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WSTĘP

Układ Biu le ty nu Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go (da lej RJK) za rok 2010 po dob ny jest do
wcześniej szych, dzie li się bo wiem za sad ni czo na dwie nie rów ne części: 1. ad mi ni stra -
cyj no -praw ną i 2. re fe ra to wą. W I części zna la zły się uchwa ły z ob rad nad róż ny mi za -
gad nie nia mi nor ma tyw no -po praw nościo wy mi. W mi nio nym ro ku Ko mi sje, zwłasz cza
Ko mi sja Stan da ry za cji i Nor ma li za cji Ję zy ka Ka szub skie go, a w ślad za po sie dze nia -
mi Ko mi sji ca ła Ra da zaj mo wa ły się ter mi no lo gią gra ma tycz ną, do ty czą cą sys te mo -
wych dzia łów ję zy ka: fo ne ty ki i fo no lo gii, mor fo lo gii, skład ni oraz ter mi no lo gią ono -
ma stycz ną. Opra co wa no tak że ter mi no lo gię z za kre su or to gra fii i in ter punk cji. Spo ro
cza su zaj mo wa ły roz trzą sa nia nad po praw ną ka szub ską for mą nazw miej sco wości w kil -
ku gmi nach Ka szub w związ ku z wpro wa dza niem po dwój nych za pi sów: pol skich i ka -
szub skich na ta bli cach przed miej sco wościa mi. W tym sa mym krę gu te ma tycz nym
miesz czą się dys ku sje i uchwa ły do ty czą ce po praw nych form i za pi sów ka szub skich
nazw miej sco wości i obiek tów fi zjo gra ficz nych do pla no wa nej ma py Ka szub na róż ne
po trze by. Nad to, jak w po przed nich la tach, Ra da od po wia da ła na py ta nia kie ro wa ne do
niej przez in sty tu cje i oso by pry wat ne. Wie le z udzie lo nych od po wie dzi i opra co wa nych
pro ble mów nie znaj du je śla du w ni niej szym Biu le ty nie. Wspo mnieć tu trze ba np. o kon -
sul ta tyw nym za an ga żo wa niu au to ra te go tek stu w część ka szub ską „Słow ni ka przy słów
ję zy ków za chod nio sło wiań skich”, tj. cze skie go, sło wac kie go, gór no - i dol no łu życ kie -
go, pol skie go i ka szub skie go, ja ki wy cho dzi w Cze chach.

Ra da pra co wa ła w uszczu plo nym skła dzie, no we obo wiąz ki bo wiem nie po zwo li -
ły na obec ność i ak tyw ną pra cę dro wi To ma szo wi Wi cher kie wi czo wi z UAM w Po zna -
niu i dr Mał go rza cie Klin kosz z Uni wer sy te tu Gdań skie go. 

Część II, re fe ra to wa za wie ra wy gło szo ne na se sji na uko wej na ocz nej w Star bie ni -
nie 14 re fe ra tów, któ rych pro ble ma ty ka sku pia ła się na ro ku ob rzę do wym na Ka szu -
bach. Me to do lo gia ba dań oka za ła się tu zło żo na: li te rac ko -folk lo ry stycz na u T. Link -
ne ra, L. Se li na i L. Sorn, ściśle ję zy ko znaw cza u M. Cy bul skie go: for my po praw nościo -
we w słow nic twie do ty czą cym ro ku ob rzę do we go i R. Wo siak -Śli wy (za gad nie nia pi -
sow ni ka szub skiej), ję zy ko znaw czo -teo lo gicz na u E. Bre zy (słow nic two i ter mi no lo gia,
do ty czą ce okre su wiel ka noc ne go), ję zy ko znaw czo -folk lo ry stycz na u J. Po mier skiej
w przy sło wiach ka szub skich i u R. Wo siak -Śli wy w zmien ności ka szub skie go me nu
w za leż ności od ro ku li tur gicz ne go i ob rzę do we go; dzien ni kar sko -me dial no -do ku men -
ta cyj na u E. Prycz kow skie go z doświad czeń re dak tor skich w ma ga zy nie ka szub skim
Rodnô Ze mia, uka zu ją ca, co z re je stro wa nych w li te ra tu rze zwy cza jów lu do wych dziś
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PRZED SŁÓW

Ùkłôd Biu le ti nu Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka (da li RKJ) za 2010 rok szlachùje za
wcza sniészi ma, bò òglowò dze li sã na dwa nie równé dzéle: 1. ad mi ni stracëjno -praw ny
i 2. re fe ra to wi. W I dzélu są ùchwôlënczi z òbra dów nad roz ma ji ti ma nor ma tiw no -pò-
praw no sco wi ma za gad nie nia ma. W ùszłim rokù Kòmisëje, òsoblëwò Kòmisëjô Sztan -
da ri zacëji i Nor ma li zacëji RKJ, a szlachã pòse dze niów ti Kòmisëji całô Radzëzna za -
ji małë sã gra ma ticz ną ter mi no lo gią, ti ka ją cą sã sys temòwëch dzélów jãzëka: fòne ti czi
i fòno lo gii, mòrfòlo gii, skład ni ë òno ma sticz ną ter mi no lo gią. Òpra co wó no téż ter mi -
no lo giã z òbrëmie niô pisënkù i jin terpùnkcji. Wie le cza su za ji małë kôrbión czi nad pò-
prôwną kaszëbską fòrmą miestnëch pòzwów w czi le gmi nach Ka szub, co parłãczi sã
z wpro wa dza nim dëbeltnëch za pi sów: pòlsczich i kaszëbsczich na tôflach przed ny ma
môla ma. W tim sa mim témòwim òbrëmie nim miesz czą sã kôrbión czi i ùchwôlënczi ti -
ka jącé sã bëlnëch fòrmów i za pi sów kaszëbsczich miestnëch pòzwów i fi zjo gra ficznëch
òbiek tów do pla no wó ny kôrtë Ka szub na roz ma jité pòtrzebë. Co wi cy, jak w ùszłëch
la tach, Radzëzna òdpòwiôda ła na pëta nia cze ro wóné do ni bez jin sti tu cje i lëdzy. Wie -
le z òdpòwie scy i òpra co wónëch pro ble mów nie òsta ło za miesz czonëch w nym Biu le -
ti nie. Nad czid nąc tu mùszi np. ò kònsul ta tiw nym za an ga żo wa nim au to ra negò tek stu
w kaszëbsczi dzél „Sło wa rza przësło wiów zapôdno sło wiañ sczich jãzëków”, tj. cze -
sczégò, sło wacczégò, gór no - i dol no łużëcczégò, pòlsczégò i kaszëbsczégò, ja czi wë-
chôdô w Cze chach.

Radzëzna ro bia w miészim skła dze, bò nowé òbòwiąz czi nie pòzwòlëłë na bëtnosc
i ak tiw ną robòtã dro wi To ma szo wi Wi cher ke wi czo wi z ÙAM w Pòzna niu i dr Małgòrza -
ce Klinkòsz z Gduñ sczégò Ùni wer sy te tu. 

W II dzélu, re fe ra to wim, je 14 wëgło szonëch na nôukòwi se sji nôòczny w Star bie -
ni nie re fe ra tów, ja czich pro ble ma ti ka skùpia sã na òbrzãdo wim rokù na Kaszëbach.
Me to do lo giô badéro wa niów òkôza ła sã tu zło żonô: lëte rackò-fòlklo ri sticznô kòl 
T. Link ne ra, L. Se li na i L. Sorn, do kład no jãzëkòznôwczô kòl M. Cëbùlsczégò: pòpraw -
no scowé fòrmë w sło wi znie ti ka ją cy sã òbrzãdowégò rokù; i R. Wòszôk -Slëwë (za gad -
nie niô kaszëbsczégò pisënkù), jãzëkòznôwczo -teo lo gicznô É. Brézë (sło wi zna i ter mi -
no lo giô, ti ka jącé sã ja strowégò czą du), jãzëkòznôwczo -fòlklo ri sticznô kòl J. Pòmier -
sczi w kaszëbsczich przësło wiach i kòl R. Wòszôk -Slëwë w zmien noscë kaszëbsczégò
me nu w zanôleż noscë òd li tur gicznégò i òbrzãdowégò rokù; gazétni czo -me dial no -
-dokùmen ta cyjnô kòl E. Prëczkòwsczégò z re dak tor sczich do swiôdcze niów w ka-
szëbsczim ma ga zy nie Rodnô Ze mia, pòkazëjącô, co z re je stro wónëch w lëte ra tu rze
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ży we na Ka szu bach; ten że au tor uka zał tak że naj now sze utwo ry mu zycz ne na wią zu ją -
ce do ob rzę dów ka szub skich. W ka szub skim ro ku ob rzę do wym wy stą pi ły zwie rzę ta (T.
Fop ke), rośli ny (L. Se lin), z ob rzę dów zaj mo wa no się głów nie ści na niem ka ni (T. Link -
ner, L. Sorn) i tzw. pu stą no cą (E. Bu gaj na). Związ kiem le gend z ka szub ski mi ob rzę -
da mi lu do wy mi w kon wen cji folk lo ry stycz nej za ję ła się K. Ser kow ska, a E. Ro gow ska -
-Cy bul ska ro lą od wo łań do ele men tów ro ku ob rzę do we go w „Ka szub skim abe ca dle” 
W. Bo brow skie go i K. Kwiat kow skiej. Da je się za uwa żyć, że PT. Au to rzy -Re fe ren ci
rzad ko na wią zy wa li do opra co wa nia E. Fe renc -Szy dłow skiej, Rok kościel ny a pol skie
tra dy cje, Po znań 1988, KSW.

W pre zen to wa nym nu me rze zna lazł się też ar ty kuł M. Mi lew skiej -Sta wia ny, któ re -
go nie uda ło się umieścić w Biu le ty nie za rok 2009. 

Rów nież w od nie sie niu do te go nu me ru Biu le ty nu i do pra cy ca łej RJK pro si my 
PT Czy tel ni ków zgła szać swo je uwa gi i de zy de ra ty do Biu ra Zrze sze nia Ka szub sko -
-Po mor skie go.

Edward Bre za
Li sto pad 2010 r.

12 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Wstęp
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lëdowëch zwëków dzysd nia je żëwé na Kaszëbach; nen au tór pòkôzôł téż nônowszé
mùzyczné dokôzë nawléka jącé do kaszëbsczich òbrzãdów. W kaszëbsczim òbrzãdo wim
rokù wëstą piłë zwierzãta (T. Fóp ka), roscënë (L. Se lin), z òbrzãdów za ji ma no sã òglowò
scy na nim ka ni (T. Link ner, L. Sorn) i tzw. pùstą no cą (E. Bùgajnô). Łącz bą le geñ dów
z kaszëbsczi ma lëdo wi ma òbrzãda ma w fòlklo ri sticz ny kònwen cji za jimã sã K. Ser-
kòwskô, a E. Rogòwskô-Cëbùlskô – ro lą òdwòła niów do ele meñ tów òbrzãdowégò ro-
kù w „Kaszëbsczim abe ca dle” W. Bòbrow sczégò i K. Kwiatkòwsczi. Zmërkac ji dze,
że Tczëwôrtny Au to ro wie -Re fe rencë rzôdkò nawlékelë do òpra co wa niô E. Fe renc -
-Szëdłow sczi Rok ko ściel ny a pol skie tra dy cje, Pòznań 1988, KSW.

W pre zen to wó nym num rze nalôzł sã téż ar ti kel M. Mi lew sczi -Sta wia ny, jaczégò nie
ùda ło sã za mieszczëc w Biu le ti nie za 2009 rok.

Żlë ji dze ò nen nu mer Biu le ti nu i robòtã ca łi RKJ pro symë Tczëwôrtnëch Czë-
tiń ców, bë zgło szi welë swòje ùwôdżi ë de zy de ratë do bió ra Kaszëbskò-Pòmòrsczégò
Zrze sze niô.

Édwôrd Bréza
Lësto pad nik 2010 r.

BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Przed słów 13
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UCHWA ŁA NR 1/RJK/10 Z DNIA 26-02-2010 R. 
W SPRA WIE STO SO WA NIA KA SZUB SKICH 
TER MI NÓW I PO JĘĆ GRA MA TYCZ NYCH. 

1. FO NE TY KA

Ra da Ję zy ka Ka szub skie go pro po nu je na stę pu ją ce ter mi ny i po ję cia gra ma tycz ne 
z fo ne ty ki:

A
abéca dło ‘abe ca dło’
al fabét ‘al fa bet’
al ter nacjô ‘al ter na cja’
ar tikùlacjô ‘ar ty ku la cja’

B
bezrëszny ‘nie ru cho my’
bezzwãczno ta ‘bez dź więcz ność’
bezzwãczny spółzwãk ‘spół gło ska bez dźwięcz na’
bëla cze nié ‘by la cze nie’
bënësłowné ùpòdo bnie nié || bënësłownô asy mi lacjô ‘upodob nie nie we wnątrz-

 wy ra zo we, asy mi la cja we wnątrz wy ra zo wa’

C
ca łowné ùpòdo bnie nié || ca łownô asy mi lacjô ‘upodob nie nie cał ko wi te, 

asy mi la cja cał ko wi ta’
copné ùpòdo bnie nié || copnô asy mi lacjô ‘upodob nie nie wstecz ne, asy mi la cja

wstecz na’
cwiar di spółzwãk ‘spół gło ska twar da’
czësti zwãk ‘gło ska czy sta’

D
dą sło wi zwãk ‘gło ska dzią sło wa’
dia kri ticz ny znak ‘znak dia kry tycz ny’
dia lekt ‘dia lekt’
dłu dżi samòzwãk ‘sa mo gło ska dłu ga’
dwa znak || di sem ‘dwu znak’
dwalëpny spółzwãk || bi la bial ny spółzwãk ‘spół gło ska dwu war go wa’
dwazwãk || di ftong ‘dy ftong’
dzél ‘część’

16 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go
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ÙCHWÔLËNK NR 1/RKJ/10 Z DNIA 26-02-2010 R.
W SPRA WIE BRËKÒWA NIÔ KASZËBSCZICH 
GRA MA TICZNËCH TER MI NÓW I PÒJÃCÓW. 

1. FÒNE TI KA

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné gra ma ticzné ter minë i pòjãcô z fò-
ne ti czi:

A
abéca dło ‘abe ca dło’
al fabét ‘al fa bet’
al ter nacjô ‘al ter na cja’
ar tikùlacjô ‘ar ty ku la cja’

B
bezrëszny ‘nie ru cho my’
bezzwãczno ta ‘bez dź więcz ność’
bezzwãczny spółzwãk ‘spół gło ska bez dźwięcz na’
bëla cze nié ‘by la cze nie’
bënësłowné ùpòdo bnie nié || bënësłownô asy mi lacjô ‘upodob nie nie we wnątrz-

 wy ra zo we, asy mi la cja we wnątrz wy ra zo wa’

C
ca łowné ùpòdo bnie nié || ca łownô asy mi lacjô ‘upodob nie nie cał ko wi te, 

asy mi la cja cał ko wi ta’
copné ùpòdo bnie nié || copnô asy mi lacjô ‘upodob nie nie wstecz ne, asy mi la cja

wstecz na’
cwiar di spółzwãk ‘spół gło ska twar da’
czësti zwãk ‘gło ska czy sta’

D
dą sło wi zwãk ‘gło ska dzią sło wa’
dia kri ticz ny znak ‘znak dia kry tycz ny’
dia lekt ‘dia lekt’
dłu dżi samòzwãk ‘sa mo gło ska dłu ga’
dwa znak || di sem ‘dwu znak’
dwalëpny spółzwãk || bi la bial ny spółzwãk ‘spół gło ska dwu war go wa’
dwazwãk || di ftong ‘dy ftong’
dzél ‘część’

BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 17
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dzélëk ‘cząst ka’
dzélowé ùpòdo bnie nié || dzélowô asy mi lacjô ‘upodob nie nie częścio we, 

asy mi la cja częścio wa’

E
en kli ti ka ‘en kli ty ka’

F
far wa ‘bar wa’
fònem ‘fo nem’
fòne ti ka ‘fo ne ty ka’
fòno lo giô ‘fo no lo gia’
fùnkcjo nalnô wëmia na ‘wy mia na funk cjo nal na’

G
gãbny zwãk ‘gło ska ust na’
gło sow niô ‘gło sow nia’

J
jãzëk || mòwa ‘ję zyk, mo wa’
jed nosz la bi zowé słowò ‘wy raz jed no sy la bo wy’
ji ni cjal ny przezwãk || ji ni cjal ny ak ceńt ‘ak cent ini cjal ny’
jin to nacjô ‘in to na cja’
jo tacjô || jo to wa nié ‘jo ta cja’

K
kaszëbie nié ‘ka szu bie nie’
ka tegòriô ‘ka te go ria’
kòlum no wi przezwãk || szpal to wi przezwãk || kòlum no wi ak ceńt || szpal to wi 

ak ceńt   ‘ak cent ko lum no wy’
krót czi samòzwãk ‘sa mo gło ska krót ka’
kwa li ta tiwnô wëmia na ‘wy mia na ja kościo wa’
kwan ti ta ‘ilo czas’
kwan ti ta tiwnô wëmia na ‘wy mia na ilościo wa’

L
lëpno-zãbny spółzwãk ‘spół gło ska war go wo -zę bo wa’
lëpny zwãk ‘gło ska war go wa’
lëtra ‘li te ra’

M
me lo diô ‘me lo dia’

18 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go
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dzélëk ‘cząst ka’
dzélowé ùpòdo bnie nié || dzélowô asy mi lacjô ‘upodob nie nie częścio we, 

asy mi la cja częścio wa’

E
en kli ti ka ‘en kli ty ka’

F
far wa ‘bar wa’
fònem ‘fo nem’
fòne ti ka ‘fo ne ty ka’
fòno lo giô ‘fo no lo gia’
fùnkcjo nalnô wëmia na ‘wy mia na funk cjo nal na’

G
gãbny zwãk ‘gło ska ust na’
gło sow niô ‘gło sow nia’

J
jãzëk || mòwa ‘ję zyk, mo wa’
jed nosz la bi zowé słowò ‘wy raz jed no sy la bo wy’
ji ni cjal ny przezwãk || ji ni cjal ny ak ceńt ‘ak cent ini cjal ny’
jin to nacjô ‘in to na cja’
jo tacjô || jo to wa nié ‘jo ta cja’

K
kaszëbie nié ‘ka szu bie nie’
ka tegòriô ‘ka te go ria’
kòlum no wi przezwãk || szpal to wi przezwãk || kòlum no wi ak ceńt || szpal to wi 

ak ceńt   ‘ak cent ko lum no wy’
krót czi samòzwãk ‘sa mo gło ska krót ka’
kwa li ta tiwnô wëmia na ‘wy mia na ja kościo wa’
kwan ti ta ‘ilo czas’
kwan ti ta tiwnô wëmia na ‘wy mia na ilościo wa’

