojawiają się kasety z piosenkami napisanymi
dawniej, w większości jeszcze ludowymi. Szczególna wdzięczność należy się tu księżom Janowi Perszonowi i Zbigniewowi Kulwikowskiemu11. W 1992 wychodzi pierwszy śpiewnik kościelny „Tobie Boże chwała”, w którym jest kilka nowych utworów.
W drugiej połowie lat 90-tych na pole kaszubskiej twórczości muzycznej wkracza nowe pokolenie. Owocem tego są nowe piosenki w licznych programach telewizyjnych
i radiowych. Dopiero w XXI wieku piosenki te ukazują się w całej serii śpiewników.
Przede wszystkim są to zbiory: „Piesnie Rodny Zemi”, „Dlô Was Panie” i „Nótë kaszëbsczé”12. Tym dziełom należy poświęcić nieco więcej uwagi pod kątem tematyki obrzędowej. Do nich należy zaliczyć również długą półkę z płytkami kompaktowymi: zespołu
6
J. Trepczyk, Lecë choranko, Pieśni kaszubskie, Wejherowo 1997; A. Pepliński, Kaszëbë wołają nas,
Gdańsk 1988; A. Tomaczkowski, Wybór pieśni, WOK Gdańsk 1983; K. Treder, Z piesnią do Cebie,
Chór Kaszubia, Szemud 2004.
7
Patrz: K. Treder, Z piesnią do Cebie, Chór Kaszubia, Szemud 2004, s. 20.
8
J. Trepczyk, Òdecknienié, Gdańsk 1977, s. 19.
9
Jidze pòzymk. Piosenki kaszubskie, Gdańsk 1992; Na kaszëbsczi ôrt. Piosenki kaszubskie, Gdańsk
1981; Lëdze gôdają. Piosenki kaszubskie, Gdańsk 1980; Dalecznosc. Piosenki kaszubskie, Gdańsk 1986.
10 Obaj twórcy zostali przyjęci do Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Stachurski jest
dziś członkiem Związku, a Łysk po kilku latach musiał zrezygnować. Trzeba wiedzieć, że jeszcze w tych
latach kaszubszczyzna pojawiała się w mediach bardzo rzadko.
11 Wyszła wtedy seria dziesięciu kaset. Do większości były dołączone śpiewniki.
12 Obok tych trzech ukazały się dwa śpiewniki autorskie: K. Treder, Z piesnią do Cebie, Chór Kaszubia, Szemud 004 i W. Kirkowski, Z Tobą bëc. Kaszëbsczé spiéwë, Sianowo-Banino 2007. Pieśni Tredera
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Te tematë rôd pòrësziwelë pózniészi ùtwórcë. Mòże je letkò dozdrzec w autorsczich
zbiérkach Jana Trepczika, ks. Antoniégò Peplinsczégò, Aleksandra Tomaczkòwsczégò,
czë Kòrneliusza Trédra6. Kòżdi z nich sygô do rodny tradicji, jakno wôrtoscë, chtërnã
przënôlégô dozerac. Dlô przikładu w piesni Trédra mómë: Przed Wejrowã, na Lesôkach,
/ Lud spòkójny żëje. / Stôré zwëczi pòdtrzimùje, / Mòwã pielãgnëje7. Trepczik zôs
w òddzãkòwanim Méstrowi Aleksandrowi Majkòwsczémù wëznôwô: Cë przësygómë,
nasz Kniezu, z bëna naji serc, / Że òd wëtchłégò so célu – òderwie le smierc. // Cë przësygómë, nasz Kniezu, barnic rodną chëcz, / Bracynów i soster naji, gôdkã, spiéw i zwëcz8.
Nie dô sã równak rzec, żebë zwëczi same w se bëłë òrãdzą do napisaniô jaczikòlwiek
piesni przez tëch autorów. To samò mùszimë scwierdzëc pò przezdrzenim sztërzech mało znónëch zbiérków, jaczé wëdóné bëłë przez Wòjewódzczi Òstrzódk Kùlturë we
Gduńskù, w czasach czej nen òstrzódk kąsk barżi ò kaszëbską kùlturã dbôł 9. Te sztërë
tomiczi przëniosłë nowëch kaszëbsczich ùtwórców, do dzys baro aktiwnëch: Jerzégò
Stachùrsczégò i Jerzégò Łiska10. Tomiczi zamkłë równak cząd mùzycznégò ùtwórstwa,
w jaczim – chòc sã ju pòjôwiało corôz wicy warkòwëch dokôzów mùzycznëch – górã
miało jesz dërch lëdowé ùtwórstwò, chtërnégò tipòwima przedstôwcama bëlë ks. Antoni Peplińsczi czë Aleksander Tomaczkòwsczi.
Dopiérze lata 90. łońsczégò wiekù przënôszają wërazné òżëwienié i zmianã w zdrzenim na kaszëbską mùzykã. Na pòczątkù pòjôwiają sã kasétë z piesniama rëchli napisónyma, w wikszim dzélu jesz lëdowima. Òsoblëwô zawdzãka nôleżi sã tu ksãdzóm
Janowi Perszonowi i Zbigniewòwi Kùlwikòwsczémù11. W 1992 rokù wëchôdô pierszi kòscelny spiéwnik „Tobie Bòże chwała”, w chtërnym je ju czile nowëch piesniów.
W drëdżi pòłowie lat 90. do kaszëbsczégò ùtwórstwa mùzycznégò wkrôczô nowé
pòkòlenié. Brzadã tegò są nowé spiéwë w wielnëch programach telewizyjnëch i radiowëch. W spiéwnikach te piesnie ùkôzywają sã dopiérze w XXI wiekù, czej pòjôwiô
sã jich całô réga. Przede wszëtczim są to zbiorë: „Piesnie Rodny Zemi”, „Dlô Was Panie” i „Nótë kaszëbsczé”12. Jima chcã sã kąsk przëzdrzec pòd kątã òbrzãdowi tematiczi. Do te je téż zachtnô pòlëca z kómpaktowima platkama: karna „Prôwda” z Lëzëna
6
Jan Trepczyk, Lecë choranko, Pieśni kaszubskie, Wejherowo 1997; Antoni Pepliński, Kaszëbë wołają nas, Gdańsk 1988; Aleksander Tomaczkowski, Wybór pieśni, WOK Gdańsk 1983; Korneliusz Treder, Z piesnią do Cebie, Chór Kaszubia, Szemud 2004.
7
Patrz: Korneliusz Treder, Z piesnią do Cebie, Chór Kaszubia, Szemud 2004, s. 20.
8
Jan Trepczyk, Òdecknienié, Gdańsk 1977, s. 19.
9
Jidze pòzymk. Piosenki kaszubskie, Gdańsk 1992; Na kaszëbsczi ôrt. Piosenki kaszubskie, Gdańsk
1981; Lëdze gôdają. Piosenki kaszubskie, Gdańsk 1980; Dalecznosc. Piosenki kaszubskie, Gdańsk 1986.
10 Òbaji ùtwórcë przëjãti òstelë do Związkù Autorów i Kòmpòzytórów Binowëch. Stachùrsczi je dzys
zwëczajnym nôleżnikã związku, a Łisk pò czile latach mùszôł zrezëgnowac. Trzeba wiedzec, że jesz
w tëch latach kaszëbizna w mediach bëła baro rzôdkò.
11 Wëszła tej całô seria jaż dzesãc kasétów. Do wikszoscë bëłë dołączoné spiéwniczczi.
12 Òkróm tëch trzech ùkôzałë sã dwa autorsczé spiéwniczi: Korneliusz Treder, Z piesnią do Cebie,
Chór Kaszubia, Szemud 2004 i Wacław Kirkowski, Z Tobą bëc. Kaszëbsczé spiéwë, Sianowo-Banino
2007. Piesnie Trédra pòwstôwałë równak wiele rëchli i mają czësto lëdowi charakter, zôs Kirkòwsczi
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„Prôwda” z Luzina „Më jesmë młodi” i „Le żëcé biegô”, zespołu „Spiéwné kwiôtczi”
„Òd se cos dac”, chóru „Lutnia” z Luzina „Bògù spiewac chcã” i „Wecmanim” zrealizowaną wspólnie (wecmanim) z „Piãclënią” z Lini, „Lëgòtka na szkòłã” chóru „Batuta” z Szemuda, dwie płytki „Kaszëbë na Gòdë dołączone do „Dziennika Bałtyckiego,
następnie „Oratorium Sianowskie”, „Wiwat Biesada”, „A jô so spiéwiã pò kaszëbskù”,
„Na wiedno” Weroniki Korthals, dwie płytki z finałów Kaszubskiego Idola, czy całkiem
świeże „Piãkné Kaszëbë” zespołu „Koleczkowianie”, na której większość utworów jest
zupełnie nowa oraz „Cél daleczi” „Spiéwnëch kwiôtków”13.
Rozpoczynając od wspomnianych już żniw i bãksa, mamy tu takie oto dzieła; jeden
o tytule „Bãks” Tomasza Fopki, którego ostatnie słowa tak brzmią: Dzys jesz rôz, jak
starcë òd stalat / Stanã jô, tatk mój, mëma, brat / A tej wszëtcë wzniesmë w niebò głosny zwãk: / Òżniwinë – latosy bãks14. Inna piosenka „Plón” do słów Eugeniusza Pryczkowskiego wyzyskuje motyw bãksa, żniw i dożynkowego wieńca (Bò je robòtë kùńc /
Nót strojic w sercach wińc / Bë chwila szczescô ta / So na swiat szerok szła), żeby ukazać ludzki trud, przede wszystkim życie, w którym trzeba: Dobré semiã zôs /
W kòżdëchny môlëk wsôc, / Bë kòżdi zemsczi gón / Wëdôwôł bëlny plón. Jeśli takie będzie postępowanie, wówczas można być pewnym, że wszystko będzie w porządku,
stąd: Niech nôdzeja jidze wszãdze, / – Kò tak bëło, je i bãdze – / Że ùtcëwi prôcë trud
/ Dô rôz czedës bëlny brzôd15.
Ten „bëlny brzôd” może już pojawić się na tym świecie, ale zapewne ważniejsze jest,
jeśli będzie na drugim. O to trzeba się dużo modlić. Kaszubi bardzo wierzą w obcowanie zmarłych, dlatego gorliwie modlą się za nich. I to od dzieciństwa, jak w „Mòdlëtwie
za starków”: Jô za starków mòjëch proszã / Bòże Panie, miéj jich kòl se / Niech sã jima
w nocë przesni / chùr janiółków w biôłëch kòszlach // Jô za wszëtczich proszã równo /
Mëmã, tatka, sostrã, brata / Panie Bòże trzëm jich kòl se / Wiedno – jaż do kùńca swiata16. Żeby dzieci modliły się za zmarłych trzeba je porządnie wychować, w czym rola rodziców i dziadków jest decydująca, jak w utworze: A jim barżi nót wcyg znowa / Serca,
lubkòscë i słowa. / Wôrt je procem dogôdzaniô / Stawic bëlné wëchòwanié17. Jednym
powstawały o wiele szybciej i mają czysto ludowy charakter, natomiast Kirkowski pisze tylko muzykę
do tekstów innych autorów, dlatego też te dwa śpiewniki pomijam w tych rozważaniach. Ponadto ukazał się też śpiewnik Biesiada Kaszubska, Śpiewnik. Pieśni, przyśpiewki i gawędy z gminy Szemud, Szemud 2004. Jest to zbiór zebranych na terenie tej gminy pieśni ludowych powstałych dawno temu.
13 Przedstawiam tylko płyty, na których występują nowe utwory. Na tym polu pojawiają się trzy amatorsko zrobione płyty zespołu dziecięcego „Stegna” z Borkowa, na których znajdują się specjalnie dla
tego zespołu napisane pieśni przez zawodowych twórców. Swoje płyty wydały też takie zespoły, jak:
„The Rozmish”, „Kómpanijô wãdzëbôków” czy „Chëcz”. Występują na nich albo utwory ludowe, albo
napisane wiele lat temu..
14 T. Fópka, E. Prëczkòwsczi, J. Stachùrsczi, Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003 (dalej będę używał skrótu: PRZ), s. 146.
15 Śpiewnik do płyty kompaktowej „Òd se cos dac” zespołu „Spiéwné kwiôtczi”, Banino 2008.
16 T. Fopke, Mòdlëtwa za starków [w:] PRZ, s. 24.
17 E. Pryczkowski, Dzecny dzéń [w:] PRZ, s. 18.
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„Më jesmë młodi” i „Le żëcé biegô”, karna „Spiéwné kwiôtczé” „Òd se cos dac”, chùru
„Lutnia” z Lëzëna „Bògù spiewac chcã” i „Wecmanim” zrobioną wespół (wecmanim)
z „Piãclënią” z Lëni, „Lëgòtka na szkòłã” chùru „Batuta” z Szemùda, dwie platczi „Kaszëbë na Gòdë”, „Òratorium Swiónowsczé”, „Wiwat Biesada”, „A jô so spiéwiã pò
kaszëbskù”, „Na wiedno” Weróniczi Kòrthals, dwie platczi z finałów Kaszëbsczégò
Idola, czë dëcht swiéżô „Piãkné Kaszëbë” karna „Kòleczkòwianie”, na jaczi wikszosc
je nowëch dokôzów13.
Jeżlë bë zacząc òd wspòmniónëch ju żniw a bãksa, tej mómë taczé hewò dokôzë;
jeden ò titule „Bãks” Tómasza Fópczi, chtërnégò òstatné słowa tak brzëmią: Dzys jesz
rôz, jak starcë òd stalat / Stanã jô, tatk mój, mëma, brat / A tej wszëtcë wzniesmë w niebò
głosny zwãk: / Òżniwinë – latosy bãks14. Jinszô spiéwa „Plón” do słów Eugeniusza
Prëczkòwsczégò wëzwëskiwô mòtiw bãksa, żniw i żniwnégò wińca (Bò je robòtë kùńc
/ Nót strojic w sercach wińc / Bë chwila szczescô ta / So na swiat szerok szła), żebë pòkazac lëdzką maraszbã, a òsoblëwie żëcé, w jaczim trzeba: Dobré semiã zôs / W kòżdëchny
môlëk wsôc, / Bë kòżdi zemsczi gón / Wëdôwôł bëlny plón. Czej wszëtkò mdze tak robioné, tej colemało człowiek mòże bëc gwës, że pùdze dobrze. Temù téż: Niech nôdzeja jidze wszãdze, / – Kò tak bëło, je i bãdze – / Że ùtcëwi prôcë trud / Dô rôz czedës
bëlny brzôd 15.
Nen „bëlny brzôd” mòże przińc na tim swiece, ale wierã wôżniészé je, żebë béł na
drëdżim. Ò to trzeba sã wiele mòdlëc. Kaszëbi mòcno wierzą w przëstôwanié ùmarłëch,
tej téż mòcno sã za nich i do nich mòdlą. I to òd małoscë, jak w „Mòdlëtwie za starków”: Jô za starków mòjëch proszã / Bòże Panie, miéj jich kòl se / Niech sã jima w nocë
przesni / chùr janiółków w biôłëch kòszlach // Jô za wszëtczich proszã równo / Mëmã,
tatka, sostrã, brata / Panie Bòże trzëm jich kòl se / Wiedno – jaż do kùńca swiata16.
Żebë dzôtczi prosëłë za ùmarłëch trzeba jich dobrze wëchòwac, w czim rola starszich
je a starków biwô baro wiôlgô, jak w piesni: A jim barżi nót wcyg znowa / Serca,
lubkòscë i słowa. / Wôrt je procem dogôdzaniô / Stawic bëlné wëchòwanié17. Jednym
z elemeńtów tegò są pòspólné mòdłë kòle krziża czë przëdrożny kaplëczczi na majewëch nôbòżéństwach: Bò pòkórné jich mòdlenié / Mòc dëbeltną mô, / W dobroc mieni
pisze leno mùzykã do tekstów jinszich autorów, temù te dwa piesniôczi pòmijóm w tëch tu rozwôżaniach.
Nadto ùkôzôł sã téż spiéwnik Biesiada Kaszubska, Śpiewnik.Piesni, przyśpiewki i gawędy z gminy Szemud, Szemud 2004. Je to zbiérk zebrónëch na terenie ti gminë piesni lëdowëch pòwstałëch dôwno temù.
13 Pòdôwóm leno te platczi, na chtërnëch są nowò pisóné sztëczczi. Na ti pòlëcë są téż trzë amatorskò
zrobioné platczi dzecnégò karna „Stegna” z Bórkówa, dze równak są czësto nowò dlô nich napisóné piesnie przez warkòwëch ùtwórców. Platczi swòje wëdałë téż taczé karna, jak „The Rozmish”, „Kómpanijô wãdzëbôków” czë „Chëcz”. Są równak na nich sztëczczi abò lëdowé, abò napisóné ju wiele lat
temù.
14 Tomasz Fópka, Eugeniusz Prëczkòwsczi, Jerzi Stachursczi, Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003 (dali bądã ùżiwôł skrócënkù: PRZ), s. 146.
15 Spiéwnik do platczi kómpaktowôi „Òd se cos dac” karna „Spiéwné kwiôtczi”, Banino 2008.
16 Fopke T., Mòdlëtwa za starków [w:] PRZ, s. 24.
17 Pryczkowski E., Dzecny dzéń [w:] PRZ, s. 18.

ZKP_biuletyn_cz3:biuletyn ZKP a5

268

2011-01-14

10:16

Page 268

BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Referaty

z ważnych tego elementów są wspólne modlitwy przy krzyżu lub kapliczce przydrożnej na nabożeństwach majowych: Bò pòkórné jich mòdlenié / Mòc dëbeltną mô, / W dobroc mieni zło, / Chwat zwątpiałim dô. // A wiôldżi Pón rôd czëje tón, / Co dôwô mòdlëtewny krąg / To dobri wzór dlô knôpów, cór. / Ti mdą nen zwëk trzëmac wcąg18. Zupełnie tak samo jest w ciągu całego roku, tyle że w domach, dlatego – zwłaszcza przed
snem – rodzice powinni zwrócić uwagę i wręcz przykazać: Dzéń ju znowa zdążił ùcec!
/ Do pôcórka chùtkò klëkac, / Zebléc bótë, ruchna zdrzucëc / Czas pòd gãsé górë nëkac!
// Leno nôpierw wiedno wstec / Wskòczëc w kąpnicã je mùsz, / Gąbkã przetrzec, ząbczi mëc, / Włosë czosac, w zdrzadło zdrzec, / W wërë czësti sobie legnąc môsz19.
A jeśli już dziecko zachowuje się należycie, wówczas w czasie świąt może otrzymać prezent. Zwłaszcza okres bożonarodzeniowy obfituje w zwyczaje, a prze to także
w pieśni, które poruszają tę tematykę. Galimatias z prezentami rozpoczyna się już 6
grudnia, w dzień Mikołaja. Dzisiaj – w odróżnieniu od przeszłości – tego dnia prezenty otrzymują niemal wszystkie dzieci, czego też potwierdzenie znajdujemy w piosenkach: Cëż za szpôs! Do nas wlôzł / Pón Mikòłôj, człowiek zacht. / Miôł òn miech, jak
na trzech. / Sóm gò dwigôł. Co za chwat?! // Bëne chłop miôł w nim lop / Smaczków,
kùszków – centnar wnet. / Do te jesz dobri kòsz / Krëszków, jabków, slëwów mët. // Chto
le chcôł, cos z te miôł, / Jeden bómka, jinszi drops. / A fejn dzéwczã òczka blészcza, /
Dlô nie wëjął ekstra cos. // Alaże, cëż to je?! / Ksążka – rodny w ni pisënk. / Zdrzelë
w niã, dzëwiąc sã / Jaczi snôżi to darënk 20. Dłuższa tradycja dawania prezentów związana jest z bożonarodzeniowym czasem. Najpierw Kaszubi obdarzają Nowonarodzonego, co Jerzy Stachurski ujął następująco: Do Betlejem darë nieslë / Leòn, Tóna, Franc
/ Przëwitac chcą Sëna cesle / Spiewac mają chãc. // Do Betlejem Leòn niese / W wiôldżim
miechù gãsë dwie / W Tónë miechù swinia drze sã / Dzysô téż chce bëc kòl Ce21. Przed
snem trzeba zaś zapewnić Jezuskowi ciepło: Wez Jezëskù, wez na nodżi / Żoczi z wełnë
dwie / Bãdze Tobie, bãdze cepło / Jak je w sercu mie22. Po tak spełnionym obowiązku można liczyć na nagrodę dla siebie, ponieważ: Przińdze gwiôzdór, dô darënczi grzecznym
dzecóm / Czasã kòrbacz je w robòce ù nipòcëch… / Gòdné drzéwkò w nórce swiécy swòjim
blôskã, / Chtëren òdżin w lëdzczich sercach mô zniéconé23. Albo też: Gwiôzda wësok je
na niebie / Do wieczerzë sadac czas / Wszëtczich wòłô flot do sebie / Żebë w karnie bëc
ten rôz. // Wtim sã czëc ju dałë zwónczi / „Niech mdze Christa chwała tu”. / Dzecë z ùrzasu na miónczi / Wszëtczé w nórtach bëłë ju. // A to gwiôzdor prawie wparził / Dzecë pôcerz
miałë rzec! / Te, co mògłë, rôd òbdarził, / Jinszich leno chlëch béł czëc!24

18
19
20
21
22
23
24

E. Pryczkowski, Majewé [w:] PRZ, s. 35.
E. Pryczkowski, Kąpnica, [w:] PRZ, s. 19.
E. Pryczkowski., Jaczi snôżi to darënk, PRZ, s. 26.
J. Stachurski, Do Betlejem darë nieslë, PRZ, s. 84.
J. Stachurski, Kòlibiónka dlô Jezëska, PRZ, s. 86.
T. Fopke, Serce wilijny nocë, PRZ, s. 74.
E. Pryczkowski, Wilijny wieczór, platka CD „Kaszëbi na Gòdë” II, Gdańsk 2005.
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zło, / Chwat zwątpiałim dô. // A wiôldżi Pón rôd czëje tón, / Co dôwô mòdlëtewny krąg
/ To dobri wzór dlô knôpów, cór. / Ti mdą nen zwëk trzëmac wcąg18. Dëcht tak samò je
òbczas całégò rokù, le w chëczach, temù – òsoblëwie przed spikã – starszi mùszą kąsk
òpasowac i przëkazac: Dzéń ju znowa zdążił ùcec! / Do pôcórka chùtkò klëkac, / Zebléc
bótë, ruchna zdrzucëc / Czas pòd gãsé górë nëkac! // Leno nôpierw wiedno wstec /
Wskòczëc w kąpnicã je mùsz, / Gąbkã przetrzec, ząbczi mëc, / Włosë czosac, w zdrzadło zdrzec, / W wërë czësti sobie legnąc môsz19.
A skòrno sã chto dobrze sprôwiô, tej w swiãta mòże dostac darënk. Òsoblëwie
gòdowi czas bògati je w zwëczi, në i przez to je bògati w spiéwë, co pòrësziwają
nen temat. Pò prôwdze szermëcél z darënkama zaczinô sã ju 6 gòdnika, w dzéń
Mikòłaja. Przódë nié, ale dzysô w nen dzéń darënczi dostôwają colemało wszëtczé
dzecë, tej téż i w spiéwach je tegò pòcwierdzenié: Cëż za szpôs! Do nas wlôzł / Pón
Mikòłôj, człowiek zacht. / Miôł òn miech, jak na trzech. / Sóm gò dwigôł. Co za
chwat?! // Bëne chłop miôł w nim lop / Smaczków, kùszków – centnar wnet. / Do te
jesz dobri kòsz / Krëszków, jabków, slëwów mët. // Chto le chcôł, cos z te miôł, / Jeden bómka, jinszi drops. / A fejn dzéwczã òczka blészcza, / Dlô nie wëjął ekstra cos.
// Alaże, cëż to je?! / Ksążka – rodny w ni pisënk. / Zdrzelë w niã, dzëwiąc sã / Jaczi
snôżi to darënk 20.
Dłëgszô tradicjô dôwaniô darënków zrzeszonô je z gwiôzdką. Nôpierwi Kaszëbi zanôszają cos Nowònarodzonémù, co Jerzi Stachùrsczi tak przedstôwiô: Do Betlejem darë nieslë / Leòn, Tóna, Franc / Przëwitac chcą Sëna cesle / Spiewac mają
chãc. // Do Betlejem Leòn niese / W wiôldżim miechù gãsë dwie / W Tónë miechù
swinia drze sã / Dzysô téż chce bëc kòl Ce21. A do spikù dobrze je Jezëska zazychrowac, żebë nie bëło zëmno: Wez Jezëskù, wez na nodżi / Żoczi z wełnë dwie / Bãdze
Tobie, bãdze cepło / Jak je w sercu mie22. Pò tak zjisconym òbòwiązkù mòżna rechòwac na darënczi dlô se, bò: Przińdze gwiôzdór, dô darënczi grzecznym dzecóm /
Czasã kòrbacz je w robòce ù nipòcëch… / Gòdné drzéwkò w nórce swiécy swòjim
blôskã, / Chtëren òdżin w lëdzczich sercach mô zniéconé 23. Abò téż: Gwiôzda wësok
je na niebie / Do wieczerzë sadac czas / Wszëtczich wòłô flot do sebie / Żebë w karnie bëc ten rôz. // Wtim sã czëc ju dałë zwónczi / „Niech mdze Christa chwała tu”.
/ Dzecë z ùrzasu na miónczi / Wszëtczé w nórtach bëłë ju. // A to gwiôzdor prawie wparził / Dzecë pôcerz miałë rzec! / Te, co mògłë, rôd òbdarził, / Jinszich leno
chlëch béł czëc! 24
18
19
20
21
22
23
24

Pryczkowski E., Majewé [w:] PRZ, s. 35.
Pryczkowski W., Kąpnica, [w:] PRZ, s. 19.
Pryczkowski E., Jaczi snôżi to darënk, PRZ, s. 26.
Stachurski J., Do Betlejem darë nieslë, PRZ, s. 84.
Stachurski J., Kòlibiónka dlô Jezëska, PRZ, s. 86.
Fopke T., Serce wilijny nocë, PRZ, s. 74.
Pryczkowski E., Wilijny wieczór, platka CD „Kaszëbi na Gòdë” II, Gdańsk 2005.
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Z otrzymywaniem prezentów wiąże się zwyczaj ubierania choinki, o czym wspomina pieśń: Pòjta w jizbã drawò dzôtczi / Dankã strojëc je ju czas. / Wezta kùgle, lińcuch, swiéczczi! / To mdze ceszba dlô nas. Bardzo ciekawa jest druga zwrotka tego
utworu, która też mówi o zwyczajach, lecz negatywnych, ogólnoludzkich: Ach, jak
wësok je jaż w czëpie! / Trzeba sobie stółk wëszëkac. / Le chto w górã rwie sã slepò, /
Mòże chùtkò znëkac25. Gdy choinka jest już ubrana, a prezenty rozdane, wówczas mogą pojawić się przebierańcy, jak w piosence: Biôjże mie pùrtkù të, / Na nic szãtolenié,
/ Wërgle nót szmërgnąc w nórt / Kùńc je twégò smieniô! // Bò wej przëszedł Bòżi Syn /
Przëniósł jinszé prawò / Niech sã bòji sprôwca win / I zmieniwô drawò. // Drësze hej
chcemë tej / Spòtkac sã na stegnie / Głosëc wiesc, òddac czesc, Gwiôzda z nama rëgnie26.
Po przebierańcach, zwanych również panëszkami, następuje śpiewanie kolęd, do czego zachęca najczęściej ojciec lub matka: Mòji kòchany przińdzta blëżi tu pòd dankã /
Chcemë wspòminac so ò gwiôzdce / I téż dôwno minionëch swiãtach. // Tëch, co tak
piãkné, naszi starcë wiedno mielë / Czedë biwelë tu rôd gòsce / Co so ùsmiéch do se
wcyg swelë. // Chcemë spiewac wespół dëcht tak jak òni / Niech ùbëtk téż dzysô kòżdi
baro ceni27. Ciekawe, że śpiew bywa nieco inny w każdej okolicy. Być może w różnych stronach znają i lubią inne pieśni bożonarodzeniowe: Zazérô do òkna mróz wiôldżi
jak bùczi. / Nie szkòdzy janiołóm përznã nôùczi. / Jinaczi mùszą spiewac w Wejrowie.
/ Jinaczi, jinaczi hewò w Przedkòwie. // Ju przëszła Wilëjô i stôł sã cud, / Co w kòscele zebrôł przedkòwsczi lud. / Tej zaspiéwelë w kaszëbsczi mòwie / Na sztërë głosë tak
janiołowie28. Tak czy inaczej najpiękniej śpiew rozbrzmiewa na pasterce, na którą dawniej szło się pieszo lub jechało sankami, jak w pieśni: Nëkô wasąg, nëkô wasąg / Na
pasterkã we dwa kònie, / Żebë Dzeckù òddac pòkłón / – Rôczą snôżo kòscła zwònë 29.
Chodzenie na pasterkę jest wciąż tak samo ważne, chociaż rodzaj transportu uległ całkowitej zmianie: Józk òd krzëwi danë / Wsôdł na starka sanie / Kònióm spòd nóg jidą
skrë / Chòc je sniegù wiele / Jedze Franc na kòle / Za nim jegò sostrë trzë. // Jedze
Gùst co miôł wieselé / Sprzedôł żëto kùpił celã. / Jadą téż szkòłowé dzecë / Przed kùmk
kòżdi lecy. // Jedze z pùstków Tóna / Grac na saksefónach / Wieze Leòn trąbë dwie /
Władk syreną bieżi / Bãben westrzód leżi / Jezëskòwi grac téż chce30. Z innej kolędy
Stachurskiego wiemy ponadto, że w czasie pasterki, zwierzęta domowe mówią ludzkim głosem: Swiécy gwiôzda, swiécy na niebie / Żebë nalezc drogã do Cebie / Ju gôdają zwierzãta, / Noc zaczinô sã swiãtô 31. Ale wiemy również, że nie można ich podsłuchiwać, chociaż jest faktem, że zwierzęta mogłyby nam dużo powiedzieć, na przykład:

25
26
27
28
29
30
31

E. Pryczkowski, Gòdné drzewkò, PRZ, s. 25.
E. Pryczkowski, Pòjmë z gwiôzdą, platka CD „Òd se cos dac”, Banino 2008.
E. Pryczkowski, Kòlãda ùbëtkù, PRZ, s.90.
E. Stachurski, Anielskô spiéwa, PRZ, s. 79.
E. Pryczkowski, Na pasterkã we dwa kònie, PRZ, s.93.
E. Stachurski, Na pasterkã jadą, PRZ, s. 88.
E. Stachurski, Grôjta kòlãd zwónczi, [w:] Nótë kaszëbsczé, s. 172.
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Z dostôwanim darënków parłãczą sã zwëczi strojeniô danczi, ò czim gôdô spiéwa:
Pòjta w jizbã drawò dzôtczi / Dankã strojëc je ju czas. / Wezta kùgle, lińcuch, swiéczczi!
/ To mdze ceszba dlô nas. Dëcht czekawô je drëgô sztrofka, chtërna téż gôdô ò zwëkach,
le negatiwnëch, òglowòlëdzczich: Ach, jak wësok je jaż w czëpie! / Trzeba sobie stółk
wëszëkac. / Le chto w górã rwie sã slepò, / Mòże chùtkò znëkac25. Czej danka je wëstrojonô, a darënczi dostóné, tej mògą czasã przińc gwiôzdczi, jak w piesniczcze: Biôjże
mie pùrtkù të, / Na nic szãtolenié, / Wërgle nót szmërgnąc w nórt / Kùńc je twégò smieniô! // Bò wej przëszedł Bòżi Syn / Przëniósł jinszé prawò / Niech sã bòji sprôwca win
/ I zmieniwô drawò. // Drësze hej chcemë tej / Spòtkac sã na stegnie / Głosëc wiesc,
òddac czesc, Gwiôzda z nama rëgnie26. Pò gwiôzdkach, zwónëch téż panëszkama, je
spiéwanié kòlãdów, do czegò colemało przërôcziwô tatk abò mëmka: Mòji kòchany
przińdzta blëżi tu pòd dankã / Chcemë wspòminac so ò gwiôzdce / I téż dôwno minionëch swiãtach. // Tëch, co tak piãkné, naszi starcë wiedno mielë / Czedë biwelë tu rôd
gòsce / Co so ùsmiéch do se wcyg swelë. // Chcemë spiewac wespół dëcht tak jak òni
/ Niech ùbëtk téż dzysô kòżdi baro ceni27. Czekawi, że nen spiéw biwô różny w rozmajitëch stronach. Wierã tam sam znają abò lubią jinszé gòdowé spiéwë: Zazérô do òkna
mróz wiôldżi jak bùczi. / Nie szkòdzy janiołóm përznã nôùczi. / Jinaczi mùszą spiewac
w Wejrowie. / Jinaczi, jinaczi hewò w Przedkòwie. // Ju przëszła Wilëjô i stôł sã cud, /
Co w kòscele zebrôł przedkòwsczi lud. / Tej zaspiéwelë w kaszëbsczi mòwie / Na sztërë
głosë tak janiołowie28. Przede wszëtczim nen spiéw nôpiãkniészi mô klãk na pasterce,
na jaką przódë szlë piechti abò jachelë wasążkama, jak w spiéwie: Nëkô wasąg, nëkô
wasąg / Na pasterkã we dwa kònie, / Żebë Dzeckù òddac pòkłón / – Rôczą snôżo kòscła
zwònë 29. Chòdzenié na pasterkã je wiedno tak samò wôżné, chòc spòsób jachaniô zmienił sã mòcënkò: Józk òd krzëwi danë / Wsôdł na starka sanie / Kònióm spòd nóg jidą
skrë / Chòc je sniegù wiele / Jedze Franc na kòle / Za nim jegò sostrë trzë. // Jedze Gùst
co miôł wieselé / Sprzedôł żëto kùpił celã. / Jadą téż szkòłowé dzecë / Przed kùmk kòżdi
lecy. // Jedze z pùstków Tóna / Grac na saksefónach / Wieze Leòn trąbë dwie / Władk
syreną bieżi / Bãben westrzód leżi / Jezëskòwi grac téż chce30. Wiémë chòcle z gòdowi spiéwë Stachùrsczégò, że czej w kòscele je pasterka, tej chòwa gôdô lëdzczim głosã:
Swiécy gwiôzda, swiécy na niebie / Żebë nalezc drogã do Cebie / Ju gôdają zwierzãta,
/ Noc zaczinô sã swiãtô 31. Le wiémë téż, że ni mòżna jich pòdsłëchëwac, chòc zwierzãta
wiele bë nóm mògłë pòwiedzec, przikładowò: Jagniã smùli sã w chléwikù, / Gôdô:
– Nënkò, dobrze mie. / Jezësk téż tak miôł w kùmikù, – Tuwò wszëtczim dobrze je. // Le
25
26
27
28
29
30
31

Pryczkowski E., Gòdné drzewkò, PRZ, s. 25.
Pryczkowski E., Pòjmë z gwiôzdą, platka CD „Òd se cos dac”, Banino 2008.
Pryczkowski E., Kòlãda ùbëtkù, PRZ, s. 90.
Stachurski E., Anielskô spiéwa, PRZ, s. 79.
Pryczkowski E., Na pasterkã we dwa kònie, PRZ, s.93.
Stachurski E., Na pasterkã jadą, PRZ, s. 88.
Stachurski E., Grôjta kòlãd zwónczi, [w:] Nótë kaszëbsczé, s. 172.
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Jagniã smùli sã w chléwikù, / Gôdô: – Nënkò, dobrze mie. / Jezësk téż tak miôł w kùmikù,
– Tuwò wszëtczim dobrze je. // Le sã lëdzóm cos nie widzy, / Chòcô w piãknëch jizbach
są. / Jima dërch za mało sygô! / – Rësza òwca głową swą32.
W tym czasie wszyscy chętnie składają sobie życzenia. Istnieje kilka tekstów, które zarejestrowane są na płytach w wykonaniu zespołów, a których teksty świetnie nadają się na kartki pocztowe. Często zresztą wykorzystują je samorządowcy, na przykład:
Jô żëczã tobie bëlno wcyg, / Bë smùtk wiedno mijôł w mig / Niech żale wszedné sã mienią w redosc / Dzéń kòżdi niese łask bòkadosc33. Albo taki oto fragment pieśni: Wezta
do se żëczbë szczescô, / Zdrowié niech Wóm służi lata. / W kòżdim dobroc niech zagòscy,
/ Na wcyg lepszą przińdnosc swiata34, czy jeszcze inny według tekstu Stanisława Bartelika z Kielc: Niech na snôżi zemi naszi / Lëszt na dobro wcyg dobiwô; / Nicht nikògò
niech nie straszi, / A wróg w bratã sã zmieniwô. // Ze stajenczi Jezësk małi / Wszëtczim
lëdzóm błogòsławi; / Chto Gò rôczi w żëcé całé / Ten szczestlëwi – Nim sã zbawi35.
Podobnie życzenia pojawiają się również przed Wielkanocą, do których przygotowujemy się poprzez post i pieśni z nim związane. Jeszcze kilkanaście lat temu nie było żadnej postnej pieśni kaszubskiej. Obecnie jest inaczej. Pieśni te poruszają głównie
mękę i śmierć Chrystusa. Są w nich odniesienia do kaszubskich kalwarii we Wielu
i Wejherowie (np.: Jidą w Górë turã Bòsczim / w kòżdim wiôldżim pòsce, / pò Jeruzalem Kaszëbsczim / w Wejra swiãtim miesce36), mówią o przeżywaniu stacji Drogi Krzyżowej37, tak by należycie być przygotowanym do Wielkanocy, która w kaszubskim rozumieniu zaczyna się od rezurekcji, jak to ujmuje tekst Joskowskiego: Wstôjô reno
jasné słuńce, / Roznëkiwô cemné blónë, / Bò mãk Jezësowëch kùńc je, / Pón do żëcô je
pòwstóny!38, albo też inny tekst: Zwònë biją, spiéw rozlégô / Chwała Bògù wszãdze
brzëmi / Dobéł Christus mòcë złégò / Z martwëch przëszedł Pón ti zemi39. Podobnie jak
w przypadku postnych pieśni, także wielkanocne należą do nowych utworów, powstałych po 1990 roku. Dziś mamy ich około dziesięciu40. Do nich należy też „Jastrowô
32

E. Pryczkowski, Noc wilijnô, PRZ, s.96.
E. Pryczkowski, Wilijné żëczbë, platka CD „Kaszëbi na Gòdë” II, Gdańsk 2005.
34 E. Pryczkowski, Niech dobroc zagòscy, [w:] Nótë kaszëbsczé, s. 176.
35 S.Bartelik, [w:] W. Kirkowski, Z Tobą bëc. Kaszëbsczé spiéwë, Sianowo – Banino 2007, s. 38.
36 E. Pryczkowski, Na Kalwariã, PRZ, s.153.
37 Tytuły pieśni wielkopostnych to: Matkò Bòlesnô, Na górze krziż, Cëchną zwònë, Na smierc krziżewą, Na Kalwariã, Krziżewô droga, Drzewò żëcégò, Mój Të Panie, Zbôwca, Hewò skònôł na krziżu Bóg,
Kòlibiónka dlô Jezësa, Jezë jidze nocka, Christus tam stanął. Ich autorami są: Bernard Sychta, Alojzy
Nagiel, Jerzy Brzóskowski, Jerzy Stachurski, Eugeniusz Pryczkowski, Ida Czaja, Brygida Bulczak, Bożena Szymańska, Tomasz Fopke, Zbigniew Joskowski.
38 Z. Joskowski, Pòrénk zmartwëchwstaniô [w:] Dlô Was Panie, Gdańsk 2006, s. 70.
39 E. Pryczkowski, Zwònë biją [w:] Dlô Was Panie, Gdańsk 2006, s.72.
40 Są to: Jastrë, Zwònë biją, Zwãczą zwònë, Jezës je żiw, Na Twóje Zmartwëchwstanié, Pòrénk
Zmartwëchwstaniô, Zmartwëchwstôł Pón, Cud zbawieniô, Bògù chwała, Redosnô nowizna. Autorami
tekstów są: Henryk Hewelt, Jerzy Stachurski, Eugeniusz Pryczkowski, Zbigniew Joskowski, Kazimierz
Jastrzębski.
33
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sã lëdzóm cos nie widzy, / Chòcô w piãknëch jizbach są. / Jima dërch za mało sygô! /
– Rësza òwca głową swą32.
W tim czasu wszëtcë rôd skłôdają so żëczbë. Mómë czile nowëch tesktów, jaczé
spiéwają karna na platkach, a jaczé mògą bëc czësto dobré na wëséłóné kôrtczi. Tej sej
zresztą widzymë je wëdrëkòwóné na kôrtkach òd samòrządowców, na przikłôd: Jô
żëczã tobie bëlno wcyg, / Bë smùtk wiedno mijôł w mig / Niech żale wszedné sã mienią w redosc / Dzéń kòżdi niese łask bòkadosc33. Abò wëjimk z tekstu taczi spiéwë: Wezta do se żëczbë szczescô, / Zdrowié niech Wóm służi lata. / W kòżdim dobroc niech
zagòscy, / Na wcyg lepszą przińdnosc swiata34, czë jesz jinszi pòdług tekstu Stanisława Bartélëka z Kielc: Niech na snôżi zemi naszi / Lëszt na dobro wcyg dobiwô; / Nicht
nikògò niech nie straszi, / A wróg w bratã sã zmieniwô. // Ze stajenczi Jezësk małi /
Wszëtczim lëdzóm błogòsławi; / Chto Gò rôczi w żëcé całé / Ten szczestlëwi – Nim
sã zbawi35.
Te i jinszé żëczbë pònôwiómë òbczas Jastrów, do jaczich rëchtuje nas wiôldżi pòst
ze swòjima spiéwama. Jesz czilenôsce lat temù w tim cządze më ni mielë co pò
kaszëbskù spiewac. Dzys je jinaczi. Piesnie te pòrësziwają przede wszëtczim mãkã
i smierc Christusa. Są w nich òdniesenia do kaszëbsczich kalwariów w Wielu i Wejrowie (np. Jidą w Górë turã Bòsczim / w kòżdim wiôldżim pòsce, / pò Jeruzalem Kaszëbsczim / w Wejra swiãtim miesce36), gôdają ò naszim przeżiwanim stacjów Drodżi Krziżewi37, tak bë bëlno przërëchtowac sã do Jastrów, jaczi w kaszëbsczim rozmienim zaczinają sã òd rezurekcji, tak jak w teksce Joskòwsczégò: Wstôjô reno jasné słuńce, /
Roznëkiwô cemné blónë, / Bò mãk Jezësowëch kùńc je, / Pón do żëcô je pòwstóny!38,
abò w jinszim teksce: Zwònë biją, spiéw rozlégô / Chwała Bògù wszãdze brzëmi / Dobéł
Christus mòcë złégò / Z martwëch przëszedł Pón ti zemi 39. Tak jak w przëtrôfkù wiôlgòpòstnëch, jastrowé spiéwë nôleżą téż do nowëch pòwstałëch pò 1990 rokù. Dzys
mómë jich kòle dzesãc40. Do tegò dzéla przënôlégô téż „Jastrowô wòda”, spiéwa,
32

Pryczkowski E., Noc wilijnô, PRZ, s.96.
Pryczkowski E., Wilijné żëczbë, platka CD „Kaszëbi na Gòdë” II, Gdańsk 2005.
34 Pryczkowski E., Niech dobroc zagòscy, [w:] Nótë kaszëbsczé, s. 176.
35 Bartelik S., [w:] Wacław Kirkowski, Z Tobą bëc. Kaszëbsczé spiéwë, Sianowo – Banino 2007, s. 38.
36 Pryczkowski E., Na Kalwariã, PRZ, s.153.
37 Titułë wiôlgòpòstnëch spiéwów to: Matkò Bòlesnô, Na górze krziż, Cëchną zwònë, Na smierc krziżewą, Na Kalwariã, Krziżewô droga, Drzewò żëcégò, Mój Të Panie, Zbôwca, Hewò skònôł na krziżu
Bóg, Kòlibiónka dlô Jezësa, Jezë jidze nocka, Christus tam stanął. Jich autorama są: Bernad Sëchta,
Alojzy Nôdżel, Jerzi Brzóskòwsczi, Jerzi Stachùrsczi, Eugeniusz Prëczkòwsczi, Ida Czaja, Brigida
Bùlczôk, Bòżena Szimańskô, Tomôsz Fópka, Zbigniew Joskòwsczi.
38 Joskowski Z., Pòrénk zmartwëchwstaniô [w:] Dlô Was Panie, Gdańsk 2006, s. 70.
39 Pryczkowski E., Zwònë biją [w:] Dlô Was Panie, Gdańsk 2006, s.72.
40 Są to: Jastrë, Zwònë biją, Zwãczą zwònë, Jezës je żiw, Na Twóje Zmartwëchwstanié, Pòrénk
Zmartwëchwstaniô, Zmartwëchwstôł Pón, Cud zbawieniô, Bògù chwała, Redosnô nowizna. Autorama
tekstów są: Henrik Héwelt, Jerzi Stachursczi, Eugeniusz Prëczkòwsczi, Zbigniew Joskòwsczi, Kazmiérz
Jastrzãbsczi.
33
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wòda”, która opisuje piękny i nieco zapomniany zwyczaj kaszubski rannego obmywania się wodą z pierwszy dzień Wielkanocy. Wygląda to następująco: Z chëczi wëszedł
knôp pò cëchù, / Kòl nie dzéwczã jidze snôżé. / Ni ma gôdczi ani smiéchù. / W strëdze
wòda chwatkò bieżi. // Dzéwczã mëje rãczczi, skarniã / Wòda zwãczno w strëmiéń spłiwô
/ Gnô w nôkòlé, wrzinô w dzarnã. / Renô dôka ląd òdkriwô41.
O wiele bardziej znany zwyczaj wielkanocny – aczkolwiek poniedziałkowy – omawia inna pieśń, która spodobała się nie tylko dzieciom. Mówi ona: Mech je trzeba, sano mët / Nót je gniôzdkò zrobic wnet / Bò na zajca dzôtczi żdają, / Tak cos Jastrë w zwëkù
mają. // Ale zajc mądrzela wié / Chto je grzeczny, a chto nié. / Dobrim smaczków bòrdã
wpùscy / Lëchëch gniôzdkò òstnie pùsté42. Jeszcze szerzej ten wielkanocny zwyczaj
prezentują słowa pieśni: Jastrë są przëszłé – snôżé swiãta / Ceszą sã knôpi i dzéwczãta,
/ W gón jidą zwëczi, dëgòwné nëczi / I zajców nômni trzech. / Tatink darënk swim
dzôtkóm sprôwiô / Synk swòji matce tczã òddôwô / Wszëtcë bë chcelë żëczbów dac wiele / W tëch dniach chòc całi miech43.
Wielkanoc, a zwłaszcza Boże Narodzenie, ukształtowały mnóstwo zwyczajów. Dają też najwięcej artystycznych inspiracji. Łatwo można zauważyć, że te utwory związane z rokiem obrzędowym, wiążą się najczęściej także z rokiem kościelnym. Istnieje
jeszcze kilka świąt popularnych na Kaszubach, z którymi także związane są pewne
zwyczaje, jak Zielone Świątki, czy Wniebowzięcie 15 sierpnia. Nie ma jednak żadnych
pieśni ściśle odnoszących się do tych świąt. Zapewne niebawem to nastąpi, tak jak stało się to już w przypadku Wniebowstąpienia, czy dnia Świętej Trójcy. W tym roku po
raz pierwszy połączone chóry zaśpiewały w Wejherowie nowe kaszubskie pieśni kościelne: „Wiôldżi Pón” i „Swiãtô Trójco”44. Powstały one z myślą o tysiącach pielgrzymów, którzy przychodzą na kalwaryjskie góry. Ruch pielgrzymkowy jest na Kaszubach
bardzo stary i bardzo rozwinięty. W rzeczywistości on nieustannie się rozwija. W ostatnich dziesiątkach lat najlepiej ruch ten rozwija się w Sianowie. Najlepszym tego odzwierciedleniem muzycznym jest „Oratorium Sianowskie” z pieśniami, które mówią
o historii tego miejsca, kulcie, ale też o wierzeniach (np. motyw paproci), zwyczajach
(sobótki, miłość narzeczonych, modlitwy wokół ołtarza), no i o samym ruchu pielgrzymkowym, który jest już lokalną tradycją i nabiera cech zwyczaju, co dobrze wyrażają słowa: Tej pòjmë wespół wszëtcë tam / Za rãce dzyrskò schwôcmë sã / Niech bije mòdłów wiôldżi zwón / Z serc naszich prosto w Bòsczi dóm. // Niechże téż jidą do Cebie / Redoscë nasze i smùtk, / Chcemë je złożëc, żebë rôz w niebie / Dobri nóm dałë
41

E. Pryczkowski, Jastrowô wòda, PRZ, s.111.
E. Pryczkowski, Jastrowi zajc, PRZ, s.32.
43 E. Pryczkowski, Jastrë są przëszłé [w:] W. Kirkowski, Z Tobą bëc. Kaszëbsczé spiéwë, Sianowo – Banino 2007, s. 42.
44 Pieśni powstały na prośbę franciszkanów – opiekunów kalwaryjskiego sanktuarium w Wejherowie
i chórzystów. Autorem słów jest E. Pryczkowski, a muzyki T. Fopke. Oba prawykonania zawdzięczamy połączonej „Lutni” z Luzina z „Pięciolinią” z Lini. Premiera „Wiôldżégò Pana” odbyła się 16 maja 2010 r., a „Swiãti Trójcë” – 30 maja.
42

ZKP_biuletyn_cz3:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:16

Page 275

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Referatë

275

chtërna òpisywô snôżi i kąsk zabôcziwóny kaszëbsczi zwëk renégò òbmiwaniô sã wòdą
w pierszi dzéń Jastrów. Wëzdrzi to tak: Z chëczi wëszedł knôp pò cëchù, / Kòl nie
dzéwczã jidze snôżé. / Ni ma gôdczi ani smiéchù. / W strëdze wòda chwatkò bieżi. //
Dzéwczã mëje rãczczi, skarniã / Wòda zwãczno w strëmiéń spłiwô / Gnô w nôkòlé,
wrzinô w dzarnã. / Renô dôka ląd òdkriwô 41.
Dëcht wiele głosniészi zwëk jastrowi – le pòniedzôłkòwi – òpisywô jinszô spiéwa,
chtërna baro sã ùwidza nié blós dzôtkóm, a gôdô òna: Mech je trzeba, sano mët / Nót
je gniôzdkò zrobic wnet / Bò na zajca dzôtczi żdają, / Tak cos Jastrë w zwëkù mają. //
Ale zajc mądrzela wié / Chto je grzeczny, a chto nié. / Dobrim smaczków bòrdã wpùscy
/ Lëchëch gniôzdkò òstnie pùsté 42. Jesz szerzi nen jastrowi dzéń przedstôwiają słowa
taczi spiéwë: Jastrë są przëszłé – snôżé swiãta / Ceszą sã knôpi i dzéwczãta, / W gón
jidą zwëczi, dëgòwné nëczi / I zajców nômni trzech. / Tatink darënk swim dzôtkóm
sprôwiô / Synk swòji matce tczã òddôwô / Wszëtcë bë chcelë żëczbów dac wiele / W tëch
dniach chòc całi miech43.
Jastrë, a òsoblëwie Gòdë ùsztôłtowałë nôwicy zwëków. Dôwają téż ùtwórcóm nôwicy artisticznëch ùdbów. Tak tej letkò je merkac, że piesnie, jaczi dotikają òbrzãdowégò
rokù, colemało wiążą sã téż z rokã religijnym. Je jesz czile swiãtów, chtërne są na Kaszëbach pòpùlarné, a téż mają swòje zwëczi, jak Zeloné Swiątczi, czë Wniebòwzãcé
15 zélnika, na jaczé jesz nicht nie napisôł specjalny spiéwë. Wierã wnet to nastąpi, tak
jak stało to sã ju w przëtrôfkù Wniebòwstąpieniô, czë dnia Swiãti Trójcë. Latos pierszi rôz sparłãczoné chùrë zaspiéwałë w Wejrowie nowé kaszëbsczé piesnié kòscelné: „Wiôldżi Pón” i „Swiãtô Trójco”44. Piesnie te pòwstałë z mëslą ò tësącach pielgrzimów, co jidą na kalwarijszé górë. Pielgrzimkòwô rësznota je na Kaszëbach baro
stôrô i baro mòcno rozwiniãtô. Pò prôwdze òna jesz dërch rosce. Kò w òstatnëch dzesątkach lat rësznota ta òsoblëwie sã rozkòscérza w Swiónowie. Nôlepszim mùzycznym tegò wërazã je platka „Òratorium Swiónowsczé” z piesniama, jaczé gôdają ò dzejach tegò môla i kùltu, ale téż ò wierzeniach (np. mòtiw parpacë), zwëkach (sobótczi,
miłota naòżéńców, mòdłë wkół wôłtôrza), në i ò pielgrzimkòwi rësznoce, chtërna stôwô
sã lokalną tradicją i nabiérô mòc zwëkù, co dobrze wërôżają słowa: Tej pòjmë wespół
wszëtcë tam / Za rãce dzyrskò schwôcmë sã / Niech bije mòdłów wiôldżi zwón / Z serc
naszich prosto w Bòsczi dóm. // Niechże téż jidą do Cebie / Redoscë nasze i smùtk, /
Chcemë je złożëc, żebë rôz w niebie / Dobri nóm dałë skùtk 45. A taczim nadzwëczôj
41

Pryczkowski E., Jastrowô wòda, PRZ, s.111.
Pryczkowski E., Jastrowi zajc, PRZ, s.32.
43 Pryczkowski E., Jastrë są przëszłé [w:] Wacław Kirkowski, Z Tobą bëc. Kaszëbsczé spiéwë, Sianowo – Banino 2007, s. 42.
44 Piesnie pòwstałë na prosbã francyszkanów – òpiekùnów kalwarijsczégò sanktuarium w Wejrowie
i chùrzistów. Autorã słów je E.Prëczkòwsczi, a mùzyczi T. Fópka. Òba prawëkònania zawdzãcziwómë
pòłączonym „Lutni” z Lëzëna i „Piãclëni” z Lëni. Premiera „Wiôldżégò Pana” bëła 16 maja 2010r.,
a „Swiãti Trójcë” 30 maja.
45 Pryczkowski E., Mòdłów zwón [w:] Nótë kaszëbsczé, Banino 2008, s. 149.
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skùtk45. Nadzwyczaj pięknym zwyczajem są pielgrzymki rybackie z Półwyspu Helskiego do Pucka i z Nadola do Żarnowca, które stanowią już podstawą pieśni: Do wiatru
wprzódk żôgle na maszt, / Z farë wzéwô zwònienié nas / Rëbôcë jadą na kùtrach / Na
mòdło swiãtégò Piotra. // Na jimiã Bòsczé, Na jimiã Bòsczé bôtë ju jidą, / Przez Môłé
Mòrze, / Wcyg le za régą. / Swôrzewskô Nënka / Bezpiek przënôszô. / I krziż drzéwiany wałë rozprôszô46.
Zwrot „Na jimiã Bòsczé” zalicza się do bogactwa językowego kaszubszczyzny. Jest
niejako błogosławieństwem na każdą podróż. Podobnie jest ze zwrotem „Bòże pòmagôj”, który jest wybitnie kaszubskim pozdrowieniem przy pracy. Znał go także Ojciec
Święty Jan Paweł II, który po kaszubsku wpisał go nam wszystkim do modlitewnika
o równie znamiennym tytule „Më trzimómë z Bògã”. Zwrot „Bòże pòmagôj” stał się osią
pieśni Stanisława Bartelika o takim właśnie tytule. Autor mówi do nas: Bòże pòmagôj
w szczescym ë redoscë. / Bòże pòmagôj w żëcym ë miłoscë. / Bòże pòmagôj w kòżdi
dnia gòdzënie. / Bòże pòmagôj kòżdi rodzënie. Można do tego tylko dodać: Boże pomagaj twórcom w ich dziele zachowania kaszubszczyzny przez pisanie pieśni i generalnie w rozwoju rodzimej literatury.

45
46

E. Pryczkowski, Mòdłów zwón [w:] Nótë kaszëbsczé, Banino 2008, s.149.
E. Pryczkowski, Bôtë ju jidą, PRZ, s.119.

ZKP_biuletyn_cz3:biuletyn ZKP a5

2011-01-14

10:16

Page 277

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Referatë

277

piãknym przikładã są rëbacczé pielgrzimczi z Hélsczi Kòsë do Pùcka i z Nadola do Żarnówca, chtërne stałë sã ju pòspòdlim słów: Do wiatru wprzódk żôgle na maszt, / Z farë
wzéwô zwònienié nas / Rëbôcë jadą na kùtrach / Na mòdło swiãtégò Piotra. // Na jimiã Bòsczé, Na jimiã Bòsczé bôtë ju jidą, / Przez Môłé Mòrze, / Wcyg le za régą.
/ Swôrzewskô Nënka / Bezpiek przënôszô. / I krziż drzéwiany wałë rozprôszô46.
Zwrot „Na jimiã Bòsczé” nôleżi do jãzëkòwégò bògactwa kaszëbiznë. Je jak żegnanié na kòżdą drogã. Jistno je ze zwrotã „Bòże pòmagôj”. Je to baro kaszëbsczé pòwiedzenié przë robòce. Znôł je téż Òjc Swiãti Jan Paweł II, chtëren pò kaszëbskù wpisôł je
nama wszëtczima do mòdlëtewnika, ò téż baro wiele znaczącym dlô nas titule, „Më trzimómë z Bògã”. Zwrot „Bòże pòmagôj” stôł sã drżéniã piesni Stanisława Bartélëka ò titule „Bòże pòmagôj”. Autor gôdô nama: Bòże pòmagôj w szczescym ë redoscë. / Bòże
pòmagôj w żëcym ë miłoscë. / Bòże pòmagôj w kòżdi dnia gòdzënie. / Bòże pòmagôj kòżdi rodzënie. Do te le nôleżi tuwò dodac: Bòże pòmagôj ùtwórcóm w jich ùdbie zachòwaniô kaszëbiznë przez pisanié piesniów i w całoscë rozkòscérzanié rodny lëteraturë.