L
lëpno-zãbny spółzwãk ‘spół gło ska war go wo -zę bo wa’
lëpny zwãk ‘gło ska war go wa’
lëtra ‘li te ra’

M
me lo diô ‘me lo dia’
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midzësłowné ùpòdo bnie nié || midzësłownô asy mi lacjô ‘upodob nie nie mię dzy -
wy ra zo we, asy mi la cja mię dzy wy ra zo wa’

mit czi spółzwãk || pa la tal ny spółzwãk ‘spół gło ska mięk ka, spół gło ska pa la tal na’
mòc || na piãcé ‘na tę że nie’
mòcny zwãk ‘gło ska moc na’
mòwa || gôdka ‘mo wa’

N
nie szla bi zowòùrob ny zwãk ‘gło ska nie zgło sko twór cza’
no so wi zwãk || no sów ka ‘gło ska no so wa, no sów ka’

Ò
òbòcznosc ‘obocz ność’
òdno so wie nié || de na za li zacjô ‘od no so wie nie, de na za li za cja’
òdpòdo bnie nié || di sy mi lacjô ‘od po dob nie nie, dy sy mi la cja’
òksy to nicz ny przezwãk || òksy to nicz ny ak ceńt ‘ak cent oksy to nicz ny’
òtem kłi samòzwãk ‘sa mo gło ska otwar ta’

P
pa rok sy to nicz ny przezwãk || pa rok sy to nicz ny ak ceńt ‘ak cent pa rok sy to nicz ny’
pau za ‘pau za’
pismò ‘pi smo’
pòchi lo ny zwãk ‘gło ska po chy lo na’
pòdnie bie nio wi zwãk ‘gło ska pod nie bien na’
pòkroczné ùpòdo bnie nié || pòkrocznô asy mi lacjô ‘upodob nie nie po stę po we, 

asy mi la cja po stę po wa’
półòtem kłi zwãk ‘gło ska pół otwar ta’
pół samòzwãk ‘pół sa mo gło ska’
pro kli ti ka ‘pro kli ty ka’
pro zo diô ‘pro zo dia’
prze głos ‘prze głos’
przezwãk || ak ceńt ‘ak cent’
przédnojãzëkòwi spółzwãk ‘spół gło ska przed nio ję zy ko wa’
przédnojãzëkòwò-dą sło wi spółzwãk ‘spół gło ska przed nio ję zy ko wo -dzią sło wa’
przédnojãzëkòwò-zãbòwi spółzwãk ‘spół gło ska przed nio ję zy ko wo -zę bo wa’
przëdech ‘przy dech’
przëswòji wac || asy mi lo wac ‘asy mi lo wać’
przëwtór ‘przyśpiew’

R
réga ‘sze reg’

20 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go
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midzësłowné ùpòdo bnie nié || midzësłownô asy mi lacjô ‘upodob nie nie mię dzy -
wy ra zo we, asy mi la cja mię dzy wy ra zo wa’

mit czi spółzwãk || pa la tal ny spółzwãk ‘spół gło ska mięk ka, spół gło ska pa la tal na’
mòc || na piãcé ‘na tę że nie’
mòcny zwãk ‘gło ska moc na’
mòwa || gôdka ‘mo wa’

N
nie szla bi zowòùrob ny zwãk ‘gło ska nie zgło sko twór cza’
no so wi zwãk || no sów ka ‘gło ska no so wa, no sów ka’

Ò
òbòcznosc ‘obocz ność’
òdno so wie nié || de na za li zacjô ‘od no so wie nie, de na za li za cja’
òdpòdo bnie nié || di sy mi lacjô ‘od po dob nie nie, dy sy mi la cja’
òksy to nicz ny przezwãk || òksy to nicz ny ak ceńt ‘ak cent oksy to nicz ny’
òtem kłi samòzwãk ‘sa mo gło ska otwar ta’

P
pa rok sy to nicz ny przezwãk || pa rok sy to nicz ny ak ceńt ‘ak cent pa rok sy to nicz ny’
pau za ‘pau za’
pismò ‘pi smo’
pòchi lo ny zwãk ‘gło ska po chy lo na’
pòdnie bie nio wi zwãk ‘gło ska pod nie bien na’
pòkroczné ùpòdo bnie nié || pòkrocznô asy mi lacjô ‘upodob nie nie po stę po we, 

asy mi la cja po stę po wa’
półòtem kłi zwãk ‘gło ska pół otwar ta’
pół samòzwãk ‘pół sa mo gło ska’
pro kli ti ka ‘pro kli ty ka’
pro zo diô ‘pro zo dia’
prze głos ‘prze głos’
przezwãk || ak ceńt ‘ak cent’
przédnojãzëkòwi spółzwãk ‘spół gło ska przed nio ję zy ko wa’
przédnojãzëkòwò-dą sło wi spółzwãk ‘spół gło ska przed nio ję zy ko wo -dzią sło wa’
przédnojãzëkòwò-zãbòwi spółzwãk ‘spół gło ska przed nio ję zy ko wo -zę bo wa’
przëdech ‘przy dech’
przëswòji wac || asy mi lo wac ‘asy mi lo wać’
przëwtór ‘przyśpiew’

R
réga ‘sze reg’
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rësëno wi spółzwãk ‘spół gło ska szcze li no wa’
rëszné e ‘e ru cho me’
rëszny przezwãk || rëszny ak ceńt ‘ak cent ru cho my’
ritm ‘rytm’
rozpòdo bnie nié || di sy mi lacjô ‘roz po dob nie nie, dy sy mi la cja’

S
samòzwãk || wòkal ‘sa mo gło ska’
sła bi zwãk ‘gło ska sła ba’
słow ny ‘wy ra zo wy’
słowò ‘sło wo, wy raz’ 
so nor ny spółzwãk ‘spół gło ska so nor na’
sparłãcze nié spółzwãków ‘gru pa spół gło sko wa’
spółzwãk || kònso nant ‘spół gło ska’
strzédnojãzëkòwi spółzwãk ‘spół gło ska środ ko wo ję zy ko wa’
szla bi za ‘sy la ba, zgło ska’
szla bi zo wi ‘sy la bicz ny’
szla bi zowòùrob ny zwãk ‘gło ska zgło sko twór cza’
szta bil ny przezwãk || szta bil ny ak ceńt ‘ak cent sta ły’
szum, szëmù ‘szmer’
szwa (dzecny ôrt)   ‘szwa’

T
til nojãzëkòwi spółzwãk ‘spół gło ska tyl no ję zy ko wa’
tón ‘ton’
tó nicz ny ‘to nicz ny’

Ù
ùbezzwãcznie nié ‘ubez dź  więcz nie nie’
ùlëpòwie nié || la bia li zacjô ‘la bia li za cja’
ùno so wie nié || na za li zacjô ‘na za li za cja’
ùpòdo bnie nié || asy mi lacjô ‘upodob nie nie, asy mi la cja’
ùprosz cze nié ‘uprosz cze nie’
ùzwãcznie nié ‘udźwięcz nie nie’

W
wdich, wdëchù ‘wdech’
wëdich, wëdëchù ‘wy dech’
wëmia na  ‘wy mia na’
wie lesz la bi zo wi ‘wie lo sy la bo wy’
wi ża wa ‘wy so kość’

22 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go
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rësëno wi spółzwãk ‘spół gło ska szcze li no wa’
rëszné e ‘e ru cho me’
rëszny przezwãk || rëszny ak ceńt ‘ak cent ru cho my’
ritm ‘rytm’
rozpòdo bnie nié || di sy mi lacjô ‘roz po dob nie nie, dy sy mi la cja’

S
samòzwãk || wòkal ‘sa mo gło ska’
sła bi zwãk ‘gło ska sła ba’
słow ny ‘wy ra zo wy’
słowò ‘sło wo, wy raz’ 
so nor ny spółzwãk ‘spół gło ska so nor na’
sparłãcze nié spółzwãków ‘gru pa spół gło sko wa’
spółzwãk || kònso nant ‘spół gło ska’
strzédnojãzëkòwi spółzwãk ‘spół gło ska środ ko wo ję zy ko wa’
szla bi za ‘sy la ba, zgło ska’
szla bi zo wi ‘sy la bicz ny’
szla bi zowòùrob ny zwãk ‘gło ska zgło sko twór cza’
szta bil ny przezwãk || szta bil ny ak ceńt ‘ak cent sta ły’
szum, szëmù ‘szmer’
szwa (dzecny ôrt)   ‘szwa’

T
til nojãzëkòwi spółzwãk ‘spół gło ska tyl no ję zy ko wa’
tón ‘ton’
tó nicz ny ‘to nicz ny’

Ù
ùbezzwãcznie nié ‘ubez dź  więcz nie nie’
ùlëpòwie nié || la bia li zacjô ‘la bia li za cja’
ùno so wie nié || na za li zacjô ‘na za li za cja’
ùpòdo bnie nié || asy mi lacjô ‘upodob nie nie, asy mi la cja’
ùprosz cze nié ‘uprosz cze nie’
ùzwãcznie nié ‘udźwięcz nie nie’

W
wdich, wdëchù ‘wdech’
wëdich, wëdëchù ‘wy dech’
wëmia na  ‘wy mia na’
wie lesz la bi zo wi ‘wie lo sy la bo wy’
wi ża wa ‘wy so kość’

BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 23
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wòka lizm ‘wo ka lizm’
wòlny przezwãk || wòlny ak ceńt ‘ak cent swo bod ny’

Z
zam kłi zwãk ‘gło ska za mknię ta’
zastãpòwné zdłu że nié ‘wzdłu że nie za stęp cze’
zãbòwi spółzwãk ‘spół gło ska zę bo wa’
zda nio wi  ‘zda nio wy’
zdłu że nié  ‘wzdłu że nie’
zmit cze nié || pa la ta li zacjô ‘zmięk cze nie, pa la ta li za cja’
zmit czo ny zwãk || spa la ta li zo wó ny zwãk ‘gło ska zmięk czo na, gło ska 

spa la ta li zo wa na’
znak ‘znak’
zwãczny spółzwãk ‘spół gło ska dźwięcz na’
zwãk ‘gło ska, dźwięk’
zwiar ti zwãk ‘gło ska zwar ta’
zwiar to -rësëno wi zwãk ‘gło ska zwar to -szcze li no wa’

UCHWA ŁA NR 2/RJK/10 Z DNIA 19-03-2010 R. 
W SPRA WIE STO SO WA NIA KA SZUB SKICH 
TER MI NÓW I PO JĘĆ GRA MA TYCZ NYCH. 

2. SŁO WO TWÓR STWO, CZ. 1.

Ra da Ję zy ka Ka szub skie go pro po nu je na stę pu ją ce ter mi ny i po ję cia gra ma tycz ne ze
sło wo twór stwa:

A
ada ptacjô ‘ada pta cja’ 
afik so wi fòrmańt ‘for mant afik sal ny’
afik sowô de ri wacjô ‘de ry wa cja afik sal na’
al ter na cjo wi fòrmańt ‘for mant al ter na cyj ny’
al ter na cjowô de ri wacjô ‘de ry wa cja al ter na cyj na’
an tó nim ‘an to nim’ 

B
bez a fik sowô de ri wacjô ‘de ry wa cja bez a fik sal na’

24 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go
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wòka lizm ‘wo ka lizm’
wòlny przezwãk || wòlny ak ceńt ‘ak cent swo bod ny’

Z
zam kłi zwãk ‘gło ska za mknię ta’
zastãpòwné zdłu że nié ‘wzdłu że nie za stęp cze’
zãbòwi spółzwãk ‘spół gło ska zę bo wa’
zda nio wi  ‘zda nio wy’
zdłu że nié  ‘wzdłu że nie’
zmit cze nié || pa la ta li zacjô ‘zmięk cze nie, pa la ta li za cja’
zmit czo ny zwãk || spa la ta li zo wó ny zwãk ‘gło ska zmięk czo na, gło ska 

spa la ta li zo wa na’
znak ‘znak’
zwãczny spółzwãk ‘spół gło ska dźwięcz na’
zwãk ‘gło ska, dźwięk’
zwiar ti zwãk ‘gło ska zwar ta’
zwiar to -rësëno wi zwãk ‘gło ska zwar to -szcze li no wa’

ÙCHWÔLËNK NR 2/RKJ/10 Z DNIA 19-03-2010 R.
W SPRA WIE BRËKÒWA NIÔ KASZËBSCZICH 
GRA MA TICZNËCH TER MI NÓW I PÒJÃCÓW. 

2. SŁOWÒTWÓRZ BA, DZÉL 1.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné gra ma ticzné ter minë i pòjãcô ze
słowòtwórzbë:

A
ada ptacjô ‘ada pta cja’ 
afik so wi fòrmańt ‘for mant afik sal ny’
afik sowô de ri wacjô ‘de ry wa cja afik sal na’
al ter na cjo wi fòrmańt ‘for mant al ter na cyj ny’
al ter na cjowô de ri wacjô ‘de ry wa cja al ter na cyj na’
an tó nim ‘an to nim’ 

B
bez a fik sowô de ri wacjô ‘de ry wa cja bez a fik sal na’

BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 25
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C
copnô de ri wacjô ‘de ry wa cja wstecz na’

D
de ri wat || òdprowôdné słowò || słowòtwórzbnô fòrmacjô ‘de ry wat’, ‘wy raz 

po chod ny’, ‘for ma cja sło wo twór cza’
dez jin te gralnô de ri wacjô ‘de ry wa cja dez in te gral na’
dia chro nowô słowòtwórz ba ‘sło wo twór stwo dia chro nicz ne’ 
drżéń ‘rdzeń’

F
fùńdacjô ‘fun da cja’ 

J
jin ter fiks || midzërostk ‘in ter fiks’, ‘mię dzy ro stek’

K
kòmpòzycjô ‘kom po zy cja’ 
kònek tiw ‘ko nek tyw’ 
kònwersjô ‘kon wer sja’
krewné słowò ‘wy raz po krew ny’ 

M
mòrfem ‘mor fem’ 
mòrfòlo giô ‘mor fo lo gia’ 
mòrfòlogòwô słowòtwórz ba || afik sowô de ri wacjô ‘sło wo twór stwo mor fo lo gicz ne’,

‘de ry wa cja afik sal na’
mòtiwòwóné słowò ‘wy raz mo ty wo wa ny’, ‘de ry wat’ 

N
neòlo gizm ‘neo lo gizm’
niemòtiwòwóné słowò ‘wy raz nie mo ty wo wa ny’, ‘ba za’
nie pro duk tiw ny fòrmańt ‘for mant nie pro duk tyw ny’ 

Ò
òbòczny drżéń ‘rdzeń obocz ny’
òdprowôdné słowò || pòchódné słowò ‘wy raz po chod ny’

P
pa ra dig ma towô de ri wacjô ‘de ry wa cja pa ra dyg ma tycz na’ 
pa ra dig ma towô słowòtwórz ba ‘sło wo twór stwo pa ra dyg ma tycz ne’

26 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:01  Page 26



C
copnô de ri wacjô ‘de ry wa cja wstecz na’

D
de ri wat || òdprowôdné słowò || słowòtwórzbnô fòrmacjô ‘de ry wat’, ‘wy raz 

po chod ny’, ‘for ma cja sło wo twór cza’
dez jin te gralnô de ri wacjô ‘de ry wa cja dez in te gral na’
dia chro nowô słowòtwórz ba ‘sło wo twór stwo dia chro nicz ne’ 
drżéń ‘rdzeń’

F
fùńdacjô ‘fun da cja’ 

J
jin ter fiks || midzërostk ‘in ter fiks’, ‘mię dzy ro stek’

K
kòmpòzycjô ‘kom po zy cja’ 
kònek tiw ‘ko nek tyw’ 
kònwersjô ‘kon wer sja’
krewné słowò ‘wy raz po krew ny’ 

M
mòrfem ‘mor fem’ 
mòrfòlo giô ‘mor fo lo gia’ 
mòrfòlogòwô słowòtwórz ba || afik sowô de ri wacjô ‘sło wo twór stwo mor fo lo gicz ne’,

‘de ry wa cja afik sal na’
mòtiwòwóné słowò ‘wy raz mo ty wo wa ny’, ‘de ry wat’ 

N
neòlo gizm ‘neo lo gizm’
niemòtiwòwóné słowò ‘wy raz nie mo ty wo wa ny’, ‘ba za’
nie pro duk tiw ny fòrmańt ‘for mant nie pro duk tyw ny’ 

Ò
òbòczny drżéń ‘rdzeń obocz ny’
òdprowôdné słowò || pòchódné słowò ‘wy raz po chod ny’

P
pa ra dig ma towô de ri wacjô ‘de ry wa cja pa ra dyg ma tycz na’ 
pa ra dig ma towô słowòtwórz ba ‘sło wo twór stwo pa ra dyg ma tycz ne’
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pòstfiks ‘post fiks’ 
pòżëczné słowò ‘za po ży cze nie’ 
pro duk tiw ny fòrmańt ‘for mant pro duk tyw ny’ 
pro zo do wi fòrmańt ‘for mant pro zo dycz ny’
prôwdzëwé zło że nié ‘zło że nie właści we’ 
prôwdzëwô de ri wacjô ‘de ry wa cja właści wa’ 
przed rostk || pre fiks ‘przed ro stek’, ‘pre fiks’
przërostk || su fiks ‘przy ro stek’, ‘su fiks’

R
rodzëzna słów ‘ro dzi na wy ra zów’

S
słowòtwórz ba || de ri wacjô ‘sło wo twór stwo’, ‘de ry wa cja’ 
słowòtwórzbné gniôzdo ‘gniaz do sło wo twór cze’ 
słowòtwórzbné spòdlé || mòtiwùjącé słowò || ba za ‘pod sta wa sło wo twór cza’,   

‘wy raz mo ty wu ją cy’, ‘wy raz fun du ją cy’, ‘ba za’ 
słowòtwórzbnô ana li za ‘ana li za sło wo twór cza’
słowòtwórzbnô ka tegòriô ‘ka te go ria sło wo twór cza’
słowòtwórzbnô mòti wacjô ‘mo ty wa cja sło wo twór cza’ 
słowòtwórzbnô pa ra fra za || słowòtwórzbnô de fi nicjô ‘pa ra fra za sło wo twór cza’,   

‘de fi ni cja sło wo twór cza’
słowòtwórzbnô pe ri fra za (òmó wie nié) ‘pe ry fra za sło wo twór cza’ (omó wie nie)
słowòtwórzbnô téma ‘te mat sło wo twór czy’ 
słowòtwórzb ny fòrmańt ‘for mant sło wo twór czy’
słowòtwórzb ny tip ‘typ sło wo twór czy’
spiesz cze nié || hipòkòri stik ‘spiesz cze nie’ 
spòdlowé słowò ‘wy raz pod sta wo wy’
syn chro nowô słowòtwórz ba ‘sło wo twór stwo syn chro nicz ne’ 
syn tak sowô słowòtwórz ba ‘sło wo twór stwo syn tak tycz ne’ 

W
wrostk || jin fiks ‘wro stek’, ‘in fiks’

Z
zdrob nie nié ‘zdrob nie nie’ 
ze sta wie nié ‘ze sta wie nie’
zéro wi fòrmańt ‘for mant ze ro wy’
zérowô de ri wacjô ‘de ry wa cja ze ro wa’
zgrëbie nié ‘zgru bie nie’ 
zło żoné słowò ‘wy raz zło żo ny’
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pòstfiks ‘post fiks’ 
pòżëczné słowò ‘za po ży cze nie’ 
pro duk tiw ny fòrmańt ‘for mant pro duk tyw ny’ 
pro zo do wi fòrmańt ‘for mant pro zo dycz ny’
prôwdzëwé zło że nié ‘zło że nie właści we’ 
prôwdzëwô de ri wacjô ‘de ry wa cja właści wa’ 
przed rostk || pre fiks ‘przed ro stek’, ‘pre fiks’
przërostk || su fiks ‘przy ro stek’, ‘su fiks’

R
rodzëzna słów ‘ro dzi na wy ra zów’

S
słowòtwórz ba || de ri wacjô ‘sło wo twór stwo’, ‘de ry wa cja’ 
słowòtwórzbné gniôzdo ‘gniaz do sło wo twór cze’ 
słowòtwórzbné spòdlé || mòtiwùjącé słowò || ba za ‘pod sta wa sło wo twór cza’,   

‘wy raz mo ty wu ją cy’, ‘wy raz fun du ją cy’, ‘ba za’ 
słowòtwórzbnô ana li za ‘ana li za sło wo twór cza’
słowòtwórzbnô ka tegòriô ‘ka te go ria sło wo twór cza’
słowòtwórzbnô mòti wacjô ‘mo ty wa cja sło wo twór cza’ 
słowòtwórzbnô pa ra fra za || słowòtwórzbnô de fi nicjô ‘pa ra fra za sło wo twór cza’,   

‘de fi ni cja sło wo twór cza’
słowòtwórzbnô pe ri fra za (òmó wie nié) ‘pe ry fra za sło wo twór cza’ (omó wie nie)
słowòtwórzbnô téma ‘te mat sło wo twór czy’ 
słowòtwórzb ny fòrmańt ‘for mant sło wo twór czy’
słowòtwórzb ny tip ‘typ sło wo twór czy’
spiesz cze nié || hipòkòri stik ‘spiesz cze nie’ 
spòdlowé słowò ‘wy raz pod sta wo wy’
syn chro nowô słowòtwórz ba ‘sło wo twór stwo syn chro nicz ne’ 
syn tak sowô słowòtwórz ba ‘sło wo twór stwo syn tak tycz ne’ 

W
wrostk || jin fiks ‘wro stek’, ‘in fiks’

Z
zdrob nie nié ‘zdrob nie nie’ 
ze sta wie nié ‘ze sta wie nie’
zéro wi fòrmańt ‘for mant ze ro wy’
zérowô de ri wacjô ‘de ry wa cja ze ro wa’
zgrëbie nié ‘zgru bie nie’ 
zło żoné słowò ‘wy raz zło żo ny’
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zło żo ny fòrmańt ‘for mant zło żo ny’ 
zna cze nié ‘zna cze nie’ 
zrost ‘zrost’
zrostk || afiks ‘zro stek’, ‘afiks’

UCHWA ŁA NR 3/RJK/10 Z DNIA 07-05-2010 R. 
W SPRA WIE STO SO WA NIA KA SZUB SKICH 
TER MI NÓW I PO JĘĆ GRA MA TYCZ NYCH. 

3. SŁO WO TWÓR STWO, CZ. 2.

Ra da Ję zy ka Ka szub skie go pro po nu je na stę pu ją ce ter mi ny i po ję cia gra ma tycz ne ze
sło wo twór stwa:

A
au gmen ta tiwné pòzwë || zgrëbie nia ‘na zwy au gmen ta tyw ne’, ‘zgru bie nia’

B
białczé pòzwë || białczëné pòzwë || biał głow sczé pòzwë ‘na zwy żeń skie’

D
de mi nu tiwné pòzwë ‘na zwy de mi nu tyw ne’ (zdrob nie nia)

E
eks pre sywné pòzwë ‘na zwy eks pre syw ne’

L
lëte rówc ‘li te ro wiec’ 

M
mòdi fi ka cjo wi de ri wat ‘de ry wat mo dy fi ka cyj ny’
mùta cjo wi de ri wat ‘de ry wat mu ta cyj ny’ 

Ò
òdjimnô de ri wacjô ‘de ry wa cja ujem na’

P
pòzwë abs traktnëch znan ków ‘na zwy abs trak cyj nych cech’, ‘no mi na es sen di’
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zło żo ny fòrmańt ‘for mant zło żo ny’ 
zna cze nié ‘zna cze nie’ 
zrost ‘zrost’
zrostk || afiks ‘zro stek’, ‘afiks’

ÙCHWÔLËNK NR 3/RKJ/10 Z DNIA 07-05-2010 R.
W SPRA WIE BRËKÒWA NIÔ KASZËBSCZICH 
GRA MA TICZNËCH TER MI NÓW I PÒJÃCÓW. 

3. SŁOWÒTWÓRZ BA, DZÉL 2.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné gra ma ticzné ter minë i pòjãcô ze
słowòtwórzbë:

A
au gmen ta tiwné pòzwë || zgrëbie nia ‘na zwy au gmen ta tyw ne’, ‘zgru bie nia’

B
białczé pòzwë || białczëné pòzwë || biał głow sczé pòzwë ‘na zwy żeń skie’

D
de mi nu tiwné pòzwë ‘na zwy de mi nu tyw ne’ (zdrob nie nia)

E
eks pre sywné pòzwë ‘na zwy eks pre syw ne’

L
lëte rówc ‘li te ro wiec’ 

M
mòdi fi ka cjo wi de ri wat ‘de ry wat mo dy fi ka cyj ny’
mùta cjo wi de ri wat ‘de ry wat mu ta cyj ny’ 

Ò
òdjimnô de ri wacjô ‘de ry wa cja ujem na’

P
pòzwë abs traktnëch znan ków ‘na zwy abs trak cyj nych cech’, ‘no mi na es sen di’
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pòzwë dze ja niów ‘na zwy czyn ności’, ‘no mi na agen tis’ 
pòzwë dze ja rza, pòzwë dze ja rzów ‘na zwy dzia ła cza’, ‘no mi na agen tis’,   

‘na zwy wy ko naw ców czyn ności’
pòzwë krew notë ‘na zwy po kre wieństw’
pòzwë miesz kań ców ‘na zwy miesz kań ców’ 
pòzwë młodëch ji sto tów ‘na zwy istot mło dych’
pòzwë môlów ‘na zwy miejsc’, ‘no mi na lo ci’ 
pòzwë no szącëch znan czi ‘na zwy no si cie li cech’, ‘no mi na at tri bu ti va’
pòzwë nôrzãdzów ‘na zwy na rzę dzi’, ‘no mi na in stru men ti’
pòzwë wëro bi nów (skùtków) i òbiek tów dze ja niów || dze ja niégò ‘na zwy 

wy two rów’ (re zul ta tów) i obiek tów czyn ności’, ‘no mi na pa tien tis’ 
pòzwë zbiérów ‘na zwy zbio rów’, ‘no mi na col lec ti va’
pro zo diowô de ri wacjô ‘de ry wa cja pro zo dycz na’

S
skró tówc ‘skró to wiec’
szla bi zówc ‘sy la bo wiec’ 

T
transpòzy cjo wi de ri wat ‘de ry wat trans po zy cyj ny’ 

Z
zgrëbie nia || au gmen ta tiwné pòzwë ‘zgru bie nia’, ‘na zwy au gmen ta tyw ne’
zwãkówc ‘gło sko wiec’ 

UCHWA ŁA NR 4/RJK/10 Z DNIA 07-05-2010 R. 
W SPRA WIE STO SO WA NIA

KA SZUB SKICH PO JĘĆ I TER MI NÓW 
LEKSYKALNYCH 

Ra da Ję zy ka Ka szub skie go pro po nu je na stę pu ją ce ter mi ny i po ję cia gra ma tycz ne od -
no szą ce się do lek sy ki:

A
ab sorpcjô ‘ab sorp cja’
adi de acjô ‘adi de acja’
aglu ti na cjowô pòzwa ‘na zwa aglu ty na cyj na’
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pòzwë dze ja niów ‘na zwy czyn ności’, ‘no mi na agen tis’ 
pòzwë dze ja rza, pòzwë dze ja rzów ‘na zwy dzia ła cza’, ‘no mi na agen tis’,   

‘na zwy wy ko naw ców czyn ności’
pòzwë krew notë ‘na zwy po kre wieństw’
pòzwë miesz kań ców ‘na zwy miesz kań ców’ 
pòzwë młodëch ji sto tów ‘na zwy istot mło dych’
pòzwë môlów ‘na zwy miejsc’, ‘no mi na lo ci’ 
pòzwë no szącëch znan czi ‘na zwy no si cie li cech’, ‘no mi na at tri bu ti va’
pòzwë nôrzãdzów ‘na zwy na rzę dzi’, ‘no mi na in stru men ti’
pòzwë wëro bi nów (skùtków) i òbiek tów dze ja niów || dze ja niégò ‘na zwy 

wy two rów’ (re zul ta tów) i obiek tów czyn ności’, ‘no mi na pa tien tis’ 
pòzwë zbiérów ‘na zwy zbio rów’, ‘no mi na col lec ti va’
pro zo diowô de ri wacjô ‘de ry wa cja pro zo dycz na’

S
skró tówc ‘skró to wiec’
szla bi zówc ‘sy la bo wiec’ 

T
transpòzy cjo wi de ri wat ‘de ry wat trans po zy cyj ny’ 

Z
zgrëbie nia || au gmen ta tiwné pòzwë ‘zgru bie nia’, ‘na zwy au gmen ta tyw ne’
zwãkówc ‘gło sko wiec’ 

ÙCHWÔLËNK NR 4/RKJ/10 Z DNIA 07-05-2010 R. 
W SPRA WIE BRËKÒWA NIÔ 

KASZËBSCZICH LEKSYKALNËCH 
TER MI NÓW I PÒJÃCÓW

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné gra ma ticzné ter minë i pòjãcô ti ka jącé
sã lek sy czi:

A
ab sorpcjô ‘ab sorp cja’
adi de acjô ‘adi de acja’
aglu ti na cjowô pòzwa ‘na zwa aglu ty na cyj na’
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ak cjo nim ‘ak cjo nim’ (na zwa wy da rze nia hi sto ryczn.) 
ak to nim ‘ak to nim’ (na zwa umo wy i po ro zu mie nia dy plo mat.) 
ame lio rizm ‘ame lio ryzm’ (wy raz o do dat nim zna cze niu) 
ame ri ka nizm ‘ame ry ka nizm’
ampùta cjowô pòzwa ‘na zwa am pu ta cyj na’ 
ane mo nim ‘ane mo nim’ (na zwa wia tru)
an gli cyzm || aniel cyzm ‘an gli cyzm’ 
ani mi zacjô || òżëwie nié ‘ani mi za cja’, ‘oży wie nie’
anoj ko nim ‘anoj ko nim’ (na zwa obiek tu nie za miesz ka łe go) 
an to nim ‘an to nim’
an tro po nim ‘an tro po nim’ (na zwa oso bo wa) 
ape la tiw ‘ape la tyw’ (wy raz po spo li ty) 
apo tro pe jiczné mio no ‘imię apo tro pe icz ne’ 
ara ma jizm ‘ara ma izm’
ar cha ji zacjô ‘ar cha iza cja’
ar cha jizm ‘ar cha izm’
au gmen ta tiw || zgrëbie nié ‘au gmen ta tyw’, ‘zgru bie nie’
au gmen ta tiwnô pòzwa ‘na zwa au gmen ta tyw na’
awo ni mik ‘awo ni mik’ (for ma po dziad ku) 

B
bar ba rizm || zapòżëcze nié ‘bar ba ryzm’, ‘za po ży cze nie’ 

(wy raz za po ży czo ny) 
bi blizm ‘bi blizm’
bio nim ‘bio nim’ (na zwa isto ty ży wej)
biôło ru te nizm ‘bia ło ru te nizm’
bòhe mizm ‘bo he mizm’ ob. ‘cze chizm’ 

C
cho ro nim ‘cho ro nim’ (na zwa pań stwa lub kra iny) 
chre ma to nim ‘chre ma to nim’ (na zwa kul tu ro wa) 
cze chizm ‘cze chizm’

D
de ji fi kacjô || ùbó stwie nié ‘de ifi ka cja’, ‘ubó stwie nie’ 
de lek sy ka li zacjô ‘de lek sy ka li za cja’
de mi nu tiw  ‘de mi nu tyw’
de mi nu tiwnô pòzwa || zdrob niałô pòzwa ‘na zwa de mi nu tyw na’, ‘na zwa zdrob nia ła’
den dro nim ‘den dro nim’ (na zwa drze wa) 
de te rio rizm ‘de te rio ryzm’ (wy raz o ujem nym zna cze niu) 
dia lekt  ‘dia lekt’
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ak cjo nim ‘ak cjo nim’ (pòzwa historicznégò wëdarzeniô) 
ak to nim ‘ak to nim’ (pòzwa ùmòwë i diplomaticznégò dogadënkù) 
ame lio rizm ‘ame lio ryzm’ (słowò ò dodatnim znaczenim) 
ame ri ka nizm ‘ame ry ka nizm’
ampùta cjowô pòzwa ‘na zwa am pu ta cyj na’ 
ane mo nim ‘ane mo nim’ (na zwa wia tru)
an gli cyzm || aniel cyzm ‘an gli cyzm’ 
ani mi zacjô || òżëwie nié ‘ani mi za cja’, ‘oży wie nie’
anoj ko nim ‘anoj ko nim’ (pòzwa niezamieszkałégò òbiektu) 
an to nim ‘an to nim’
an tro po nim ‘an tro po nim’ (personowô pòzwa) 
ape la tiw ‘ape la tyw’ (pòspòlité słowò) 
apo tro pe jiczné mio no ‘imię apo tro pe icz ne’ 
ara ma jizm ‘ara ma izm’
ar cha ji zacjô ‘ar cha iza cja’
ar cha jizm ‘ar cha izm’
au gmen ta tiw || zgrëbie nié ‘au gmen ta tyw’, ‘zgru bie nie’
au gmen ta tiwnô pòzwa ‘na zwa au gmen ta tyw na’
awo ni mik ‘awo ni mik’ (fòrma pò dzadekù) 

B
bar ba rizm || zapòżëcze nié ‘bar ba ryzm’, ‘za po ży cze nie’ 

(zapòżëczoné słowò) 
bi blizm ‘bi blizm’
bio nim ‘bio nim’ (pòzwa żëwi jistotë)
biôło ru te nizm ‘bia ło ru te nizm’
bòhe mizm ‘bo he mizm’ òb. ‘cze chizm’ 

C
cho ro nim ‘cho ro nim’ (pòzwa państwa abò krôjnë) 
chre ma to nim ‘chre ma to nim’ (kùlturowô pòzwa) 
cze chizm ‘cze chizm’

D
de ji fi kacjô || ùbó stwie nié ‘de ifi ka cja’, ‘ubó stwie nie’ 
de lek sy ka li zacjô ‘de lek sy ka li za cja’
de mi nu tiw  ‘de mi nu tyw’
de mi nu tiwnô pòzwa || zdrob niałô pòzwa ‘na zwa de mi nu tyw na’, ‘na zwa zdrob nia ła’
den dro nim ‘den dro nim’ (pòzwa drzéwiãca) 
de te rio rizm ‘de te rio ryzm’ (słowò ò ùjemnym znaczenim) 
dia lekt  ‘dia lekt’
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dia lek ti zacjô ‘dia lek ty za cja’
dik cjonôrz ‘dyk cjo narz’ 

E
eks pre sy wizm ‘eks pre sy wizm’ 
emo cjo na lizm ‘emo cjo na lizm’ 
eti mo lo giczné zna cze nié || sztruk tu ralné zna cze nié ‘zna cze nie ety mo lo gicz ne’,   

‘zna cze nie struk tu ral ne’
et nicznô pòzwa ‘na zwa et nicz na’
eu fe mizm ‘eu fe mizm’ 

F
fa le ro nim ‘fa le ro nim’ (na zwa od zna cze nia, or de ru) 
fi to nim ‘fi to nim’ (na zwa rośli ny) 
fra za ‘fra za’ 
fra zem  ‘fra zem’ 
fra ze olo giô ‘fra ze olo gia’ 
fra ze olo gizm ‘fra ze olo gizm’ 

G
ga li cyzm ‘ga li cyzm’ 
ger ma nizm ‘ger ma nizm’ 
gło skówc ‘gło sko wiec’ 
gra fem ‘gra fem’ 
gre cyzm ‘gre cyzm’ 
gwa ra || gôdka ‘gwa ra’ 

H
ha gio nim ‘ha gio nim’ (na zwa obiek tu sa kral ne go) 
ha plo lo giô ‘ha plo lo gia’ 
he bra jizm ‘he bra izm’ 
he or to nim ‘he or to nim’ (na zwa świę ta) 
hi bri da  ‘hy bry da’ 
hi bri dalnô pòzwa ‘na zwa hy bry dal na’ 
hi dro nim ‘hy dro nim’ (na zwa wod na) 
ho do nim ‘ho do nim’ (na zwa trak tu ko mu ni ka cyj ne go) 
ho mo fón ‘ho mo fon’ 
ho mo graf ‘ho mo graf’ 
ho mo nim ‘ho mo nim’ 

J
ji be rizm  ‘ibe ryzm’ 
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dia lek ti zacjô ‘dia lek ty za cja’
dik cjonôrz ‘dyk cjo narz’ 

E
eks pre sy wizm ‘eks pre sy wizm’ 
emo cjo na lizm ‘emo cjo na lizm’ 
eti mo lo giczné zna cze nié || sztruk tu ralné zna cze nié ‘zna cze nie ety mo lo gicz ne’,   

‘zna cze nie struk tu ral ne’
et nicznô pòzwa ‘na zwa et nicz na’
eu fe mizm ‘eu fe mizm’ 

F
fa le ro nim ‘fa le ro nim’ (pòzwa òdznaczeniô, òrderu) 
fi to nim ‘fi to nim’ (pòzwa roscënë) 
fra za ‘fra za’ 
fra zem  ‘fra zem’ 
fra ze olo giô ‘fra ze olo gia’ 
fra ze olo gizm ‘fra ze olo gizm’ 

G
ga li cyzm ‘ga li cyzm’ 
ger ma nizm ‘ger ma nizm’ 
gło skówc ‘gło sko wiec’ 
gra fem ‘gra fem’ 
gre cyzm ‘gre cyzm’ 
gwa ra || gôdka ‘gwa ra’ 