46

Pryczkowski E., Bôtë ju jidą, PRZ, s. 119.
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Znaczenie ścinania kani
na Kaszubach
Od wieków czas przesilenia letniego jest czasem magicznym. Do dziś obfituje on w różnego typu obrzędy i zwyczaje. Tak było i jest na Kaszubach. Znajdziemy tutaj całe bogactwo zwyczajów: zatykanie gałązek klonu w drzwiach i oknach domów, zbiór ziół,
poszukiwanie kwiatu paproci, palenie ognisk, puszczanie wianków.
Podobnie jak w przypadku innych charakterystycznych dat w kalendarzu, aby w pełni zrozumieć istotę obrzędów świętojańskich, warto cofnąć się do czasów przedchrześcijańskich. Noc Świętojańska od wieków łączyła się z kultem słońca, ognia i wody.
To także dzień wyjątkowo hucznej zabawy i rozpusty. U słowiańskich przodków istniał pogląd, że podczas nocy świętojańskiej każdy ma wręcz obowiązek upicia się do
nieprzytomności, aby doznać tchnienia boskiego. Porównując współczesne zwyczaje kultywowane tego dnia możemy zauważyć, że mają one zdecydowanie łagodniejszy przebieg niż w dawnych czasach. Część pogańskich obrzędów nocy świętojańskiej przetrwała do dziś, jednak sporo z biegiem lat uległo schrystianizowaniu. Kościół katolicki związał ten dzień ze św. Janem, który jako chrzciciel Chrystusa jest niejako mocno związany z kultem wody.
Śledząc obrzędy nocy świętojańskiej, możemy zauważyć, że według Kaszubów ten
czas od dawna postrzegany był jako szczególny termin walki dobra i zła. Ślad tego znajdziemy w literaturze kaszubskiej. W utworze Pawła Szefki – Sobótka, pochodzącym
z 1958 roku, czytamy takie słowa: to je noc, gdze dzéń z nocą sã mòcëją, gdze zło z dobrim, łża z prôwdą i łaska z grzéchem wiélgą òdbiwają bitwã (to jest noc, gdzie dzień
z nocą się mocują, gdzie zło z dobrym, gdzie kłamstwo z prawdą i łaska z grzechem
wielką odbywają bitwę).
O walce dobra i zła podczas nocy świętojańskiej możemy przeczytać również w arcydziele literatury kaszubskiej Życie i przygody Remusa, autorstwa Aleksandra Majkowskiego. Jego główny bohater, Remus, toczy w tym czasie decydującą bitwę ze złem,
którą z powodu braku wiary przegrywa.
Istotą nocy świętojańskiej była ochrona ludzi i zwierząt przed następstwami
działań złego. Zwyczaje i obrzędy podporządkowane były tej funkcji. Tak jak woda
i ogień oczyszczały ze złych mocy, tak ścięcie kani pozbawiało ludzi grzechów i sprawiało, że wszyscy mieszkańcy wybaczali sobie ubiegłoroczne przewinienia. Ten najbardziej oryginalny dla północnych Kaszub zwyczaj nie jest do końca wyjaśniony.
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Znaczenié scynaniô kani
na Kaszëbach
Òd wiele wieków czas swiãtojańsczi nocë je zaczarzonym czasã. Do dzys dnia òbfitëje
w rozmajitégò ôrtu zwëczi i òbrzãdë. Tak bëło przódë i je dzys na Kaszëbach. Mòżna
nalezc tuwò bògatosc zwëków: zatikanié witków klónu w dwiérze i òkna chëczów,
zbiéranié zelégò, szukanié kwiatë parpacë, pôlenié ògniszczów, pùszczanié winôszków.
Tak jak w przëpôdkù jinszich charakteristicznëch dniów w kalãdarzu, bë do kùńca
zrozmiec sprawã swiãtojańsczich òbrzãdów wôrt je copnąc sã do przedchrzescëjańsczich czasów. Swiãtojańskô noc òd wiele wieków bëła złączonô z kùltã słuńca, ògnia
i wòdë. To téż dzéń apartno òchòtny zabawë i rozpùstë. Kòl słowiańsczich starków béł
pòzdrzatk, że òbczas swiãtojańsczi nocë kòżden mô prawie òbòwiązk ùpicô sã, bë doznac bòsczégò dëcha. Chcącë przërównac terôczasné zwëczi kùltiwòwóné tegò dnia,
mòżna dozdrzec, że mają òne dërno lżészi rozwij niżlë w dôwnëch czasach. Czãsc pògańsczich òbrzãdów swiãtojańsczi nocë przetrwa do dzys dnia, równak wiele z czasã
pòdda sã chrzescëjanizmòwi. Katolëcczi Kòscół zrzesził nen dzéń ze swiãtim Janã,
chtëren jakno chrzcëcél Christusa je jakbë mòcno zrzeszony z kùltã wòdë.
Sledzącë òbrzãdë swiãtojańsczi nocë mòże dozdrzec, że wedle Kaszëbów nen czas
òd dôwna pòstrzegóny béł jakno òsoblëwé pòjãcé biôtczi dobrégò ze złim. Znak tegò
nalézemë w kaszëbsczi lëteraturze. W dokôzu Pawła Szefczi – Sobótka, z 1958 rokù,
czëtómë taczé słowa: to je noc, gdze dzéń z nocą sã mòcëją, gdze zło z dobrim, łża
z prôwdą i łaska z grzéchem wiôlgą òdbiwają bitwã.
Ò biôtce dobrégò ze złim òbczas swiãtojańsczi nocë mòże téż przeczëtac w mésternym dokôzu kaszëbsczi lëteraturë Żëcé i przigòdë Remùsa, autorstwa Aleksandra
Majkòwsczégò. Jegò przédny heroja, Remùs, prowadzy w nym czasu òstatną biôtkã ze
złim, chtërną z winë felënkù wiarë tracy.
Znanką swiãtojańsczi nocë bëła òchrona lëdzy i zwierzãt przed skùtkama robòtë złégò. Zwëczi i òbrzãdë pòdpòrządkòwóné bëłë ti fùnkcji. Tak jak wòda i òdżin
òczëszczałë ze złëch mòcy, tak scynanié kani pòzbawiało lëdzy grzéchów i sprôwiało,
że wszësczi mieszkańcë wëbacziwelë so ùszłé winë. Nen nôbarżi apartny dlô nordowëch Kaszëb zwëk nie je do kùńca wëjasniony. Gwës mòże gò zarechòwac do
òczëszczającégo zwëkù. Wedle Floriana Cenôwë, chtëren – mòże rzec – ùretôł zwëk,
ùwieczniającë gò w dwùch artiklach òpùblikòwónëch w 1851 rokù w „Nadwiślaninie”,
przédnyma aktorama widzawiszcza bëlë pasturcë. Ksądz Bernat Zëchta w swòjim
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Na pewno możemy go zaliczyć do zwyczaju oczyszczającego. Według Floriana Ceynowy, który – można powiedzieć – uratował zwyczaj, uwieczniając go w dwóch artykułach opublikowanych w 1851 roku w „Nadwiślaninie”, głównymi aktorami widowiska byli pastuchowie. Ksiądz Bernard Sychta w swoim słowniku dodał, że – według relacji ze Strzelna – widowisko to było rodzajem wkupywania się młodych pasterzy do
grona pasterzy pełnoletnich, mogących uczestniczyć w wiejskich zabawach. Fenomenem jest to, że przedstawienie znane było tylko na kępach – Oksywskiej, Puckiej i Swarzewskiej. Na grunt pozostałej części Kaszub zostało przeszczepione w latach 70. XX
wieku.
Kania to duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych; grzbiet ciemnobrunatny,
może robić wrażenie czarnego; spód nieco jaśniejszy; głowa jaśniejsza od tułowia; ogon
nieznacznie wcięty; dziób żółty z czarną końcówką, nogi żółte. W locie kania trzyma
skrzydła płasko rozłożone i stale porusza ogonem na boki. Zamieszkuje lasy w pobliżu bagien i otwartych wód. Jej gniazdo zawsze znajduje się w pobliżu wody, gdyż kania uważana jest za ptaka przepowiadającego suszę W przysłowiach kaszubskich czytamy – pragnie jak kania deszczu; wzdicha jak kania za deszczã (pragnie jak kania
deszczu; wzdycha jak kania za deszczem). Na Kaszubach ptak ten naprzykrzał się miejscowej ludności, pożerając młody drób. Jego głos wydawany podczas lotu kojarzył się
ludziom ze słowami – pjic, pjic ‘pić, pić’ Ksiądz Bernard Sychta podaje inną wersję dotyczącą korzeni tego zwyczaju w postaci legendy. Według tego podania w dawnych
czasach kaszubską ziemię dotknęła szczególnie silna susza. Wszystkie jeziora i rzeki
wyschły. Ptaki umierały z pragnienia. Wtedy Bóg ulitował się nad ptactwem i nakazał
mu kopać studnie. Kiedy wszystkie ptaki zabrały się do pracy, jedna tylko kania odmówiła pomocy, gdyż nie chciała ubrudzić sobie nóg. Spotkała ją za ten czyn zasłużona
kara. Nie miała dostępu do studni i mogła pić tylko krople wody wyłącznie ze szczelin kamieni.
Na północnych Kaszubach łączono kanię z postacią kobiety. Według wspomnianej legendy, gdy Chrystus wędrował ze św. Piotrem po ziemi, wstąpił do jednego z domostw, aby napić się wody. Chciwa kobieta pożałowała spragnionemu Jezusowi szklanki wody, za co została przemieniona w kanię. Jednym słowem kania stała się kozłem
ofiarnym wykorzystanym na Kaszubach do rytuału sobótkowego. Kania prawdopodobnie czuje zawiść do ludzi i dlatego namawia ich do występków, niewierności i złych
czynów.
Obyczaj ścinania kani spełniał ważną rolę wychowawczą. Wszyscy mieszkańcy wsi
na czele z katem formowali pochód i udawali się na wytyczony plac, na którym wbijano pal i przywiązywano kanię. Leśniczy zbierając mieszkańców, głosił:
Spraszamy na tego szkodnego ptaszka
Już wam więcej szkody nie będzie robił,
Bo my mu dziś tym mieczem głowę zetniemy
i życie weźmiemy.
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słowôrzu dodôł, że – wedle jinformacji ze Strzelna – widzawiszcze to bëło jakbë wkùpianim sã młodëch pasturków do grëpë pełnolatnëch, chtërny mògą bëwac na wiesczich
zabawach. Òsoblëwé je to, że widzawiszcze bëło znóné leno na Òksëwsczi, Pùcczi
i Swôrzewsczi Kãpie. Na gruńt zaòstónégò dzélu Kaszëb òstało przeszczépióné w latach 70. XX stalatégò.
Kania to wiôldżi, rabùszny ptôch z rodzëznë jastrzãbiów; chrzebt cemnobruny,
mòże sã zdawac, że je czôrny; w dole përznã jasniészi; głowa jasniészô òd srąbù; ògón
kąsk wcãti; dzób żôłti z czôrnym kùnôszkã; żôłté nodżi. W lôtanim kania mô plaskato rozłożoné skrzidła i wiedno rëszô ògònã na bòczi. Zamieszkiwô lasë kòl bagnów
i òtemkłich wòdów. Ji gniôzdo je wiedno kòl wòdë, bò kania je ùwôżónô za ptôcha,
chtëren przepòwiôdô suszã. W kaszëbsczich przësłowiach czëtómë – pragnie jak kania deszczu; wzdichô jak kania za deszczã. Na Kaszëbach nen ptôch naprzikrzôł sã
lëdzóm, bò zżérôł młodą ptôszą chòwã. Jegò głos wëdôwóny òbczas lôtaniô parłãcził
sã ze słowama – pjic, pjic. Ksądz Bernat Zëchta pòdôwô jinszą wersjã pòchôdaniô tegò
zwëkù pòd pòstacëją legeńdë. Wedle ni w dôwnëch czasach kaszëbską zemiã dotknãła
wiôlgô suszô. Wszësczé jezora i rzéczi wëschłë. Ptôchë ùmiérałë z pragnieniô. Tedë
Bóg ùlitowôł sã nad ptôchama i kôzôł jima kòpac stëdniã. Czedë wszëstczé ptôchë
zabrałë sã do robòtë, jedna leno kania nie chca pòmòc, bò nie chca zeswinic so nóg.
Spòtka jã za to zasłużonô kara. Ni miała przistãpù do stëdni i mògła pic leno krople
wòdë z rësënów kamieni.
Na nordowëch Kaszëbach parłãczono kaniã z pòstacëją białczi. Wedle wspòminónégò B. Zëchtë, czej Christus wãdrowôł ze sw. Piotrã pò zemi, wstąpił do jedny chëczë,
żebë napic sã wòdë. Chcëwô białka pòżałowa Jezësowi wòdë i za to òsta przemienionô
w kaniã. Kania stała sã òfiarnym kòzłã, chtëren je wëkòrzistiwóny na Kaszëbach do
sobótkòwégò zwëkù. Kania bòdôj czëje zôzdrosc do lëdzy i temù namôwiô jich do niewiernoscë, pòmstwë i złëch ùczinków.
Zwëk scynaniô kani spełniwôł wôżną, wëchòwną rolã. Wszësczi mieszkańcë wsë
z katã na przódkù w paradnym marszu szlë na wskôzóny plachc, gdze wbijalë kólc
i przërzeszalë kaniã. Lesny zbiérôł mieszkańców i głosył:
Sprôszómë na tegò szkòdnégò ptôcha
Ju wama wicy szkòdë nie mdze robił,
Bò më mù dzys tim mieczã głowã ùtniemë
i żëcé wezmiemë.
Pierwi béł to żëwi ptôch, pózni zamieniony na glëniany, drzewiany abò ze słomë. Czãsto
kaniã zastãpòwełë warnë, kùrë abò czerwioné kwiatë tëlpónów. Òbrzésznyma pòstacëjama widzawiszcza bëlë: Szôłtës, Przësãżny, Kat, Lesny i Rakôrz. W niechtërnëch
môlach béł jesz Król, Ksądz, Sãdza, a nawetka Żid. Na plachcu widzawiszcza òskarżëcele przedstôwialë kritikã jaczégòs przëtrôfkù abò òsobë ze swòji wsë. Szôłtës wëpòwiôdôł
kritikã w fòrmie wiérztë, a złé ùczinczi przedstôwiôł znankama. Czej we wsë bëłë

ZKP_biuletyn_cz3:biuletyn ZKP a5

282

2011-01-14

10:16

Page 282

BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Referaty

Pierwotnie był to żywy ptak, później jednak zamieniony na gliniany, drewniany lub
słomiany. Często kanię zastępowały wrony, kury albo czerwony kwiat piwonii. Obowiązkowymi postaciami przedstawienia byli: Sołtys, Przysięgły, Kat, Leśniczy i Rakarz. W niektórych miejscowościach był jeszcze Król, Ksiądz, Sędzia, a nawet Żyd.
Na miejscu widowiska oskarżyciele przedstawiali krytykę jakiegoś wydarzenia lub osoby ze swojej wsi. Krytyka wypowiadana była przez sołtysa w formie wiersza, a złe
uczynki przedstawiane symbolicznie. Gdy we wsi były plotkary, to przedstawiano je jako stado gęgających gęsi, gdy chodziło o wyniosłą dziewczynę, która gardziła chłopcami, przebierała w nich, wówczas pokazywano ją w pięknej karecie zaprzężonej w wieprze. Wszystkie winy próbowano zrzucić na kanię, która rzekomo do takiego postępowania miała namawiać. Jeśli ktoś nadużywał alkoholu albo tytoniu, albo kradł – tymi
winami również obarczano kanię, która musiała w sposób rytualny zostać ścięta. Obwiniano gosposie za kiepskie zmywanie naczyń, korpulentne kobiety za przejadanie
się, panie lekkich obyczajów za cudzołożenie itp. Sołtys wydawał wyrok:
Oj, kanio, ty kanio, jakieś ty wołała,
Kiedyś na zielonym dębie siadywała,
A głosu twojego dziewczyny słuchały,
Bo niektóre jeszcze coś przed ślubem miały.
Tyś chciała, by same chłopcy się rodzili
I wiernie Ojczyźnie we wojsku służyli,
Lecz na takie prawo pozwolić nie możem
I głowę twą zaraz u nóg swych położem.
Wierzono, że ujawnienie wszelkiego zła spowoduje jego ucieczkę, a ścięcie kani odstraszy mieszkańców od czynienia zła. Po oskarżeniach występował kat, który lamentował
nad nieszczęśliwą kanią i groził jej karą. Kiedy sołtys pozwolił na wykonanie wyroku,
kat podjeżdżał na koniu i okrążając trzykrotnie kanię, ścinał jej głowę, wołając:
Jak ta szabla sã swiécy, tak ti kani głowa zlecy!
(Jak ta szabla się świeci, tak tej kani głowa zleci!).
Rakarz brał łopatę i w wykopanym wcześniej dole zagrzebywał kanię. Teraz następowała radosna chwila. Wszyscy mieszkańcy oczyszczeni z brudów i grzechów zaczynali sobótkową zabawę. Każdy aktor zabierał swoją dziewczynę do karczmy lub większej
chałupy, gdzie przy kołaczach, piwie, wódce i muzyce bawili się do nocy.
Do dziś nie wyjaśniono ostatecznie istoty widowiska. Być może to swoista obrona
i zrzucenie swych win na sądzonego ptaka. Istnieje przecież przysłowie – wëbrojił, a terô
sã bòji jak kania na swiãtégò Jana (broił, a teraz się boi jak kania na świętego Jana).
Profesor Tadeusz Linkner podaje dwie hipotezy odnoszące się do przedstawionego
obrzędu. Według pierwszej, obrzęd miał pełnić funkcję dydaktyczno-moralizatorską.
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klapétnicë, bëłë przedstôwióné jakno karno gãgòlącëch gãsy, czej chòdzëło ò bùszné
dzéwczã, chtërno nie zgara na knôpów, zortowa jich, tedë bëła pòkòzóné w snôżi karece zaprzëgłi we wieprze. Wszësczé winë chce zrzëcëc na kaniã, chtërna bòdôj do taczégò pòstãpòwaniô mia namawiac. Jeżlë chtos nadùżiwôl wódczi abò tobaczi, abò
krôdł – tima winama téż zawalano kaniã, chtërna mùszała bëc scãtô w òbrzãdze. Òskarżalë gòspòdinie za leché zmëwanié statków, grëbé białczi za òbjadanié sã, przëlegnicë
za niewiérnotã… Szôłtës wëdôwôł òbsąd:
Oj, kanio, ty kanio, jakieś ty wołała,
Kiedyś na zielonym dębie siadywała,
A głosu twojego dziewczyny słuchały,
Bo niektóre jeszcze coś przed ślubem miały.
Tyś chciała, by same chłopcy się rodzili
I wiernie Ojczyźnie we wojsku służyli,
Lecz na takie prawo pozwolić nie możem
I głowę twą zaraz u nóg swych położem.
Lëdze wierzëlë, że wëjawienié wszelejaczégò zła sprawi jegò ùcék a scãcé kanie òdstraszi lëdzy òd złëch ùczinków. Pò òskarżeniach wëstãpòwôł kat, chtëren jiwrowôł nad
nieszczãslëwą kanią i grozył ji karą. Czedë szôłtës pòzwòlił na wëkònanié wërokù, kat
pòdjéżdżôł na kòniu, trzë razë òkrążił kaniã i scynôł ji głowã, wòłającë:
Jak ta szabla sã swiécy, tak ti kanie głowa zlécy!
Rakôrz brôł szëplã i w wëkòpónym chùtczi dole grzebôł kaniã. Terô nastôwała redosnô
chwila. Wszëtcë mieszkańcë òczëszczony z lëchégò i grzéchów zaczinelë sobótkòwą
zabawã. Kòżdi aktór zabiérôł swòje dzéwczã do gòspòdë abò wikszi chëczë, gdze przë
kòłôczach, piwie, wódce i mùzyce bawilë sã do nocë.
Jak dzys wëjasniwô sã widzawiszcze scynaniô kani? Mòże to swójnô òbrona i zdrzucenié swòjëch win na òskarżonégò ptôcha. Je doch przësłowié: wëbrojił, a terô sã bòji
jak kania na swiãtégò Jana. Profesor Tadeusz Linkner pòdôwô dwie hipòtézë òdnoszącé sã do przedstôwiónégò òbrzãdu. Wedle pierszi, òbrząd miôł spełniac didakticzno-mòralizatorską rolã. Wedle drëdżi, mòże òstôł zapòczątkòwóny przez dëchòwnëch,
co rozkòscérzelë nową wiarã abò stwòrzony przez pògańsczi lud, co òstôwiô swòje
dôwné tradicje. Profesór Édwôrd Bréza scynaną kaniã przërównywô do żëdowsczégò
òfiarnégò kòzła. W parce z òbrzãdama Dnia Przeprosënów cygnelë kawle na dwa kòzłë;
jeden béł skłôdóny na òfiarã Bògù, drëdżi – złémù dëchòwi Azazelowi; pierszi béł zabiti za grzéchë lëdu, drëdżi, na chtërnégò arcëkapłan skłôdôł wszësczé winë, wëgnóny na pùstiniã. Z historii Rzëmù znóny je òbrzãd pòwszechnégò òcziszczeniô w òstatnym miesącu rzëmsczégò kalãdôrza, zwónym februarius, „nasz gromicznik”, òd pòwszechnégò òcziszczeniô, zwónégò februalia, i téż bóstwò zwóné Februus, mògło miec
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Według drugiej, być może został zainicjowany przez duchownych krzewiących nową
wiarę lub stworzony przez lud pogański, porzucający swe dawne tradycje. Profesor
Edward Breza ścinaną kanię porównuje do żydowskiego kozła ofiarnego. W związku
z obrzędami Dnia Przebłagania losowano dwa kozły: jeden był składany w ofierze Bogu, drugi złemu duchowi Azazelowi; pierwszy był zabijany za grzechy ludu, drugi, na
którego arcykapłan składał wszystkie przewinienia, wypędzany na pustynię. Z historii
Rzymu znany obrzęd powszechnego oczyszczenia w ostatnim miesiącu kalendarza
rzymskiego, zwanym Februarius ‘nasz luty’ od powszechnego oczyszczenia, zwanego
Februa, -orum i ofiary, składanej za spokój zmarłych, zwane Februalia oraz bóstwo zwane Februus, mogło mieć także wpływ na kształtowanie się kaszubskiego obrzędu. Profesor Breza tłumaczy obrzęd ścinania kani jako przełożenie win na zwierzę, które traci życie, znane już z mitologii i kultur innych narodów. A i w chrześcijaństwie winy całej ludzkości spadają na niewinnego Chrystusa, który za nią umiera.
Etnografom nie udało się do tej pory jednoznacznie wyjaśnić pochodzenia ani znaczenia tego makabrycznego obrzędu.
Cała ta ceremonia miała być prawdopodobnie przestrogą dla ludzi, którzy swym grzesznym zachowaniem mogą dostąpić równie srogiej kary, jak Bogu ducha winna kania.
Obrzęd ścinania kani znalazł swe stałe miejsce w literaturze kaszubsko-pomorskiej.
Pisali o nim Florian Ceynowa, Jan Karnowski, Bolesław Fac, Jan Piepka, Marta Bystroń, Józef Klebba, a według niego – Jan Rompski, Paweł Szefka i Jan Patock.
Poniżej wiersz Bolesława Faca nawiązujący do obrzędu ścinania kani, który warto
propagować na całych Kaszubach, pamiętając jednak o jego północnych korzeniach.
Stary sposób na kanię
Kania – milvus ptak z sokoła
Ptak drapieżny z dziobem zgiętym
Na bezchmurnym niebie woła
Tocząc swe pragnienia pieśni
A jej susza
skrzydła rusza
A jej śpiew –
w lesie śmierć
Siada kania w swym strapieniu
Szuka wody na kamieniu
Na kamieniu suchym siada –
Mocna sieć na skrzydła spada
Bo jej pazur
ptaki raził
Święty Janie!
Zetną kanię
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cësk na ùrôbianié kaszëbsczégò òbrzãdu. Profesór Bréza dolmaczi òbrzãd scynaniô kani jakò przełożenié win na zwiérzã, chtërno tracy żëcé, znóné ju z mitologii i kùltur jinszich nôrodów. A w chrzescëjaniznie winë całégò lëdztwa spôdają na niedowinnégò
Christusa, chtëren za lëdzy ùmiérô.
Nie ùdało sã do dzys równoznaczno wëjasnic pòchòdzeniô, ani znaczeniô tegò makabricznégò òbrzãdu.
Całô ceremónijô miała bëc gwës òstrzégą dlô lëdzy, chtërny swòjim grzesznym
prowadzenim sã, mògą dostãpic òstri karë, tak jak Bògù dëcha winnô kania.
Òbrzãd scynaniô kani nalôzł swój mòcny môl w kaszëbskò-pòmòrsczi lëteraturze.
Piselë ò nim: Florión Cenôwa, Jón Karnowsczi, Bòlesłôw Fac, Jón Piepka, Marta Bistroń, Józef Klebba, a wedle niegò – Jón Rómpsczi, Paweł Szefka i Jón Patock.
Niżi je wiérzta Bòlesława Faca, co nawiązëje do òbrzãdu scynaniégò kani, chtëren
wôrt je rozkòscerzac na całëch Kaszëbach, mającë bôczenié na jegò nordowi pòchòdzënk,
a co më czëlë, òn je ju òdrodzony przez rozmajité karna dzecy i młodzëznë.
Stôri spòsób na kaniã
Kania – milvus ptôch z sokòła
Ptôch rabùszny z zdżãtim dzobã
Na bezchmùrnym niebie wòłô
Tocząc swòje lëgòtczi piesnie
A ji suszô
skrzidła rëszô
A ji spiéw –
w lese smierc
Sôdô kania w swim strapieniu
Szukô wòdë na kamieniu
Na kamieniu sëchim sôdô –
Mòcnô séc na skrzidła spôdô
Bò ji drapc
ptôchë kłuł
Swiãti Janie!
Zetną kaniã
Pastérz – królã, pastérz – sãdzą
Pastérz katã wnet tu bãdze
kania żëwô
kania z glënë –
Ceszą sã na sąd dzéwczãta
I tak z nôkazu króla
Pastérz jã sądzy z òdrazą
Kat ju scynô mak czerwiony
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Pasterz – królem, pasterz – sędzią
Pasterz katem wnet tu będzie
kania żywa
kania z glinyCieszą się na sąd dziewczyny
Tak więc z króla nakazu
Pasterz ją sądzi z odrazą
Kat już ścina mak czerwony
Lub piwonię z gwoździa brony
O, jak krwawo świeci szabla
kiedy głowa kani spadła!
A przy drzewie świeżo ściętym
kwitnie paproć w noc dziewczętom.

BIBLIOGRAFIA:
Biblia, Księga Kapłańska16, 7– 0.
T. Krzysztof, Józef Klebba. Działacz niepodległościowy z Kosakowa, Rewa 2003.
A. Majkowski, Życie i przygody Remusa, t.3, Gdańsk 1995.
L. Malicki, Rok obrzędowy na Kaszubach, Gdańsk 1986.
W. Odyniec, Kaszubskie obrzędy i obyczaje, Gdańsk 1985.
J. Perszon, Sobótka w Jastarni, Lublin – Jastarnia 1993.
red. K. Braun, Zapisane w pamięci. Opowieści o polskiej kulturze ludowej.
Praktyczny słownik biblijny, pod red. A. Grabner-Haidera, Warszawa 1994.
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t.2.,
Wrocław 1968.
P. Szefka, Sobótka, Gdańsk 1958.
S. Tarnowski, Ścinanie kani, Toruń 1933.
oraz
film Alicji Szczypty pt.: Ścinanie kani w wykonaniu Teatru Regionalnego ze Strzelna
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Abò bùjôn z gwòzdza brónë
Ò, jak krwawò swiécy szabla
czedë głowa kanie spadła!
A przë drzéwie swiéżo scãtim
kwitnie parpac w noc dzéwczãtóm.

BIBLIOGRAFIA:
Biblia, Księga Kapłańska16, 7–10.
T. Krzysztof, Józef Klebba. Działacz niepodległościowy z Kosakowa, Rewa 2003.
A. Majkowski, Życie i przygody Remusa, t.3, Gdańsk 1995.
L. Malicki, Rok obrzędowy na Kaszubach, Gdańsk 1986.
W. Odyniec, Kaszubskie obrzędy i obyczaje, Gdańsk 1985.
J. Perszon, Sobótka w Jastarni, Lublin – Jastarnia 1993.
red. K. Braun, Zapisane w pamięci. Opowieści o polskiej kulturze ludowej.
Praktyczny słownik biblijny pod red. A. Grabner-Haidera, Warszawa 1994.
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 2, Wrocław 1968.
P. Szefka, Sobótka, Gdańsk 1958.
S. Tarnowski, Ścinanie kani, Toruń 1933.
oraz
film Alicji Szczypty pt. Ścinanie kani w wykonaniu Teatru Regionalnego ze Strzelna.
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Sobótkowe ścinanie kani
w „Remusie”
O kaszubskim „ścinaniu kani” pisałem w „Heroicznej biografii Remusa” (1996)1, od
opowieści na ten temat Aleksandra Majkowskiego w „Życiu i przygodach” poczynając, a potem mówiąc o tym kaszubskim obrzędowym widowisku m. in. wedle Jerzego
Sampa i wskazując na relację Jana Rompskiego2. Ten ostatni nazywał ścinanie kani obrzędem, zwyczajem, widowiskiem czy nawet dramatem. Obecnie trzeba raczej mówić
o zwyczaju, jak słusznie uznał Rompski, kiedy dawniej był to najpewniej obrzęd o słowiańskich proweniencjach. Jeżeli natomiast zyskuje ten zwyczaj charakter widowiska,
jak zaobserwował to Rompski w 1964 roku w Strzelnie, i można by zwać to nawet dramatem, to powinno zachować się pewną dozę ostrożności, podobną do obcowania z jego dramatami, mającymi niejedno oblicze. Niemniej widowisko ma zawsze więcej elementów ludycznych, które w dramacie, myśląc oczywiście o formie scenicznej, tyle
nie znaczą. Rompski zdawał sobie z tego sprawę i dlatego o „ścinaniu kani”, chociażby widzianym w Strzelnie, jako widowisku jeszcze powiedział, natomiast sprawę dramatu przemilczał. Zresztą, sam był autorem „Ścinania kani” jako dramatu, którego jednak w pierwszym wydaniu jego tekstów nie dano3.
Zastanawiając się jednak nad dramaturgiczną formułą „ścinania kani”, można by się
w tym miejscu zapytać, czy w ogóle ludowy zwyczaj czy obrzęd na scenie może spełniać wszelkie wymogi rzeczywistego dramatu. Prezentację jego na scenie w popularnym tego słowa znaczeniu można oczywiście tak zwać, ale czystego dramatu jako teatralnego gatunku nie uda się w pełni z ludowego widowiska uzyskać. Wszak zawsze
będzie więcej znaczył w nim zwyczaj czy obrzęd niż dramaturgiczna fabuła. Można ją
oczywiście w ten czy inny ludowy zwyczaj lub obrzęd wpleść, ale nigdy nie zyska ona
formuły nadrzędnej. Jeżeli natomiast by się tak stało, to znowuż może to zaszkodzić prezentacji ludowego zwyczaju i obrzędu, bo wtenczas nie uda się ich wyeksponować. Aby
więc był czytelny, kwestia widowiskowości w takim dramacie musi zajmować naczelne
miejsce, natomiast inne wątki mogą być tylko przydatkami. Wobec tego Rompskiego
1

Potem mówi o tym film „Ścinanie kani”.
J. Rompski, Ścinanie kani (praca doktorska), oprac. Teresa Karwicka, Wejherowo.
3
Por. J. Rompski, Dramaty kaszubskie, Opracowanie, wstęp i przypisy: A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Wejherowo-Gdańsk 2009.
2
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Sobótkòwé scynanié kani
w „Remùsu”
Ò kaszëbsczim „scynaniu kani” pisôł jem w „Heroicznej biografii Remusa” (1996)1, òd
òpòwiescë na nã témã Aleksandra Majkòwsczégò w „Żëcu i przigòdach” zaczinającë,
a pòtemù gôdającë ò nym kaszëbsczim òbrzãdowim widzawiszczu m.jin. wedle Jerzégò
Sampa i wskazëjącë na relacjã Jana Rómpsczégò2. Nen slédny pòzywôł scynanié kani
òbrzãdã, zwëkã, widzawiszczã czë nawetka dramą. Terôczas nót je barżi gadac ò zwëkù,
jak dobrze ùznôł Rómpsczi, czedë dôwni béł to nôpewni òbrzãd ò słowiańsczim pòchôdanim. Zôs żlë dostôwô nen zwëk charakter widzawiszcza, jak dozdrzôł to Rómpsczi
w 1964 rokù w Strzelnie, i mòże bë zwac to nawetka dramą, to mùszôłbë bëc kąsk
òstróżnym, jak w przëtrôfkù òbcowaniô z jegò dramama, chtërné mają niejedno òblicze. Kòżdą razą widzawiszcze mô wiedno wiãcy ludicznëch elemeńtów, chtërné w dramie, rozmieje sã, mëszlącë ò binowi fòrmie, tëli nie znaczą. Rómpsczi zdôwôł so z tegò
sprawã, temù ò „scynaniu kani”, chòcbë nym widzónym w Strzelnie, jakò widzawiszczu jesz rzekł, zôs sprawã dramë przemôłczôł. Zresztą, sóm béł autorã „Ścinania kani”
jakò dramë, jaczi równak w pierszim wëdanim jegò dokôzów nie wedrëkòwalë3.
Równak rozmëszlającë nad dramòwą fòrmùłą „scynaniô kani”, mòże w tim môlu
sã spëtac, czë w ògóle lëdowi zwëk czë òbrzãd na binie mòże spełniwac wszelczé wëmòdżi jawerny dramë. Prezentacjã jegò na binie w pòpùlarnym negò słowa znaczenim
mòże, mô sã rozmiôc, tak zwac, ale czësti dramë jakno téatralnégò ôrtu nie ùdô sã
w całoscë z lëdowégò widzawiszcza ùdostac. Tec wiedno bãdze w nim wiãcy znacził
zwëk czë òbrzãd jak dramòwô fabùła. Kò pewno, że mòże w ten czë nen lëdowi zwëk
abò òbrzãd wplesc, ale nigdë nie zyskô òna nôdrzãdny fòrmùłë. Zôs jeżlë bë sã tak stało, tej znôwù mòże to zaszkòdzëc prezentacje lëdowégò zwëkù i òbrzãdu, bò wnenczas
nie ùdô sã jich wëekspònowac. Wiãc abë béł zrozmiałi, kwestiô widzawiszczowòscë
w taczi dramie mùszi zajimac przéńdny môl, zôs jinszé wątczi mògą bëc le dodôwkama. Temù téż Rómpsczégò „Ścinanie kani” mòże zwac „òbrzãdowò-lëdową” dramą4,
1