H
ha gio nim ‘ha gio nim’ (pòzwa sakralnégò òbiektu) 
ha plo lo giô ‘ha plo lo gia’ 
he bra jizm ‘he bra izm’ 
he or to nim ‘he or to nim’ (pòzwa swiãta) 
hi bri da  ‘hy bry da’ 
hi bri dalnô pòzwa ‘na zwa hy bry dal na’ 
hi dro nim ‘hy dro nim’ (wòdnô pòzwa) 
ho do nim ‘ho do nim’ (pòzwa kòmùnikacjowégò traktu) 
ho mo fón ‘ho mo fon’ 
ho mo graf ‘ho mo graf’ 
ho mo nim ‘ho mo nim’ 

J
ji be rizm  ‘ibe ryzm’ 
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ji de onim ‘ide onim’ (na zwa kie run ku ide owe go i ar ty stycz ne go) 
ji dióm, ji dio ma tizm ‘idiom’, ‘idio ma tyzm’ 
jin di wi du alizm ‘in dy wi du alizm’ 
jin sti tu cjo nizm ‘in sty tu cjo nizm’ (na zwa in sty tu cji) 
jin ter na cjo na lizm ‘in ter na cjo na lizm’ 

K
kalãda rzowé mio no, swiãté mio no ‘imię ka len da rzo we’, imię świę te’ 
kal ka ‘kal ka’ 
kalkòwa nié ‘kal ko wa nie’ 
kam pa no nim ‘kam pa no nim’ (na zwa dzwo nu) 
kaszëbie nié ‘ka szu bie nie’ 
kaszëbizm ‘ka szu bizm’ 
ka tegòriô ‘ka te go ria’ 
kom po no wónô pòzwa || zło żonô pòzwa ‘na zwa kom po no wa na’, ‘ na zwa zło żo na’ 
kon ta mi nacjô ‘kon ta mi na cja’, ‘skrzy żo wa nie’ 
kon wersjô ‘kon wer sja’ 
ko smo nim ‘ko smo nim’ 
ko smo ni miô ‘ko smo ni mia’ 
krótkòznaczënk || sy no nim ‘bli sko znacz nik’, ‘sy no nim’ 
kùltu rowô pòzwa ‘na zwa kul tu ro wa’ 

L
la ti nizm ‘la ty nizm’ 
lek sem ‘lek sem’ 
lek sy ka ‘lek sy ka’ zob. sło wi zna 
lek sy ka li zacjô ‘lek sy ka li za cja’ 
lek sykògra fiô ‘lek sy ko gra fia’ 
lek sykòlo giô ‘lek sy ko lo gia’ 
lek sy kón ‘lek sy kon’ 
lëte racczé mio no ‘imię li te rac kie’ 
lëte rówc  ‘li te ro wiec’ 

M
ma dża rizm ‘hun ga ryzm’ 
ma ka ro nizm ‘ma ka ro nizm’ 
ma ka ro ni zo wa nié ‘ma ka ro ni zo wa nie’ 
ma kro topònim  ‘ma kro to po nim’ (na zwa więk sze go obiek tu geo graf.) 
mak sy ma  ‘mak sy ma’ 
ma ri to ni mik ‘ma ry to ni mik’ (for ma na zwi ska po mę żu)
ma zu rze nié ‘ma zu rze nie’ 
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ji de onim ‘ide onim’ (pòzwa dejowégò i artistnégò czerënkù) 
ji dióm, ji dio ma tizm ‘idiom’, ‘idio ma tyzm’ 
jin di wi du alizm ‘in dy wi du alizm’ 
jin sti tu cjo nizm ‘in sty tu cjo nizm’ (pòzwa jinstitucji) 
jin ter na cjo na lizm ‘in ter na cjo na lizm’ 

K
kalãda rzowé mio no, swiãté mio no ‘imię ka len da rzo we’, imię świę te’ 
kal ka ‘kal ka’ 
kalkòwa nié ‘kal ko wa nie’ 
kam pa no nim ‘kam pa no nim’ (pòzwa zwònu) 
kaszëbie nié ‘ka szu bie nie’ 
kaszëbizm ‘ka szu bizm’ 
ka tegòriô ‘ka te go ria’ 
kom po no wónô pòzwa || zło żonô pòzwa ‘na zwa kom po no wa na’, ‘ na zwa zło żo na’ 
kon ta mi nacjô ‘kon ta mi na cja’, ‘skrzy żo wa nie’ 
kon wersjô ‘kon wer sja’ 
ko smo nim ‘ko smo nim’ 
ko smo ni miô ‘ko smo ni mia’ 
krótkòznaczënk || sy no nim ‘bli sko znacz nik’, ‘sy no nim’ 
kùltu rowô pòzwa ‘na zwa kul tu ro wa’ 

L
la ti nizm ‘la ty nizm’ 
lek sem ‘lek sem’ 
lek sy ka ‘lek sy ka’ zob. sło wi zna 
lek sy ka li zacjô ‘lek sy ka li za cja’ 
lek sykògra fiô ‘lek sy ko gra fia’ 
lek sykòlo giô ‘lek sy ko lo gia’ 
lek sy kón ‘lek sy kon’ 
lëte racczé mio no ‘imię li te rac kie’ 
lëte rówc  ‘li te ro wiec’ 

M
ma dża rizm ‘hun ga ryzm’ 
ma ka ro nizm ‘ma ka ro nizm’ 
ma ka ro ni zo wa nié ‘ma ka ro ni zo wa nie’ 
ma kro topònim  ‘ma kro to po nim’ (pòzwa wiãkszégò geògraficznégò òbiektu) 
mak sy ma  ‘mak sy ma’ 
ma ri to ni mik ‘ma ry to ni mik’ (fòrma nôzwëska pò chłopie)
ma zu rze nié ‘ma zu rze nie’ 
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me ta fo ra ‘me ta fo ra’, ‘prze nośnia’
me to ni miô ‘me to ni mia’, ‘za mien nia’ 
mie sza nié sze re gów ‘mie sza nie sze re gów’ 
mi kro topònim ‘mi kro to po nim’ (na zwa mniej sze go obiek tu geo graf.) 
mi to nim ‘mi to nim’ (na zwa obiek tu mi to lo gicz ne go) 

N
neo lo gizm || no wi słów ‘neo lo gizm’, ‘no wo twór’
nie kalãda rzowé mio no, nie swiãté mio no ‘imię nie ka len da rzo we’, 

‘imię nieświę te’ 

O
oj ko nim ‘oj ko nim’ (na zwa obiek tu za miesz ka łe go) 
oro nim ‘oro nim’ (na zwa gór ska)

Ò
òmó wie nié || pe ri fra za ‘omó wie nie’, ‘pe ry fra za’ 
òno ma to pe ja ‘ono ma to pe ja’ 
òrien ta lizm ‘orien ta lizm’
òżëwie nié || ani mi zacjô ‘oży wie nie’, ‘ani mi za cja’ 

P
pa tro ni micznô pòzwa ‘na zwa pa tro ni micz na’
pa tro ni mik ‘pa tro ni mik’ 
pe jo ra tiw ny ‘pe jo ra tyw ny’ 
pe ri fra za || òmó wie nié ‘pe ry fra za’, ‘omó wie nie’ 
per so ni fi kacjô || ùper so no wa nié ‘per so ni fi ka cja’, ‘uoso bie nie’ 
pla te onim ‘pla te onim’ (na zwa uli cy)
po li sem  ‘po li sem’ 
po li se miô ‘po li se mia’ 
po re jo nim ‘po re jo nim’ (na zwa środ ka trans por tu) 
po to cyzm ‘po to cyzm’ 
pòétizm ‘po etyzm’
pòlo nizm ‘po lo nizm’
pòse sywnô pòzwa ‘na zwa po se syw na, ‘na zwa dzier żaw cza’ 
pòzwë lëdzy, topòni mów, mie sczé, ko smiczné, zwierzãt  ‘na zew nic two 

an tro po ni micz ne, to po ni micz ne, miej skie, ko smicz ne, zwie rząt’
pri marnô pòzwa ‘na zwa pry mar na’
pro win cjo na lizm ‘pro win cjo na lizm’ 
prôwdzëwé zło że nié ‘zło że nie właści we’ 
przësło wié  ‘przy sło wie’ 
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me ta fo ra ‘me ta fo ra’, ‘prze nośnia’
me to ni miô ‘me to ni mia’, ‘za mien nia’ 
mie sza nié sze re gów ‘mie sza nie sze re gów’ 
mi kro topònim ‘mi kro to po nim’ (pòzwa miészégò geògraficznégò òbiektu) 
mi to nim ‘mi to nim’ (pòzwa mitologicznégò òbiektu) 

N
neo lo gizm || no wi słów ‘neo lo gizm’, ‘no wo twór’
nie kalãda rzowé mio no, nie swiãté mio no ‘imię nie ka len da rzo we’, 

‘imię nieświę te’ 

O
oj ko nim ‘oj ko nim’ (pòzwa zamieszkałégò òbiektu) 
oro nim ‘oro nim’ (górskô pòzwa)

Ò
òmó wie nié || pe ri fra za ‘omó wie nie’, ‘pe ry fra za’ 
òno ma to pe ja ‘ono ma to pe ja’ 
òrien ta lizm ‘orien ta lizm’
òżëwie nié || ani mi zacjô ‘oży wie nie’, ‘ani mi za cja’ 

P
pa tro ni micznô pòzwa ‘na zwa pa tro ni micz na’
pa tro ni mik ‘pa tro ni mik’ 
pe jo ra tiw ny ‘pe jo ra tyw ny’ 
pe ri fra za || òmó wie nié ‘pe ry fra za’, ‘omó wie nie’ 
per so ni fi kacjô || ùper so no wa nié ‘per so ni fi ka cja’, ‘uoso bie nie’ 
pla te onim ‘pla te onim’ (pòzwa szaséju)
po li sem  ‘po li sem’ 
po li se miô ‘po li se mia’ 
po re jo nim ‘po re jo nim’ (pòzwa strzódka transpòrtu) 
po to cyzm ‘po to cyzm’ 
pòétizm ‘po etyzm’
pòlo nizm ‘po lo nizm’
pòse sywnô pòzwa ‘na zwa po se syw na, ‘na zwa dzier żaw cza’ 
pòzwë lëdzy, topòni mów, mie sczé, ko smiczné, zwierzãt  ‘na zew nic two 

an tro po ni micz ne, to po ni micz ne, miej skie, ko smicz ne, zwie rząt’
pri marnô pòzwa ‘na zwa pry mar na’
pro win cjo na lizm ‘pro win cjo na lizm’ 
prôwdzëwé zło że nié ‘zło że nie właści we’ 
przësło wié  ‘przy sło wie’ 
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pseu do nim ‘pseu do nim’ 
pu rizm ‘pu ryzm’ 

R
re alné zna cze nié ‘zna cze nie re al ne’ 
re gio na lizm ‘re gio na lizm’ 
ro dowô pòzwa ‘na zwa ro do wa’
ru sy cyzm || ru te nizm ‘ru sy cyzm’, ‘ru te nizm’ 
rzeklëna ‘po wie dze nie’

S
se kun darnô pòzwa ‘na zwa se kun dar na’
se man ti ka ‘se man ty ka’ 
se men  ‘se men’ 
sen tencjô  ‘sen ten cja’ 
sło wa cyzm ‘sło wa cyzm’
sło wa rzowé ha sło ‘ha sło słow ni ko we’ 
sło wi zna ‘słow nic two’
słowôrz ‘słow nik’ 
słu żebnô pòzwa ‘na zwa słu żeb na’
sti li zacjô  ‘sty li za cja’ 
sub sti tu cjowô pòzwa  ‘na zwa sub sty tu cyj na’ 
sy no nim, krótkòznaczënk ‘sy no nim’, ‘bli sko znacz nik’ 
szla bi zówc ‘sy la bo wiec’
szpëtnô mòwa || wul ga rizm ‘wul ga ryzm’
sztruk tu ralné zna cze nié || eti mo lo giczné zna cze nié ‘zna cze nie struk tu ral ne’,   

‘zna cze nie ety mo lo gicz ne’

T
teo nim ‘teo nim’ (na zwa bó stwa, Bo ga) 
te zau rus ‘te zau rus’ 
ti ro nim ‘ty ro nim’ (na zwa ga tun ku se ra) 
topònim ‘to po nim’ (na zwa geo gra ficz na)
topòni miô ‘to po ni mia’ 
topògra ficznô pòzwa  ‘na zwa to po gra ficz na’ 
tërcyzm  ‘tur cyzm’ 

U
uni wer bi zacjô ‘uni wer bi za cja’ 

Ù
ùbó stwie nié || de ji fi kacjô ‘ ubó stwie nie’, ‘de ifi ka cja’
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pseu do nim ‘pseu do nim’ 
pu rizm ‘pu ryzm’ 

R
re alné zna cze nié ‘zna cze nie re al ne’ 
re gio na lizm ‘re gio na lizm’ 
ro dowô pòzwa ‘na zwa ro do wa’
ru sy cyzm || ru te nizm ‘ru sy cyzm’, ‘ru te nizm’ 
rzeklëna ‘po wie dze nie’

S
se kun darnô pòzwa ‘na zwa se kun dar na’
se man ti ka ‘se man ty ka’ 
se men  ‘se men’ 
sen tencjô  ‘sen ten cja’ 
sło wa cyzm ‘sło wa cyzm’
sło wa rzowé ha sło ‘ha sło słow ni ko we’ 
sło wi zna ‘słow nic two’
słowôrz ‘słow nik’ 
słu żebnô pòzwa ‘na zwa słu żeb na’
sti li zacjô  ‘sty li za cja’ 
sub sti tu cjowô pòzwa  ‘na zwa sub sty tu cyj na’ 
sy no nim, krótkòznaczënk ‘sy no nim’, ‘bli sko znacz nik’ 
szla bi zówc ‘sy la bo wiec’
szpëtnô mòwa || wul ga rizm ‘wul ga ryzm’
sztruk tu ralné zna cze nié || eti mo lo giczné zna cze nié ‘zna cze nie struk tu ral ne’,   

‘zna cze nie ety mo lo gicz ne’

T
teo nim ‘teo nim’ (pòzwa bóstwa, Bòga) 
te zau rus ‘te zau rus’ 
ti ro nim ‘ty ro nim’ (pòzwa gatënkù sera) 
topònim ‘to po nim’ (geògraficznô pòzwa)
topòni miô ‘to po ni mia’ 
topògra ficznô pòzwa  ‘na zwa to po gra ficz na’ 
tërcyzm  ‘tur cyzm’ 

U
uni wer bi zacjô ‘uni wer bi za cja’ 

Ù
ùbó stwie nié || de ji fi kacjô ‘ ubó stwie nie’, ‘de ifi ka cja’
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ùkra ji nizm ‘ukra inizm’ 
ùrbònim ‘urbo nim’ (na zwa uli cy, por. ‘pla te onim’) 
ùper so no wa nié || per so ni fi kacjô ‘uoso bie nie’, ‘per so ni fi ka cja’ 

W
wëra że nié ‘wy ra że nie’ 
wiech  ‘wiech’
wul ga rizm || szpëtnô mòwa ‘wul ga ryzm’ 

Z
zapòżëcze nié || bar ba rizm ‘za po ży cze nie’ (wy raz za po ży czo ny), ‘bar ba ryzm’
zdrob niałô pòzwa || de mi nu tiwnô pòzwa ‘na zwa zdrob nia ła’, ‘na zwa 

de mi nu tyw na’
zdrob nie nié ‘zdrob nie nie’ 
ze sta wie nié ‘ze sta wie nie’ 
zgrëbie nié || au gmen ta tiw ‘zgru bie nie’, ‘au gmen ta tyw’
zło żonô pòzwa || kom po no wónô pòzwa ‘na zwa zło żo na’, ‘na zwa kom po no wa na’ 
zoo nim ‘zoo nim’ (na zwa zwie rzę cia) 

Ż
żargònizm ‘żar go nizm’ 
żar gón ‘żar gon’ 

UCHWA ŁA NR 5/RJK/10 Z DN. 18-06-2010 R. 
W SPRA WIE KA SZUB SKICH NAZW MU ZE ÓW 

NA KA SZU BACH

Ra da Ję zy ka Ka szub skie go pro po nu je na stę pu ją ce ka szub skie na zwy mu ze ów na 
Ka szu bach:

B
(Bëtowò   ‘By tów’) 
Zôpad no -Kaszëbsczé Mùzeum w Bëto wie
‘Mu zeum Za chod nio -Ka szub skie w By to wie’ 

partë   ‘od dzia ły’
(Bëtowò   ‘By tów’) 
Part Hi sto rii Gar du Zôpad no -Kaszëbsczégò Mùzeum 
‘Od dział Hi sto rii Mia sta Mu zeum Za chod nio -Ka szub skie go’ 
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ùkra ji nizm ‘ukra inizm’ 
ùrbònim ‘urbo nim’ (pòzwa szasé, pòr. ‘plateonim’) 
ùper so no wa nié || per so ni fi kacjô ‘uoso bie nie’, ‘per so ni fi ka cja’ 

W
wëra że nié ‘wy ra że nie’ 
wiech  ‘wiech’
wul ga rizm || szpëtnô mòwa ‘wul ga ryzm’ 

Z
zapòżëcze nié || bar ba rizm ‘za po ży cze nie’ (zapòżëczoné słowò), ‘bar ba ryzm’
zdrob niałô pòzwa || de mi nu tiwnô pòzwa ‘na zwa zdrob nia ła’, ‘na zwa 

de mi nu tyw na’
zdrob nie nié ‘zdrob nie nie’ 
ze sta wie nié ‘ze sta wie nie’ 
zgrëbie nié || au gmen ta tiw ‘zgru bie nie’, ‘au gmen ta tyw’
zło żonô pòzwa || kom po no wónô pòzwa ‘na zwa zło żo na’, ‘na zwa kom po no wa na’ 
zoo nim ‘zoo nim’ (zwierzãcô pòzwa) 

Ż
żargònizm ‘żar go nizm’ 
żar gón ‘żar gon’ 

ÙCHWÔLËNK NR 5/RKJ/10 Z DN. 18-06-2010 R.
W SPRA WIE KASZËBSCZICH PÒZWÓW MÙZE ÓW 

NA KASZËBACH

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné kaszëbsczé pòzwë mùze ów na
Kaszëbach:

B
(Bëtowò   ‘By tów’) 
Zôpad no -Kaszëbsczé Mùzeum w Bëto wie
‘Mu zeum Za chod nio -Ka szub skie w By to wie’ 

partë   ‘od dzia ły’
(Bëtowò   ‘By tów’) 
Part Hi sto rii Gar du Zôpad no -Kaszëbsczégò Mùzeum 
‘Od dział Hi sto rii Mia sta Mu zeum Za chod nio -Ka szub skie go’ 
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(Wiôldżé Płó towò   ‘Pło to wo’) 
Mùzeum Pòlsczi Szkòłë we Wiôldżim Płó to wie
‘Mu zeum Szko ły Pol skiej w Pło to wie’ 

C
(Chmiel no   ‘Chmiel no’)
Mùzeum Kaszëbsczi Ce ra mi czi Nec lów w Chmiel nie
‘Mu zeum Ka szub skiej Ce ra mi ki Nec lów w Chmiel nie’ 

(Chòni ce   ‘Choj ni ce’) 
Hi storëczno -Et no grafné Mùzeum w Chòni cach
‘Mu zeum Hi sto rycz no -Et no gra ficz ne w Choj ni cach’

(Człëchòwò   ‘Człu chów’)
Re gio nalné Mùzeum w Człëchòwie 
‘Mu zeum Re gio nal ne w Człu cho wie’ 

G
(Gduńsk   ‘Gdańsk’) 
Cen tralné Mòrsczé Mùzeum we Gduńskù 
‘Cen tral ne Mu zeum Mor skie w Gdań sku’ 

partë   ‘od dzia ły’ 
(Gduńsk   ‘Gdańsk’) 
Òkrãt -mùzeum Soł dek ‘Sta tek -mu zeum Soł dek’ 
Klausz nik ‘Żu raw’ 
„Dôr Pòmòrzégò ’„Dar Po mo rza’ 
(Hél   ‘Hel’) 
Mùzeum Rëba cze niô ‘Mu zeum Ry bo łów stwa’ 
(Dërszewò   ‘Tczew’) 
Mùzeum Wisłë ‘Mu zeum Wi sły’ 
(Rëbacczé Kątë   ‘Ką ty Ry bac kie’) 
Mùzeum Wi selnégò Zôlo ju ‘Mu zeum Za le wu Wiśla ne go’ 
Blizë: Ro ze wié, Sti lo, Hél, Mòrskô Kri ni ca 
‘La tar nie Mor skie: Ro ze wie, Sti lo, Hel, Kry ni ca Mor ska’

Ar che ologòwé Mùzeum we Gduńskù ‘Mu zeum Ar che olo gicz ne 
w Gdań sku’ 
partë   ‘od dzia ły’ 
(Gduńsk   ‘Gdańsk’) 
Cen trum Ar che ologòwi Edu ka cji Mòdri Lew
‘Cen trum Edu ka cji Ar che olo gicz nej Błę kit ny Lew’ 
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(Wiôldżé Płó towò   ‘Pło to wo’) 
Mùzeum Pòlsczi Szkòłë we Wiôldżim Płó to wie
‘Mu zeum Szko ły Pol skiej w Pło to wie’ 

C
(Chmiel no   ‘Chmiel no’)
Mùzeum Kaszëbsczi Ce ra mi czi Nec lów w Chmiel nie
‘Mu zeum Ka szub skiej Ce ra mi ki Nec lów w Chmiel nie’ 

(Chòni ce   ‘Choj ni ce’) 
Hi storëczno -Et no grafné Mùzeum w Chòni cach
‘Mu zeum Hi sto rycz no -Et no gra ficz ne w Choj ni cach’

(Człëchòwò   ‘Człu chów’)
Re gio nalné Mùzeum w Człëchòwie 
‘Mu zeum Re gio nal ne w Człu cho wie’ 

G
(Gduńsk   ‘Gdańsk’) 
Cen tralné Mòrsczé Mùzeum we Gduńskù 
‘Cen tral ne Mu zeum Mor skie w Gdań sku’ 

partë   ‘od dzia ły’ 
(Gduńsk   ‘Gdańsk’) 
Òkrãt -mùzeum Soł dek ‘Sta tek -mu zeum Soł dek’ 
Klausz nik ‘Żu raw’ 
„Dôr Pòmòrzégò ’„Dar Po mo rza’ 
(Hél   ‘Hel’) 
Mùzeum Rëba cze niô ‘Mu zeum Ry bo łów stwa’ 
(Dërszewò   ‘Tczew’) 
Mùzeum Wisłë ‘Mu zeum Wi sły’ 
(Rëbacczé Kątë   ‘Ką ty Ry bac kie’) 
Mùzeum Wi selnégò Zôlo ju ‘Mu zeum Za le wu Wiśla ne go’ 
Blizë: Ro ze wié, Sti lo, Hél, Mòrskô Kri ni ca 
‘La tar nie Mor skie: Ro ze wie, Sti lo, Hel, Kry ni ca Mor ska’

Ar che ologòwé Mùzeum we Gduńskù ‘Mu zeum Ar che olo gicz ne 
w Gdań sku’ 
partë   ‘od dzia ły’ 
(Gduńsk   ‘Gdańsk’) 
Cen trum Ar che ologòwi Edu ka cji Mòdri Lew
‘Cen trum Edu ka cji Ar che olo gicz nej Błę kit ny Lew’ 
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(Gniéw   ‘Gniew’)
Part w Gnie wie – Zómk ‘Od dział w Gnie wie – Za mek’ 
(Sopòt   ‘So pot’) 
Ar che ologòwi skan sen Zómkòwisz cze w Sopòce
‘Skan sen ar che olo gicz ny Gro dzi sko w So po cie’ 

Hi storëczné Mùzeum Gar du Gduńsk
‘Mu zeum Hi sto rycz ne Mia sta Gdań ska’ 

partë   ‘od dzia ły’:
Rad ni ca Przédnégò Gar du ‘Ra tusz Głów ne go Mia sta’ 
Dwór Ar tu sa ‘Dwór Ar tu sa’
Bùdink Ùpha ge na ‘Dom Upha ge na’ 
Mùzeum Jan ta ru ‘Mu zeum Bursz ty nu’ 
Mùzeum Wie żowëch Zégrów ‘Mu zeum Ze ga rów Wie żo wych’ 
Mùzeum Pòlsczi Pòcztë ‘Mu zeum Pocz ty Pol skiej’ 
Fe stin ga Ùscé Wisłë ‘Twier dza Wi sło ujście’ 
Wach tow niô Nr 1 na We ster plat te ‘War tow nia Nr 1 na We ster plat te’ 

Nôrodné Mùzeum we Gduńskù   
‘Mu zeum Na ro do we w Gdań sku’ 

partë   ‘od dzia ły’:
(Gduńsk   ‘Gdańsk’) 
Part Dôwnégò Kùńsz tu ‘Od dział Sztu ki Daw nej’ 
Part Terôczasnégò Kùńsz tu – Pa łac Òpa tów 
‘Od dział Sztu ki No wo cze snej – Pa łac Opa tów’ 
Part Et no gra fii – Òpac czi Spi krz ‘Od dział Et no gra fii – Spi chlerz Opac ki’ 
Part Ze lonô Bró ma ‘Od dział Zie lo na Bra ma’ 
Gduńskô Ga le riô Fòto gra fii ‘Gdań ska Ga le ria Fo to gra fii’ 
(Bãdo mi no   ‘Bę do min’) 
Mùzeum Nôrodnégò Him nu w Bãdo mi nie  
‘Mu zeum Hym nu Na ro do we go w Bę do mi nie’ 
(Wiôldżé Wa plewò   ‘Wa ple wo Wiel kie’) 
Mùzeum Szla chec czi Tra di cji w Wiôldżim Wa ple wie  
‘Mu zeum Tra dy cji Szla chec kiej w Wa ple wie Wiel kim’ 

Mùzeum II Swia to wi Wòjnë ‘Mu zeum II Woj ny Świa to wej’ 

(Gdi niô   ‘Gdy nia’) 
Mùzeum Gar du Gdi ni ‘Mu zeum Mia sta Gdy ni’ 

partë   ‘od dzia ły’:
Chëcz Ôbra ma ‘Do mek Abra ha ma’ 
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(Gniéw   ‘Gniew’)
Part w Gnie wie – Zómk ‘Od dział w Gnie wie – Za mek’ 
(Sopòt   ‘So pot’) 
Ar che ologòwi skan sen Zómkòwisz cze w Sopòce
‘Skan sen ar che olo gicz ny Gro dzi sko w So po cie’ 

Hi storëczné Mùzeum Gar du Gduńsk
‘Mu zeum Hi sto rycz ne Mia sta Gdań ska’ 

partë   ‘od dzia ły’:
Rad ni ca Przédnégò Gar du ‘Ra tusz Głów ne go Mia sta’ 
Dwór Ar tu sa ‘Dwór Ar tu sa’
Bùdink Ùpha ge na ‘Dom Upha ge na’ 
Mùzeum Jan ta ru ‘Mu zeum Bursz ty nu’ 
Mùzeum Wie żowëch Zégrów ‘Mu zeum Ze ga rów Wie żo wych’ 
Mùzeum Pòlsczi Pòcztë ‘Mu zeum Pocz ty Pol skiej’ 
Fe stin ga Ùscé Wisłë ‘Twier dza Wi sło ujście’ 
Wach tow niô Nr 1 na We ster plat te ‘War tow nia Nr 1 na We ster plat te’ 

Nôrodné Mùzeum we Gduńskù   
‘Mu zeum Na ro do we w Gdań sku’ 

partë   ‘od dzia ły’:
(Gduńsk   ‘Gdańsk’) 
Part Dôwnégò Kùńsz tu ‘Od dział Sztu ki Daw nej’ 
Part Terôczasnégò Kùńsz tu – Pa łac Òpa tów 
‘Od dział Sztu ki No wo cze snej – Pa łac Opa tów’ 
Part Et no gra fii – Òpac czi Spi krz ‘Od dział Et no gra fii – Spi chlerz Opac ki’ 
Part Ze lonô Bró ma ‘Od dział Zie lo na Bra ma’ 
Gduńskô Ga le riô Fòto gra fii ‘Gdań ska Ga le ria Fo to gra fii’ 
(Bãdo mi no   ‘Bę do min’) 
Mùzeum Nôrodnégò Him nu w Bãdo mi nie  
‘Mu zeum Hym nu Na ro do we go w Bę do mi nie’ 
(Wiôldżé Wa plewò   ‘Wa ple wo Wiel kie’) 
Mùzeum Szla chec czi Tra di cji w Wiôldżim Wa ple wie  
‘Mu zeum Tra dy cji Szla chec kiej w Wa ple wie Wiel kim’ 

Mùzeum II Swia to wi Wòjnë ‘Mu zeum II Woj ny Świa to wej’ 

(Gdi niô   ‘Gdy nia’) 
Mùzeum Gar du Gdi ni ‘Mu zeum Mia sta Gdy ni’ 

partë   ‘od dzia ły’:
Chëcz Ôbra ma ‘Do mek Abra ha ma’ 
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Mùzeum Wòjno wi Ma ri nar czi w Gdi ni   
‘Mu zeum Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni’

partë   ‘od dzia ły’:
Òkrãt -mùzeum ORP BŁY SKA WI CA ‘Okręt -mu zeum ORP BŁY SKA WI CA’ 

H
(Hél   ‘Hel’) 
Mùzeum Òbrónë Ùbrzeżégò ‘Mu zeum Obro ny Wy brze ża’ 

J
(Ja star niô   ‘Ja star nia’) 
Rëbacczé Mùzeum „Pòd Ùstrze chą’ w Ja star ni  
‘Mu zeum Ry bac kie „Pod Strze chą’ w Ja star ni’ 
Rëbackô Chëcz ‘Cha ta Ry bac ka’ 

K
(Kar tu ze   ‘Kar tu zy’) 
Kaszëbsczé Mùzeum mio na Frãcëszka Trédra 
‘Mu zeum Ka szub skie im. Fran cisz ka Tre de ra’ 

(Kòscérzna   ‘Koście rzy na’) 
Mùzeum Kòscer sczi Ze mi ‘Mu zeum Zie mi Kościer skiej’ 

(Krokòwò   ‘Kro ko wa’) 
Re gio nalné Mùzeum w Kro ko wie ‘Mu zeum Re gio nal ne w Kro ko wej’ 

L
(Lãbórg   ‘Lę bork’) 
Mùzeum w Lãbòrgù ‘Mu zeum w Lę bor ku’ 

P
(Przedkòwò   ‘Przod ko wo’) 
Mùzeum Ògnio wiznë w Przedkòwie ‘Mu zeum Po żar nic twa w Przod ko wie’ 

(Pùck   ‘Puck’) 
Mùzeum Pùcczi Ze mi mio na Flo ria na Cenôwë   
‘Mu zeum Zie mi Puc kiej im. Flo ria na Cey no wy’ 

partë   ‘od dzia ły’:
(Pùck   ‘Puck’) 
Et no graf ny Part Szpëtôlëk ‘Odział Et no gra ficz ny Szpi ta lik’ 
Hi storëczno -Ar che ologòwi Part Miesz czań sczi Bùdink
‘Od dział Hi sto rycz no -Ar che olo gicz ny Ka mie ni ca Miesz czań ska’ 
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Mùzeum Wòjno wi Ma ri nar czi w Gdi ni   
‘Mu zeum Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni’

partë   ‘od dzia ły’:
Òkrãt -mùzeum ORP BŁY SKA WI CA ‘Okręt -mu zeum ORP BŁY SKA WI CA’ 

H
(Hél   ‘Hel’) 
Mùzeum Òbrónë Ùbrzeżégò ‘Mu zeum Obro ny Wy brze ża’ 

J
(Ja star niô   ‘Ja star nia’) 
Rëbacczé Mùzeum „Pòd Ùstrze chą’ w Ja star ni  
‘Mu zeum Ry bac kie „Pod Strze chą’ w Ja star ni’ 
Rëbackô Chëcz ‘Cha ta Ry bac ka’ 

K
(Kar tu ze   ‘Kar tu zy’) 
Kaszëbsczé Mùzeum mio na Frãcëszka Trédra 
‘Mu zeum Ka szub skie im. Fran cisz ka Tre de ra’ 

(Kòscérzna   ‘Koście rzy na’) 
Mùzeum Kòscer sczi Ze mi ‘Mu zeum Zie mi Kościer skiej’ 

(Krokòwò   ‘Kro ko wa’) 
Re gio nalné Mùzeum w Kro ko wie ‘Mu zeum Re gio nal ne w Kro ko wej’ 

L
(Lãbórg   ‘Lę bork’) 
Mùzeum w Lãbòrgù ‘Mu zeum w Lę bor ku’ 

P
(Przedkòwò   ‘Przod ko wo’) 
Mùzeum Ògnio wiznë w Przedkòwie ‘Mu zeum Po żar nic twa w Przod ko wie’ 

(Pùck   ‘Puck’) 
Mùzeum Pùcczi Ze mi mio na Flo ria na Cenôwë   
‘Mu zeum Zie mi Puc kiej im. Flo ria na Cey no wy’ 

partë   ‘od dzia ły’:
(Pùck   ‘Puck’) 
Et no graf ny Part Szpëtôlëk ‘Odział Et no gra ficz ny Szpi ta lik’ 
Hi storëczno -Ar che ologòwi Part Miesz czań sczi Bùdink
‘Od dział Hi sto rycz no -Ar che olo gicz ny Ka mie ni ca Miesz czań ska’ 
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(Nôdolé   ‘Na do le’) 
Gbùrskô ë Rëbackô Zôgro da w Nôdo lim ‘Za gro da Gbur ska i Ry bac ka w Na do lu’ 
(Òstrowò   ‘Ostro wo’) 
Pszczo lar sczé Mùzeum w Òstro wie ‘Mu zeum Pszcze lar stwa w Ostro wie’ 

S
(Słëpsk   ‘Słupsk’) 
Mùzeum Westrzédnégò Pòmòrzégò w Słëpskù  
‘Mu zeum Po mo rza Środ ko we go w Słup sku’ 

partë   ‘od dzia ły’:
(Klëczi   ‘Klu ki’) 
Mùzeum Sło wiń sczi Wsë w Klëkach ‘Mu zeum Wsi Sło wiń skiej w Klu kach’ 
(Swòłowò   ‘Swo ło wo’) 
Mùze alnô Zôgro da w Swòło wie ‘Mu ze al na Za gro da w Swo ło wie’ 

(Smôłdzëno   ‘Smoł dzi no’) 
Mùzeum Rodë w Smôłdzënie ‘Mu zeum Przy rod ni cze w Smoł dzi nie’ 

(Sztu towò   ‘Sztu to wo’) 
Mùzeum „Stut thof’ w Sztu to wie ‘Mu zeum „Stut thof’ w Sztu to wie’ 

T
(To ruń   ‘To ruń’) 
Et no grafné Mùzeum mio na Ma rii Zna mie row sczi – Pruf fe ro wi w To ru niu
‘Mu zeum Et no gra ficz ne im. Ma rii Zna mie row skiej -Pruf fe ro wej w To ru niu’ 

W
(Wdzy dze   ‘Wdzy dze Ki szew skie’) 
Mùzeum – Kaszëbsczi Et no graf ny Park mio na Tédorë i Ji zy do ra Gùlgòwsczich
we Wdzy dzach ‘Mu zeum – Ka szub ski Park Et no gra ficz ny im. Teo do ry i Izy do ra Gul -
gow skich we Wdzy dzach Ki szew skich’ 

(Wej rowò   ‘Wej he ro wo’) 
Mùzeum Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pi smie niznë ë Mùzy czi we Wej ro wie 
‘Mu zeum Piśmien nic twa i Mu zy ki Ka szub sko -Po mor skiej w Wej he ro wie’ 

(Wielé   ‘Wie le’) 
Mùzeum Zôbòrsczi Ze mi Ga le riô Terôczasnégò Lëdowégò Kùńsz tu mio na L. Brze -
zyń sczégò ‘Mu zeum Zie mi Za bor skiej Ga le ria Współ cze snej Sztu ki Lu do wej im. L.
Brze ziń skie go’ 

(Wiôlgô Wies   ‘Wła dy sła wo wo’) 
Cen trum Pa miãcë Jó ze fa Hal le ra ‘Cen trum Pa mię ci Jó ze fa Hal le ra’ 
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(Nôdolé   ‘Na do le’) 
Gbùrskô ë Rëbackô Zôgro da w Nôdo lim ‘Za gro da Gbur ska i Ry bac ka w Na do lu’ 
(Òstrowò   ‘Ostro wo’) 
Pszczo lar sczé Mùzeum w Òstro wie ‘Mu zeum Pszcze lar stwa w Ostro wie’ 

S
(Słëpsk   ‘Słupsk’) 
Mùzeum Westrzédnégò Pòmòrzégò w Słëpskù  
‘Mu zeum Po mo rza Środ ko we go w Słup sku’ 

partë   ‘od dzia ły’:
(Klëczi   ‘Klu ki’) 
Mùzeum Sło wiń sczi Wsë w Klëkach ‘Mu zeum Wsi Sło wiń skiej w Klu kach’ 
(Swòłowò   ‘Swo ło wo’) 
Mùze alnô Zôgro da w Swòło wie ‘Mu ze al na Za gro da w Swo ło wie’ 

(Smôłdzëno   ‘Smoł dzi no’) 
Mùzeum Rodë w Smôłdzënie ‘Mu zeum Przy rod ni cze w Smoł dzi nie’ 