Pòtemù gôdô ò tim film „Ścinanie kani”.
J. Rompski, Ścinanie kani (doktorsczi dokôz), òbrobienié Teresa Karwicka, Wejherowo.
3
Pòr. J. Rompski, Dramaty kaszubskie, Opracowanie, wstęp i przypisy: A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Wejherowo-Gdańsk 2009.
4
Pòr. D. Kalinowski, Dramaty Jana Rompskiego, w: J. Rompski, Dramaty kaszubskie, s. 38.
2
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„Ścinanie kani” można zwać dramatem „obrzędowo-ludowym”4, bo ludowy zwyczaj
i jego obrzędowa widowiskowość są tam widoczne najlepiej i mają żywy charakter,
wszak „Rompski dbał również w tym dramacie o atrakcyjność wizualną i choreograficzną”5. Jeżeli natomiast, jak czytamy we wprowadzeniu do „Dramatów kaszubskich”
J. Rompskiego, w jego treści „Pojawiają się sekwencje obrazów z tańcami: wabienia,
wykonanym przez młodych mężczyzn (Zieleńców), dziękczynienia (Czarodziej-Guślarz), rytuały mocy stron świata, obrzędy ognia odwołujące się do pradawnej wiary
w moc żywiołu, zwroty pochwalne ku słońcu i księżycowi, wreszcie taniec ukazujący
pochwycenie dziewczyny-kani”6, to przy tym wszystkim „Widać w tym dramacie dostosowanie obrzędu do nadrzędnego celu estetycznego, jakim było ukazanie żywotności dawnych kaszubskich rytuałów i ich symboliczno-antropologicznej zgodności z najdawniejszymi kultami magicznymi pierwotnych kultur”7. Jak bowiem powiedziano, ludowy charakter dramaturgicznego widowiska „ścinania kani” będzie zawsze widoczny, bo takim przede wszystkim ono jest, i jego dramaturgia zawsze będzie kierowała
uwagę widza na ten właśnie zwyczaj podany jako widowisko, natomiast jego mityczne treści zawsze zaistnieją na drugim planie i zostaną zauważone nie przez wszystkich
czytelników czy widzów, ale przez niewielu, przygotowanych do ich odbioru, będąc ponadto dla szerokiego gremium wcale nie najważniejszymi, bowiem zawsze pierwsze
i najważniejsze będzie jakby nie było widowisko ścinania kani!
Kiedy jednak Majkowski w „Remusie” opowiedział w sobótkową noc „ścinanie kani”, nie krył, że poza tym widowiskiem, które z racji szczególnego znaczenia tej sceny potraktowane zostało tu przez niego jako obrzęd, najwięcej miało tam znaczyć zachowanie Remusa, a konkretnie symbolika jego gestu. Kiedy jednak tego gestu zabrakło, słusznie zinterpretowano to jako tragedię Remusa, zwyciężonego przez Smętka.
Wszystko byłoby dobrze, gdyby jej tak bardzo nie uogólniono i wręcz nie zuniwersalizowano, z czym Majkowski zapewne nie bardzo by się zgodził. Uznaje się bowiem,
podobnie jak Rompski, że „W tej przepięknej, poetyckiej wizji zwyczaju ścinania kani Majkowski stworzył misterium ideowych zmagań ludu, w którym walczą rozbite siły porządku i prawa z dziejowym złem, bezprawiem, niewolą”8. Z tym oczywiście trzeba się zgodzić, ale kiedy Rompski powiada dalej, że „Remus, symbol tej tragicznej walki i wizerunek poniewieranego w niewoli kaszubskiego ludu, podejmuje walkę z dziejowym złem, ale w godzinie czynu to zło odbiera mu wiarę we własne siły, w sens swego
posłannictwa”9, ostatnie słowa, które specjalnie zostały tutaj przez piszącego te słowa wytłuszczone, okazują się nadto ogólne i zupełnie pomijają rzeczywistą przyczynę
przegranej Remusa. Dlaczego Rompski tak bardzo to uogólnił, nie będziemy już tego
4
5
6
7
8
9

Por. D. Kalinowski, Dramaty Jana Rompskiego [w:] J. Rompski, Dramaty kaszubskie, s. 38.
Tamże, s. 40.
Tamże, s. 40-41.
Tamże, s. 41.
J. Rompski, Ścinanie kani (praca doktorska), s. 25.
Tamże, s. 26.
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bò lëdowi zwëk i jegò òbrzãdowô widzawiszczowòsc są tam nôlepi widzec i mają żëwi charakter, kò „Rómpsczi w ti dramie miôł téż starã ò wizualną ë chòreograficzną
atrakcyjnosc”5. Żlë zôs, jak czëtómë we wstãpie do „Dramatów kaszubskich” J. Rómpsczégò, w jegò zamkłoscë „Pòjôwiają sã sekwencje òbrazów z tuńcama: przënãcaniô,
wëkònónym bez młodëch chłopów (Zeleńców), dzëkczënieniô (Czarodzéj-Gùslôrz),
rituałë mòcë strón swiata, òbrzãdë ògnia, jaczé òdwòłują sã do pradôwny wiarë w mòc
żëwiołu, pòchwôlné zwrotë do słuńca ë miesądza, kùreszce tuńc ùkazëjący schwôcënié
dzéwczëca-kani”6, to kòl tegò wszëtczégò „Widzec je w ti dramie dostosowanié òbrzãdu
do nôdrzãdnégò esteticznégò célu, jaczim bëło ùkôzanié żëwòtnoscë dôwnëch kaszëbsczich rituałów ë jejich symbòliczo-antropòlogòwi zgódnoscë z nôdôwniészima magicznyma kùltama pierwòsznëch kùlturów”7. Jak bëło ju rzekłé, lëdowi charakter dramòwégò widzawiszcza „scynaniô kani” bãdze wiedno widzec, bò taczim przede wszëtczim òno je, i jegò dramaturgiô wiedno bãdze czerowała bôczënk òbzérnika na nen
prawie zwëk pòdóny jakno widzawiszcze, zôs jegò miticzné zamkłoscë wiedno zajistnieją na drëdżim planie i òstóną dozdrzóné nié bez wszëtczich czëtińców czë òbzérników, ale bez niewielnëch, przërëchtowónëch do jich òdbiéru, co wiãcy mdącë dlô szeroczégò gremium wcale nié nôwôżniészima, bò wiedno pierszé i nôwôżniészé bãdze,
jakbë nie bëło, widzawiszcze scynaniô kani!
Równak czedë Majkòwsczi w „Remùsu” òpòwiédzôł w sobótkòwą noc „scynanié
kani”, nie krił, że pòza tim widzawiszczã, chtërne temù że mô na scena òsoblëwi charakter, pòtraktowóné òstało tu bez niegò jakno òbrzãd, nôwiãcy miało tam znaczëc
zachòwanié Remùsa, a kònkretno symbòlika jegò gestu. Równak czedë negò gestu zafelowało, bëlno zjinterpretowóné to òstało jakno tragediô Remùsa, nad czim dobéł
Smãtk. Wszëstkò bë bëło dobrze, czejbë ji tak baro nie ùòglowilë i prawie nie zùniwersalizowalë, z czim Majkòwsczi gwës nie baro bë sã zgòdzył. Bò ùznôwô sã, pòdóbno jak Rómpsczi, że „W ti przepiãkny, pòeticczi wizje zwëkù scynaniô kani Majkòwsczi
stwòrził misterium dejowëch biôtków lëdu, w jaczim mòcë pòrządkù i prawa walczą
z dzejowim złã, bezprawim, niewòlą”8. Rozmieje sã, że z tim mùszi sã zgòdzëc, ale czedë Rómpsczi pòwiôdô dali, że „Remùs, symbòl ti tragiczny biôtczi i wizerënk pòniewierónégò w niewòlë kaszëbsczégò lëdu, bierze sã za biôtkã z dzejowim złã, ale w gòdzënie czënu no zło òdbiérô mù wiarã w gwôsną mòc, w sens swòji misje”9, slédné slowa, jaczé specjalno tu òstałë bez piszącégò ne słowa pògrëbioné, òkazëją sã nadto
òglowé i czësto pòmijają prôwdzëwą przëczënã przegróny Remùsa. Czemùż Rómpsczi
tak baro to ùòglowił, nie mdzemë ju tegò dochadac, bò wôżniészé je òbgôdanié bezpòstrzédni i jawerny przëczënë przegróny Remùsa.
5
6
7
8
9

Henë, s. 40.
Henë, s. 40-41.
Henë, s. 41.
J. Rompski, Ścinanie kani (doktorsczi dokôz), s. 25.
Henë, s. 26.
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dochodzić, bowiem ważniejsze jest omówienie bezpośredniej i rzeczywistej przyczyny przegranej Remusa.
W „Heroicznej biografii Remusa”, konkretnie w ostatnim rozdziale ją omawiającym,
bo druga część tej pracy każe widzieć powieść Majkowskiego „W zwierciadle kaszubskich wierzeń”10, zajmując się ostatnim etapem ewolucji tytułowego bohatera podczas
kreacji na solarnego herosa, zwróciłem uwagę, że Remus się w tej funkcji nie sprawdził, „ponieważ blask ognia wywołał mu z pamięci obraz rozstania z Klementyną pod
Bożą męką”11. Wskazałem przy tym na słowa Czernika o tychże dwóch mitycznych
prządkach, jak to „Komu duszę złamał grzech/ Tego razi prządek śmiech”, a stąd na
grzech spowodowany złamaniem szóstego przykazania, zwracając jednak głównie uwagę na „siłę tradycji”12, której Remus nie wziął wtenczas pod uwagę, i pomijając podczas kolejnego odpoznawania kreacji tego rycerza słońca, który był przecież „rycerzem
kaszubskim”, mitycznie nieważną sprawę, chociaż tutaj pierwszą w tymże całym mitycznym uniwersum – jego grzech cudzołóstwa13.
Pamięć o chlubnej przeszłości Kaszubów była rzeczywiście ważniejsza, ale zakochany Remus jeszcze wtedy jej nie tyle niespecjalnie rozumiał, co nie brał wobec swego uczucia tak pod uwagę, chociaż dostał na Zaborach solidną lekcję historii od brata
gospodarza. Ale ponieważ zbyt ogólnie odczytuje się podczas sobótkowego ścinania kani intencję Majkowskiego, trzeba wrócić do tego pierwszego zdarzenia. Remus wziął
sobie do serca słowa starej Julki i udał się na Łyskę, by otrzymać w wigilię św. Jana,
kiedy zapłoną podczas sobótkowej nocy ogniska na kaszubskich górach, „miecz i światło” pozwalające mu wyruszyć na krucjatę „wybawienia zaklętego zamku”14. Aby to
uczynić, trzeba mu było wiary, musiał w swoją moc uwierzyć. Lecz tego stara Julka nie
mogła mu już dać, wiarę musiał wykrzesać z siebie, ze swego jestestwa. A miało się to
stać właśnie w tę sobótkową noc, konkretnie podczas dziejącego się u stóp Łyski, więc
u jego stóp, kiedy stał na jej szczycie, widowiska ścinania kani mające mieć wobec tak
ważnego zdarzenia charakter rzeczywistego pradawnego obrzędu.
Towarzysząca Remusowi podczas tego widowiska Julka, niczym mistrz ceremonii,
najpierw zwróci swemu uczniowi uwagę na szczególne znaczenie tego pradawnego
zwyczaju, który, jak już powiedziano, ale nie zaszkodzi dla dobra sprawy powtórzyć,
niby to prezentowany w tej powieści jako widowisko zyskuje w tym momencie charakter i przede wszystkim energię oraz moc sakralnego obrzędu, jak to właśnie w dawnych przedchrześcijańskich czasach bywało, a następnie poda, co ma czynić, aby jego
posłannictwo się spełniło, oczywiście jeżeli Remus okaże się tego godnym! Bo jeżeli
10

Por. T. Linkner, W zwierciadle kaszubskich wierzeń, w: Heroiczna biografia Remusa, Gdańsk 1996,
s. 115.
11 Tamże, s. 105.
12 Tamże, s. 108.
13 Tamże, s. 108.
14 A. Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa. Życie i przygody Remusa, przekład Lecha Badkowskiego,
cz. III, s. 241.
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W „Heroicznej biografii Remusa”, kònkretno w slédnym dzélu, jaczi jã òmôwiô,
bò drëdżi dzél negò dokôzu kôże widzec pòwiesc Majkòwsczégò „W zwierciadle kaszubskich wierzeń”10, zajimając sã slédnym etapã ewòlucji titlowégò bòhatérë òbczas
kreacji na solarnégò herosa, dôł jem bôczënk, że Remùs sã w ti fùnkcji nie sprawdzył,
„bò blôsk ògnia wëwòłôł mù z pamiãcy òbrôz rozestaniô z Klementiną kòle Bòżi
mãczi”11. Kòl tegò wskôzôł jem na słowa Czernika ò nëch dwùch miticznëch prządkach, jak to „Kòmù dëszã złómôł grzéch/ Tegò razy prządków smiéch”, a stąd na grzéch
spòwòdowóny złómanim szóstégò przëkazaniô, równak dôwającë bôczënk na „mòc
tradicje”12, ò jaczi Remùs wnenczas, nie pòmëslôł, ë pòmijającë òbczas pòstãpnégò
òdpòznôwaniô kreacji negò ricerza słuńca, jaczi béł doch „kaszëbsczim ricerzã”, miticzno niewôżną sprawã, chòc tuwò pierszą w tim tu całim miticznym ùniwersum – jego grzéch cëzołóstwa13.
Pamiãc ò bùszny ùszłoce Kaszëbów pò prôwdze bëła wôżniészô, ale zakòchóny
Remùs tedë jesz ji, nié to, że niespecjalno jã rozmiôł, co nie brôł wòbec swòjégò ùczëcô
tak pòd ùwôgã, chòc dostôł na Zabòrach bëlną ùczbã historii òd brata gòspòdôrza. Ale
temù, że za baro òglowò òdczëtëje sã òbczas sobótkòwégò scynaniô kani jintencjã
Majkòwsczégò, nót je wrócëc do negò pierszégò zdarzeniô. Remùs wzął so do serca
słowa stôri Julczi i szedł na Łiskã, bë dostac w wilëją sw. Jana, czedë zapôlą sã òbczas
sobótkòwi nocë ògniszcza na kaszëbsczich górach, „miecz i wid” pòzwalającë mù jic
na krucjatã „wëbawieniô zaklãtégò zómkù”14. Abë to zrobic, nót mù bëło wiarë, mùszôł
w swòjã mòc ùwierzëc. Le tegò stôrô Julka ni mògła mù ju dac, wiarã mùszôł wëkrzesac
z se, ze swòjégò jestestwa. A miało sã to stac prawie w tã sobòtkòwą noc, kònkretno
òbczas dzejącégò sã pòd Łiską, wiãc pòd jegò nogama, czedë stojôł na ji czëpie, widzawiszcza scynaniô kani, mającé miec wòbec tak wôżnégò zdarzeniô charakter jawernégò pradôwnégò òbrzãdu.
Towarzącô Remùsowi òbczas negò widzawiszcza Julka, jak czejbë méster ceremònii,
nôprzód dô mù bôczënk na òsoblëwé znaczenié negò pradôwnégò zwëkù, chtëren, jak
ju bëło rzekłé, ale nie zaszkòdzy dlô dobra sprawë rzec jesz rôz, nibë to prezentowóny w ti pòwiescë jakno widzawiszcze dostôwô w tim sztóce charakter i przede wszëtczim energiã ë mòc sakralnégò òbrzãdu, jak to prawie w dôwnëch przedchrzescyjańsczich czasach biwało, a pòtemù pòdô, co mô robic, bë jegò misjô sã spełniła, rozmieje sã, żelë Remùs òkôże sã tegò wôrt! Bò jeżlë to widzawiszcze stôwô sã z wòlë stôri
Julczi òbrzãdã, jinicjëjąc sobótkã, chtërna téż bëła czedës òbrzãdã, ta zdwòjonô energiô dwùch òbrzãdów mô, rozmieje sã, pòsłużëc i pòmòc przemiónie Remùsa. Kò nie

10

Pòr. T. Linkner, W zwierciadle kaszubskich wierzeń, w: Heroiczna biografia Remusa, Gdańsk 1996,
s. 115.
11 Henë, s. 105.
12 Henë, s. 108.
13 Henë, s. 108.
14 A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa, pisënk ùrëchtowôł i jãzëk znormalizowôł J. Tréder, s. 399.
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to widowisko staje się z woli starej Julki obrzędem, inicjując sobótkę, która też była niegdyś obrzędem, ta podwojona energia dwóch obrzędów ma oczywiście posłużyć i pomóc metamorfozie Remusa. Bowiem nie przypadkiem to kaszubskie ścinanie kani dzieje się właśnie podczas sobótki, kiedy to dawniej wierzono, że trzeba pomóc tracącemu
w tę noc słońcu energię blaskiem ognisk, aby nie przytłumiły tej solarnej energii tak rychło ciemności nocy, aby dobra nie zwyciężyło absolutne zło i aby na czas tracącego solarną moc słońca ostała się w ludziach nadzieja na lepszą przyszłość. Majkowski wszak
tak powie:
– To, co widzisz, jest starodawny obraz, z którego barwy spłukał deszcz
i wypaliło słońce. Przed wielu wiekami ten obraz jaśniał w pełnym blasku wielkiego i świętego obrzędu i rozstrzygały się na nim wielkie sprawy. Teraz oni tam w dole będą sądzić swoje małe sprawy, a za swoje grzechy zetną kanię. I kiedy głowa kani spadnie pod katowskim mieczem, wtedy najżwawszy chłopiec wyskoczy tu na górę, zapali beczkę i łańcuchem
wyciągnie ja na pal. Po chwili zobaczysz, że na wszystkich górach wokoło zapalą się światła jak gwiazdy, które zeszły z nieba na naszą ziemię kaszubską. I wtedy masz czekać cudu. Weź tę paproć, którą ci daję, i kiedy
wokół rozbłysną ognie, zawołaj na tych w dole: „Do mnie!...” W którym
z nich jest jeszcze kropla krwi stolemów, ten stanie przy tobie. Potem wysoko podniesiesz tę paproć. Jeśli Bóg cię przeznaczył i nosisz w duszy to,
co powinieneś, wtedy w twoim ręku z paproci wykwitnie kwiat cudownej
jasności. I wtenczas nie tylko żywi z tej doliny garnąć się do ciebie będą,
lecz także zza jeziora, z miejsca gdzie stało święte miasto, ruszą się wielkie głazy czekające od tysiąca lat i jak duchy uroczystym korowodem
przyjdą do ciebie na tę górę, by ustawić się kręgiem wokół ciebie i skamienieć na znak, żeś ty wodzem i królem tej ziemi15.
Jeżeli bowiem ten dawny zwyczaj, który niegdyś odprawiano jako obrzęd, ostał się w pamięci ludu i dzieje się nawet jako widowisko, to ma swoje znaczenie, bo przecież każdy z uczestniczących w tym ludowym misterium staje się jego potencjalnym obrońcą,
a niektórzy okażą się rzeczywiście aktywnymi w swoim działaniu, jeżeli znajdzie się
odpowiedni przewodnik, który zagrzeje ich do czynu. Rolę stanicy, chorągwi towarzyszącej zawsze słowiańskim wojom w walce, Majkowski słowami Julki przyda tu owej
paproci, która najwięcej znaczyła podczas sobótki, kiedy to jej kwiatu szukali śmiałkowie w ciemnościach nocy w leśnej głuszy. Jeżeli Remus okaże się godnym, by przewodniczyć wielkiej sprawie, nie będzie musiał szukać w sobótkową noc kwiatu paproci,
ponieważ on sam rozkwitnie w jego rękach, w tej paproci przez niego podniesionej nad
15

A. Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa. Życie i przygody Remusa, przekład Lecha Bądkowskiego,
cz. III, s. 247.
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bez przëtrôfk no kaszëbsczé scynanié kani dzeje sã prawie òbczas sobótczi, czedë do
dôwni bëło wierzoné, że nót pòmóc tracącémù w ną noc słuńcu mòc blôskã ògniszczów,
abë nie zadëszëłë ti solarny energii tak chùtkò cemnoscë nocë, abë nad dobrã nie dobëło
absolutné zło i abë na czas tracącégò solarną mòc słuńca òstała w lëdzach nôdzeja na
lepszą przińdnotã. Tec Majkòwsczi tak rzecze:
– Co të tam widzysz, to jak stôrodôwny òbrôz, z chtërnégò krôsë spławił
deszcz i wëpiło słuńce. Przed wiele wiekami ten òbrôz szklił w całi krôsë
wieldżégò i swiãtégò òbrządkù i rozprôwiałë sã na nim wieldżé sprawë.
Bãdą òni terô tam w dole sądzëc swòje môłé sprawë wiesczé a za swòje
grzéchë zetną kaniã. Ale jak spadnie głowa kani pòd katowsczim mieczã,
tej nôchwatszi chłopôk wëskòczi tu w górã, zapôli beczkã i wëcygnie jã
na lińcuchù w górã. Chwila, a ùzdrzisz, jak na wszësczich górach wkół
zapôlą sã widë, jak gwiôzdë pôlącé, co zeszłë z nieba na tã naszą zemiã
kaszëbską. To ta chwila, w chtërny môsz żdac cëdu. Wez tã paproc, chtërnã
cë dajã, a jak załisną ògnie wkół, tej krzikni na tëch w dole: „Do mie!.”
W chtërnym z nich jesz kropla krëwi stolemów, ten do cebie sã garnąc
bãdze. Tej pòdniesesz tã paproc w górã. A żelë Bóg cë namienił i bãdzesz
miôł w dëszë, co trzeba, tej cëdownégò widu kwiat wëkwitniez z paprocë
w twòjim rãkù. Tej nié tëlé ny żëwi z dołu do cebie sã garnąc bãdą, ale
tam zeza jezora, z môlu, chdze stojało swiãté miasto, rëszą sã wieldżé
kamienie, żdającé òd tësący lat i ùroczëstim kòrowòdã pòwãdrëją chiże
jak dëchë do cebie na tã górã, bë sã ùstawic w krãgù wkół cebie i znowù
skamieniec na znak, żes të wódz i król ti zemi.15
Bò jeżlë nen dôwny zwëk, chtëren czedës béł òdprôwióny jakno òbrzãd, òstôł w pamiãcy lëdu i dzeje sã nawetka jakno widzawiszcze, to mô swòjé znaczenié, bò doch kòżden z ùczãstniczącëch w tim lëdowim misterium stôwô sã jegò pòtencjalnym òbróńcą, a niechtërny pò prôwdze òkôżą sã aktiwnyma w swòjim dzejanim, jeżlë naléze sã
pasowny prowadnik, chtëren pòdskacy jejich do dzejaniô. Rolã stanicë towarzący wiedno słowiańsczim wòjarzóm w biôtce, Majkòwsczi słowama Julczi dodô tu ny parpacy,
chtërna nôwicy znaczëła òbczas sobótczi, czedë to ji kwiatu szukelë smiałkòwie w cemnoscach lesny pùtawë. Żlë Remùs òkôże sã wôrtnym, bë przédnikòwac wiôldżi sprawie, nie mdze mùszôł szëkac w sobótkòwą noc kwiatu parpacy, bò òn sóm rozkwitnie
w jegò rãkach, w ti parpacy bez niegò pòdniosłi nad głową, bë wszëtcë nen kwiat parpacy dozdrzelë i ùznelë Remùsa za tegò, chtëren pòprowadzy jejich do dobëcô w wiôldżi
sprawie. Pradôwné ë bôjkòwé zamkłoscë mieszają sã tu z nowima, stôrô wiara z nową, żlë nié ò dôwnëch bògach tu sã gôdô, ale ò chrzescyjańsczim Bògù. Rozmieje sã,

15
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głową, by wszyscy ów kwiat paproci ujrzeli i uznali Remusa za tego, który poprowadzi ich ku zwycięstwu w wielkiej sprawie. Pradawne i baśniowe treści mieszają się tu
z nowymi, stara wiara z nową, jeżeli nie o dawnych bogach się tu mówi, ale o Bogu
chrześcijańskim. Oczywiście, ma to swój sens i znaczenie, bo przeddziejowa energia
ma być przecież zarzewiem energii kaszubskiego ludu w tym nowym czasie. Majkowski niczym Kochanowski tytułem „Pieśni świętojańskiej o sobótce” dawnego od nowego nie rozdziela, ale ze sobą łączy i kojarzy, pamiętając o znaczącej roli tradycji nie tylko w jego, ale każdej teraźniejszości.
Gdyby Remus posłuchał Julki, wszystko stałoby się wedle jej i Boskiej woli, ale zadziałał inny, najbardziej życiowy chciałoby się powiedzieć, ludzki czynnik. Blask płonących wokół świętojańskich ognisk obudził u Remusa skojarzenie z płonącym na Glonku
jesionem i przypomniało mu się rozstanie z Klementyną, które nie pozwoliło mu wykonać zadania. Tak więc, osobista tragedia odegrała w tym niespełnieniu się Remusa w swojej przywódczej roli najbardziej znaczącą, najważniejszą rolę. Może więc gdyby nie tylko obserwował widowisko ścinania kani, ale w nim uczestniczył, byłoby inaczej. Co
prawda, pamiętałby o swoim nieszczęściu, ale pozbawiony podczas ścinania kani ciężaru i poczucia swoich grzechów, jak symbolicznie miało to znaczyć, tu nade wszystko tego grzechu najważniejszego – cudzołóstwa, wykonałby powierzone mu przez Julkę zadanie i nie zwyciężyłby go Smętek. Takiego rozwiązania jednak Majkowski nawet nie zasugerował, ponieważ myślał zwrócić uwagę na tę pierwszą przyczynę niepowodzenia Remusa, która wiąże się z jego spotkaniem na Glonku z Klementyną i ich tragicznym
rozstaniem.
Oczywiście, nie można tu myśleć tylko o tamtej szczęśliwej i potem nieszczęśliwej
miłości Remusa, ale trzeba się zastanowić, dlaczego tak się stało i powiedzieć o tym
wszystkim, co zdarzyło się wcześniej. Bowiem gdyby nie to, o czym powie się za chwilę, Remus nie uznałby spotkania z Klementyną na Glonku za kłócące się z szóstym
przykazaniem i wtenczas nigdy by nie powiedziałby, że „Grzech popełniony przeze
mnie na modrych wodach wdzydzkich, odebrał mi moc dokonania cudu”16. Można mówić, że Remusowi zabrakło w noc świętojańską na Łysce wiary, można mówić, że przegrał ze Smętkiem, ale nie można powiedzieć słowami Rompskiego, że „to zło odbiera
mu wiarę we własne siły”17, jeżeli nie poprzedzi się tego podaniem konkretnej przyczyny, która doprowadziła do takiej sytuacji. Oskarżając tylko „zło”, sprowadza się
pojmowanie tej kluczowej kaszubskiej powieści do tak ogólnej kwestii, że od tego już
tylko krok do zatracenia wszystkiego w uniwersalizmie i uogólnieniu, co obecnie grozi jednostce w tym tak bardzo obecnie uznanym, by nie mówić, że wprost bezmyślnie
reklamowanym światowym globalizmie.
Zresztą, przypadek a może lepiej syndrom Remusa pozwala nie tylko to zrozumieć. Ponieważ odnosi się do konkretnej społeczności, oddaje głownie jej zachowania
16
17

Tamże, t. III, s. 253.
Por. J. Rompski, Ścinanie kani (praca doktorska), s. 26.
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że mô to swój sens i znaczenié, bò przeddzejowô energiô doch mô bëc zarzewiã energii kaszëbsczégò lëdu w tim nowim czasu. Majkòwsczi jak Kòchanowsczi titlã „Pieśni świętojańskiej o sobótce” dôwnégò òd nowégò nie rozdzeliwô, ale ze sobą łączi i kòjarzi, pamiãtającë ò bëlny rolë tradicje nié le w jegò ale kòżdi terôczasnoce.
Czejbë Remùs pòsłuchôł Julczi, wszëstkò stałobë sã wedle ji i Bòsczi wòlë, ale zadzejôł jinszi, nôbarżi żëcowi chcałobë sã rzec, lëdzczi czënnik. Blôsk pôlącëch sã wkół
swiãtojańsczich ògniszczów òbùdzył w Remùsu skòjarzenié z pôlącym sã na Glónkù
jasonã i przëbôczëło mù sã rozéńdzenié z Klementiną, jaczé nie pòzwòlëło mù wëkònac
zadaniô. Temù, òsobistô tragediô òdegrała w tim niespełnienim sã Remùsa w swòji
przédniczi rolë nôbarżi znôczącą, nôwôżniészą rolã. Temù téż, czejbë òn nié le òbserwòwôł widzawiszcze scynaniô kani, ale wzął w nim ùdzél, mòże bëłobë jinaczi. Prôwdac, pamiãtôłbë ò swòjim nieszczescym, ale wëzbëti òbczas scynaniô kani cãżaru i pòczëcô swòjich grzéchów, jak symbòliczno miało to znaczëc, tu przede wszëtczim negò
nôwôżniészégò grzéchù – cëzołóstwa, zrobiłbë zdóné mù bez Julkã zadanié i nie dobéłbë
nad nim Smãtk. Równak taczégò rozwiązaniô Majkòwsczi nawetka nie zasugerowôł,
temù że mëslôł dac bôczënk na tã pierszą przëczënã niepòwòdzeniô Remùsa, jakô parłãczi sã z jegò zéńdzenim na Glónkù z Klementiną ë jejich tragicznym rozestanim.
Rozmieje sã, ni mòże tu mëszlec le ò tamti szczestlëwi i pòtemù nieszczestlëwi miłoce Remùsa, ale nót je rozmëszlëc, czemùż tak sã stało i rzec ò tim wszëtczim, co
stało sã rëchli. Bò czejbë nié to, ò czim rzecze sã za sztót, Remùs nie ùznôłbë zéńdzeniô z Klementiną na Glónkù za sprzéczné z szóstim przëkôzanim i wtenczas nigdë nie
rzekł bë, że „Mój grzéch na mòdrich wòdach Wdzydzczich zabrôł mie mòc cëdu”16.
Mòże gadac, że Remùsowi zafelowało w swiãtojańską noc na Łisce wiarë, mòże gadac, że przegrôł ze Smãtkã, ale ni mòże rzec słowama Rómpsczégò, że „to zło òdbiérô
mù wiarã w gwôsną mòc”17, żlë nie pòprzedzy negò pòdanim kònkretny przëczënë,
jakô doprowadzëła do taczi sytuacje. Òskarżającë leno „zło”, sprowôdzô sã rozmienié ti nôwôżniészi kaszëbsczi pòwiescë do tak òglowi kwestii, że òd tegò ju le krok
do zatraceniô wszëtczégò w ùniwersalizmie i ùòglowienim, co terô grozy jednostce
w tim tak baro ùznónym, bë nie gadac, że wprost bezmëslno reklamòwónym swiatowim globalizmie.
Kùreszce, przëtrôfk a mòże lepi syndróm Remùsa pòzwôlô nié leno to zrozmiec.
Temù że tikô sã to kònkretny spòlëznë, przede wszëtczim òddôwô ji zachòwania i mentalnosc. Ale do sprawë! Remùs nie winiłbë sã tak baro za to, co stało sã na Glónkù, i na
Łisce ògnie sobótków nie òbùdzëłëbë w nim żódnégò skòjarzeniô, ani co wicy bùrza
nie zniszcziłabë òstrowù, dze bëło mù dóné przeżëc z Klemeńtiną tak wzniosłé misterium miłotnégò aktu, i nie spôliłbë sã téż jasón, czejbë nie jeden wczasnészi fakt, chtëren
mùszi ùznac za sprawczą mòc tegò wszëtczégò. Temù, czej nôprzód pòwiémë, że Smãtk
dobéł nad Remùsã, bò doch nasz bòhatéra nie pòdniósł ny witczi parpacë, bë òbùdzëc
16
17

Henë, t. III, s. 406.
Pòr. J. Rompski, Ścinanie kani (doktorsczi dokôz), s. 26.