(Sztu towò   ‘Sztu to wo’) 
Mùzeum „Stut thof’ w Sztu to wie ‘Mu zeum „Stut thof’ w Sztu to wie’ 

T
(To ruń   ‘To ruń’) 
Et no grafné Mùzeum mio na Ma rii Zna mie row sczi – Pruf fe ro wi w To ru niu
‘Mu zeum Et no gra ficz ne im. Ma rii Zna mie row skiej -Pruf fe ro wej w To ru niu’ 

W
(Wdzy dze   ‘Wdzy dze Ki szew skie’) 
Mùzeum – Kaszëbsczi Et no graf ny Park mio na Tédorë i Ji zy do ra Gùlgòwsczich
we Wdzy dzach ‘Mu zeum – Ka szub ski Park Et no gra ficz ny im. Teo do ry i Izy do ra
Gul gow skich we Wdzy dzach Ki szew skich’ 

(Wej rowò   ‘Wej he ro wo’) 
Mùzeum Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pi smie niznë ë Mùzy czi we Wej ro wie 
‘Mu zeum Piśmien nic twa i Mu zy ki Ka szub sko -Po mor skiej w Wej he ro wie’ 

(Wielé   ‘Wie le’) 
Mùzeum Zôbòrsczi Ze mi Ga le riô Terôczasnégò Lëdowégò Kùńsz tu mio na L. Brze -
zyń sczégò ‘Mu zeum Zie mi Za bor skiej Ga le ria Współ cze snej Sztu ki Lu do wej im. L.
Brze ziń skie go’ 

(Wiôlgô Wies   ‘Wła dy sła wo wo’) 
Cen trum Pa miãcë Jó ze fa Hal le ra ‘Cen trum Pa mię ci Jó ze fa Hal le ra’ 
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UCHWA ŁA NR 6/RJK/10 Z DN. 6-01-2010 R. 
W SPRA WIE STO SO WA NIA KA SZUB SKICH 

NAZW MIAST I WSI GMIN NYCH 
I SO ŁEC KICH 

Ra da Ję zy ka Ka szub skie go za le ca sto so wa nie na stę pu ją cych ka szub skich nazw miast
i wsi gmin nych i so łec kich: 

BËTOW SCZI KRÉZ PO WIAT BY TOW SKI 

Bëtowò By tów
Miastkò Miast ko

GMI NA BÒRZËTËCHÓ MIÉ GMI NA BO RZY TU CHOM 
Bòrzëtëchó mié Bo rzy tu chom
Chòtkòwò Chot ko wo
Dą brów ka Dą brów ka
Jutrzénka Ju trzen ka
Kro snowò Kro sno wo
Nie darzëno Nie da rzy no
Òse czi Osie ki
Strëszewò Stru sze wo

GMI NA BËTOWÒ GMI NA BY TÓW 
Dą bié Dą bie
Gòstkòwò Gost ko wo
Grzëmiéńc Grzmią ca
Mą drzechòwò Mą drze cho wo
Mòkrzëno Mo krzyn
Nie zabëszewò Nie za by sze wo
Wiôldżé Płó towò Pło to wo
Môłi Pòmësk Po mysk Ma ły
Wiôldżi Pòmësk Po mysk Wiel ki
Rekòwò Re ko wo
Rzep ni ca Rzep ni ca
Sérzno Sierz no
Swiątkòwò Świąt ko wo
Ùdorp Udor pie
Zą bie ni ca Zą bi no wi ce
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ÙCHWÔLËNK NR 6/RKJ/10 Z DN. 6-01-2010 R. 
W SPRA WIE STO SO WA NIÔ KASZËBSCZICH 

PÒZWÓW GAR DÓW, GMI NOWËCH 
I SO ŁEC CZICH WSÓW 

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka zalécô brëkòwaniô pòstãpnëch kaszëbsczich pòzwów
gar dów, gmi nowëch i so łecc czich wsów: 

BËTOW SCZI KRÉZ PO WIAT BY TOW SKI 

Bëtowò By tów
Miastkò Miast ko

GMI NA BÒRZËTËCHÓ MIÉ GMI NA BO RZY TU CHOM 
Bòrzëtëchó mié Bo rzy tu chom
Chòtkòwò Chot ko wo
Dą brów ka Dą brów ka
Jutrzénka Ju trzen ka
Kro snowò Kro sno wo
Nie darzëno Nie da rzy no
Òse czi Osie ki
Strëszewò Stru sze wo

GMI NA BËTOWÒ GMI NA BY TÓW 
Dą bié Dą bie
Gòstkòwò Gost ko wo
Grzëmiéńc Grzmią ca
Mą drzechòwò Mą drze cho wo
Mòkrzëno Mo krzyn
Nie zabëszewò Nie za by sze wo
Wiôldżé Płó towò Pło to wo
Môłi Pòmësk Po mysk Ma ły
Wiôldżi Pòmësk Po mysk Wiel ki
Rekòwò Re ko wo
Rzep ni ca Rzep ni ca
Sérzno Sierz no
Swiątkòwò Świąt ko wo
Ùdorp Udor pie
Zą bie ni ca Zą bi no wi ce
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GMI NA CZÔRNÔ DĄ BRÓW KA GMI NA CZAR NA DĄ BRÓW KA
Bòchòwò Bo cho wo
Czôrnô Dą brów ka Czar na Dą brów ka
Jaséń Ja sień
Jerzkòjce Jerz ko wi ce
Kartkòwò Kart ko wo
Karw no Karw no
Klesz czińc Klesz czy niec
Kłosë Kło sy
Kòtu szewò Ko tu sze wo
Kòzë Ko zy
Mi krowò Mi ko ro wo
Mëdlëta (Bùkòlt) My dli ta
Nożënkò No żyn ko
Nożëno No ży no
Òtno ga Otno ga
Ro czicënë Ro ki ci ny
Môłé Ro czit czi Ro kit ki
Wiôldżé Ro czit czi Ro ki ty
Ùnichòwò Uni cho wo
Wargòwò War go wo

GMI NA KÔŁCZËGŁOWË GMI NA KOŁ CZY GŁO WY 
Barkòcëno Bar ko cin
Bar nówc Bar no wiec
Bar nowò Bar no wo
Darżkòwò Darż ko wo
Wiôlgô Ga łą zniô Ga łąź nia Wiel ka
Je zerzé Je zie rze
Kôłczëgłowë Koł czy gło wy
Kôłczëgłów czi Koł czy głów ki
Łob zowò Łob zo wo
Łub no Łub no
Pòdgòrzé Pod gó rze
Re dusz Ra dusz
Wą dół Wą dół
Wierszëno Wier szy no
Wi tó nowò Wi ta no wo

GMI NA LËPIŃ CE GMI NA LIP NI CA 
Bòro wi Młin Bo ro wy Młyn
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GMI NA CZÔRNÔ DĄ BRÓW KA GMI NA CZAR NA DĄ BRÓW KA 
Bòchòwò Bo cho wo
Czôrnô Dą brów ka Czar na Dą brów ka
Jaséń Ja sień
Jerzkòjce Jerz ko wi ce
Kartkòwò Kart ko wo
Karw no Karw no
Klesz czińc Klesz czy niec
Kłosë Kło sy
Kòtu szewò Ko tu sze wo
Kòzë Ko zy
Mi krowò Mi ko ro wo
Mëdlëta (Bùkòlt) My dli ta
Nożënkò No żyn ko
Nożëno No ży no
Òtno ga Otno ga
Ro czicënë Ro ki ci ny
Môłé Ro czit czi Ro kit ki
Wiôldżé Ro czit czi Ro ki ty
Ùnichòwò Uni cho wo
Wargòwò War go wo

GMI NA KÔŁCZËGŁOWË GMI NA KOŁ CZY GŁO WY 
Barkòcëno Bar ko cin
Bar nówc Bar no wiec
Bar nowò Bar no wo
Darżkòwò Darż ko wo
Wiôlgô Ga łą zniô Ga łąź nia Wiel ka
Je zerzé Je zie rze
Kôłczëgłowë Koł czy gło wy
Kôłczëgłów czi Koł czy głów ki
Łob zowò Łob zo wo
Łub no Łub no
Pòdgòrzé Pod gó rze
Re dusz Ra dusz
Wą dół Wą dół
Wierszëno Wier szy no
Wi tó nowò Wi ta no wo

GMI NA LËPIŃ CE GMI NA LIP NI CA 
Bòro wi Młin Bo ro wy Młyn
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Bòrzëszczi Bo rzysz ko wy
Brzézno Brzeźno Szla chec kie
Brzo zowò Brzo zo wo
Glësno Gliśno Wiel kie
Cze drej ce Kie dro wi ce
Lëpiń ce Lip ni ca
Lëbóń Lu boń
Łączé Łą kie
Miel no Miel no
Òstro wité Ostro wi te
Òsëszni ca Osusz ni ca
Prą dzonô Prą dzo na
Wòjsk Wojsk
Zôpcéń Za pceń

GMI NA MIASTKÒ GMI NA MIAST KO 
Biôłô Bia ła
Bòbiãcëno Bo bię ci no
Chlebòwò Chle bo wo
Czôrni ca Czar ni ca
Dólskò Do lsko
Dre tink Dre ty nek
Dre tiń Dre tyń
Gło dowò Gło do wo
Kam ni ca Kam ni ca
Kôwczé Kaw cze
Kòwôlej ce Ko wa le wi ce
Kwi sno Kwi sno
Lëbkòwò Lub ko wo
Mi łocëce Mi ło ci ce
Òkòni no Oku ni no
Paséka Pa sie ka
Piôszczëna Piasz czy na
Pòpòjce Po po wi ce
Przãsëno Przę sin
Ro le Ro le
Słoszënkò Sło sin ko
Szëdlëce Szy dli ce
Swie rzenkò Świe rzen ko
Swierz no Świerz no
Swieszëno Świe szy no
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Bòrzëszczi Bo rzysz ko wy
Brzézno Brzeźno Szla chec kie
Brzo zowò Brzo zo wo
Glësno Gliśno Wiel kie
Cze drej ce Kie dro wi ce
Lëpiń ce Lip ni ca
Lëbóń Lu boń
Łączé Łą kie
Miel no Miel no
Òstro wité Ostro wi te
Òsëszni ca Osusz ni ca
Prą dzonô Prą dzo na
Wòjsk Wojsk
Zôpcéń Za pceń

GMI NA MIASTKÒ GMI NA MIAST KO 
Biôłô Bia ła
Bòbiãcëno Bo bię ci no
Chlebòwò Chle bo wo
Czôrni ca Czar ni ca
Dólskò Do lsko
Dre tink Dre ty nek
Dre tiń Dre tyń
Gło dowò Gło do wo
Kam ni ca Kam ni ca
Kôwczé Kaw cze
Kòwôlej ce Ko wa le wi ce
Kwi sno Kwi sno
Lëbkòwò Lub ko wo
Mi łocëce Mi ło ci ce
Òkòni no Oku ni no
Paséka Pa sie ka
Piôszczëna Piasz czy na
Pòpòjce Po po wi ce
Przãsëno Przę sin
Ro le Ro le
Słoszënkò Sło sin ko
Szëdlëce Szy dli ce
Swie rzenkò Świe rzen ko
Swierz no Świerz no
Swieszëno Świe szy no
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Trzcëno Trzcin no
Tu rowò Tu ro wo
Wał dowò Wał do wo
Wãgòrzënkò Wę go rzyn ko
Môłô Wôłczô Woł cza Ma ła
Wiôlgô Wôłczô Woł cza Wiel ka
Żôbno Żab no

GMI NA PARCHÒWÒ GMI NA PAR CHO WO 
Chòszni ca Chośni ca
Gôłcewò Goł cze wo
Grabòwò Gra bo wo Par chow skie
Jóm no Jam no
Jeléńcz Je leńcz
Nôklô Na kla
Nowô Wies No wa Wieś
Parchòwò Par cho wo
Soszëca So szy ca
Sélcz no Sylcz no
Żu kówkò Żu ków ko

GMI NA STËDZÉŃCE GMI NA STU DZIE NI CE 
Czôrnô Dą bro wa Czar na Dą bro wa
Kłącz no Kłącz no
Łączé Łą kie
Òsła wa Dą bro wa Osła wa Dą bro wa
Pół cz no Pół cz no
Prze wóz Prze wóz
Ra bacëno Ra ba ci no
Skwiérawë Skwie ra wy
So minë So mi ny
Stëdzéńce Stu dzie ni ce
Ùgòszcz Ugoszcz

GMI NA TRZE BIELËNO GMI NA TRZE BIE LI NO 
Bòżón ka Bo żan ka
Ce tiń Ce tyń
Dól no Dol no
Gùmiéńc Gu mie niec
Mi szewò Mi sze wo
Òbje zerzé Ob je zie rze
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Trzcëno Trzcin no
Tu rowò Tu ro wo
Wał dowò Wał do wo
Wãgòrzënkò Wę go rzyn ko
Môłô Wôłczô Woł cza Ma ła
Wiôlgô Wôłczô Woł cza Wiel ka
Żôbno Żab no

GMI NA PARCHÒWÒ GMI NA PAR CHO WO 
Chòszni ca Chośni ca
Gôłcewò Goł cze wo
Grabòwò Gra bo wo Par chow skie
Jóm no Jam no
Jeléńcz Je leńcz
Nôklô Na kla
Nowô Wies No wa Wieś
Parchòwò Par cho wo
Soszëca So szy ca
Sélcz no Sylcz no
Żu kówkò Żu ków ko

GMI NA STËDZÉŃCE GMI NA STU DZIE NI CE 
Czôrnô Dą bro wa Czar na Dą bro wa
Kłącz no Kłącz no
Łączé Łą kie
Òsła wa Dą bro wa Osła wa Dą bro wa
Pół cz no Pół cz no
Prze wóz Prze wóz
Ra bacëno Ra ba ci no
Skwiérawë Skwie ra wy
So minë So mi ny
Stëdzéńce Stu dzie ni ce
Ùgòszcz Ugoszcz

GMI NA TRZE BIELËNO GMI NA TRZE BIE LI NO 
Bòżón ka Bo żan ka
Ce tiń Ce tyń
Dól no Dol no
Gùmiéńc Gu mie niec
Mi szewò Mi sze wo
Òbje zerzé Ob je zie rze
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Pòbòrowò Po bo ro wo
Starkòwò Star ko wo
Sëchòrzé Su cho rze
Trze bielëno Trze bie li no
Zélno Zie lin

GMI NA TËCHÓ MIÉ GMI NA TU CHO MIE 
Cem no Ciem no
Kra marzënë Kra ma rzy ny
Wiôldżé Ma słoj ce Ma sło wi ce Trze biat kow skie
Ma słoj ce Ma sło wi ce Tu chom skie
Môłé Ma słoj ce Ma sło wicz ki
Mòdrzewò Mo drze je wo
Nowé Hëtë No we Hu ty
Piôszno Piasz no
Tãgòmié Tą go wie
Trze biôtczi Trze biat ko wa
Tëchó mié Tu cho mie
Tëchómkò Tu chom ko
Zôgònë Za go ny

CHÒNIC CZI KRÉZ PO WIAT CHOJ NIC KI

Brusë Bru sy
Chòni ce Choj ni ce
Czersk Czersk

GMI NA BRUSË GMI NA BRU SY 
Czôpie wi ce Cza pie wi ce
Czôrnéż Czar niż
Côrnowò Czar no wo
Czëczkòwë Czycz ko wy
Gac nik Gac nik
Główczëce Głów cze wi ce
Hëta Hu ta
Czi ni ce Ki ni ce
Kòsobùdë Ko so bu dy
Le sno Leśno
Lub niô Lub nia
Môłé Chełmë Ma łe Cheł my
Glësno Ma łe Gliśno
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Pòbòrowò Po bo ro wo
Starkòwò Star ko wo
Sëchòrzé Su cho rze
Trze bielëno Trze bie li no
Zélno Zie lin

GMI NA TËCHÓ MIÉ GMI NA TU CHO MIE 
Cem no Ciem no
Kra marzënë Kra ma rzy ny
Wiôldżé Ma słoj ce Ma sło wi ce Trze biat kow skie
Ma słoj ce Ma sło wi ce Tu chom skie
Môłé Ma słoj ce Ma sło wicz ki
Mòdrzewò Mo drze je wo
Nowé Hëtë No we Hu ty
Piôszno Piasz no
Tãgòmié Tą go wie
Trze biôtczi Trze biat ko wa
Tëchó mié Tu cho mie
Tëchómkò Tu chom ko
Zôgònë Za go ny

CHÒNIC CZI KRÉZ PO WIAT CHOJ NIC KI

Brusë Bru sy
Chòni ce Choj ni ce
Czersk Czersk

GMI NA BRUSË GMI NA BRU SY 
Czôpie wi ce Cza pie wi ce
Czôrnéż Czar niż
Côrnowò Czar no wo
Czëczkòwë Czycz ko wy
Gac nik Gac nik
Główczëce Głów cze wi ce
Hëta Hu ta
Czi ni ce Ki ni ce
Kòsobùdë Ko so bu dy
Le sno Leśno
Lub niô Lub nia
Môłé Chełmë Ma łe Cheł my
Glësno Ma łe Gliśno
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Mãczëkôł Mę ci kał
Òrlik Or lik
Przëmùszewò Przy mu sze wo
Ról biék Rol bik
Skòszewò Sko sze wo
Dużé Chełmë Wiel kie Cheł my
Zôles Za le sie
Żôbno Żab no

GMI NA CHÒNI CE GMI NA CHOJ NI CE 
Angòjce An go wi ce
Charzëkòwë Cha rzy ko wy
Chòjnatë Choj na ty
Chònicz czi Choj nicz ki
Cechòcëno Cie cho cin
Coł dan czi Coł dan ki
Czôrto łó mié Czar to ło mie
Dôrãgòjce Do rę go wi ce
Gòckòjce Goc ko wi ce
Gró nowò Gra no wo
Jer cewò Jar ce wo
Klôwkòwò Klaw ko wo
Kłó da wa Kło da wa
Kòper ni ca Ko per ni ca
Kro jantë Kro jan ty
Krëszka Krusz ka
Lëchnowë Lich no wy
Lo tiń Lo tyń
Mòszcze ni ca Mosz cze ni ca
Nieżëchòjce Nie ży cho wi ce
Nowô Cer kwiô No wa Cer kiew
Nowé Òstro wité No we Ostro wi te
No wi Dwór No wy Dwór
Òbje zerzé Ob je zie rze
Ògòrzélënë Ogo rze li ny
Òstro wité Ostro wi te
Paw łowò Paw ło wo
Paw łówkò Paw łów ko
Pòwał czi Po wał ki
Re cław czi Ra cław ki
Sel no Sil no

64 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:01  Page 64



Mãczëkôł Mę ci kał
Òrlik Or lik
Przëmùszewò Przy mu sze wo
Ról biék Rol bik
Skòszewò Sko sze wo
Dużé Chełmë Wiel kie Cheł my
Zôles Za le sie
Żôbno Żab no