ZKP_biuletyn_cz3:biuletyn ZKP a5

298

2011-01-14

10:16

Page 298

BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Referaty

i mentalność. Ale do rzeczy! Remus nie obarczyłby się ani tak bardzo winą za to,
co zdarzyło się na Glonku, i na Łysce ognie sobótek nie obudziłyby w nim żadnego
skojarzenia, ani tym bardziej burza nie zniszczyłaby wyspy, gdzie było mu dane przeżyć z Klementyna tak wzniosłe misterium miłosnego aktu, i nie spłonąłby także jesion, gdyby nie pewien wcześniejszy fakt, który trzeba uznać za sprawczą silę tego
wszystkiego. Otóż, zanim powiemy, że Smętek zwyciężył Remusa, bo przecież nasz
bohater nie podniósł owej wici paproci, by obudzić w kaszubskim ludzie wolę walki z tymże „dziejowym złem”18, trzeba wpierw zastanowić się nad tym, dlaczego do
tego doszło.
Zanim przyjdzie nam oskarżać Remusa i wszelkie inne Zło, pisane nawet wielką
literą, Majkowski każe swoim rodakom rozejrzeć się najpierw po własnym podwórku. Wszak łatwo zrzucać winę na innych, nie widząc własnej. Jeżeli to zrozumiemy,
wtenczas nawet lepiej pojmiemy Czernika, który przecież nie zawsze jest widziany
przez Majkowskiego tak absolutnie źle. Otóż, najpierw Remusa podstępnie ożeniono
z Trąbiną, ponieważ wioska nie chciała łożyć pieniędzy na utrzymanie wdowy. A przygotowano to precyzyjnie i perfidnie. Kiedy Remus wpadł do rzeki, co nie było żadnym przypadkiem, aby nie zachorował, rozgrzano go wódką, a potem umieszczono
w domu jego przyjaciela, gdzie Trąbina nim się zaopiekowała. Rozeszła się wtenczas
po wiosce plotka, że Remus trafił do jej łóżka. Znalazł się więc spreparowany powód,
aby go z wdową ożenić, co wkrótce się stało. Niewiele zorientowany w tym wszystkim ksiądz, udzielił im ślubu i tak niczego nie pojmujący Remus został mężem żony
zmarłego niedawno Trąby, który nieraz go przed swą żona ostrzegał. Ostatecznie się
z tym pogodził, ale, poza przekazywanymi na utrzymanie pieniędzmi, ze swoją urzędowo-kościelną żoną nie myślał się ani spotykać, ani do jej domu zaglądać. Kiedy
więc los pozwolił mu spotkać się z Klementyną, do której żywił już od dawna nieśmiałe uczucie, musiało się stać, co się stało. Ich szczęście nie mogło jednak trwać długo,
i to zarówno z jego własnej perspektywy, jak i Boskiej. Jak bowiem można było takie
postępowanie pochwalać u wiernego tak bardzo katolickim zasadom Kaszuby i jak
mógł to ścierpieć sam Remus, który tak bardzo wierny katolickiej wierze zawsze starał się być wierny kościelnej przysiędze. I właśnie to myślał uświadomić odbiorcy
Majkowski – zło czające się nie tylko w jego rodakach, w kaszubskim ludzie, ale także w innych, przestrzegających tak bezgranicznie, by nie powiedzieć, że bezmyślnie
dekalogu, bo przecież właśnie to przyczyniło się bezpośrednio do przegranej batalii
Remusa ze Smętkiem.
Oczywiście, powinno się to rozumieć nie tak bezpośrednio i bezkrytycznie. Przede
wszystkim trzeba w tym widzieć ślepe oddanie naszego bohatera wszelkim zasadom własnej wiary. Chociaż to nie to było pierwszą przyczyną jego tragedii. Doprowadziło do
niej egoistyczne wykorzystanie jej reguł przez tych innych. Na to jednak nie chce się

18

Tamże, s. 26.
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w kaszëbsczim lëdze wòlã biôtczi z tim „dzejowim złã”18, nót je pierwi rozmëszlëc
nad tim, czemùż do tegò przëszło.
Jesz czedë przińdze nama òskarżac Remùsa i wszelczé jinszé Zło, pisóné nawetka
wiôlgą lëtrą, Majkòwsczi kôże swòjim domôcym rozezdrzec sã nôprzód pò swòji
òbéńdze. Kò prosto je winic jinszich, nie widzącë swòji gwôsny winë. Żlë to zrozmiemë, wtenczas nawetka lepi pòznómë Czernika, chtëren doch wiedno je widzóny bez
Majkòwsczégò tak absolutno zle. Hewò, nôprzód Remùsa pòdstãpno òżenilë z Trąbiną, bò wioska nie chca dawac pieniądzy na ùtrzimanié gdowë. A przërëchtowóné to bëło dokładno i òchëbno. Czedë Remùs wpôdł w rzékã, co nie bëło niżódnym przëtrôfkã,
abë nie zachòrzôł, rozgrzóny òstôł wódką, a pòtemù pòłożóny béł w dodomie jegò
drëcha, dze zajimãła sã nim Trąbinô. Wnenczas pòszłë pò wsë klapë, że Remùs trafił
do ji łóżka. Nalôzł sã wiãc spreparowóny pòwód, abë gò z gdową òżenic, co wnetk sã
stało. Mało wiedzący ò tim wszëtczim ksądz, zdôł jich i tak nick nie rozmiejący Remùs
òstôł slëbnym białczi niedôwno ùmarłégò Trąbë, chtëren nierôz gò przed swòją slëbną
òstrzégôł. Òstateczno sã z tim pògòdzył, ale, òkróm dôwónëch na ùtrzimanié pieniądzy, ze swòją ùrzãdowò-kòscelną białką ni mëslôł ani sã pòtëkac, ani w ji dodóm
zazerac. Czedë wiãc kawel pòzwòlił mù pòtkac sã z Klementiną, do jaczi zëwił ju òd
dôwna niesmiałé ùczëcé, mùszało stac sã to, co sã stało. Równak jejich szczescé ni
mògło warac długò, tak z jegò gwôsny, jak ë Bòsczi perspektiwë. Bò jakùż mòżna bëło
taczé pòstãpòwanié pòchwalac ù wiérnégò tak baro katolicczim zasadóm Kaszëbë i jak
mógł to zlëdac sóm Remùs, chtëren tak baro wiérny katolicczi wierze wiedno miôł
starã bëc wiérnym kòscelny przësydze. I prawie to mëslôł dac do swiądë òdbiércowi
Majkòwsczi – zło tacącé sã nié le w jegò swòjôkach, w kaszëbsczim lëdze, ale téż w jinëch, tak bezgrańcowò przestrzegającëch, bë nie rzec, że bezmëslno dekalogù, bò doch
prawie to bëło bezpòstrzédną przëczëną przegróny biôtczi Remùsa ze Smãtkã.
Rozmieje sã, że miôłbë to rozmiec nié tak bezpòstrzédno i bezkriticzno. Przede
wszëtczim mùszi w tim widzec slepé òddanié naszégò bòhatérë wszelczim zasadóm
gwôsny wiarë. Chòc to nie bëło pierszą przëczëną jegò tragedii. Doprowadzëło do ni
sómné wëzwëskanié ji reglów bez nëch jinëch. Równak na to nie chce dawac apartnégò
bôczënkù. Lepi widzec w òstateczny przegróny Remùsa leno dobiwającë nad nim zło
i nad tim rozmëszlëc, jak czerowac bôczënk na kònkretną i jawerną tegò przëczënã. Tim
barżi żlë nicht specjalno ò nią nie pitô i nie kôże nad nią namëszlac.
Równak, żlë ju sã tim zajimómë, wôrt jesz dac bôczënk na religijnosc Remùsa. Żlë
kòl tegò, co sã stało, pòrównac jã z religijnoscą tamti wiesczi gromadë, jegò wiara
òkazëje sã bez felë. Równak nie òznacziwô to wcale, że miałabë bëc gódnô przikładu.
Prôwdac nie pòzwiemë ji fanaticzną, ale wëzbëtą równo jaczégò kriticëzmù. Prawie
taczé bezkriticzné pòddónié sã ji zasadóm, doprowadzëło Remùsa do nieszczescô
i w kònsekwencji tegò do wëgróny Smãtkã. Co wicy, zafelowało Remùsowi pòczëcô
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zwracać specjalnej uwagi. Lepiej widzieć w ostatecznej przegranej Remusa tylko zwyciężające go zło i nad tym się zastanawiać, aniżeli kierować uwagę na konkretną i rzeczywistą tego przyczynę. Tym bardziej, jeżeli o nią nikt specjalnie nie pyta i nie każe
się nad nią zastanawiać.
Jeżeli jednak już tym się zajmujemy, warto jeszcze zwrócić uwagę na religijność Remusa. Jeżeli przy tym, co się stało, porównać ją z religijnością tamtej wiejskiej gromady, jego wiara okazuje się nieskazitelna. Nie oznacza to jednak wcale, że powinna być
godna przykładu. Nie nazwiemy jej co prawda fanatyczną, ale pozbawioną jakiegokolwiek krytycyzmu. Takie właśnie bezkrytyczne poddanie się jej zasadom, doprowadziło Remusa do nieszczęścia i w konsekwencji tego do wygranej Smętka. Ponadto zabrakło Remusowi poczucia pewnej hierarchii w działaniu. Wszak tamto, co zdarzyło mu
się z Klementyną, powinno być nie tak ważne, jak pamięć o zmaganiach z Czernikiem
i uwaga skierowana przede wszystkim na jego zwycięstwo jako rycerza słońca nad rycerzem ciemności. Można wszak powiedzieć, że Remusa za ślepe oddanie szóstemu
przykazaniu spotkała kara. Że z perspektywy Boskiej była ona słuszna, świadczy najlepiej ostateczny akt, kiedy to Bóg, który miał uznać, czy Remus nadaje się na przewodnika rozpoznanego przez lud, okazał wobec jego niespełnionego czynu swą absolutną bierność. A przecież gdyby było inaczej, gdyby uznał jego ślepe oddanie chrześcijańskiej wierze za niesprawiedliwe, pozwoliłby mu nie tylko zwyciężyć, ale i obroniłby go na ostatek przed tragiczną śmiercią.
Wobec takiego biegu rzeczy, można powiedzieć, że Remus w tym miejscu i momencie – na szczycie Łyski – dotarł w swoim działaniu do kresu możliwości. Bo gdyby nie jego bezkrytyczna religijność, zapewne by zwyciężył. Ale w takiej sytuacji ten
etap walki ze Smętkiem musiał się właśnie tak zakończyć. Następny przeznaczył zapewne Majkowski synowi Remusa, który wychowany przez bezpruderyjną Klementynę, w przyszłości ani nie pozwoli się oszukać własnej gromadzie, ani nie podda się tak
bezwolnie jak Remus religijnym dogmatom – i oczywiście w batalii ze Smętkiem zwycięży. To oczywiście zrozumiałe, bo licząc wiek Remusa, dla jego syna pora działania
dla dobra Kaszub powinna już przyjść w Polsce wolnej. Że tak się stanie i rzeczywiście stało, można bez jakiejkolwiek obawy mówić, jeżeli przecież Majkowski nie pisał
„Remusa” pod pruskim zaborem, ale już w Polsce niepodległej. Wobec tego logicznie
biorąc, chociaż literacka fikcja nie zawsze logice musi być poddana, Remus batalię ze
Smętkiem musiał przegrać, natomiast jego syn, mający zaistnieć w tej samej przestrzeni, ale już w innym, lepszym czasie, musiałby ją wygrać i dlatego nie było już żadnej
potrzeby, aby o nim pisać. To oczywiście o Majkowskim, bo dzisiaj mamy tyle okazji,
by znowuż ten wątek podjąć. Wracając natomiast raz jeszcze do Remusa, trzeba w tym
miejscu powiedzieć, że na koniec doskonale zrozumiał, aby głównie dzieciom opowiadać o królewiance i zaklętym zamku. Wszak tylko one, podobnie jak jego syn uwolnią
się spod władzy smoka i odczarują zaklęty zamek.
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gwësny herarchie w dzejanim. Kò tamto, co zdarzëło mù sã z Klementiną, miałobë bëc
nié tak wôżné, jak pamiãc ò biôtkach z Czernikã i ùwôga sczerowónô przede wszëtczim
na jegò dobëcé jakno ricerza słuńca nad ricerzã cemnoscë. Mòże doch rzec, że Remùsa
za slepé òddónié szóstémù przëkôzaniu spòtkała kara. Że z Bòsczi perspektiwë bëła òna
sprawiedlëwô, nôlepi swiôdczi òstateczny akt, czedë to Bóg, chtëren miôł ùznac, czë
Remùs nadôwô sã na prowadnika rozpòznónégò bez lud, òkôzôł wòbec jegò niespełnionégò czënù swą absolutną biernosc. Doch czejbë bëło jinaczi, czejbë ùznôł jegò slepé òddónié chrzescyjańsczi wierze za niesprawiedlëwé, pòzwòliłbë mù nié le dobëwac,
ale i òbróniłbë gò na kùńc przed tragiczną smiercą.
Wedle taczégò biegù rzeczi, mòże rzec, że Remùs w tim môlu i sztóce – na czëpie
Łisczi – doszedł w swòjim dzejanim do zberkù mòżlëwòscy. Bò czejbë nié na jegò
bezkriticznô religijnosc, na gwës bë dobéł. Ale w taczi sytuacji nen etap biôtczi ze
Smãtkã prawie tak mùszôł sã zakùńczëc. Gwësno pòstãpny namienił Majkòwsczi sënowi Remùsa, jaczi wëchòwóny bez bezpruderijną Klementinã, w przińdnoscë ani nie
pòzwòli sã òszëkac gwôsny gromadze, ani tak bezwòlno nie pòddô sã jak Remùs religijnym dogmatóm – i rozmieje sã w biôtce ze Smãtkã dobądze. Rozmieje sã, że je to
zrozmiałé, bò rechùjącë wiek Remùsa, dlô jegò sëna czas dzejaniô dlô dobra Kaszëbsczi
miôłbë ju przińc w wòlny Pòlsce. Że tak sã stónie i pò prôwdze stało, mòże bez niżódnégò strachù gadac, żle doch Majkòwsczi nie pisôł „Remùsa” pòd prësczim zabòrã, ale
ju w samòstójny Pòlsce. Temù téż logiczno mëszlącë, chòc lëterackô fikcjô nié wiedno mùszi bëc pòddónô logice, Remùs biôtkã ze Smãtkã mùszôł przegrac, zôs jegò syn,
jaczi miôł zajistniec w tim samim rëmie, ale ju w jinym, lepszim czasu, mùszôłbë jã dobëc i temù nie bëło ju niżodny pòtrzebë, abë ò nim pisac. Rozmieje sã, że to ò Majkòwsczim, bò dzysô mómë tëli leżnoscy, bë zôs nen wątk pòdjic. Zôs wrôcającë jesz
rôz do Remùsa, nót je w nym môlu rzeknąc, że na kùńc bëlno zrozmiôł, abë przede
wszëtczim dzecóm òpòwiadac ò królewiónce i zaklãtim zómkù. Kò leno òne, pòdobno
jak jegò syn ùwòlnią sã spòd władzë smòka i òdczarzą zaklãti zómk.
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Pusta noc w poezji kaszubskiej
Śmierć zawsze stanowiła tajemnicę. Co staje się z człowiekiem po śmierci? Dokąd trafia i co się z nim dzieje po zakończeniu ziemskiego żywota? Wiarę w życie pozagrobowe spotykamy w najdawniejszych kulturach, mitach i religiach. Skoro życie człowieka nie kończy się wraz ze śmiercią, należy go w sposób godny pożegnać i odpowiednio zaopatrzyć na dalszą drogę. Z tego względu od pradawnych czasów pochówkom
towarzyszyły różne wierzenia i obrzędy. Najstarsze kultury pozostawiły po sobie ślady obrzędów pochówkowych1. Przejście ze świata żywych do świata cieni, świata zmarłych wymagało specyficznych zabiegów, umożliwiających osobie zmarłej godne bytowanie po śmierci.
Rozważania na temat zwyczaju pustej nocy w poezji kaszubskiej zostały podzielone na dwie części. Pierwsza część dotyczy zwyczaju pustej nocy, natomiast druga część
referatu stanowi próbę analizy pojęcia pusta noc w poezji kaszubskiej.

1. Pusta noc jako jeden ze zwyczajów
związanych ze śmiercią człowieka
Na Kaszubach jednym z obyczajów związanych ze śmiercią jest tzw. pusta noc.
Nie jest to zwyczaj tylko kaszubski, gdyż spotyka się go również w Lubawskiem, na
Mazowszu2 i w innych rejonach Polski. Zwyczaj czuwania przy zwłokach znany jest
w wielu kulturach3. W średniowieczu Kościół walczył z pogańskimi wigiliami, podczas
których tańczono, ucztowano i śpiewano „carmina diabolica”4. W XVII i XVIII wieku
wydano nawet zalecenia dyscyplinujące z powodu popełnianych podczas pustej nocy
nadużyć5. Praktykowane obecnie pustonocne nabożeństwo otrzymało swój pełny kształt
1
J. Perszon, Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe
na Kaszubach, Pelplin 1999, s. 7.
2
Podaję za: E. Breza, informacje od studentów filologii polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, Wydziału Humanistycznego w Mławie.
3
Prof. E. Breza wskazuje na prawosławny zwyczaj całonocnego czuwania przed świętami i przy
zwłokach zmarłych, zwany panichidą (Pan ‘wszystek, cały’ i nyks, nykt-ós ‘noc’), dziś o znaczeniu ‘pogrzeb’, po rosyjsku cełonosznoje bdienije.
4
Por. J. Perszon, dz. cyt., s. 197–198.
5
Prof. E. Breza wskazuje na zakaz wizytatorów diecezji chełmińskiej dotyczący urządzania pustych
nocy ze względu na nadużycia alkoholu, co znalazł w wizytacjach duszpasterskich bpa Szaniawskiego
z r. 1710 – kopie tych wizytacji znajdują się archiwum parafii św. Michała Archanioła w Lipuszu.
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Pùstô noc w kaszëbsczi pòezji
Smierc wiedno bëła krëjamnotą. Co dzeje sã z człowiekã pò jegò smiercë? Dokądka
jidze i co sã z nim dzeje pò zakùńczenim zemsczi drodżi? Wiarã w żëcé pò smiercë
spòtikómë w nôdawniészich kùlturach, mitach i religiach. Jeżlë żëcé człowieka nie
kùńczi sã razã ze smierca, nót je sã z nim ze tczą òddzãkòwac i przënôleżno òpatrzëc
na dalszą drogã. Dlôte òd pradôwnëch wieków grzebaniémù ùmarłëch towarzëłë rozmajité wierzenia i òbrzãdë. Nôstarszé kùlturë òstawiłë pò se turë pòchówkòwëch
òbrzãdów1. Przechôdzenié ze swiata żëwëch do swiata céni, do swiata ùmarłëch wëmôgało apartnëch starów, chtërne dôwałë zmarłémù człowiekowi wôrtné bëtowanié
pò smiercë.
Rozwôżania na témã zwëkù pùsti nocë w kaszëbsczi pòezji òstałë pòdzeloné na
dwie czãscë. Pierszô czãsc òpisëje zwëk pùsti nocë, zato drëgô czãsc referatu stanowi
próbã analizë pòchwôtu pùstô noc w kaszëbsczi pòézji.

1. Pùstô noc jakno jeden ze zwëków
związónëch ze smiercą człowieka
Na Kaszëbach jednym z òbëczajów związónëch ze smiercą je tzw. pùstô noc. Nie je to
zwëk blós kaszëbsczi, bò mòżna gò spòtkac téż w Lubawsczem, na Mazowszu2
a i w jinëch rejonach Pòlsczi. Zwëk dozdrzeniégò przë ùmarłim znóny je w wiele kùlturach3. W strzédnëch wiekach Kòscół biôtkòwôł z pògańsczima wigiliama, obczas jaczich tuńcowalë, jedlë i spiéwalë „carmina diabolica”4. W XVII i XVIII stalatim bëłë
wëdóné nawetka discyplinującé zastrzedżi z ti òrãdze, że obczas pusti nocë dochôdało do wiele nadùżëców 5. Praktikòwóné dzys pùstonocné nôbòżéństwò dostało swój
1
J. Perszón, Na sztradze żëcégò i smiercë. Pògrzebòwé i zaduszkòwé zwëczi, òbrzãdë i wierzenia na
Kaszëbach, Pelplin 1999, s. 7.
2
Pòdôwóm za: E. Bréza, jinfòrmcje òd sztudérów pòlsczi filologii Państwòwi Wëższi Warkòwi Szkòłë
w Cechanowie, Humanisticznégò Wëdzalu w Mławie.
3
Prof. E. Bréza wskazywô na prawosławny zwëk dozdrzeniégò bez całą noc przed swiãtama i przë
ùmarłëch, zwónym panichida (Pan ‘wszëstek, całi’ i nyks, nykt-ós ‘noc’), dzys w znaczenim ‘pògrzéb’,
pò ruskù całonosznoje bdienije.
4
Pòr.: J. Perszón, dok. cyt., s. 197-198.
5
Prof. E. Bréza wskazëje na zakôz wizytatorów chełmińsczi diecezji co do òdprôwianiô pùstëch noców z prziczinë picégò sznapsu, ò czim wiadło nalôzł w dëszpastersczich wizytacjach bpa Szaniawsczégò z r. 1710 – kopie tich wizytacjów są w archiwùm parafii sw. Michała Archanioła w Lëpùszu.
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prawdopodobnie w wieku XVIII lub w pierwszej połowie XIX wieku6. Dawniej
na Kaszubach czuwanie przy zwłokach odbywało się dwie lub trzy noce z rzędu. Obecnie przeważnie odbywa się w ostatnią noc przed pogrzebem. Zwyczaj ten, wypełniany modlitwami, śpiewaniem pieśni religijnych, a nawet wspólnym posiłkiem, jest głęboko wpisany w tradycję kaszubską. Emigranci kaszubscy przenieśli ten zwyczaj do Kanady7.
Modlitewne czuwanie przed pogrzebem uznawane jest za jeden z najważniejszych
elementów godnego, katolickiego pogrzebu. Wraz z następującymi później ceremoniami kościelnymi tworzy on kulminacyjną fazę obrządku pogrzebowego8. Odnowione po
Soborze Watykańskim II obrzędy pogrzebowe zalecają podtrzymywać miejscowe zwyczaje, wśród których wymienia się czuwanie w domu zmarłego. Jest to dla rodziny
ostatnia okazja, aby pobyć ze zmarłym, powspominać go, utrwalić jego obraz w pamięci i sercu9. To pełne wiary i chrześcijańskiej miłości uroczyste pożegnanie zmarłego ukazuje wielką godność człowieka oraz prawdę o Kościele, który jest wspólnotą dzieci Bożych. Tajemnica przejścia człowieka do życia wiecznego domaga się zatem poważnej,
pełnej pietyzmu i ciszy społecznej celebracji, jaką jest pusta noc10.
Rytuał pustej nocy ukazuje śmierć jako integralną część ludzkiego losu, daje nadzieję na wieczność, uczy szacunku dla doświadczeń zmarłego, scala przeszłość
z teraźniejszością i jednoczy wspólnotę11. Bliski kontakt ze zmarłym, duchowa łączność i pozostawanie z nim we wspólnocie wskazują na niezwykle ludzki wymiar
całego wydarzenia. Bywa ono nazywane „weselim ùmarłégò”. Stanowi osobliwe
święto ludzkiej godności. Przymiotnik „pùsti”, oznaczający w kaszubszczyźnie zarówno „niczym nienapełniony”, jak i „bezludny” oraz „jałowy”, w wyrażeniu „pùstô
noc” jest czasem żałoby, ale paradoksalnie wypełnionym wieloma bardzo ludzkimi
uczuciami12.
Czuwanie połączone jest z modlitwą recytowaną i śpiewaną. Szczególnie ten ostatni rodzaj modlitwy w świadomości Kaszubów uważany jest za lepszy, zgodnie ze słowami św. Augustyna: „Kto śpiewa, dwa razy się modli”. W niektórych wioskach istnieją tzw. grupy „spiéwôków”, liczące około 10-20 śpiewaków. Niektórzy korzystają przy
tym ze specjalnych śpiewników. Pieśni żałobne są bardzo długie, liczą nieraz po kilkanaście zwrotek. Większość z nich była wykonywana z pamięci (umożliwiała to technika memoryzacji). Nocne czuwanie rozpoczyna się zwykle pieśnią Ty któraś pięknie dni
6

Por. J. Perszon, dz. cyt., s. 198.
Ostatni przykład odprawienia pustej nocy u rodziny Szulistów w r. 1965. Por. E. Breza, Kaszubszczyzna/Kaszëbizna, Opole 2001, s. 320-321.
8
Por. J. Perszon, dz. cyt., s. 192.
9
S. Hołodok, Pogrzeb chrześcijański (V), http://www.bialystok.opoka.org.pl/czas/nr145/art.php?artykul=
10 Pustô noc, oprac. J. Perszon, Kartuzy 2000, s. 24.
11 W. Wencel, Pusta noc, http://kultura.wiara.pl/doc/452882.Pusta-noc
12 Por. S. Janke, Poezja kaszubska. Inspiracje i motywy, http://www.rastko.net/rastko-ka/content/
view/217/1/
7
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pełen sztôłt bòdôj w XVIII stalatim abò w pierszi pòłowie XIX stalatégò6. Przódë na
Kaszëbach czuwanié przë ùmarłim dérowało bez dwie abò trzë noce. Dzysô colemało
òdbiwô sã w òstatną noc przed pòchówkã. Nen zwëk, nafùlowóny mòdlëtwama, spiéwaniém nôbòżnëch piesniów a nawetka pòspólnym jedzeniém, je baro głãbòk wpisóny
w kaszëbską tradicjã. Kaszëbsczi emigrancë przenieslë nen òbëczôj do Kanadë7.
Mòdlëtewné czuwanié przed pògrzebã je ùznôwóné za jeden z nôwôżniészich elemeńtów pòczestnégò, katolëcczégò pògrzebù. Razã z nôslédnyma kòscélnyma ceremóniama ùsôdzô òno kùlminacjową fazã pògrzebòwégò òbrządkù8. Òdnowioné pò
II Watikańsczim Sobòrze pògrzebòwé òbrzãdë zalécają pòdtrzëmòwac môlowé zwëczi, westrzód jaczich wëmieniwô sã czuwanié w chëczë ùmarłégò. Je to dlô rodzënów
òstatnô leżnota, bë pòbëc ze zmarłim, pòwspòminac gò, zachòwac jegò òbrôz w pamiãcë i w sercu9. To fùl wiarë i chrzescëjóńsczi miłotë ùroczësté òddzãkòwanié ze
zmarłim ùkazywô wiôlgą tczëwôrtnotã człowieka i téż prôwdã ò Kòscele, chtëren je
pòspólnotą Bòżich dzecy. Krëjamnota przéńdzeniégò człowieka do wiecznégò żëcô
domôgô sã wic òstateczny, fùl ùwôżaniégò i cëchòtë spòlëznowi celebracji, jaką je
pùstô noc10.
Rituał pùsti nocë ùkazywô smierc jakno jintegralny dzél lëdzczégò namienieniô,
dôwô nôdzejã na wiecznotã, ùczi pòczestnotë dlô doswiôdczeniów zmarłégò, łączi
ùszłotã z terëczasnotą i parłãczi pòspólnotã11. Blësczi kontakt z ùmarłim, dëchòwô łączba i ostôwanié z nim w zrzesznicë wskazywają na apartno lëdzczi wëmiôr całégò wëdarzeniô. Biwô òno nazéwóné „wieselim ùmarłégò”. Je apartnym swiãtã lëdzczi tczëwôrtnotë. Znankòwnik „pùsti”, chtëren òznacziwô w kaszëbiznie równo „niczin nienafùlowóny” jak i „bez lëdzy”, i téż „jałowi”, w wërażenim „pùstô noc” je czasã żałobë, ale
paradoksalno nafùlowónym baro lëdzczima wseczëcama12.
Czuwanié sparłãczoné je z recytowóną i spiéwóną mòdlëtwą. Òsoblëwie nen slôdny
ôrt mòdlëtwë w swiądze Kaszëbów ùznôwóny je za lepszi, jak ò tim pisze sw. Augùstin:
„Chto spiéwô, dwa razë sã mòdli”. W niechtërnëch wioskach dzejają tzw. karna „spiéwôków”, w jaczich je kòl 10-20 spiéwôków. Niejedny zwëskiwają do te specjalné ksążczi z piesniama. Żałobné piesnie są baro dłudżé, rechùją nierôz czilenôsce zwrotków.
Wikszosc z nich bëła spiéwónô z pamiãcë (co ùmòżliwia technika memòrizacji). Nocné
dozdrzenié zaczinô sã colemało òd piesni Të chtërnas piãkno dnie swòje skùńczëła.
6

Pòr.: J. Perszón, dok. cyt., s. 198.
Òstatny przikłôd òdprôwieniô pùsti nocë béł ù rodzënë Szulistów w r. 1965. Pòr.: E. Bréza, Kaszubszczyzna/Kaszëbizna, Òpòlé 2001, s. 320-321.
8
Pòr.: J. Perszón, dok. cyt., s. 192.
9
S. Hołodok, Chrzescëjóńsczi pògrzéb (V), http://www.bialystok.opoka.org.pl/czas/nr145/art.php?artykul=
10 Pùstô noc, òprac. J. Perszón, Kartuzë 2000, s. 24.
11 W. Wencel, Pùstô noc, http://kultura.wiara.pl/doc/452882.Pusta-noc
12 Pòr. S. Janke, Kaszëbskô pòézja. Jinspiracje i mòtiwë, http//www.rastko.net/rastko-ka/kontent/
view/217/1/
7
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swoje skończyła. Przed północą tradycyjnie wykonuje się Żegnam cię mój świecie
wesoły. Na repertuar składają się pieśni pokutne, psalmy, pieśni o męce Pańskiej, kantyki żałobne i pieśni ku czci świętych.
Odprawianiu pustej nocy towarzyszy odpowiednia scenografia. Trumnę (po kaszubsku zark) ze zmarłym ustawia się w gościnnym pokoju, w tzw. „pańskiej izbie”, na
przygotowanych ławkach lub stojakach. Wieko trumny z widocznym na niej znakiem
krzyża stoi w kącie izby. Obok podwyższenia z trumną znajduje się na stoliku ołtarzyk
z krucyfiksem, figurką Matki Boskiej i świecami. Stawia się także kwiaty. Między ołtarzykiem a trumną zostawia się wolne miejsce, aby dusza zmarłego mogła swobodnie
chodzić i stać u wezgłowia. Miejsce to jest zazwyczaj na tyle wąskie, aby nikt z żywych
nie mógł się tamtędy przedostać. Zwyczaj ten świadczy o powszechnej wierze w obecność zmarłego wśród żywych przed pogrzebem.
Zmarły leży na wznak, z rękami splecionymi w geście modlitwy. W rękach trzyma
obrazek ze świętym i różaniec. Różaniec uważa się za rodzaj „przepustki” do nieba. Czasami wkładano do trumny modlitewnik, z którego zmarły modlił się za życia. Jak podaje ks. J. Perszon, zwyczaj ten walnie przyczynił się do eliminacji z użytku wielu starych kancjonałów i książeczek do nabożeństwa13. Oprócz przedmiotów religijnych do
trumny wkłada się też przedmioty, które zmarły lubił za życia i które chciałby mieć
przy sobie. Mogą to być: rożek i paczka tabaki, papierosy, buteleczka z alkoholem, talia kart, drobne pieniądze, chusteczka do nosa, okulary, zegarek. Jeśli ktoś używał za
życia laski (po kaszubsku palëca, czij albo krëczew), także wkładano mu ją do trumny.
Zwyczaj obdarowywania zmarłych różnymi przedmiotami ma charakter uniwersalny.
Może wiązać się z przedchrześcijańskim wyobrażeniem życia za grobem, które było podobne do warunków ziemskich. W ten sposób usiłowano też prawdopodobnie zapobiec
niebezpiecznym powrotom ducha14.
Czuwanie przy trumnie zmarłego trwało początkowo przez całą noc. W późniejszych czasach zaczęto skracać ten obyczaj do godz. 24.00, a nawet do 22.00. W trakcie śpiewania czyniono przerwę na poczęstunek.

2. Motyw pustej nocy w poezji kaszubskiej
Motyw pustej nocy występuje w literaturze kaszubskiej, w tym w poezji kaszubskiej,
ale nie pojawia się zbyt często. W swoich rozważaniach oprę się na trzech tekstach poetyckich: dwóch lirykach Jana Karnowskiego: „Pùstô noc” i „Jô bëm leno chcôł” oraz
wierszu „Nie spiewôj pùsti nocë” Alojzego Nagla.
Pierwodruki obu przytoczonych niżej wierszy J. Karnowskiego ukazały się w zbiorze „Nowotné spiéwë (wiersze kaszubskie)”. Autor wydał je pod pseudonimem Wôs
Budzysz w Poznaniu w 1910 roku. Tomik poezji bruskiego poety, wówczas studenta
13
14

Por. J. Perszon, dz. cyt., s. 194-195.
Dz. cyt., s. 197.
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Przed północą tradicyjno spiéwô sã Żegnajã cã mój wiesołi swiece. Na repertuar skłôdają sã pòkùtné piesnie, psalmë, piesnie ò mãce Pańsczi, żałobné kanticzi i piesnie kù tczë
swiãtëch.
Odprôwianiémù pùsti nocë je dodónô przënôleżnô scenografiô. Trëma (jinaczi pò
kaszëbskù zark) z ùmrzikã ùstôwiónô je w jizbie dlô gòscy, w tzw. „pańsczi jizbie”, na
przëszëkòwónëch ławach abò stojidłach. Wiérzk trëmë z widzawnym na nim znakã
krziża stoji w nórce jizbë. Kòl pòdwëższeniégò z zarkã je pòstawiony na stółkù môłi
wôłtôrz z figùrką Matczi Bòsczi i swiécama. Stôwiô sã téż kwiatë. Midzë wôłtôrzëkã
a trëmą òstôwiô sã pùsti plac, abë dësza ùmarłégò mògła swòbódno chòdzëc i stojec
kòl wezgłowiô. Môl ten je colemało tak wąsczi, cobë nicht z żëjącëch ni mógł sã stadkã przedostac. Zwëk ten zaswiôdcziwô ò òglowi wierze w bëtnotã ùmarłégò westrzód
żëwëch przed pògrzebã.
Zmarłi leżi na wznak, z rãkama splotłima jak do mòdlëtwë. W rãkach trzimô òbrôzk
ze swiãtim patrónã i różańc. Kòrónka je ùwôżónô jakno ôrt „przepùstczi” do nieba.
Czasã do trëmë bëła wkłôdónô ksążeczka do nôbòżéństwa, z jaczi zmarłi mòdlił sã za
żëcô. Jak pòdôwô ks. J. Perszón, zwëk nen w wikszoscë sprawił, że wiele stôrëch kancjonałów i ksążeczków do nôbòzéństwa òstało zniszczonëch13. Króm religiowëch
przibòrów do trëmë wkłôdô sã téż rzeczë, jaczé zmarłi lubiôł za żëcô i chtërnë chcôłbë
miec przë se. Mògą to bëc: różk i tuta tobaczi, cygarëtë, sklóneczka ze szpritã,, kôrtë do
grë, drobné dëtczi, sznëpelduk, òkùlôrë, zégark. Jeżlë chtos za żëcégò chòdzył ò cziju (jinaczi pò kaszëbskù palëca, abò krëczew), tédë miôł włożony gò do trëmë. Zwëk wkłôdaniô zmarłim do trëmë rozmajitëch darënków mô ùniwersalny charakter. Mòże parłãczëc sã z przódëchrzescëjańsczim wëòbrażenim żëcô za grobã, chtërno bëło pòdobné
do zemsczich warënków. Tim spòsobã bòdôj próbòwóno przeszkòdzëc przińdzeniémù
nazôd dëcha14.
Czuwanié przë trëmie zmarłégò dérowało z pòczątkù bez całą noc. W pózniészich
czasach skrócywalë nen zwëk do 24..00 gòdzënë, a nawetka do 22.00. Òbczas spiéwaniégò bëła robionô przerwa na jedzenié.

2. Motiw pùsti nocë w kaszëbsczi pòézji
Mòtiw pùsti nocë wëstãpiwô w kaszëbsczi lëteraturze, w tim w kaszëbsczi pòézji, ale
nie pòjôwiô sã wiele razë. W swòjich rozwôżaniach wëkòrzistóm trzë pòeticczé tekstë:
dwa liriczi Jana Karnowsczégò: „Pùstô noc” i „Jô bëm leno chcôł” a téż wiérztâ „Nie
spiewôj pùsti nocë” Alojzégò Nôgla.
Pierwòdrëczi dwóch przëdstôwionëch niżi wiérztów J. Karnowsczégò ùkôzałë sã
w zbiérkù „Nowotné spiéwë (kaszëbsczé wiérztë)”. Autór wëdôł je pòd pseudonimã Wôs
Budzysz w Pòznaniu w r. 1910. Zbiérk pòezjów brusczégò pòétë, wnenczas sztudérë
13
14

Pòr., J. Perszón, dok. cyt., s. 194-195.
Dok. cyt., s. 197.
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Seminarium Duchownego w Pelplinie, został przyjęty bardzo przychylnie, zwłaszcza
przez cenionego przez autora Aleksandra Majkowskiego.
Pùstô noc15
Smùtno jak czej na smãtôrzu,
Tam gdze pierwi bëło gwësnie –
Dôwno òni pòchòwali
Naszé spiéwë, naszé piesnie!
Miesąc w czôrnëch brodzy chmùrach,
Nocë płaczą gòrzczé rosë,
Leno jałówc szumi w bòrze,
Leno kwitną szaré wrzosë.
Skòwrónk skrzidła swòje wtulëł,
Bòcón wcôle nie klekòce,
Lëdzóm płaczczé w òczach stoją
Dëcht, jak czedë w „pùsti nocë!”
Za to żesta pòchòwali
Naszé piesnie, naszé spiéwë,
Za to kwitną wama wrzosë,
Za to wiãdną wama séwë!
Za to Pón Bóg waju kôrze
Wszãdze: w pòlu, łące, bòrze!
Stanisław Janke stwierdza, że metaforyczna nazwa tego przedpogrzebowego spotkania stała się po prostu trafnym określeniem sytuacji kaszubszczyzny, przeważnie rozpaczliwej i tragicznej. Jan Karnowski za śmierć rodzimej mowy i kultury wini swoich pobratymców, których Bóg za to zaniedbanie ukarał jałową, nieurodzajną ziemią16. Motyw kary współgra z nastrojem i wymową całego utworu, który przybiera
formę lamentacji.
W kolejnym wierszu „Jô bëm leno chcôł”17 ten sam poeta pisze:
15 Tekst utworu pochodzi ze zbioru Jana Karnowskiego Nowotné spiéwë i wiersze, Gdynia 1958, s.27.
W referacie przyjęto pisownię zastosowaną w opracowaniu: S. Janke Poezja kaszubska. Inspiracje i motywy, dz. cyt.
16 Por. S. Janke, dz. cyt.
17 Tekst utworu według: Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.), przër. R. Drzéżdżón,
G. J. Schramke, Gdiniô 2004, s.73
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Dëchòwnégò Seminarium w Pelplinie, òstôł przëjãti baro przichilno, òsoblëwò bez cenionégò bez autora Aleksandra Majkòwsczégò.
Pùstô noc15
Smùtno jak czej na smãtôrzu,
Tam gdze pierwi bëło gwësnie –
Dôwno òni pòchòwali
Naszé spiéwë, naszé piesnie!
Miesąc w czôrnëch brodzy chmùrach,
Nocë płaczą gòrzczé rosë,
Leno jałówc szumi w bòrze,
Leno kwitną szaré wrzosë.
Skòwrónk skrzidła swòje wtulëł,
Bòcón wcôle nie klekòce,
Lëdzóm płaczczé w òczach stoją
Dëcht, jak czedë w „pùsti nocë!”
Za to żesta pòchòwali
Naszé piesnie, naszé spiéwë,
Za to kwitną wama wrzosë,
Za to wiãdną wama séwë!
Za to Pón Bóg waju kôrze
Wszãdze: w pòlu, łące, bòrze!
Stanisłôw Janke scwierdzywô, że metafòricznô pòzwa tegò przedpògrzebòwégò
pòtkaniô stała sã bëlno trôfionym òkreslenim sytuacji kaszëbiznë, z wiksza rozpaczlëwi i tragiczny. Jón Karnowsczi za śmierc rodny mòwë òbwiniwô swòjich pòbratimców, chtërnëch Bóg za to zaniedbanié ùkôrôł jałową, nieòbrodzajną zemią16.
Mòtiw karë wespółgrô z nastrojã i wëmòwą całégò ùsôdzkù, chtëren dostôwô fòrmã
lameńtacji.
W pòstãpny wiérzce „Jô bëm leno chcôł”17 ten sóm pòéta pisze:

15 Tekst wiérztë pòchôdô ze zbiérkù Jana Karnowsczégò Nowotné spiéwë i wiersze, Gdiniô 1958, s.27.
W referace przëjãto pisënk zastosowóny w òpracowanim S. Jankégò Kaszëbskô pòézjô. Jinspiracje
i mòtiwë, dok. cyt.
16 Pòr. S. Janke, dok. cyt.
17 Tekst dokôzu wedle: Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (do 1990r.), przër. R. Drzéżdżón, G.
J. Schramke, Gdiniô 2004, s. 73.
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Jô bëm leno chcôł,
Żebë twòji mòwë,
Co ją Pón Bóg dôł,
Nie przëkrëłë grobë –
Żebë zawdë précz,
Tësąc lôt esz żëła,
Nigdë twòjô chëcz,
Dlô ni klôtką bëła –
[…]
Żebës mòwã jak czej żonã
Całé żëcé miôł,
Ji twé mëslë, ji twé żôle,
Całą dëszã dôł…
Dôwno bë sã rozwidniła
Smùtnô „pùstô noc”,
Dalek bë sã òdzéwała
Twòji piesni mòc.
Poeta porównuje sytuację języka kaszubskiego do smutnej pustej nocy. Śpiewa jej pieśń,
jak w czasie pustej nocy śpiewacy modlą się przy trumnie zmarłego. Nie jest to do końca zgodne z tradycją pustej nocy, gdyż mowa kaszubska żyje jeszcze w domach prostych ludzi. W przeciwieństwie do poprzedniego utworu Karnowski nie poprzestaje na
skardze i żalu; wyraża nadzieję na rozkwit rodzimej mowy, wierzy w jej moc i siłę. Jest
to mowa dana od Boga, dlatego należy jej się cześć.
Ponad pół wieku później Alojzy Nagel niczym nieugięty rycerz wciąż jeszcze broni piękna starej mowy słowiańskiej, która bynajmniej nie umarła i co więcej, na pewno doczeka się lepszych dni18. Pierwodruk tego utworu ukazał się w zbiorze „Procem
nocë” w 1970 roku w Gdańsku, potem był przedrukowywany w pozostałych zbiorach
wierszy Nagla i różnych antologiach poezji. Znamienne jest, że tytuł „Nie spiewôj pùsti
nocë” znalazł się w tytule zbioru liryków wydanych w 1997 roku.
Nie spiewôj pùsti nocë 19
Nie spiewôj pùsti nocë
Z dôleka mërgô wid
18

Por. S. Janke, dz. cyt.
Tekst według: Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.), przër. R. Drzéżdżón, G. J.
Schramke, Gdiniô 2004s.73; ostatnia zwrotka w pisowni współczesnej (E.B). W trzeciej zwrotce wiersza w antologii Dzëczé gãsë wers trzeci występuje w postaci: „To dzérzkô stoji dąb”, co w żaden sposób nie oddaje pierwowzoru.
19
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Jô bëm leno chcôł,
Żebë twòji mòwë,
Co ją Pón Bóg dôł,
Nie przëkrëłë grobë –
Żebë zawdë précz,
Tësąc lôt esz żëła,
Nigdë twòjô chëcz,
Dlô ni klôtką bëła –
[…]
Żebës mòwã jak czej żonã
Całé żëcé miôł,
Ji twé mëslë, ji twé żôle,
Całą dëszã dôł…
Dôwno bë sã rozwidniła
Smùtnô „pùstô noc”,
Dalek bë sã òdzéwała
Twòji piesni mòc.
Pòéta pòrównywô sytuacjã kaszëbsczégò jãzëka do smùtny pùsti nocë. Spiéwô dlô ni
piesniã, jak òbczas pùsti nocë spiéwôcë mòdlą sã przë trëmie zmarłégò. Nie je to do
kùńca zgódné z tradicją pùsti nocë, bò kaszëbskô mòwa żëje jesz w chëczach prostëch
lëdzy. Procëmno do wczasniészégò dokôzu Karnowsczi nie pòprzestôwô na skardze
i żalu; mô nôdzejã na òdrodzenié rodny mòwë, wierzi w ji mòc i sëłã. Je to mòwa dónô
òd Bòga, dlôte nôleżi ji sã tcza.
Wëżi pòłowã wiekù pózni Alojzy Nôdżel jak nieùdżãti wòjôrz wcyg jesz bróni piãkna stôri słowiańsczi mòwë, chtërna bënômni nie ùmarła, a co wiãcy, na gwës dożdô lepszich dni18. Pierwòdrëk negò dokôzu ùkôzôł sã w zbiérkù „Procëm nocë” w rokù 1970
we Gduńskù, pòtemù béł przedrëkòwóny w zaòstałëch zbiérkach wiérztów Nôgla i rozmajitëch antologiach pòézji. Znamienné je, że titel „Nie spiewôj pùsti nocë” nalôzł sã
w titule zbiérkù lirików wëdónëch w 1997 rokù.
Nie spiewôj pùsti nocë 19
Nie spiewôj pùsti nocë
Z dôleka mërgô wid
18

Pòr. S. Janke, dok. cyt.
Tekst wedle: Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (do 1990r.), przër. R. Drzéżdżón, G. J. Schramke, Gdiniô 2004 s.73; òstatnô zwrotka w terëczasnym pisënkù (E.B). W trzecy zwrotce wiérztë w antologii Dzëczé gãsë trzecô réżka wëstãpiwô w pòstaceji: „To dzérzkô stoji dąb”, co w niżóden spòsób nie
òddôwô praùsôdzkù.

19
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Kaszëbskô mòwa snôżô
Jesz lepszych dożdô dni.
Jak wòjôrz stojã z barnią
Przez dłudżi, dłudżi cząd
I barniã wiôldżi karna
Słowiańsczich stôrëch słów.
Kaszëbskô mòwa nasza
Je pësznô tak jak zymk
Ju dzys sã nie ùrzasnã
Że stracã snôżosc ji.
Chòc krzëkwë dmią i chaje
Na dzérzkô je jak dąb
Chòc szor żałobno graje
Nie ùzdrzi gdze ji grób.
Jô wzéróm na Warszawã
Dze sã dozérô ją
Czë wikszi dopnie sławë
Czekawi baro żdżã.
Pierwsza zwrotka wiersza A. Nagla nawiązuje do zwyczaju śpiewania pustej nocy dla
kogoś, kto odchodzi na zawsze z tego świata. Utwór zawiera przestrogę przed możliwością odbycia tego rytuału w intencji mowy kaszubskiej, która jawi się poecie w perspektywie śmiertelnego zagrożenia20. Jednak nastrój tego utworu zdecydowanie różni
się od nastroju wiersza Jana Karnowskiego. Autor wierzy, że mowa kaszubska nie zaginie, ale doczeka lepszych dni. Poeta broni starych słowiańskich słów, aby nie zanikły z użycia. Język kaszubski jest bardzo piękny, piękny jak wiosna. Nic mu nie przeszkodzi, będzie wieczny, nie zaginie. Autor daje wyraźnie do zrozumienia, że stanie się
to nie za sprawą samych Kaszubów, ale władz centralnych w Warszawie, które jakoby
miałyby się o nią troszczyć21.
S. Janke stwierdza, że każdego z poetów po trochu zawiodła intuicja. Kaszubszczyzna nie jest okazem zdrowia, ale przecież jeszcze nie umarła. Żyje, bo przyszli jej z pomocą sami Kaszubi, a nie jacyś anonimowi politycy czy urzędnicy ze stolicy22. Patrząc
na rozkwit języka kaszubskiej i jego nobilitację w szeroko pojętej kulturze, pozostaje
zgodzić się z tym zdaniem.
20
21
22

J. Samp, Poezja rodnej mowy, Gdańsk 1985, s. 49.
Por. S. Janke, dz. cyt.
J.w.
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Kaszëbskô mòwa snôżô
Jesz lepszich dożdô dni.
Jak wòjôrz stojã z barnią
Przez dłudżi, dłudżi cząd
I barniã wiôldżi karna
Słowiańsczich stôrëch słów.
Kaszëbskô mòwa nasza
Je pësznô tak jak zymk
Ju dzys sã nie ùrzasnã
Że stracã snôżosc ji.
Chòc krzëkwë dmią i chaje
Na dzérzkô je jak dąb
Chòc szor żałobno graje
Nie ùzdrzi gdze ji grób.
Jô wzéróm na Warszawã
Dze sã dozérô jã
Czë wikszi dopnie sławë
Czekawi baro żdżã.
Pierszô sztrofka wiérztë A. Nôgla nawlékô do zwëkù spiéwaniô pùsti nocë dlô kògòs,
chto òdchôdô na wiedno z tegò swiata. Dokôz òbjimô przestrogã przed mòżlëwòtą
òdprawieniô tegò rituału w jintencji kaszëbsczi mòwë, chtërna pòjôwiô sã przed pòétą
w perspektiwie smiertelny zagróżbë20. Mimò tegò nastrój negò dokôzu dërno jinaczi
sã òd nastroju wiérztë Jana Karnowsczégò. Autór wierzi, że kaszëbskô mòwa nie zadżinie, ale dożdô lepszich dni. Pòéta bróni stôrëch słowiańsczich słów, bë nie zdżinãłë
z ùżëcô. Kaszëbsczi jãzëk je baro piãkny, piãkny jak zymk. Nick mù nie przeszkòdzy,
bãdze dérowôł wieczno, nie zadżinie. Autór dôwô wërazno do zrozmieniô, że stónie sã
to nié za sprawą sómëch Kaszëbów, leno centralny władzë z Warszawë, chtërna miałabë miec ò niã starã 21.
S. Janke scwierdzywô, że kòżdégò z pòétów kąsk òcëganiła jintujicjô. Kaszëbizna
nie je òkazã zdrowiô, ale doch jesz nie ùmarła. Żëje, bò przëszlë ji na pòmòc sami
Kaszëbi, a nié jaczis nieznóny pòliticë czë ùrzãdnicë ze stolicë22. Zdrzącë na rozwij
kaszëbsczégò jãzëka i jegò nobilitacjã w szerok pojąti kùlturze, zaòstôwô zgòdzëc sã
z tim zdanim.
20
21
22

J. Samp, Pòézja rodny mòwë, Gduńsk, 1985, s. 49.
Pòr. S. Janke, dok. cyt.
J. w.
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Reasumując, temat pustej nocy w poezji kaszubskiej jest nieodłącznie związany
z motywem mowy kaszubskiej. To dla niej śpiewa się pustą noc. Język kaszubski,
mimo profetycznych zapowiedzi o jego wyginięciu, nie zaginął. Wręcz przeciwnie,
kwitnie w szkołach, urzędach, kościele, na uniwersytetach. Nie jest to może taki stopień znajomości, jaki marzy się działaczom i miłośnikom kaszubszczyzny, nie można
jednak śpiewać mu pustej nocy.
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Reasëmùjącë, téma pùsti nocë w kaszëbsczi pòézji je nieòdstójno związónô
z mòtiwã kaszëbsczi mòwë. To dlô ni spiéwô sã pùstą noc. Kaszëbsczi jãzëk, mimò
profeticznëch zapòwiôdaniów ò jegò zadżiniãcym, nie zadżinął. Prawie na òpak,
rozkòscérzô sã w szkòłach, ùrzãdach, kòscele, na ùniwersytetach. Nie je to mòże taczi
stãpiéń znajemnotë, ò jaczim marzą dzejarze i lubòtnicë kaszëbiznë, ni mòżna równak
spiewac mù pùsti nocë.
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Róża Wosiak-Śliwa (Uniwersytet Gdański)

Drobiazgi gramatyczne,
czyli … co gnębi piszących Kaszubów
(Pogadanek popularnych
o języku kaszubskim cz. 2.)
W ubiegłym roku zapoczątkowałam serię omawiającą w sposób popularny problemy
gramatyczne, z jakimi borykają się na co dzień piszący Kaszubi: literaci, dziennikarze,
nauczyciele – prawie wszyscy znający mowę kaszubską z rodzinnych domów, przelewający na papier to, co stworzą, powiedzą czy usłyszą, a nie znający podstaw gramatycznych swojego pierwszego języka. Odpowiedziałam wtedy na dwa pytania: Skąd
wzięły się w języku kaszubskim osobliwe samogłoski é, ó, ô? oraz Dlaczego w odmianie wielu kaszubskich wyrazów występują oboczności e : é, o : ó, a : ô?
Dziś postaram się wyjaśnić Skąd wzięła się w języku kaszubskim głoska ë?
Wrócę tu do poprzedniego mojego artykułu1, gdzie mówiłam, że język kaszubski,
polski, czeski, rosyjski i wszystkie pozostałe języki słowiańskie miały wspólnego przodka – język prasłowiański (ps.). Język prasłowiański dysponował swoistym słownictwem (leksyką) i systemem gramatycznym nim rządzącym. Jeśli chodzi np. o fonetykę, to m. in. istniały wtedy tzw. samogłoski długie i krótkie. Zjawisko to nazywa się
iloczasem2. Była więc np. samogłoska długa i (zapisywana jak ii lub ī) i krótka i (zapisywana jak i, ĭ). Podobnie: długie y (zapisywane jak yy lub y-) i krótkie y (zapisywane jak y lub y̆), długie u (zapisywane jak uu lub ū) i krótkie u (zapisywane jak u lub ŭ).
Proces ten dotyczy również pozostałych samogłosek.
Język starokaszubski odziedziczył długie i krótkie samogłoski. Często mówi się wręcz
o tzw. dziedzictwie prasłowiańskim, czyli przejęciu przez kaszubszczyznę z ps. iloczasu3.
Na przełomie XV/XVI w. różnica iloczasu przeszła w różnicę barwy, co oznaczało
zanik opozycji samogłoska długa: samogłoska krótka i tym samym pojawienie się
w miejsce samogłosek długich i krótkich, dźwięków jakościowo różnych.
1

Por. R. Wosiak-Śliwa, Drobiazgi gramatyczne, czyli... co gnębi piszących Kaszubów. (Pogadanek
popularnych o języku kaszubskim cz. 1.), [w:] Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 2009, Gdańsk 2009,
s. 253–259.
2
Inaczej: czasem wymawiania (artykulacji) danej samogłoski.
3
R. Wosiak-Śliwa, Drobiazgi gramatyczne, czyli... co gnębi piszących Kaszubów. (Pogadanek popularnych o języku kaszubskim cz. 1.), [w:] Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 2009, Gdańsk 2009, s. 253.
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Róża Wòszôk-Slëwa (Gduńsczi Ùniwersytet)

Gramaticzné drobnotë,
to je… jaczé jiwrë mają piszący Kaszëbi
(Pòpùlarnëch gôdków
ò kaszëbsczim jãzëkù dzél 2.)
W ùszłim rokù zaczã jô seriã òmôwiającą na pòpùlarny ôrt gramaticzné sprawë,
z jaczima na co dzéń mają jiwer piszący Kaszëbi: pisarzowie, gazétnicë, szkólny – wnetka wszëtcë, co znają kaszëbską gôdkã z rodzynnëch dodomów, przeléwający na papiór,
co ùsadzą, rzeką czë ùczëją, a nie znają gramaticznégò spòdlégò swòjégò pierszégò jãzëka. Wtenczas òdpòwiedzała jem na dwa pitania: Skąd wzãłë sã w kaszëbsczim jãzëkù
òsoblëwé samòzwãczi é, ó, ô? a téż Czemù w òdmianie wiele kaszëbsczich słów widzec
są òbòcznoscë e : é, o : ó, a : ô?
Dzysô mdã miała starã wëdolmaczëc Skąd wzął sã w kaszëbsczim jãzëkù zwãk ë?
Wrócã tu do mòjégò pòprzédnégò artikla1, dze gôda jem, że kaszëbsczi, pòlsczi,
czesczi, rusczi jãzëk ë wszëtczé jinszé słowiańsczé jãzëczi miałë wespólnégò przódka
– prasłowiańsczi jãzëk (ps.). Prasłowiańsczi jãzëk dispònowôł swójną słowizną (leksyką) i gramaticzną systemą nią rządzącą. Żlë jidze np. ò fònetikã, to m.jin. bëłë wnenczas tzw. dłudżé i krótczé samòzwãczi. No zjawiszcze nazéwô sã jiloczasã 2. Tak tej béł
np. dłudżi samòzwãk i (zapisowóny jak ii abò ī) i krótczi i (zapisowóny jak i, ĭ). Jistno: dłudżé y (zapisowóné jak yy abò y-) i krótczé y (zapisowóné jak y abò y̆), dłudżé
u (zapisowóné jak uu abò ū) i krótczé u (zapisowóné jak u abò ŭ). Nen proces tikô sã
téż zaòstałëch samòzwãków.
Stôrokaszëbsczi jãzëk erbòwôł dłudżé i krótczé samòzwãczi. Czãsto prosto gôdô sã
ò tzw. prasłowiańsczim dzedzëctwie, to je wzãcym bez kaszëbiznã z ps. jiloczasu3.
Na przełómienim XV/XVI sta. różnica jiloczasu przeszła w różnicã farwë, co òznôczało zanik òpòzycji dłudżi samòzwãk: krótczi samòzwãk i temù przëszło pòjawienié
sã w môl dłudżich i krótczich samòzwãków, zwãków jakòscowò apartnëch.
1

Pòr. R. Wòszôk-Slëwa, Gramaticzné drobnotë, to je… jaczé jiwrë mają piszący Kaszëbi (Pòpùlarnëch
gôdków ò kaszëbsczim jãzëkù dzél 1.), [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 2009, Gduńsk 2009,
s. 253–259.
2
Jinaczi: czasã wëmôwianiô (artikùlacji) dónégò samòzwãkù.
3
R. Wòszôk-Slëwa, Gramaticzné drobnotë, to je… jaczé jiwrë mają piszący Kaszëbi (Pòpùlarnëch gôdków ò kaszëbsczim jãzëkù dzél 1.), [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 2009, Gduńsk 2009, s. 254.
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Interesująca nas kaszubska samogłoska ë powstała na obszarze całych Kaszub z dawnych samogłosek krótkich ĭ ( y̆), por. kasz. bòrdolëc sã ‘ubierać się przesadnie ciepło’
Sych I 60, czadzëc sã ‘dymić się, kopcić się, kurzyć się’ Sych I 144, gòlëc sã ‘golić się’
Sych I 338, gòscëc sã ‘gościć się’ Sych I 345, lëstowiczé ‘listowie’ Sych II 359, proscëc
‘czynić prostym’ Sych IV 174; bële ‘byle’ Sych I 33, kmòtrowinë ‘obchód chrztu, chrzciny’ Sych II 176, mëszka ‘myszka’ Sych III 78.
Warto też wiedzieć, że ĭ ( y̆) nie przeszło w ë po spółgłoskach miękkich, np.: drëdżich,
tónich.
Z kolei ŭ przeszło w ë na Kaszubach środkowych i północnych; na południu natomiast realizowane jest jak u, np.: dëszno ‘parno, duszno’ Sych I 208, drëkarniô ‘drukarnia’ Sych I 238, Kaszëbka (pn, śr) || Kaszubka (pd) Sych II 145.
Dodatkowo ŭ nie przeszło w ë po spółgłoskach tylnojęzykowych i wargowych.
Ë na Kaszubach brzmi różnie4. Północ i środkowe Kaszuby to realizacja podakcentowanego ë pośrednia między ae oraz å artykułowana bez zaokrąglenia warg. Jej odpowiednikiem w pozycji nieakcentowanej jest dźwięk bliski lub równy e. W kaszubszczyźnie południowo-zachodniej jedną z najczęstszych realizacji ë jest dźwięk o barwie
e. Pd.-wsch. ë powstałe z i (y) w swej podstawowej postaci jest samogłoską co do pozycji języka pośrednią między y i ó, artykułowaną z zaokrągleniem warg.
Wreszcie trzeba też wspomnieć o tym, że na przełomie XIV/XV w. doszło do typowo kaszubskiej zmiany *ę w i, z czego i przeszło w ë, np. kasz. zëc ‘zięć’, klëczec
‘klęczeć’.