GMI NA CHÒNI CE GMI NA CHOJ NI CE 
Angòjce An go wi ce
Charzëkòwë Cha rzy ko wy
Chòjnatë Choj na ty
Chònicz czi Choj nicz ki
Cechòcëno Cie cho cin
Coł dan czi Coł dan ki
Czôrto łó mié Czar to ło mie
Dôrãgòjce Do rę go wi ce
Gòckòjce Goc ko wi ce
Gró nowò Gra no wo
Jer cewò Jar ce wo
Klôwkòwò Klaw ko wo
Kłó da wa Kło da wa
Kòper ni ca Ko per ni ca
Kro jantë Kro jan ty
Krëszka Krusz ka
Lëchnowë Lich no wy
Lo tiń Lo tyń
Mòszcze ni ca Mosz cze ni ca
Nieżëchòjce Nie ży cho wi ce
Nowô Cer kwiô No wa Cer kiew
Nowé Òstro wité No we Ostro wi te
No wi Dwór No wy Dwór
Òbje zerzé Ob je zie rze
Ògòrzélënë Ogo rze li ny
Òstro wité Ostro wi te
Paw łowò Paw ło wo
Paw łówkò Paw łów ko
Pòwał czi Po wał ki
Re cław czi Ra cław ki
Sel no Sil no
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Sławãcëno Sła wę cin
Swòrë Swor ne ga cie
Topòle To po le
Zbéninë Zbe ni ny

GMI NA CZERSK GMI NA CZERSK
Bãdzmie rej ce Będź mie ro wi ce
Gòtelp Go telp
Gùtówc Gu to wiec
Klôskòwò Kla ska wa
Krziż Krzyż
Kùrczé Kur cze
Lëpczi Lip ki
Łąg Łąg
Łubnô Łub na
Ma lachëno Ma la chin
Mòkré Mo kre
Òdrë Od ry
Ri tel Ry tel
Wieckò Wieck
Zôpãdowò Za pę do wo
Zło towò Zło to wo

GMI NA KÒNÔRZËNË GMI NA KO NA RZY NY 
Cechòlewë Cie cho le wy
Kôłpi no Kieł pin
Kònôrzënë Ko na rzy ny
Ze lonô Chòcëna Zie lo na Cho ci na
Ze lonô Hëta Zie lo na Hu ta
Żëchce Żych ce

CZŁËCHÒWSCZI KRÉZ PO WIAT CZŁU CHOW SKI 

Czôrné (Ha mersztëno) Czar ne
Człëchòwò Człu chów
De brz no (Prësczi Frédląd) De brz no

GMI NA CZŁËCHÒWÒ GMI NA CZŁU CHÓW 
Barkòwò Bar ko wo
Biskùpni ca Bi skup ni ca
Brzézno Brzeź no
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Sławãcëno Sła wę cin
Swòrë Swor ne ga cie
Topòle To po le
Zbéninë Zbe ni ny

GMI NA CZERSK GMI NA CZERSK
Bãdzmie rej ce Będź mie ro wi ce
Gòtelp Go telp
Gùtówc Gu to wiec
Klôskòwò Kla ska wa
Krziż Krzyż
Kùrczé Kur cze
Lëpczi Lip ki
Łąg Łąg
Łubnô Łub na
Ma lachëno Ma la chin
Mòkré Mo kre
Òdrë Od ry
Ri tel Ry tel
Wieckò Wieck
Zôpãdowò Za pę do wo
Zło towò Zło to wo

GMI NA KÒNÔRZËNË GMI NA KO NA RZY NY 
Cechòlewë Cie cho le wy
Kôłpi no Kieł pin
Kònôrzënë Ko na rzy ny
Ze lonô Chòcëna Zie lo na Cho ci na
Ze lonô Hëta Zie lo na Hu ta
Żëchce Żych ce

CZŁËCHÒWSCZI KRÉZ PO WIAT CZŁU CHOW SKI 

Czôrné (Ha mersztëno) Czar ne
Człëchòwò Człu chów
De brz no (Prësczi Frédląd) De brz no

GMI NA CZŁËCHÒWÒ GMI NA CZŁU CHÓW 
Barkòwò Bar ko wo
Biskùpni ca Bi skup ni ca
Brzézno Brzeź no
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Bùkòwò Bu ko wo
Chrzą stowò Chrzą sto wo
Czôrnoszëce Czar no szy ce
Dãbni ca Dęb ni ca
Dobòjewò Do bo je wo
Glãdowò Glę do wo
Je ro miérz Ja ro mierz
Dużé Jãczni czi Jęcz ni ki Wiel kie
Kòłdowò Koł do wo
Krãpsk Krępsk
Mòsënë Mo si ny
Nieżëwiãc Nie ży więć
Pól ni ca Po lni ca
Rëchnowë Rych no wy
Se roczëno Sie ro czyn
Skar szewò Skar sze wo
Stołcz no Stołcz no
Wiérzchòwò Wierz cho wo

GMI NA CZÔRNÉ GMI NA CZAR NE 
Ber nat ka Bier nat ka
Bińczé Biń cze
Do misłôw Do mi sław
Czij no Kij no
Krze mie niewò Krze mie nie wo
Nôdze jewò Na dzie je wo
Recëniewò Ra ci nie wo
Serpòwò Sier po wo
Sokòlé So ko le
Wi czechë Wy cze chy

GMI NA DE BRZ NO GMI NA DE BRZ NO 
(PRËSCZI FRÉDLĄD)
Bòbòszewò Bo bo sze wo
Bùchòwò Bu cho wo
Bùka Bu ka
Cérznié Cierz nie
Droz dowò Droz do wo
Grzëmisłôw Grzy mi sław
Mëslëgòszcz Myśli goszcz
Nowé Gró nowò No we Gro no wo
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Bùkòwò Bu ko wo
Chrzą stowò Chrzą sto wo
Czôrnoszëce Czar no szy ce
Dãbni ca Dęb ni ca
Dobòjewò Do bo je wo
Glãdowò Glę do wo
Je ro miérz Ja ro mierz
Dużé Jãczni czi Jęcz ni ki Wiel kie
Kòłdowò Koł do wo
Krãpsk Krępsk
Mòsënë Mo si ny
Nieżëwiãc Nie ży więć
Pól ni ca Po lni ca
Rëchnowë Rych no wy
Se roczëno Sie ro czyn
Skar szewò Skar sze wo
Stołcz no Stołcz no
Wiérzchòwò Wierz cho wo

GMI NA CZÔRNÉ GMI NA CZAR NE 
Ber nat ka Bier nat ka
Bińczé Biń cze
Do misłôw Do mi sław
Czij no Kij no
Krze mie niewò Krze mie nie wo
Nôdze jewò Na dzie je wo
Recëniewò Ra ci nie wo
Serpòwò Sier po wo
Sokòlé So ko le
Wi czechë Wy cze chy

GMI NA DE BRZ NO GMI NA DE BRZ NO 
(PRËSCZI FRÉDLĄD)
Bòbòszewò Bo bo sze wo
Bùchòwò Bu cho wo
Bùka Bu ka
Cérznié Cierz nie
Droz dowò Droz do wo
Grzëmisłôw Grzy mi sław
Mëslëgòszcz Myśli goszcz
Nowé Gró nowò No we Gro no wo
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Prësënowò Pru si no wo
Rozwòrë Roz wo ry
Skòwarn czi Sko warn ki
Stoł pa Słu pia
Stôré Gró nowò Sta re Gro no wo
Strze czó na Strze czo na
Ùniechòwò Unie chów
Ùnie chówk Unie chó wek

GMI NA KÒCZA ŁA GMI NA KO CZA ŁA 
Biélskò Biel sko
Kòcza ła Ko cza ła
Łãczi niô Łę ki nia
Wiôldżé Pietrzëkòwò Pie trzy ko wo
Starz no Starz no
Trzińc Trzy niec
Zôłãżé Za łę że

GMI NA PRZE CHLEWÒ GMI NA PRZE CHLE WO 
Dą bro wa Dą bro wa Człu chow ska
No wi Dwór Gar bek
Lësewò Li se wo
Łu bian ka Łu bian ka
Nowô Wies No wa Wieś Człu chow ska
Pakòtulskò Pa ko tul sko
Paw łówkò Paw łów ko
Płaszczëca Płasz czy ca
Prze chlewkò Prze chlew ko
Prze chlewò Prze chle wo
Rud ni czi Rud ni ki
Są pól no Są pol no
Szczëtno Szczyt no
Żół na Żoł na

GMI NA RZE CZE NI CA GMI NA RZE CZE NI CA
Bréńsk Breńsk
Brzezé Brze zie
Gwiôzdzëno Gwieździn
Miedzëbórz Mię dzy bórz
Òlszó nowò Ol sza no wo
Pie niãżni ca Pie nięż ni ca
Rze cze ni ca Rze cze ni ca
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Prësënowò Pru si no wo
Rozwòrë Roz wo ry
Skòwarn czi Sko warn ki
Stoł pa Słu pia
Stôré Gró nowò Sta re Gro no wo
Strze czó na Strze czo na
Ùniechòwò Unie chów
Ùnie chówk Unie chó wek

GMI NA KÒCZA ŁA GMI NA KO CZA ŁA 
Biélskò Biel sko
Kòcza ła Ko cza ła
Łãczi niô Łę ki nia
Wiôldżé Pietrzëkòwò Pie trzy ko wo
Starz no Starz no
Trzińc Trzy niec
Zôłãżé Za łę że

GMI NA PRZE CHLEWÒ GMI NA PRZE CHLE WO 
Dą bro wa Dą bro wa Człu chow ska
No wi Dwór Gar bek
Lësewò Li se wo
Łu bian ka Łu bian ka
Nowô Wies No wa Wieś Człu chow ska
Pakòtulskò Pa ko tul sko
Paw łówkò Paw łów ko
Płaszczëca Płasz czy ca
Prze chlewkò Prze chlew ko
Prze chlewò Prze chle wo
Rud ni czi Rud ni ki
Są pól no Są pol no
Szczëtno Szczyt no
Żół na Żoł na

GMI NA RZE CZE NI CA GMI NA RZE CZE NI CA
Bréńsk Breńsk
Brzezé Brze zie
Gwiôzdzëno Gwieździn
Miedzëbórz Mię dzy bórz
Òlszó nowò Ol sza no wo
Pie niãżni ca Pie nięż ni ca
Rze cze ni ca Rze cze ni ca
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GDUŃ SCZI KRÉZ PO WIAT GDAŃ SKI 

GMI NA KÔLBÙDË GMI NA KOL BU DY 
Ba bi dół Ba bi dół
Bąkòwò Bą ko wo
Biélkòwò Biel ko wo
Biélkówkò Biel ków ko
Górné Bùszkòwë Busz ko wy Gór ne
Czapélskò Cza pielsk
Jankòwò Jan ko wo Gdań skie
Kôlbùdë Kol bu dy
Kòwôle Ko wa le
Lëséwc Li se wiec
Lëblewò Lu ble wo Gdań skie
Łôpi no Ła pi no
Òstróż czi Ostróż ki
Òto minkò Oto min
Prãgòwò Prę go wo

GMI NA PRZËWIDZ GMI NA PRZY WIDZ 
Ba ru ta Bo ro wi na
Wòłowé Głowë Czę sto cin
Dólnô Hëta Hu ta Dol na
Sztãgwôłd Jo dłow no
Czerzkòwò Kierz ko wo
Kòzô Gó ra Ko zia Gó ra
Mar szewskô Gó ra Mar szew ska Gó ra
Mar szewskô Kòlo niô Mar szew ska Ko lo nia
Mi chalskô Hëta Mi cha lin
Mi łowò Mi ło wo
Nowô Wies No wa Wieś Przy widz ka
Òlszón ka Ol szan ka
Górné Pie kło Pie kło Gór ne
Pòmlewò Po mle wo
Przëwidz Przy widz
Stôrô Hëta Sta ra Hu ta
Sëchô Hëta Su cha Hu ta
Trzepòwò Trze po wo

KARTËSCZI KRÉZ PO WIAT KAR TU SKI 

Kar tuzë Kar tu zy
Żukòwò Żu ko wo
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GDUŃ SCZI KRÉZ PO WIAT GDAŃ SKI 

GMI NA KÔLBÙDË GMI NA KOL BU DY 
Ba bi dół Ba bi dół
Bąkòwò Bą ko wo
Biélkòwò Biel ko wo
Biélkówkò Biel ków ko
Górné Bùszkòwë Busz ko wy Gór ne
Czapélskò Cza pielsk
Jankòwò Jan ko wo Gdań skie
Kôlbùdë Kol bu dy
Kòwôle Ko wa le
Lëséwc Li se wiec
Lëblewò Lu ble wo Gdań skie
Łôpi no Ła pi no
Òstróż czi Ostróż ki
Òto minkò Oto min
Prãgòwò Prę go wo

GMI NA PRZËWIDZ GMI NA PRZY WIDZ 
Ba ru ta Bo ro wi na
Wòłowé Głowë Czę sto cin
Dólnô Hëta Hu ta Dol na
Sztãgwôłd Jo dłow no
Czerzkòwò Kierz ko wo
Kòzô Gó ra Ko zia Gó ra
Mar szewskô Gó ra Mar szew ska Gó ra
Mar szewskô Kòlo niô Mar szew ska Ko lo nia
Mi chalskô Hëta Mi cha lin
Mi łowò Mi ło wo
Nowô Wies No wa Wieś Przy widz ka
Òlszón ka Ol szan ka
Górné Pie kło Pie kło Gór ne
Pòmlewò Po mle wo
Przëwidz Przy widz
Stôrô Hëta Sta ra Hu ta
Sëchô Hëta Su cha Hu ta
Trzepòwò Trze po wo

KARTËSCZI KRÉZ PO WIAT KAR TU SKI 

Kar tuzë Kar tu zy
Żukòwò Żu ko wo
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GMI NA CHMIEL NO GMI NA CHMIEL NO
Bòrze stowò Bo rze sto wo
Bòrze stowskô Hëta Bo rze stow ska Hu ta
Chmiel no Chmiel no
Ce sze nié Cie sze nie
Gôrcz Garcz
Kòżëczkòwò Ko życz ko wo
Miechùcëno Mie chu ci no
Prze wóz Prze wóz
Réskòwò Re sko wo
Zôwòrë Za wo ry

GMI NA KAR TUZË GMI NA KAR TU ZY 
Bącz Bącz
Bòrowò Bo ro wo
Dólnô Brod ni ca Brod ni ca Dol na
Górnô Brod ni ca Brod ni ca Gór na
Dze rząż no Dzier żąż no
Głëszëno (Głusëno) Głu si no
Grzëbno Grzyb no
Kalëska Ka li ska
Kôłpi no Kieł pi no
Kòlo niô Ko lo nia
Kòsë Ko sy
Ła palëce Ła pa li ce
Mézowò Me zo wo
Mi rochòwò Mi ra cho wo
Nowô Hëta No wa Hu ta
Pòmie czińskô Hëta Po mie czyń ska Hu ta
Prokòwò Pro ko wo
Rãbòszewò Rę bo sze wo
Swió nowò Sia no wo
Swió nowskô Hëta Sia now ska Hu ta
Sëtno Sit no
Smãtowò Smę to wo Chmie leń skie
Staj szewò Sta ni sze wo
Stôrô Hëta Sta ra Hu ta

GMI NA PRZEDKÒWÒ GMI NA PRZOD KO WO 
Cze czewò Cze cze wo
Hopë Ho py

74 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:01  Page 74



GMI NA CHMIEL NO GMI NA CHMIEL NO
Bòrze stowò Bo rze sto wo
Bòrze stowskô Hëta Bo rze stow ska Hu ta
Chmiel no Chmiel no
Ce sze nié Cie sze nie
Gôrcz Garcz
Kòżëczkòwò Ko życz ko wo
Miechùcëno Mie chu ci no
Prze wóz Prze wóz
Réskòwò Re sko wo
Zôwòrë Za wo ry

GMI NA KAR TUZË GMI NA KAR TU ZY 
Bącz Bącz
Bòrowò Bo ro wo
Dólnô Brod ni ca Brod ni ca Dol na
Górnô Brod ni ca Brod ni ca Gór na
Dze rząż no Dzier żąż no
Głëszëno (Głusëno) Głu si no
Grzëbno Grzyb no
Kalëska Ka li ska
Kôłpi no Kieł pi no
Kòlo niô Ko lo nia
Kòsë Ko sy
Ła palëce Ła pa li ce
Mézowò Me zo wo
Mi rochòwò Mi ra cho wo
Nowô Hëta No wa Hu ta
Pòmie czińskô Hëta Po mie czyń ska Hu ta
Prokòwò Pro ko wo
Rãbòszewò Rę bo sze wo
Swió nowò Sia no wo
Swió nowskô Hëta Sia now ska Hu ta
Sëtno Sit no
Smãtowò Smę to wo Chmie leń skie
Staj szewò Sta ni sze wo
Stôrô Hëta Sta ra Hu ta

GMI NA PRZEDKÒWÒ GMI NA PRZOD KO WO 
Cze czewò Cze cze wo
Hopë Ho py
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Kczewò Kcze wo
Kło sowò Kło so wo
Kòbùsewò Ko by se wo
Kòsowò Ko so wo
Pòmieczëno Po mie czy no
Przedkòwò Przod ko wo
Rąb Rąb
Smôłdzëno Smoł dzi no
Szar lo ta Szar ła ta
To karë To ka ry
Wôrzenkò Wa rzen ko
Zôłãżé Za łę że

GMI NA SE RAKÒJCE GMI NA SIE RA KO WI CE 
Bąckô Hëta Bąc ka Hu ta
Bòro wi Las Bo ro wy Las
Bùkòwò Bu ko wo
Dłu dżi Czerz Dłu gi Kierz
Gòwidlëno Go wi dli no
Kró lewskô Ka miéńca Ka mie ni ca Kró lew ska
Karczéwkò Kar czew ko
Kòwôle Ko wa le
Lesz czin czi Lesz czyn ki
Łësniewò Łyśnie wo Sie ra ko wic kie
Mòjsz Mo jusz
Mrozë Mro zy
Nowô Ame ri ka No wa Ame ry ka
Pa czewò Pa cze wo
Pałëbi ce Pa łu bi ce
Pùzdrowò Puz dro wo
Se rakòjce Sie ra ko wi ce
Se rakòwskô Hëta Sie ra kow ska Hu ta
Smól ni czi Smol ni ki
Stôrô Hëta Sta ra Hu ta
Szklanô Szkla na
Tëchlëno Tu chli no
Załôkòwò Za ła ko wo

GMI NA SOMÒNI NO GMI NA SO MO NI NO 
Bórcz Borcz
Eger towò Egier to wo
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Kczewò Kcze wo
Kło sowò Kło so wo
Kòbùsewò Ko by se wo
Kòsowò Ko so wo
Pòmieczëno Po mie czy no
Przedkòwò Przod ko wo
Rąb Rąb
Smôłdzëno Smoł dzi no
Szar lo ta Szar ła ta
To karë To ka ry
Wôrzenkò Wa rzen ko
Zôłãżé Za łę że