4

Por. Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdańsk, 2006, s. 225.
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Zajimający nas kaszëbsczi samòzwãk ë pòwstôł na òbéńdze całëch Kaszëb
z dôwnëch krótczich samòzwãków ĭ ( y̆), pòr. kasz. bòrdolëc sã ‘òblokac sã przesadno
cepło’ Sych I 60, czadzëc sã ‘dëmic sã, kùrzëc sã’ Sych I 144, gòlëc sã Sych I 338,
gòscëc sã Sych I 345, lëstowiczé Sych II 359, proscëc Sych IV 174; bële Sych I 33,
kmòtrowinë ‘chrzcënë’ Sych II 176, mëszka Sych III 78.
Wôrt téż wiedzec, że ĭ ( y̆) nie przeszło w ë pò mitczich samòzwãkach, np.: drëdżich,
tónich.
Znôwù ŭ przeszło w ë na westrzédnëch i nordowëch Kaszëbach; zôs na pôłnim realizowóné je jak u, np.: dëszno Sych I 208, drëkarniô Sych I 238, Kaszëbka (nor.,
westrz.) || Kaszubka (pôł) Sych II 145.
Do te ŭ nie przeszło w ë pò slédnojãzëkòwëch i lëpnëch spółzwãkach.
Ë na Kaszëbach brzëmi rozmajice4. Norda i westrzédné Kaszëbë to realizacjô pòdakcentowónégò ë pòstrzédnô midzë ae ë å artikùłowónô bez zaòkrãgleniô lëpów. Ji
òdpòwiednikã w nieakcentowóny pòzycji je zwãk blisczi abò równy e. W pôłniowòzapôdny kaszëbiznie jedną z nôczãstszich realizacjów ë je zwãk ò farwie e. Pôł.-wsch.
ë pòwstałé z i (y) w swi pòdstawòwi pòstacji je samòzwãkã co do pòzycji jãzëka
pòstrzédnim midzë y i ó, artikùłowónym z zaòkrãglenim lëpów.
Kù reszce nót je nadczidnąc ò tim, że na przełómienim XIV/XV sta. doszło do tipiczno kaszëbsczi zmianë *ę w i, z czegò i przeszło w ë, np. kasz. zëc ‘zãc’, klëczec
‘klãczëc’.

4

Pòr. Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdańsk, 2006, s. 225.
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Kaszubskie nazwy osób
związane z jedzeniem
Modele odżywiania się społeczeństwa uwarunkowane są sytuacją społeczno-gospodarczą, a także innymi czynnikami: tradycją, produkcją żywnościową, techniką przetwarzania surowców, poziomem świadomości higieny odżywiania itd. Dawna kuchnia kaszubska ma przede wszystkim charakter rybacko-chłopski, a cechuje ją prostota, skromność oraz pewne ubóstwo1. Zapachy tradycyjnych potraw kaszubskich – bazujących
na płodach rolnych, darach lasów, jezior, rzek i morza – przypominają dawne czasy, kiedy cała rodzina zasiadała do stołu po dniu ciężkiej pracy2.
Kaszubskie nazwy osób utworzone ze względu na jedzenie – pojmowane jako czynność, a także to, co się spożywa – pokazują, że wśród jedzących byli i są smakosze, miłośnicy określonych potraw, ludzie mający duży apetyt, także grymaszący przy jedzeniu, ale przede wszystkim łakomczuchy i obżartuchy. Ważne w nominacji okazują się
tu też sposób oraz tempo jedzenia, które wskazują na pewne reguły rządzące zachowaniem się podczas spożywania posiłku.
Celem pracy jest analiza semantyczna i językowa kaszubskich nazw osób związanych z jedzeniem, czyli motywowanych czynnością, sposobem, obiektem jedzenia,
a także cechą osoby ze względu na jej stosunek do jedzenia. Ekscerpcją objęto najważniejsze źródło materiałowe kaszubszczyzny autorstwa Bernarda Sychty3. Analizowaną
leksykę zilustrowano cytatami zarejestrowanymi przez Sychtę.

I Analiza semantyczna
W słownictwie określającym osoby ze względu na jedzenie można wyodrębnić następujące klasy semantyczne: człowiek łakomy, dużo jedzący, stale głodny, żarłok; człowiek jedzący powoli, żujący, mlaskający; człowiek mający upodobanie do potraw,
1

R. Wosiak-Śliwa, Kaszubskie nazwy przekąsek zimnych i gorących, [w:] Dzieje wsi pomorskiej. VI
Międzynarodowa Konferencja Naukowa, red. A. Chludziński, R. Gaziński, Dygowo-Szczecin, Pruszcz
Gdański 2007, s. 285.
2
W. Niemiec, Tradycyjna kuchnia kaszubska, Gdańsk 2006, s. 3-4.
3
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Gdańsk 1967-1973, 1976.
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Kaszëbsczé pòzwë lëdzy
zrzeszoné z jedzenim
Mòdele żëwieniégò sã spòlëznë są ùwarënkòwóné spòlëznowò-gòspòdarczą leżnosca,
a téż jinyma czënnikama: tradicją, produkcją żëwnoscë, techniką przetwôrzaniô sërowinë, niwizną swiądë higenë jedzeniô itd. Dôwnô kaszëbskô kùchniô przede wszëstczim mô rëbackò-chłopsczi charakter, a jegò znankama są prostota, òbëczajnota a téż
pewnô ùbògòsc1. Pôchë tradicyjny kaszëbsczi jôdë – jaczi spòdlim są gbùrsczé brzadë,
darë lasów, jezorów, rzéków i mòrzégò – przëbôcziwają dôwné czasë, czedë całô rodzëna sedzała kòle stołu pò całim dniu cãżczi robòtë2.
Kaszëbsczé pòzwë lëdzy ùsadzoné z pòzdrzatkù na jedzenié – rozmióné jakò czinnosc, a téż to, co sã jé – pòkazëją, że westrzód jedzącëch bëlë i są smaczkôsze, lubòtnicë
wëbróny jôdë, lëdze jaczi mają wiôldżi aptit, téż taczi, co wëmëszlają kòl jedzeniégò,
ale przede wszëtczim łaszczëwnicë i òbżartélcowie. Wôżné w pòzywanim òkazëją sã
tu téż spòsób ë chùtkòsc jedzeniô, chtërne wskazëją na gwësné reglë rządzącé zachòwanim sã kòle jedzeniô.
Célã negò dokôzu je semanticznô i jãzëkòwô analiza kaszëbsczich pòzwów lëdzy
zrzeszónëch z jedzenim, to je mòtiwòwónëch czënnoscą, spòsobã, òbiektã jedzeniô,
a téż znanką òsobë z pòzdrzatkù na ji stosënk do jedzeniô. Ekscerpcją òbjãła jem nôwôżniészé materiałowé zdrzódło kaszëbiznë autorstwa Bernata Zëchtë3. Analizowónô leksyka, òsta zjilustrowónô cytatama zapisónyma bez Zëchtã.

I Semanticznô analiza
W słowiznie pòzywający lëdzy z pòzdrzatkù na jedzenié mòże wëapartnic pòstãpné
semanticzné klasë: człowiek łaszczëwi, jaczi wiele jé, wcyg głodny, żérôk; człowiek,
jaczi pòmalë jé, żwiący, czablotający; człowiek, chtëren lubi jôdã, w jaczi je ùlubiony
1
R. Wosiak-Śliwa, Kaszubskie nazwy przekąsek zimnych i gorących, [w:] Dzieje wsi pomorskiej. VI
Międzynarodowa Konferencja Naukowa, red. A. Chudziński, R. Gaziński, Dygowo-Szczecin, Pruszcz
Gdański 2007, s. 285.
2
W. Niemiec, Tradycyjna kuchnia kaszubska, Gdańsk 2006, s. 3-4.
3
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Gdańsk 1967-1973, 1976.
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w których występuje ulubiony przez niego składnik pożywienia; człowiek grymaszący,
wybredzający w jedzeniu; człowiek dogadzający sobie w jedzeniu, smakosz; człowiek
mający dobry apetyt; dziecko brudzące się podczas jedzenia.
1. Człowiek łakomy, dużo jedzący, stale głodny, żarłok (46):
beron człowiek łakomy: Beron nie je nigdë najadłi (śr.); †dëgòla żarłok: Ten dëgùla
zjôdłbë kònia (Puzdrowo, Potęgowo, Niepoczołowice); déża żarłok: Przysł. Déża
nigdë nie wié, czej mô dosc (Rąb, Otalżyno, Łebińska Huta); głodniuch człowiek łakomy: Ten głodniuch le sã rôz w rokù najé, jak òn swiniã bije (Podjazy, Sulęczyno);
głodnis człowiek stale głodny: Nasz głodnis ju cygnie do chëczi (pn); chartôcz łakomiec, chciwiec: To je taczi chartôcz, ten bë chòc z wôłtôrza zeżarł (Jeleńska Huta);
jôdôcz ten, który dużo je: Taczich trzech jôdôczów ùżëwic nie je letkò; jôdôczka ta,
która dużo je: Ta jôdôczka pò niczim tak grëbô nie je; jôdajk, zob. jôdôcz; jôdajka forma żeńska od jôdajk; jôdôrz, zob. jôdôcz: To je ale jôdôrz; jôdôrka forma żeńska od
jôdôrz; nienajadłi łakomczuch: Nienajadłi je wiedno głodny, òn mô żôłądk bez dna;
nienażartélc człowiek nienasycony, chciwy, łakomy: Jô ce pònëknã, nienażartélcu,
ju zôs të mie wszëstkò wëżarł (pn); nienażartoch obżartuch, żarłok, łakomczuch: Tak
jôdł, jak le nienażartochòwie pòtrafią (Parchowo, Nakla, Jamno); nienażerlôk łakomczuch, żarłok: Jaż mie sã lëchò robi, czej jô wzérajã na tegò nienażerlôka, jak òn jé
(pn); nienażérca obżartuch, żarłok: Ja, lëdze, wa bë nie ùwierzëła, co to je za nienażérca (pd); † nienażartôla, zob. nienażérca: Të, nienażartôlo, tak długò mdzesz jôdł,
jaż z cebie nazôd pùdze (śr); nieòbòdnik obżartuch, łakomczuch: Ta sobie wzãła chłopa: pijôka, nieòbòdnika, kartownika (Rąb, Pomieczyno, Jeleńska Huta); nieòbòdnica kobieta objadająca się nad miarę: Co nieòbòdnica, ùgòspòdarzi, to òna zjé (Rąb,
Pomieczyno, Jeleńska Huta); òbłëdnik żarłok: Ten bë wilka zjôdł, taczi to je òbłëdnik
(Kępa Oksywska); òbłëdnica kobieta żarłoczna, łakoma: Nie wiém, że mòżeta taką
òbłëdnicã ùżëwic (Kępa Oksywska); òbżartélc żarłok: Tegò òbżartélca ni ma co prosëc
na wieselé, bò nas wszëtczich òbeżre (pn); òbżartuch żarłok: Ten òbżartuch wama tak
chiże nie wstanie òd stołu (pd); òbżartucha kobieta objadająca się nad miarę: Na
darmò ta òbżartucha nie je tak grëbô (pd); òbżarłok żarłok: Taczégò òbżarłoka ùżëwic
nie je letkò (pd); òbżérca żarłok: Òbżérca kamienie mòże jesc, temù sã nic nie stanie
(pd); papùżnik żarłok: Rôdbëm gò zaprosył, czej bë to taczi papùżnik nie béł (pd);
pòlizk łakomczuch: Të pòlizkù, wëlézesz të mie z ti szafë (Hel); pòżara żarłok: Tegò
pòżarë më ne ùżëwimë (Bor); † szrotownik człowiek mogący wiele zjeść: Tegò szrotownika je lepi przëòdzewac, jak żëwic; tłomica kobieta mogąca wiele zjeść: Të jes
takô tłomica, że cebie bëło bë lepi przëòdzewac, jak żëwic (Puckie); tłomca żarłok:
Chto to mòże taczégò tłomcã ùżëwic?! (Puckie); tłomczoch żarłok: Tłomczoch gôdô,
że nic nie jé, to je prôwda, bò òn nie jé, le rże (Puckie); tłomôl żarłok: Më ni mòżemë
temù tłomôlowi nastarczëc jedzeniô (Wejherowskie); tłomôla, zob. tłomôl; wielożérca
człowiek jadający dużo, żarłok: Më ni mòżemë dostarczëc jemù jedzeniégò, taczi to
je wielożérca (Kujaty, Żukowo, Otalżyno, Matarnia);
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przez niegò skłôdnik; człowiek wëmiszlający w jedzenim; człowiek, jaczi dogôdzô so
w jedzenim, smaczkôrz; człowiek, chtëren mô dobri aptit; dzeckò, co brudzy sã kòle
jedzeniô.
1. Człowiek łaszczëwi, jaczi wiele jé, wcyg głodny, żérôk (46):
beron człowiek łakomy: Beron nie je nigdë najadłi (śr.); †dëgòla żarłok: Ten dëgùla
zjôdłbë kònia (Puzdrowo, Potęgowo, Niepoczołowice); déża żarłok: Przysł. Déża
nigdë nie wié, czej mô dosc (Rąb, Otalżyno, Łebińska Huta); głodniuch człowiek łakomy: Ten głodniuch le sã rôz w rokù najé, jak òn swiniã bije (Podjazy, Sulęczyno);
głodnis człowiek stale głodny: Nasz głodnis ju cygnie do chëczi (pn); chartôcz łakomiec, chciwiec: To je taczi chartôcz, ten bë chòc z wôłtôrza zeżarł (Jeleńska Huta);
jôdôcz ten, który dużo je: Taczich trzech jôdôczów ùżëwic nie je letkò; jôdôczka ta,
która dużo je: Ta jôdôczka pò niczim tak grëbô nie je; jôdajk, zob. jôdôcz; jôdajka
forma żeńska od jôdajk; jôdôrz, zob. jôdôcz: To je ale jôdôrz; jôdôrka forma żeńska
od jôdôrz; nienajadłi łakomczuch: Nienajadłi je wiedno głodny, òn mô żôłądk bez
dna; nienażartélc człowiek nienasycony, chciwy, łakomy: Jô ce pònëknã, nienażartélcu, ju zôs të mie wszëstkò wëżarł (pn); nienażartoch obżartuch, żarłok, łakomczuch: Tak jôdł, jak le nienażartochòwie pòtrafią (Parchowo, Nakla, Jamno); nienażerlôk łakomczuch, żarłok: Jaż mie sã lëchò robi, czej jô wzérajã na tegò nienażerlôka, jak òn jé (pn); nienażérca obżartuch, żarłok: Ja, lëdze, wa bë nie ùwierzëła,
co to je za nienażérca (pd); † nienażartôla, zob. nienażérca: Të, nienażartôlo, tak
długò mdzesz jôdł, jaż z cebie nazôd pùdze (śr); nieòbòdnik obżartuch, łakomczuch:
Ta sobie wzãła chłopa: pijôka, nieòbòdnika, kartownika (Rąb, Pomieczyno, Jeleńska
Huta); nieòbòdnica kobieta objadająca się nad miarę: Co nieòbòdnica, ùgòspòdarzi,
to òna zjé (Rąb, Pomieczyno, Jeleńska Huta); òbłëdnik żarłok: Ten bë wilka zjôdł, taczi to je òbłëdnik (Kępa Oksywska); òbłëdnica kobieta żarłoczna, łakoma: Nie wiém,
że mòżeta taką òbłëdnicã ùżëwic (Kępa Oksywska); òbżartélc żarłok: Tegò òbżartélca ni ma co prosëc na wieselé, bò nas wszëtczich òbeżre (pn); òbżartuch żarłok: Ten
òbżartuch wama tak chiże nie wstanie òd stołu (pd); òbżartucha kobieta objadająca
się nad miarę: Na darmò ta òbżartucha nie je tak grëbô (pd); òbżarłok żarłok: Taczégò
òbżarłoka ùżëwic nie je letkò (pd); òbżérca żarłok: Òbżérca kamienie mòże jesc, temù
sã nic nie stanie (pd); papùżnik żarłok: Rôdbëm gò zaprosył, czej bë to taczi papùżnik
nie béł (pd); pòlizk łakomczuch: Të pòlizkù, wëlézesz të mie z ti szafë (Hel); pòżara
żarłok: Tegò pòżarë më ne ùżëwimë (Bor); † szrotownik człowiek mogący wiele zjeść:
Tegò szrotownika je lepi przëòdzewac, jak żëwic; tłomica kobieta mogąca wiele zjeść:
Të jes takô tłomica, że cebie bëło bë lepi przëòdzewac, jak żëwic (Puckie); tłomca żarłok: Chto to mòże taczégò tłomcã ùżëwic?! (Puckie); tłomczoch żarłok: Tłomczoch
gôdô, że nic nie jé, to je prôwda, bò òn nie jé, le rże (Puckie); tłomôl żarłok: Më ni
mòżemë temù tłomôlowi nastarczëc jedzeniô (Wejherowskie); tłomôla, zob. tłomôl;
wielożérca człowiek jadający dużo, żarłok: Më ni mòżemë dostarczëc jemù jedzeniégò, taczi to je wielożérca (Kujaty, Żukowo, Otalżyno, Matarnia);
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zżertuch człowiek żarłoczny: Zżertuch, chòc wiele jé, wiedno je głodny (pn); żerôk
żarłok: Tëlé, co ten żerôk jé, a eszcze wiedno je chùdi (Zabory); żarłoch żarłok:
Ten żarłoch zjôdłbë krowã z rogamë i nogamë (pn-wsch); żarłok żarłok: Më bë gò
zaprosëłë, ale to je żarłok, ten bë sóm wszëtkò zeżarł, a tej òn jesz nas òklapie, że
òn głodny òstôł; żarłoka żarłok: Żarłoka òczami jé (Sławoszyno, Żarnowiec, Odargowo, Karlikowo); żarłoczka forma żeńska od żarłoka; żarłocznik żarłok: Nie zaproszã tegò żarłocznika wiãcy (Przodkowo, Kielno, Żukowo, Pomieczyno, Szemud); żarłocznica forma żeńska od żarłocznik: Nie wiém, dze ta żarłocznica to
wszëtkò pchô; żéroch żarłok: Taczi żérochòwie më nie jesmë, żebësmë to wszëtkò
mnielë zjesc (Zabory).
2. Człowiek jedzący powoli, żujący, mlaskający (42):
czablot, czablota mężczyzna, który czabloce: Të czabloce, môsz skòpicą rzëc i temù
të tak czablocesz (pn, śr.); czablotka forma żeńska od czablot; czawa, czawoch, czawôk,
czawińc, czawon osoba, co czawi: Z tim czawińcã człowiek sã brzidzy jesc (pn);
gùmżôk ten, co gùmżô: Cëż jes za gùmżôk, jiny ju dôwno są kòle robòtë, a të jesz
gùmżôsz ë gùmżôsz! (Puckie); gùmżôla (Sławoszyno), zob. gùmżôk; klãsała ten, który kląsô: Brzidzã sã jesc z tim klãsalą, jaż mie sã lëchò robi (Hel); klãsalëna forma
żeńska od kląsała (Jastarnia); klãsnik, zob. klãsała: Jaż w drëdżi jizbie tegò klãsnika
je czëc (Kępa Żarnowiecka, Hel); klãsnica forma żeńska od klãsnik; kląszczoch ten,
który kląszczi (pd-zach); klãsk ten, który kląskô: Mój chłop to je taczi klãsk, jaż mie
je wstid z nim jesc przë lëdzach (pn); klãskôcz, zob. klãsk; klãskôczka forma żeńska
od kląskôcz (pn); klãskała, zob. klãsk, kluskała (pn); klãskùlc, zob. klãsk (pn); kluska człowiek, który kluskô: Nie dzyw, że wa z taczim kluskã ni mòżeta ùsedzec (Zabory); kluskała, zob. kląskała (Zabory); mągwic ten, co powoli je: Mągwic jé pòmału, żebë mù sã dobrze w brzëchù ùłożëło (pd); mągwica ta, co powoli je: Nim ta mągwica sã najé, më ju bãdzemë na pòlu (pd); mùmlôcz ten, co mùmli: Të mùmlôczu,
mùmlisz i mùmlisz (Pelplin, Brzeźno, pow. Starogard Gdański, Klonówka); mùmlëca
ta, co mùmlô: Żebës ju rôz òprzestała mùmlac, mùmlëco (Pelplin, Brzeźno, pow. Starogard Gdański, Klonówka); mùmlajk, zob. mùmlôcz (śr); mùmlajka forma żeńska
od mùmlajk; smòkòt mężczyzna mlaskający w czasie jedzenia: Brzidzã sã jesc z tim
smòkòtem (Zabory); smòkòtka forma żeńska od smòkòt; srupa człowiek, co srupie:
Të srupò, ni mòżesz të jinaczi jesc, le przez zãbë srupac (pn-zach); srupôcz mężczyzna siorbiący: Të srupôczu, chtëż przë tobie mòże wëtrzëmac?! (pn-zach); srupnik,
zob. srupôcz (Puckie); srupnica kobieta siorbiąca: Srupnica nie pòtrafi jesc jak lëdze,
le srupie jak prosã (Puckie); srupczela, zob. srupa: Të srupczelo, co tak srupczisz (pn-zach); srupòla mężczyzna siorbiący (Kępa Swarzewska, Hel); srupòlënô forma żeńska od srupòla; surbala mężczyzna, który siorbie: Ni ma nic gòrszégò jak jesc razem
ze surbalą (Kępa Swarzewska, Hel); surbalënô forma żeńska od surbala; żumlôcz
ten, co żumli: Nim ten żumlôcz sã najé, bãdze ju wieczór (pd); żumlôczka forma żeńska od żumlôcz: Nie nôjadła të sã jesz, żumlôczkò? (pd).
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zżertuch człowiek żarłoczny: Zżertuch, chòc wiele jé, wiedno je głodny (pn); żerôk
żarłok: Tëlé, co ten żerôk jé, a eszcze wiedno je chùdi (Zabory); żarłoch żarłok: Ten
żarłoch zjôdłbë krowã z rogamë i nogamë (pn-wsch); żarłok żarłok: Më bë gò zaprosëłë, ale to je żarłok, ten bë sóm wszëtkò zeżarł, a tej òn jesz nas òklapie, że òn
głodny òstôł; żarłoka żarłok: Żarłoka òczami jé (Sławoszyno, Żarnowiec, Odargowo, Karlikowo); żarłoczka forma żeńska od żarłoka; żarłocznik żarłok: Nie zaproszã tegò żarłocznika wiãcy (Przodkowo, Kielno, Żukowo, Pomieczyno, Szemud); żarłocznica forma żeńska od żarłocznik: Nie wiém, dze ta żarłocznica to
wszëtkò pchô; żéroch żarłok: Taczi żérochòwie më nie jesmë, żebësmë to wszëtkò
mnielë zjesc (Zabory).
2. Człowiek, jaczi pòmalni jé, żwie, czablotający (42):
czablot, czablota mężczyzna, który czabloce: Të czabloce, môsz skòpicą rzëc i temù
të tak czablocesz (pn, śr.); czablotka forma żeńska od czablot; czawa, czawoch, czawôk,
czawińc, czawon osoba, co czawi: Z tim czawińcã człowiek sã brzidzy jesc (pn);
gùmżôk ten, co gùmżô: Cëż jes za gùmżôk, jiny ju dôwno są kòle robòtë, a të jesz
gùmżôsz ë gùmżôsz! (Puckie); gùmżôla (Sławoszyno), zob. gùmżôk; klãsała ten, który kląsô: Brzidzã sã jesc z tim klãsalą, jaż mie sã lëchò robi (Hel); klãsalëna forma
żeńska od kląsała (Jastarnia); klãsnik, zob. klãsała: Jaż w drëdżi jizbie tegò klãsnika
je czëc (Kępa Żarnowiecka, Hel); klãsnica forma żeńska od klãsnik; kląszczoch ten,
który kląszczi (pd-zach); klãsk ten, który kląskô: Mój chłop to je taczi klãsk, jaż mie
je wstid z nim jesc przë lëdzach (pn); klãskôcz, zob. klãsk; klãskôczka forma żeńska
od kląskôcz (pn); klãskała, zob. klãsk, kluskała (pn); klãskùlc, zob. klãsk (pn); kluska człowiek, który kluskô: Nie dzyw, że wa z taczim kluskã ni mòżeta ùsedzec (Zabory); kluskała, zob. kląskała (Zabory); mągwic ten, co powoli je: Mągwic jé pòmału, żebë mù sã dobrze w brzëchù ùłożëło (pd); mągwica ta, co powoli je: Nim ta mągwica sã najé, më ju bãdzemë na pòlu (pd); mùmlôcz ten, co mùmli: Të mùmlôczu,
mùmlisz i mùmlisz (Pelplin, Brzeźno, pow. Starogard Gdański, Klonówka); mùmlëca
ta, co mùmlô: Żebës ju rôz òprzestała mùmlac, mùmlëco (Pelplin, Brzeźno, pow. Starogard Gdański, Klonówka); mùmlajk, zob. mùmlôcz (śr); mùmlajka forma żeńska
od mùmlajk; smòkòt mężczyzna mlaskający w czasie jedzenia: Brzidzã sã jesc z tim
smòkòtem (Zabory); smòkòtka forma żeńska od smòkòt; srupa człowiek, co srupie:
Të srupò, ni mòżesz të jinaczi jesc, le przez zãbë srupac (pn-zach); srupôcz mężczyzna siorbiący: Të srupôczu, chtëż przë tobie mòże wëtrzëmac?! (pn-zach); srupnik,
zob. srupôcz (Puckie); srupnica kobieta siorbiąca: Srupnica nie pòtrafi jesc jak lëdze,
le srupie jak prosã (Puckie); srupczela, zob. srupa: Të srupczelo, co tak srupczisz
(pn-zach); srupòla mężczyzna siorbiący (Kępa Swarzewska, Hel); srupòlënô forma
żeńska od srupòla; surbala mężczyzna, który siorbie: Ni ma nic gòrszégò jak jesc razem ze surbalą (Kępa Swarzewska, Hel); surbalënô forma żeńska od surbala; żumlôcz
ten, co żumli: Nim ten żumlôcz sã najé, bãdze ju wieczór (pd); żumlôczka forma żeńska od żumlôcz: Nie nôjadła të sã jesz, żumlôczkò? (pd).
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3. Człowiek mający upodobanie do potraw,
w których występuje ulubiony przez niego składnik pożywienia (17):
bòbòwnik lubiący jeść bób: Jô jem taczi bòbòwnik, jak jô sã nabòbùjã, tej jô całi
dzéń strzimòm (pn-zach); bùlwôrz ten, co lubi jeść ziemniaki: Nasz tata to je bùlwôrz,
też człowiek lubiący jeść dużo ziemniaków: Ù nas są wszëscë bùlwôrze (pd); bùlewka człowiek lubiący jeść wiele ziemniaków: ùskrob wiele bùlew, bò nasz tatk je
bùlewka; bùlewnik, bùlewniôk człowiek lubiący jadać ziemniaki (pd); bùlewnica
forma żeńska od bùlewnik: Jô jem bùlewnica, bò jém wiele bùlew (pd); bùlwiôrka
forma żeńska od bùlwiôrz: Bùlwiôrka òstawi wszëstkò jiné, le żebë mògła jak nôwiãcy
bùlew zjesc; †kòrpëcza człowiek lubiący jeść kluski: Tej le przińdz, kòrpëczo, na klósczi (Puzdrowo, Potęgowo, Mojusz); †kòrpëczk człowiek lubiący jeść kluski: Nasz
tatk to je kòrpëczk, ten sóm wëjé dwie misczi klósk (Puzdrowo, Mojusz, Potęgowo);
miãsôrz mężczyzna spożywający dużo mięsa: To je taki miãsôrz że òn je chòri, czej
òn rôz miãsa nie dostónie w garsc; miãsôrka forma żeńska od miãsôrz: Jô jem
miãsôrka, mój chłop je miãsôrz i dzecë są miãsarze; òctowi, òctowô człowiek lubiący potrawy mocno zaprawione octem: To je takô òctowô (pn); rëbòwnik mężczyzna przepadający za rybami: Rëbòwnik nie dbô ò miãso, òn je szczeslëwi, czej òn le
mô rëbë (pn, sporad. gdzie indziej); rëbòwnica forma żeńska od rëbòwnik: Jô nie
jem rëbòwnica, jô zjém rëbã, ale mògã sã bez ni òbéńc chòc przez całi rok (pn, sporadycznie gdzie indziej); †tufelnik mężczyzna lubiący jeść dużo ziemniaków:
Wikszégò ni ma tufelnika òd mòjégò tatë (Kartoszyno); †tufelnica forma żeńska od
tufelnik: Mój chłop je tufelnik, jô jem tufelnica, nasze dzecë są tufelnikamë (Kartoszyno).
4. Człowiek grymaszący, wybredzający w jedzeniu (8):
brodzka człowiek grymaszący w jedzeniu: brodzëc wybredzać w jedzeniu: Ten
brodzka nigdë nie ùtëje (pd); féfrot wybredniś w jedzeniu: Mój chłop to je féfrot
w jedzeniu (Gochy); féfrotka forma żeńska od féfrot; kséń człowiek wybredny
w jedzeniu: To je kséń, temù tak zarô nic nie szmakô (Bytowskie); wëbrednik mężczyzna wybredny w jedzeniu: Nic temù wëbrednikòwi nie szmakô (Hel); wëbrednica forma żeńska od wëbrednik; wëmëszlińc (Hel), zob. wëmiszlajk; wëmiszlajk
człowiek wybredny w jedzeniu: Nie wém, co jô tobie, wëmiszlajkù, móm gòtowac.
5. Człowiek dogadzający sobie w jedzeniu, smakosz (5):
†przëpùrta człowiek, który lubi dogadzać sobie w jedzeniu, smakosz: Przëpùrta lubi dobrze zjesc (Kępa Żarnowiecka); †przëpùrtnik, zob. przëpùrta: Przëpùrtnik
bëleczégò nie jé (Puckie); †przëpùrtnica forma żeńska od przëpùrtnik: Przëpùrtnica znaje sã na nôlepszim jedzeniu (Puckie); szmakòwc smakosz: Szmakòwc bëleczegò nie jé (Hel); szmakòzder, zob. szmakòwc: Cëż të sobie ùwarzil, szmakòzdrze?
(Jastarnia).
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3. Człowiek, jaczémù sã widzy jôda,
w jaczi je ùlubiony przez niegò skłôdnik jôdë (17):
bòbòwnik lubiący jeść bób: Jô jem taczi bòbòwnik, jak jô sã nabòbùjã, tej jô całi
dzéń strzimòm (pn-zach); bùlwôrz ten, co lubi jeść ziemniaki: Nasz tata to je bùlwôrz,
też człowiek lubiący jeść dużo ziemniaków: Ù nas są wszëscë bùlwôrze (pd); bùlewka człowiek lubiący jeść wiele ziemniaków: ùskrob wiele bùlew, bò nasz tatk je
bùlewka; bùlewnik, bùlewniôk człowiek lubiący jadać ziemniaki (pd); bùlewnica
forma żeńska od bùlewnik: Jô jem bùlewnica, bò jém wiele bùlew (pd); bùlwiôrka
forma żeńska od bùlwiôrz: Bùlwiôrka òstawi wszëstkò jiné, le żebë mògła jak
nôwiãcy bùlew zjesc; †kòrpëcza człowiek lubiący jeść kluski: Tej le przińdz,
kòrpëczo, na klósczi (Puzdrowo, Potęgowo, Mojusz); †kòrpëczk człowiek lubiący
jeść kluski: Nasz tatk to je kòrpëczk, ten sóm wëjé dwie misczi klósk (Puzdrowo, Mojusz, Potęgowo); miãsôrz mężczyzna spożywający dużo mięsa: To je taki miãsôrz
że òn je chòri, czej òn rôz miãsa nie dostónie w garsc; miãsôrka forma żeńska od
miãsôrz: Jô jem miãsôrka, mój chłop je miãsôrz i dzecë są miãsarze; òctowi, òctowô
człowiek lubiący potrawy mocno zaprawione octem: To je takô òctowô (pn);
rëbòwnik mężczyzna przepadający za rybami: Rëbòwnik nie dbô ò miãso, òn je
szczeslëwi, czej òn le mô rëbë (pn, sporad. gdzie indziej); rëbòwnica forma żeńska
od rëbòwnik: Jô nie jem rëbòwnica, jô zjém rëbã, ale mògã sã bez ni òbéńc chòc
przez całi rok (pn, sporadycznie gdzie indziej); †tufelnik mężczyzna lubiący jeść
dużo ziemniaków: Wikszégò ni ma tufelnika òd mòjégò tatë (Kartoszyno); †tufelnica forma żeńska od tufelnik: Mój chłop je tufelnik, jô jem tufelnica, nasze dzecë
są tufelnikamë (Kartoszyno).
4. Człowiek wëmëslny w jedzenim (8):
brodzka człowiek grymaszący w jedzeniu: brodzëc wybredzać w jedzeniu: Ten
brodzka nigdë nie ùtëje (pd); féfrot wybredniś w jedzeniu: Mój chłop to je féfrot
w jedzeniu (Gochy); féfrotka forma żeńska od féfrot; kséń człowiek wybredny
w jedzeniu: To je kséń, temù tak zarô nic nie szmakô (Bytowskie); wëbrednik
mężczyzna wybredny w jedzeniu: Nic temù wëbrednikòwi nie szmakô (Hel);
wëbrednica forma żeńska od wëbrednik; wëmëszlińc (Hel), zob. wëmiszlajk;
wëmiszlajk człowiek wybredny w jedzeniu: Nie wém, co jô tobie, wëmiszlajkù,
móm gòtowac.
5. Człowiek, jaczi dogôdzô so w jedzenim, smaczkôrz (5):
†przëpùrta człowiek, który lubi dogadzać sobie w jedzeniu, smakosz: Przëpùrta
lubi dobrze zjesc (Kępa Żarnowiecka); †przëpùrtnik, zob. przëpùrta: Przëpùrtnik
bëleczégò nie jé (Puckie); †przëpùrtnica forma żeńska od przëpùrtnik: Przëpùrtnica znaje sã na nôlepszim jedzeniu (Puckie); szmakòwc smakosz: Szmakòwc bëleczegò nie jé (Hel); szmakòzder, zob. szmakòwc: Cëż të sobie ùwarzil, szmakòzdrze?
(Jastarnia).
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6. Człowiek mający dobry apetyt (3):
wczidôk człowiek mający dobry apetyt: Pòstaw le mù wiãcy, bò to je wczidôk jak
chłop przë kòse; wpùrgôcz. człowiek, któremu dopisuje apetyt: Jaż jim sã ùszë
trzãsłë, tak naszi wpùrgôcze jedlë (sporad. Kartuskie); †zjôdnik mężczyzna obdarzony apetytem: Wez le ùgòtuj dzys përznã wiãcy zôcérczi, bò bãdze Michôł na wieczerzi, a to je zjôdnik (śr).
7. Dziecko brudzące się podczas jedzenia (2):
kaczka fig. dziecko łatwo brudzące się podczas jedzenia: Të małi kaczka, przëzdrzë
le sã, jak të jész, że jes całi òchlapòny; kaczuszka, fig. zob. kaczka: Wejle, kaczuszkò,
jak të sã òbla.

II Analiza językowa
Najwięcej nazw osób utworzonych ze względu na jedzenie powstało w wyniku derywacji: afiksalnej i paradygmatycznej. Słowotwórcze typy analizowanych nazw osób
należą do trzech kategorii słowotwórczych: nazw nosicieli cech, nazw wykonawców
czynności i nazw żeńskich. Wyodrębnione w drodze synchronicznej analizy słowotwórczej wykładniki formalne są liczne i różnorodne. W tworzeniu derywatów nie ma w zasadzie ścisłych reguł warunkujących dobór formantów4. Często ta sama podstawa łączy się z kilkoma wykładnikami. Niektóre nazwy to neosemantyzmy oraz urzeczownikowione przymiotniki i imiesłowy.
1. Leksemy powstałe w wyniku derywacji afiksalnej (70):
a) rzeczowniki r.m. z form. -ôcz (7): chartôcz 5 (: chartati, chartowati łakomy, chciwy); jôdôcz (: jadac często albo czasami jeść, stołować się, jadać); klãskôcz
(: klãskac mlaskać podczas jedzenia); mùmlôcz (: mùmlac żuć, powoli jeść);
srupôcz (: srupac pić głośno płyn lub jeść rzadką potrawę); wpùrgôcz (: wpùrgnąc
dużo zjeść); żumlôcz (: żumlëc żuć, powoli jeść);
b) rzeczowniki r.m. z form. -ôk (5): czawôk (: czawic powoli jeść, żuć, mlaskać językiem podczas jedzenia); gùmżôk (: gùmżac powoli jeść, żuć); nienażerlôk
(: nie nażarł sã 3 os. czasu przeszłego); wczidôk (: wczidac wiele jeść); żerôk
(: żréc wulg. lub także żartobl. o człowieku: żreć, jeść łapczywie);
c) rzeczowniki r.m. z form. -ik (5): nieòbòdnik (: nieòbòdny nienasycony w jedzeniu, łakomy); òbłëdnik (: òbłëdny łakomy, żarłoczny); wëbrednik (: *wëbredny6
4
Zob. E. Masłowska, Słowotwórcze typy pejoratywnych nazw osób w dialekcie kaszubskim, Studia
z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 19, 1980, s. 42.
5
Występowanie sufiksu -ôcz w funkcji atrybutywnej w formacjach odprzymiotnikowych jest osobliwością w kaszubszczyźnie, zob. E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska, s. 99.
6
Gwiazdką zaznaczono formę zrekonstruowaną, której brak u Sychty.
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6. Człowiek, jaczi mô dobri aptit (3):
wczidôk człowiek mający dobry apetyt: Pòstaw le mù wiãcy, bò to je wczidôk jak
chłop przë kòse; wpùrgôcz. człowiek, któremu dopisuje apetyt: Jaż jim sã ùszë
trzãsłë, tak naszi wpùrgôcze jedlë (sporad. Kartuskie); †zjôdnik mężczyzna obdarzony apetytem: Wez le ùgòtuj dzys përznã wiãcy zôcérczi, bò bãdze Michôł na wieczerzi, a to je zjôdnik (śr).
7. Dzeckò, co brudzy sã kòl jedzeniô (2):
kaczka fig. dziecko łatwo brudzące się podczas jedzenia: Të małi kaczka, przëzdrzë
le sã, jak të jész, że jes całi òchlapòny; kaczuszka, fig. zob. kaczka: Wejle, kaczuszkò,
jak të sã òbla.

II Jãzëkòwô analiza
Nôwicy pòzwów lëdzy ùsadzonëch z pòzdrzatkù na jedzenié pòwstało bez afiksalną
i paradigmaticzną deriwacjã. Słowotwórczé ôrtë analizowónëch pòzwów lëdzy słëchają do trzech słowòtwórczich kategoriów: pòzwów nosycelów znanków, pòzwów
wëkònôwców czinnoscy i białogłowsczich pòzwów. Wëapartnioné w drodze synchroniczny słowòtwórczi analize fôrmalné wëkłôdniczi są wielné i różnorodné. W ùsôdzanim deriwatów ni ma pò prôwdze scësłëch reglów, jaczé warënkùją dobranié fòrmantów4. Czãsto no samo spòdlé parłãczi sã z cziloma wëkłôdnikama. Niechtërné pòzwë
to neosemantizmë ë ùjistnikòwióné znankòwniczi i mionoczasniczi.
1. Leksemë, jaczé pòwstałë w wënikù afiksalny deriwacji (70):
a) jistniczi chłopsczégò ôrtu z fòrm. -åč (7): chartôcz 5 (: chartati, chartowati
‘chãsebnik, chcëwi’); jôdôcz (: jadac ‘czãsto abò czasã jesc, stołowac sã, jadac’); kląskôcz (: kląskac ‘czablotac kòle jedzeniô’); mùmlôcz (: mùmlac ‘żwac,
pòmalinkù jesc’); srupôcz (: srupac ‘głosno pic abò jesc srupnistą jôdã’);
wpùrgôcz (: wpùrgnąc ‘wiele zjesc’); żumlôcz (: żumlëc ‘żwac, pòmali jesc’);
b) jistniczi chłopsczégò ôrtu z fòrm. -ôk (5): czawôk (: czawic ‘pòmali jesc, żwac,
czablotac jãzëkã kòle jedzeniô’); gùmżôk (: gùmżôc ‘pòmali jesc, żwac’); nienażerlôk (: nie nażarł sã 3 per. ùszłégò czasu); wkidôk (: wkidac ‘wiele jesc’);
żerôk (: žrec wùlg. abò téż żart. ò człowieku ‘zgrzéc, łaszczëwò jesc’);
c) jistniczi chłopsczégò ôrtu z fòrm. -ik (5): nieòbòdnik (: nieòbòdny ‘nienajadłi
w jedzeniu, łaszczëwi’); òbłëdnik (: òbłëdny ‘łaszczëwny, nienażarti’); wëbrednik (: *wëbredny6 ‘wëmëslny’); zjôdnik (: zjadac ‘zjadać’); żarłoczńik (: żarłoczny ‘chcywc na jedzenié, taczi co wiele i łaszczëwò jé’);
4

Òb. E. Masłowska, Słowotwórcze typy pejoratywnych nazw osób w dialekcie kaszubskim, Studia
z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 19, 1980, s. 42.
5
Wëstãpòwanié sufiksu -åč w atribùtiwny fùnkcji w òdznankòwnikòwëch fòrmacjach je w kaszëbiznie òsoblëwòscą, òb. E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska, s. 99.
6
Gwiôzdką òsta zaznaczonô zrekònstruòwónô fòrma, jaczi ni mô kòl Zëchtë.
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wybredny); zjôdnik (: zjadac zjadać); żarłocznik (: żarłoczni chciwy na jedzenie, jadający dużo i łapczywie);
d) rzeczowniki r.m. z form. -nik (5): klãsnik (: klãsac mlaskać podczas jedzeniu); papùżnik (: papùza nadęte policzki, człowiek z nadętymi policzkami), zob.
napapùżëc sã najeść się do syta; przëpùrtnik (: *przëpùrtac, zob. przëpùrtnąc
dobrze okrasić, posmarować chleb); srupnik (: srupac pić głośno płyn lub jeść
rzadką potrawę); tufelnik (: tufla kartofel, ziemniak);
e) rzeczowniki r.m. z form. -och (5): czawoch (: czawic powoli jeść, żuć, mlaskać
językiem podczas jedzenia); kląszczoch (: klãszczec mlaskać podczas jedzenia);
nienażartoch (: nienażarti); żarłoch (: żarł 3 os. czasu przeszłego); żéroch
(: żréc);
f) rzeczowniki r.m. z form. -ca (3): nienażérca (: nienażarti); òbżérca (: òbeżréc
sã obeżreć się, objeść się); welożérca (: wele żréc) + form. -o-; rzeczownik r.m.
i r.ż (1): tłomca (: tłomic wiele jeść, być żarłocznym);
g) rzeczowniki r.m. z form. -ajk7 (3): jôdajk (: jadac); mùmlajk (: mùmlac żuć, powoli jeść); wëmiszlajk (: wëmëszlac wymyślać);
h) rzeczowniki r.m. z form. -ôla (3): gùmżôla (: gùmżac powoli jeść, żuć); nienażartôla (: nienażarti); tłomôla (: tłomic wiele jeść, być żarłocznym);
i) rzeczowniki r.m. z form. -ała (2): klãsała (: klãsac mlaskać podczas jedzeniu);
klãskała (: klãskac mlaskać podczas jedzenia); rzeczownik r.m. i r.ż. (1): kluskała (: kluskac mlaskać podczas jedzenia);
j) rzeczowniki r.m. z form. -ôrz (3): bùlwiôrz (: bùlwa ziemniak), zob. bùlwowac 8 jeść ziemniaki; jôdôrz (: jadac); miãsôrz (: miãso mięso), zob. miãsowac jadać mięso, przym. miãsowi lubiący jeść mięso;
k) rzeczowniki r.m. z form. -uch (3): głodniuch (: głodni); òbżartuch (: òbżarti żarłoczny, nienasycony); zżertuch (: *zżarti);
l) rzeczowniki r.m. z form. -élc (2): nienażartélc (: nienażarti nienasycony, stale głodny, chciwy, łakomy); òbżartélc (: òbżarti żarłoczny, nienasycony);
ł) rzeczowniki r.m. z form. -ińc (2): czawinc (: czawic powoli jeść, żuć, mlaskać
językiem podczas jedzenia); wëmëszlińc (: wëmëszlac wymyślać);
m) rzeczowniki r.m. z form. -ok (2): òbżarłok (: òbżarł sã); żarłok (: żarł);
n) rzeczowniki r.m. z form. -ola (2): dëgòla (: dëgac wiele jeść), por. koc. dãgòla;
srupòla mężczyzna siorbiący (: srupòlëc pić głośno płyn lub jeść rzadką potrawę);
o) rzeczowniki r.m. z form. -on (2): beron (: berowac wiele jeść, żreć); czawon
(: czawic powoli jeść, żuć, mlaskać językiem podczas jedzenia);
7
Zob. H. Popowska-Taborska, Kaszubskie formacje z suf. -aj (e) k, -ajka na szerszym tle gwarowym,
Studia z Filologii Polskiej i słowiańskiej 15, 1974, s. 85-92.
8
Zob. E. Zielińska, Kociewskie czasowniki typu bulwować, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej
i dziś 6, red. R. Wosiak-Śliwa, Gdańsk 2006, s. 181-186.
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d) jistniczi chłopsczégò ôrtu z fòrm. -nik (5): kląsnik (: kląsac ‘czablotac kòle jedzeniô’); papùżnik (: papùza ‘nadité półgãbczi’, ‘człowiek z naditëma półgãbkama’), òb. napapùżëc sã ‘najesc sã’; przëpùrtnik (: *przëpùrtac, òb. przëpùrtnąc
‘dobrze òbònic, pòsmarowac chléb’); srupnik (: srupac ‘głosno pic abò jesc
srupnistą jôdã); tufelnik (: tufla ‘bùlwa’);
e) jistniczi chłopsczégò ôrtu z fòrm. -ox (5): czawoch (: čavic ‘pòmali jesc, żwac,
czablotac jãzëkã kòle jedzeniô’); kląszczoch (: kląszczec ‘czablotac kòle jedzeniô’); nienażartox (: nienażarti); żarłoch (: żarł 3 per. ùszłégò czasu); żéroch
(: żréc);
f) jistniczi chłopsczégò ôrtu z fòrm. -ca (3): nienażérca (: nienażarti); òbżérca
(: òbeżréc sã ‘òbeżréc sã, òbjesc sã’); welożérca (: wele żréc) + fòrm. -o-; jistnik chłopsczégò ôrtu i białogłowsczégò ôrtu (1): tłomca (: tłomic ‘wiele jesc,
bëc nienażartim’);
g) jistniczi chłopsczégò ôrtu z fòrm. -ajk7 (3): jôdajk (: jadac); mùmlajk (: mùmlac
‘żwac, pòmali jesc); wëmiszlajk (: wëmëszlac ‘wëmëslac’);
h) jistniczi chłopsczégò ôrtu z fòrm. -ôla (3): gùmżôla (: gùmżôc ‘pòmali jesc, żwac’);
ninażartôla (: nienażarti); tłomôla (: tłomic ‘wiele jesc, bëc nienażartim’);
i) jistniczi chłopsczégò ôrtu z fòrm. -ała (2): kląsała (: kląsac ‘czablotac kòle jedzeniô’); kląskała (: kląskac ‘czablotac kòle jedzeniô’); jistnik chłopsczégò ôrtu
i białogłowsczégò ôrtu (1): kluskała (: kluskac ‘czablotac kòle jedzeniô’);
j) jistniczi chłopsczégò ôrtu z fòrm. -ôrz (3): bùlwôrz (: bùlwa ‘bùlwa’), òb.
bùlwòwac 8 ‘jesc bùlwë’; jôdôrz (: jadac); miãsôrz (: miãso ‘miãso’), òb. miãsowac ‘jadac miãso’, przym. miãsowi ‘nen, co lubi jesc miãso’;
k) jistniczi chłopsczégò ôrtu z fòrm. -ux (3): głodniux (: głodny); òbżartuch
(: òbżarti ‘nienażarti, nienajadłi’); zżertuch (: *zżarti);
l) jistniczi chłopsczégò ôrtu z fòrm. -élc (2): nienażartélc (: nienażarti ‘nienajadłi, dërch głodni, chcëwi, łaszczëwi’); òbżartélc (: òbżarti ‘nienażarti, nienajadłi’);
ł) jistniczi chłopsczégò ôrtu z fòrm. -ińc (2): czawińnc (: czawic ‘pòmali jesc,
żwac, czablotac jãzëkã kòle jedzeniô’); wëmëszlińc (: wëmëszlac ‘wëmëszlac’);
m) jistniczi chłopsczégò ôrtu z fòrm. -ok (2): òbżarłok (: òbżarł sã); żarłok (: żarł);
n) jistniczi chłopsczégò ôrtu z fòrm. -ola (2): dëgòla (: dëgac ‘wiele jesc’), por. koc.
dągola; srupòla ‘chłop, jaczi srupô’ (: srupòlëc ‘głosno pic abò jesc srupnistą
jôdã’);
o) jistniczi chłopsczégò ôrtu z fòrm. -on (2): beron (: bérowac ‘wiele jesc, zgrzéc’);
czawon (: czawic ‘pòmali jesc, żwac, czablotac jãzëkã kòle jedzeniô’);
7
Òb. H. Popowska-Taborska, Kaszubskie formacje z suf. -aj (e) k, -ajka na szerszym tle gwarowym,
Studia z Filologii Polskiej i słowiańskiej 15, 1974, s. 85-92.
8
Òb. E. Zielińska, Kociewskie czasowniki typu bulvovać, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej
i dziś 6, red. R. Wosiak-Śliwa, Gdańsk 2006, s. 181-186.
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p) rzeczownik r.m. z form. -ala (1): surbala (: surbac pić głośno płyn lub jeść rzadką potrawę, siorbać, chlipać, chłeptać);
q) rzeczownik r.m. z form. -ôl (1): tłomôl (: tłomic wiele jeść, być żarłocznym);
r) rzeczownik r.ż z form. -ëca (1): mùmlëca (: mùmlac żuć, powoli jeść);
s) rzeczownik r.m. i r.ż. z form. -ela (1): srupczela (: srupczëc pić głośno płyn lub
jeść rzadką potrawę);
ś) rzeczownik r.m. z form. -ic (1): mągwic (: mągwic żuć, powoli jeść, mamlać);
t) rzeczownik r.m. z form. -is (1): głodnis (: głodny);
u) rzeczownik r.m. z form. -k (1): pòlizk (: *pòlëzac polizać);
w) rzeczownik r.m. i r.ż. z form. -ka (1): brodzka (: brodzëc wybredzać w jedzeniu);
z) rzeczownik r.m. z form. -owc (1): szmakòwc (: szmak smak);
ź) rzeczownik r.m. z form. -ulc (1): klãskùlc (: klãskac mlaskać podczas jedzenia);
ż) rzeczowniki r.m. dwumotywacyjne (4): bòbòwnik (: bòb bób) z form. -ownik
lub (: bòbòwac jeść bób) z form. -nik, rëbòwnik (: rëba ryba) z form. -ownik lub
(: rëbòwi lubiący ryby) z form. -nik; szrotownik (: szrot śruta) z form. -ownik lub
(: szrotowac fig. jeść wiele) z form. -nik; tłomczoch (: tłomca żarłok) z form. och lub (: tłomic wiele jeść, być żarłocznym) z form. -czoch.
2. Leksemy powstałe w wyniku derywacji paradygmatycznej (12):
a) rzeczowniki r.m. z form. zerowym (5): czablot (: czablotac mlaskać); féfrot
(: féfrotac o człowieku wybrednym w jedzeniu: mieszać w strawie); klãsk (:
klãskac mlaskać podczas jedzenia); kòrpëczk (: kòrpëczka kluska); smòkòt (:
smòkòtac głośno jeść, mlaskać);
b) rzeczownik r.m. z form. -a (1): czablota (: czablotac mlaskać); rzeczowniki r.m.
i r.ż.(6): czawa (: czawic powoli jeść, żuć, mlaskać językiem podczas jedzenia);
glëmda (: glëmdac jeść powoli); kluska (: kluskac mlaskać podczas jedzenia);
pòżara (: pòżréc pożreć); przëpùrta (: przëpùrtnąc dobrze okrasić, posmarować
chleb); srupa (: srupac pić głośno płyn lub jeść rzadką potrawę).
3. Leksemy powstałe w wyniku derywacji afiksalnej lub paradygmatycznej (1): rzeczownik r.m. i r.ż. żarłoka (: żarł) z form. -oka lub derywacja paradygmatyczna
(: żarłok) z form. -a.
4. Nazwy żeńskie powstałe w wyniku derywacji afiksalnej z form. -ka (10):
bùlwiôrka (: bùlwiôrz); czablotka (: czablot); féfrotka (: féfrot); jôdôczka (: jôdôcz);
jôdôrka (: jôdôrz); klãskôczka (: klãskôcz); miãsôrka (: miãsôrz); smòkòtka
(: smòkòt); żarłoczka (: żarłoka); żumlôczka (: żumlôcz); z form. -ëna (3): klãsalëna
(: klãsała); surbalënô (: surbala); srupòlënô (: srupòla); powstałe w wyniku derywacji paradygmatycznej z form. -a (13): bùlewnica (: bùlewnik); jôdajka (: jôdajk);
klãsnica (: klãsnik); mągwica (: mągwic); mùmlajka (: mùmlajk); nieobòdnica
(: nieobòdnik); òbłëdnica (: òbłëdnik); òbżartucha (: òbżartuch); przëpùrtnica
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p) jistnik chłopsczégò ôrtu z fòrm. -ala (1): surbala (: surbac ‘głosno pic abò jesc
srupnistą jôdã, srupac, sôrbac, chlapac’);
q) jistnik chłopsczégò ôrtu z fòrm. -ôl (1): tłomôl (: tłomic ‘wiele jesc, bëc nienażartim’);
r) jistnik białogłowsczégò ôrtu z fòrm. -ëca (1): mùmlëca (: mùmlac ‘żwac, pòmali jesc’);
s) jistnik chłopsczégò ôrtu i białogłowsczégò ôrtu z fòrm. -ela (1): srupczela
(: srupczëc ‘głosno pic abò jesc srupnistą jôdã’);
t) jistnik chłopsczégò ôrtu z fòrm. -ic (1): mągwic (: mągwic ‘żwac, pòmali jesc,
mùmlac’);
u) jistnik chłopsczégò ôrtu z fòrm. -is (1): głodniis (: głodny);
w) jistnik chłopsczégò ôrtu z fòrm. -k (1): pòlizk (: *pòlizac ‘pòlizac’);
x) jistnik chłopsczégò ôrtu i białogłowsczégò ôrtu z fòrm. -ka (1): brodzka
(: brodzëc ‘wëmëszlac w jedzenim’);
y) jistnik chłopsczégò ôrtu z fòrm. -owc (1): szmakowc (: szmak ‘szmak’);
z) jistnik chłopsczégò ôrtu z fòrm. -ulc (1): kląskulc (: kląskac ‘czablotac kòle jedzeniô’);
ż) jistniczi chłopsczégò ôrtu dwùmòtiwacyjné (4): bòbòwńik (: bób ‘bób’) z fòrm. owniik abò (: bòbòvac ‘jesc bób’) z fòrm. -nik, rëbòwnik (: rëba ‘rëba’) z fòrm. ownik abò (: rëbòwi ‘nen, co lubi rëbë’) z fòrm. -nik; szrotownik (: szrot ‘szróta’)
z fòrm. -ownik abò (: szrotowac fig. ‘wiele jesc’) z fòrm. -nik; tłomczoch (: tłomca ‘żérôk’) z fòrm. -och abò (: tłomic ‘wiele jesc, bëc nienażartim’) z fòrm. -czoch;
2. Leksemë, jaczé pòwstałë w wënikù paradigmaticzny deriwacji (12):
a) jistniczi chłopsczégò ôrtu z zerowim fòrm. (5): czablot (: czablotac ‘czawic’);
féfrot (: féfrotac ò człowiekù, jaczi wëmiszlô kòle jedzeniô: ‘miészac w jôdze’);
kląsk (: kląskac ‘czablotac kòle jedzeniô’); kòrpëczk (: kòrpëczka ‘kluska’);
smòkòt (: smòkòtac ‘głosno jesc, czablotac’);
b) jistnik chłopsczégò ôrtu z fòrm. -a (1): czablota (: czablotac ‘czawic’); jistniczi chłopsczégò ôrtu i białogłowsczégò ôrtu (6): czawa (: czawic ‘pòmali jesc,
żwac, czablotac jãzëkã kòle jedzeniô’); glëmda (: glëmdac ‘pòmali jesc’); kluska (: kluskac ‘czablotac kòle jedzeniô’); pòżara (: pòżréc ‘pożreć’); przëpùrta
(: przëpùrtnąc ‘dobrze òbònic, pòsmarowac chléb’); srupa (: srupac ‘głosno pic
abò jesc srupnistą jôdã’).
3. Leksemë, jaczé pòwstałë w wvnikù afiksalny abò paradigmaticzny deriwacji (1):
jistnik chłopsczégò ôrtu i białogłowsczégò ôrtu żarłoka (: żarł) z fòrm. -oka abò paradigmatycznô deriwacjô (: żarłok) z fòrm. -a;
4. Białogłowsczé pòzwë, jaczw pòwstałë w wvnikù afiksalny deriwacji z fòrm. -ka (10):
bùlwôrka (: bùlwôrz); czablotka (: czablot); féfrotka (: féfrot); jôdôczka (: jôdôcz);
jôdôrka (: jôdôř); kląskôczka (: kląskôcz); miãsôrka (: miãsôrz); smòkòtka
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(: przëpùrtnik); rëbòwnica (: rëbòwnik); srupnica (: srupnik); tufelnica (: tufelnik);
żarłocznica (: żarłocznik).
5. Neosemantyzmy (przekształcenia na podstawie metonimii – polegające na zastąpieniu leksemu jakimś innym pozostającym z nim w związku): rzeczowniki r.m.(3):
déża (: déża duża gliniana miska, dzieża); kòrpëcza (: *kòrpëcza augm. od kòrpëczka
kluska z ucięciem -k-); kséń (: kséń żołądek); rzeczowniki r.m. i r.ż. (2): kaczka
(: kaczka kaczka); kaczuszka (: kaczuszka dem. od kaczusza młoda kaczka).
6. Substantywizowane przymiotniki i imiesłowy: rzeczowniki r.m. (2): nienajadłi (: nienajadłi nienasycony, łakomy); òctowi, (przym. od òct ocet); rzeczownik r.ż. (1):
òctowô.
7. Niejednoznaczne (4): neosemantyzm od bùlewka (: bùlewka dem. od bùlwa ziemniak) lub derywat sufiksalny (: bùlwa) z form. -ka; bùlewnik, bùlewńôk neosemantyzmy (: bùlewnik, bùlewniôk placek ziemniaczany pieczony na patelni) lub derywaty sufiksalne z form. -nik, niôk; tłomica neosemantyzm (: tłomica krowa żarłoczna) lub derywat afiksalny (: tłomic wiele jeść, być żarłocznym) z form. -ica, zob.
tłom głód, apetyt, tłomny żarłoczny.
8. Niejasne (1): szmakòzder (zob. szmak smak, szmakòwc smakosz, niem. Feinschmecker smakosz).
Przy ocenie wartości językowej kaszubskich nazw osobowych związanych z jedzeniem
należy pamiętać o ich użyciu stylistycznym, często pejoratywnym i żartobliwym, a także o ich funkcjonalności lokalnej, służącej umacnianiu tożsamości regionalnej.
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(: smòkòt); żarłoczka (: żarłoka); żumlôczka (: żumlôcz); z fòrm. -ëna (3): kląsalëna
(: kląsała); surbalënô(: surbala); srupòlënô(: srupòla); jaczé pòwstałë w wënikù
paradigmaticzny deriwacji z fòrm. -a (13): bùlewnica (: bùlewnik); jôdajka (: jôdajk);
kląsnica (: kląsnik); mągwica (: miągwic); mùmlajka (: mùmlajk); nieòbòdnica
(: nieòbòdnik); òbłëdnica (: òbłëdnik); òbżartuxa (: òbżartux); przëpùrtnica
(: przëpùrtnik); rëbòwnica (: rëbòwnik); srupnica (: srupnik); tufelnica (: tufelnik);
żarłocznica (: żarłoczńik);
5. Neosemantizmë (przesztôłceniô na spòdlim metonimii – jaczé pòlégają na zastąpienim leksemù jaczims jinym òstôwającym z nim z zrzeszbie): jistniczi chłopsczégò
ôrtu (3): déża (: déża ‘wielgô glinanô miska, pòl. dzieża’); kòrpëcza (: *kòrpëcza
augm. òd kòrpëczka ‘klóska’z ùcãcym -k-); kséń (: kséń ‘żôłądk’); jistniczi chłopsczégò ôrtu i białogłowsczégò ôrtu (2): kaczka (: kačka ‘kaczka’); kaczuszka (: kaczuszka dem. òd kaczusza ‘młodô kaczka’).
6. Substantiwizowóné znankòwniczi i mionoczasniczi: jistniczi chłopsczégò ôrtu (2):
nienajadłi (: nienajadłi ‘nienajadłi, łaszczëwi’); òctowi, (znank. od òct ‘òct’); jistnik białogłowsczégò ôrtu (1): òctowô.
7. Niejednoznaczënkòwé (4): neosemantizm òd bùlewka (: bùlewka dem. òd bùlwa
‘bùlwa’) abò sufiksalny deriwat (: bùlwa) z fòrm. -ka; bùlewnik, bùlewniôk neosemantizmë (: bùlewnik, bùlewniôk ‘plińc piekłi na panewce’) abò sufiksalné deriwatë z fòrm. -nik, -niôk; tłomica neosemantizm (: tłomica ‘żarłocznô krowa’) abò
afiksalny deriwat (: tłomic ‘wiele jesc, bëc nienażartim’) z fòrm. -ica, òb. tłom ‘głód,
aptit’, tłomny ‘nienażarti’.
8. Niejasné (1): szmakòzder (òb. szmak ‘szmak’, szmakowc ‘smaczkôrz’, niem. Feinschmecker ‘smaczkôrz’).
Kòl òbtaksowaniô jãzëkòwi wôrtnotë kaszëbsczich òsobòwëch pòzwów zrzëszónëch z jedzenim, nót je pamiãtac ò jich sztilisticznym ùżëcym, czãsto pejoratiwnym i żartoblëwim,
a téż ò jich môlowi fùkcjonalnoscë, służący ùmacniwaniu regionalny juwernotë.
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