GMI NA SE RAKÒJCE GMI NA SIE RA KO WI CE 
Bąckô Hëta Bąc ka Hu ta
Bòro wi Las Bo ro wy Las
Bùkòwò Bu ko wo
Dłu dżi Czerz Dłu gi Kierz
Gòwidlëno Go wi dli no
Kró lewskô Ka miéńca Ka mie ni ca Kró lew ska
Karczéwkò Kar czew ko
Kòwôle Ko wa le
Lesz czin czi Lesz czyn ki
Łësniewò Łyśnie wo Sie ra ko wic kie
Mòjsz Mo jusz
Mrozë Mro zy
Nowô Ame ri ka No wa Ame ry ka
Pa czewò Pa cze wo
Pałëbi ce Pa łu bi ce
Pùzdrowò Puz dro wo
Se rakòjce Sie ra ko wi ce
Se rakòwskô Hëta Sie ra kow ska Hu ta
Smól ni czi Smol ni ki
Stôrô Hëta Sta ra Hu ta
Szklanô Szkla na
Tëchlëno Tu chli no
Załôkòwò Za ła ko wo

GMI NA SOMÒNI NO GMI NA SO MO NI NO 
Bórcz Borcz
Eger towò Egier to wo
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Gòrãczëno Go rę czy no
Hopòwò Ho po wo
Kaméla Ka me la
Kaplëca Ka pli ca
Òstrzëce Ostrzy ce
Pio trowò (Fùsthëta) Pio tro wo
Pòłączëno Po łę czy no
Ram le je Ram le je
Rątë Rą ty
Rëbackô Hëta Ry ba ki
Słôwczi Sław ki
Somòni no So mo ni no
Starkòwô Hëta Star ko wa Hu ta
Wëczkòwò Wy cze cho wo

GMI NA STÃŻËCA GMI NA STĘ ŻY CA 
Bòrëcëno Bo ru ci no
Gapòwò Ga po wo
Gòlëbie Go łu bie
Szla chetnô Ka miéńca Ka mie ni ca Szla chec ka
Klëkòwô Hëta Klu ko wa Hu ta
Łątczëno Łą czy no
Łoséńce Ło sie ni ce
Nie so łej ce Nie sio ło wi ce
Nowô Wies No wa Wieś
Nowé Cza ple No we Cza ple
Piersz czewò Piersz cze wo
Pòtułë Po tu ły
Sëkòrzëno Si ko rzy no
Stãżëca Stę ży ca
Stãżëckô Hëta Stę życ ka Hu ta
Szim bark Szym bark
Zgòrzałé Zgo rza łe
Żëro mi no Żu ro mi no

GMI NA SËLËCZËNO GMI NA SU LĘ CZY NO 
Bórk Bo rek
Czi stowò Ki sto wo
Mcëszej ce Mści sze wi ce
Pòdjazë Pod ja zy
Sëchô Su cha
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Gòrãczëno Go rę czy no
Hopòwò Ho po wo
Kaméla Ka me la
Kaplëca Ka pli ca
Òstrzëce Ostrzy ce
Pio trowò (Fùsthëta) Pio tro wo
Pòłączëno Po łę czy no
Ram le je Ram le je
Rątë Rą ty
Rëbackô Hëta Ry ba ki
Słôwczi Sław ki
Somòni no So mo ni no
Starkòwô Hëta Star ko wa Hu ta
Wëczkòwò Wy cze cho wo

GMI NA STÃŻËCA GMI NA STĘ ŻY CA 
Bòrëcëno Bo ru ci no
Gapòwò Ga po wo
Gòlëbie Go łu bie
Szla chetnô Ka miéńca Ka mie ni ca Szla chec ka
Klëkòwô Hëta Klu ko wa Hu ta
Łątczëno Łą czy no
Łoséńce Ło sie ni ce
Nie so łej ce Nie sio ło wi ce
Nowô Wies No wa Wieś
Nowé Cza ple No we Cza ple
Piersz czewò Piersz cze wo
Pòtułë Po tu ły
Sëkòrzëno Si ko rzy no
Stãżëca Stę ży ca
Stãżëckô Hëta Stę życ ka Hu ta
Szim bark Szym bark
Zgòrzałé Zgo rza łe
Żëro mi no Żu ro mi no

GMI NA SËLËCZËNO GMI NA SU LĘ CZY NO 
Bórk Bo rek
Czi stowò Ki sto wo
Mcëszej ce Mści sze wi ce
Pòdjazë Pod ja zy
Sëchô Su cha
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Sëlëczëno Su lę czy no
Wãsorë Wę sio ry
Zdënej ce Zdu no wi ce
Żôkòwò Ża ko wo

GMI NA ŻUKÒWÒ GMI NA ŻU KO WO 
Ba ni no Ba ni no
Bòrkòwò Bor ko wo
Chwaszczëno Chwasz czy no
Glińcz Glincz
Le zno Leź no
Łôpi no Ła pi no Kar tu skie
Môłkòwò Mał ko wo
Mi szewò Mi sze wo
Niestãpòwò Nie stę po wo
Òto mi no Oto mi no
Pãpòwò Pę po wo
Przëja zniô Przy jaźń
Rãbiechòwò Rę bie cho wo
Rut czi Rut ki
Skrze szewò Skrze sze wo Żu kow skie
Sul mi no Sul min
Tëchó mié Tu chom
Widlëno Wi dli no

KÒSCER SCZI KRÉZ PO WIAT KOŚCIER SKI 

Kòscérzna Koście rzy na

GMI NA DZE MIÓNË GMI NA DZIE MIA NY 
Dze miónë Dzie mia ny
Jastrzãbié Ja strzę bie Dzie miań skie
Ka lisz Ka lisz
Pie chó ce Pie cho wi ce
Płãsë Płę sy
Re duń Ra duń
Schód no Schod no
Trzebùń Trze buń

GMI NA KÔRSËNO GMI NA KAR SIN 
Bąk Bąk
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Sëlëczëno Su lę czy no
Wãsorë Wę sio ry
Zdënej ce Zdu no wi ce
Żôkòwò Ża ko wo

GMI NA ŻUKÒWÒ GMI NA ŻU KO WO 
Ba ni no Ba ni no
Bòrkòwò Bor ko wo
Chwaszczëno Chwasz czy no
Glińcz Glincz
Le zno Leź no
Łôpi no Ła pi no Kar tu skie
Môłkòwò Mał ko wo
Mi szewò Mi sze wo
Niestãpòwò Nie stę po wo
Òto mi no Oto mi no
Pãpòwò Pę po wo
Przëja zniô Przy jaźń
Rãbiechòwò Rę bie cho wo
Rut czi Rut ki
Skrze szewò Skrze sze wo Żu kow skie
Sul mi no Sul min
Tëchó mié Tu chom
Widlëno Wi dli no

KÒSCER SCZI KRÉZ PO WIAT KOŚCIER SKI 

Kòscérzna Koście rzy na

GMI NA DZE MIÓNË GMI NA DZIE MIA NY 
Dze miónë Dzie mia ny
Jastrzãbié Ja strzę bie Dzie miań skie
Ka lisz Ka lisz
Pie chó ce Pie cho wi ce
Płãsë Płę sy
Re duń Ra duń
Schód no Schod no
Trzebùń Trze buń

GMI NA KÔRSËNO GMI NA KAR SIN 
Bąk Bąk
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Bòrsk Borsk
Cëse wié Ci se wie
Dą bro wa Dą bro wa
Gór czi Gór ki
Kôrsëno Kar sin
Òsowò Oso wo
Przëtar niô Przy tar nia
Rëbôczi Wdzy dze Tu chol skie
Wielé Wie le
Zamòsc Za mość

GMI NA KÒSCÉRZNA GMI NA KOŚCIE RZY NA 
Czôrlëna Czar li na
Czãstkòwò Częst ko wo
Dãbògòrë Dę bo gó ry
Do brogòszcz Do bro goszcz
Gòstó mié Go sto mie
Grzëbòwò Grzy bo wo
Jusz czi Jusz ki
Kalëska Ka li ska Kościer skie
Kłobùczëno Kło bu czy no
Kòrné Kor ne
Kòscerskô Hëta Kościer ska Hu ta
Ló rińc Lo ry niec
Łu bianô Łu bia na
Môłé Sta wi ska Ma łe Sta wi ska
Môłi Klińcz Ma ły Klincz
Môłi Pòdles Ma ły Pod leś
Ja damòwé Nie da mo wo
Nowô Czi sze wa No wa Ki sze wa
Nowô Wies No wa Wieś Kościer ska
No wi Klińcz No wy Klincz
No wi Pòdles No wy Pod leś
Pùc Puc
Ro ten bark Ro tem bark
Sar nowë Sar no wy 
Skòrzewò Sko rze wo
Sta wi ska Sta wi ska
Zëcowô Hëta Sy co wa Hu ta
Szar lo ta Szar lo ta
Wąglëkòjce Wą gli ko wi ce
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Bòrsk Borsk
Cëse wié Ci se wie
Dą bro wa Dą bro wa
Gór czi Gór ki
Kôrsëno Kar sin
Òsowò Oso wo
Przëtar niô Przy tar nia
Rëbôczi Wdzy dze Tu chol skie
Wielé Wie le
Zamòsc Za mość

GMI NA KÒSCÉRZNA GMI NA KOŚCIE RZY NA 
Czôrlëna Czar li na
Czãstkòwò Częst ko wo
Dãbògòrë Dę bo gó ry
Do brogòszcz Do bro goszcz
Gòstó mié Go sto mie
Grzëbòwò Grzy bo wo
Jusz czi Jusz ki
Kalëska Ka li ska Kościer skie
Kłobùczëno Kło bu czy no
Kòrné Kor ne
Kòscerskô Hëta Kościer ska Hu ta
Ló rińc Lo ry niec
Łu bianô Łu bia na
Môłé Sta wi ska Ma łe Sta wi ska
Môłi Klińcz Ma ły Klincz
Môłi Pòdles Ma ły Pod leś
Ja damòwé Nie da mo wo
Nowô Czi sze wa No wa Ki sze wa
Nowô Wies No wa Wieś Kościer ska
No wi Klińcz No wy Klincz
No wi Pòdles No wy Pod leś
Pùc Puc
Ro ten bark Ro tem bark
Sar nowë Sar no wy 
Skòrzewò Sko rze wo
Sta wi ska Sta wi ska
Zëcowô Hëta Sy co wa Hu ta
Szar lo ta Szar lo ta
Wąglëkòjce Wą gli ko wi ce
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Wdzy dze Wdzy dze Ki szew skie
Wiôldżi Klińcz Wiel ki Klincz
Wiôldżi Pòdles Wiel ki Pod leś
Wie prz ni ca (Bie brz ni ca) Wie prz ni ca
Ze le niô Zie le nin

GMI NA LËNIEWÒ GMI NA LI NIE WO 
Wësyń sczé Chróstë Chró sty Wy siń skie
Chrztowò Chrzto wo
De ka De ka
Gôrczëno Gar czyn
Gło dowò Gło do wo
Ji łow ni ca Iłow ni ca
Lëniewò Li nie wo
Lënie wsczé Górë Li niew skie Gó ry
Lëbieszëno Lu bie szyn
Lëbie szink Lu bie szy nek
Mi lon czi Mi lon ki
Òrlé Or le
Płachtë Płach ty
So bącz So bącz
Stôri Wiec Sta ry Wiec
Wësëno Wy sin

GMI NA LËPÙSZ GMI NA LI PUSZ 
Ba łachë Ba ła chy
Gòstómkò Go stom ko
Lëpùskô Hëta Li pu ska Hu ta
Lëpùsz Li pusz
Płoczëce Pło ci ce
Fa bri ka Szkla na Hu ta
Slëżô Ślu za
Tuszkòwë Tusz ko wy

GMI NA NOWÔ KARCZ MA GMI NA NO WA KARCZ MA 
Bãdo mi no Bę do min
Grabòwò Gra bo wo Kościer skie
Grabòwskô Hëta Gra bow ska Hu ta
Gra bówkò Gra bów ko
Ja szowô Hëta Ja sio wa Hu ta
Lëniéwkò Li niew ko Kościer skie
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Wdzy dze Wdzy dze Ki szew skie
Wiôldżi Klińcz Wiel ki Klincz
Wiôldżi Pòdles Wiel ki Pod leś
Wie prz ni ca (Bie brz ni ca) Wie prz ni ca
Ze le niô Zie le nin

GMI NA LËNIEWÒ GMI NA LI NIE WO 
Wësyń sczé Chróstë Chró sty Wy siń skie
Chrztowò Chrzto wo
De ka De ka
Gôrczëno Gar czyn
Gło dowò Gło do wo
Ji łow ni ca Iłow ni ca
Lëniewò Li nie wo
Lënie wsczé Górë Li niew skie Gó ry
Lëbieszëno Lu bie szyn
Lëbie szink Lu bie szy nek
Mi lon czi Mi lon ki
Òrlé Or le
Płachtë Płach ty
So bącz So bącz
Stôri Wiec Sta ry Wiec
Wësëno Wy sin

GMI NA LËPÙSZ GMI NA LI PUSZ 
Ba łachë Ba ła chy
Gòstómkò Go stom ko
Lëpùskô Hëta Li pu ska Hu ta
Lëpùsz Li pusz
Płoczëce Pło ci ce
Fa bri ka Szkla na Hu ta
Slëżô Ślu za
Tuszkòwë Tusz ko wy

GMI NA NOWÔ KARCZ MA GMI NA NO WA KARCZ MA 
Bãdo mi no Bę do min
Grabòwò Gra bo wo Kościer skie
Grabòwskô Hëta Gra bow ska Hu ta
Gra bówkò Gra bów ko
Ja szowô Hëta Ja sio wa Hu ta
Lëniéwkò Li niew ko Kościer skie
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Lu bań Lu bań
Nowô Karcz ma No wa Karcz ma
Nowé Barkòczëno No wy Bar ko czyn
Rekòwni ca Re kow ni ca
Skrzëdłowò Skrzy dło wo
Stôré Barkòczëno Sta ry Bar ko czyn
Sza tarpë Sza tar py
Szpón Szpon
Szto frowô Hëta Szto fro wa Hu ta
Kró lew sczi Szum les Szum leś Kró lew ski
Szla chet ny Szum les Szum leś Szla chec ki

GMI NA STÔRÔ CZI SZE WA GMI NA STA RA KI SZE WA
Bar to szi las Bar to szy las
Chwôrzenkò Chwa rzen ko
Chwôrzno Chwarz no
Czer ni czi Czer ni ki
Fòshëta Fo shu ta
Gó ra Gó ra
Górné Ma li czi Gór ne Ma li ki
Kòbëlé Ko by le
Kònôrzënë Ko na rzy ny
Lëpë Li py
Nowé Pòlasz czi No we Po lasz ki
No wi Bùkówc No wy Bu ko wiec
Òlpùch Ol puch
Pałëbi no Pa łu bin
Stôrô Czi sze wa Sta ra Ki sze wa
Stôré Pòlasz czi Sta re Po lasz ki
Stôri Bùkówc Sta ry Bu ko wiec
Wôłczé Bło ta Wil cze Bło ta Kościer skie
Wëgòni no Wy go nin
Czi szew sczi Zómk Za mek Ki szew ski

LÃBÒRSCZI KRÉZ PO WIAT LĘ BOR SKI

Lãbórg Lę bork
Łe ba Łe ba

GMI NA CE WI CE GMI NA CE WI CE 
Bùkòwi na Bu ko wi na
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Lu bań Lu bań
Nowô Karcz ma No wa Karcz ma
Nowé Barkòczëno No wy Bar ko czyn
Rekòwni ca Re kow ni ca
Skrzëdłowò Skrzy dło wo
Stôré Barkòczëno Sta ry Bar ko czyn
Sza tarpë Sza tar py
Szpón Szpon
Szto frowô Hëta Szto fro wa Hu ta
Kró lew sczi Szum les Szum leś Kró lew ski
Szla chet ny Szum les Szum leś Szla chec ki

GMI NA STÔRÔ CZI SZE WA GMI NA STA RA KI SZE WA
Bar to szi las Bar to szy las
Chwôrzenkò Chwa rzen ko
Chwôrzno Chwarz no
Czer ni czi Czer ni ki
Fòshëta Fo shu ta
Gó ra Gó ra
Górné Ma li czi Gór ne Ma li ki
Kòbëlé Ko by le
Kònôrzënë Ko na rzy ny
Lëpë Li py
Nowé Pòlasz czi No we Po lasz ki
No wi Bùkówc No wy Bu ko wiec
Òlpùch Ol puch
Pałëbi no Pa łu bin
Stôrô Czi sze wa Sta ra Ki sze wa
Stôré Pòlasz czi Sta re Po lasz ki
Stôri Bùkówc Sta ry Bu ko wiec
Wôłczé Bło ta Wil cze Bło ta Kościer skie
Wëgòni no Wy go nin
Czi szew sczi Zómk Za mek Ki szew ski

LÃBÒRSCZI KRÉZ PO WIAT LĘ BOR SKI

Lãbórg Lę bork
Łe ba Łe ba

GMI NA CE WI CE GMI NA CE WI CE 
Bùkòwi na Bu ko wi na
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Ce wi ce Ce wi ce
Kar wi ca Kar wi ca
Łebùniô Łe bu nia
Ma szewò Ma sze wo Lę bor skie
Òskòwò Osko wo
Òsowò Oso wo Lę bor skie
Pie sczi Pie ski
Pòpòwò Po po wo
Szem rej ce Sie mi ro wi ce
Ùnieszëno Unie szy no

GMI NA NOWÔ WIES GMI NA NO WA WIEŚ 
Chòceléwkò Cho cie lew ko
Czôrnówkò Czar nów ko
Dar żewò Dar że wo
Dze chlëno Dzie chli no
Gar czegòrzé Gar cze go rze
Ja no wicz czi Ja no wicz ki
Kôrlëkòwò Kar li ko wo Lę bor skie
Kãbłowò Kę bło wo No wo wiej skie
Krãpa Krę pa Ka szub ska
Lëbòwidz Lu bo widz
Łe biéń Łe bień
Mòstë Mo sty
Nowô Wies No wa Wieś Lę bor ska
Òblëwi ce Ob li wi ce
Pògòrzélce Po go rze li ce
Redkòjce Red ko wi ce
Tawãcëno Ta wę ci no
Wôłkòwò Wil ko wo No wo wiej skie

GMI NA WICKÒ GMI NA WIC KO 
Biôło gar da Bia ło gar da
Char browò Char bro wo
Gãs Gęś
Łe biéńc Łe bie niec
Maszéwkò Ma szew ko
Nowãcëno No wę cin
Sôrbsk Sarbsk
Szcze nurzé Szcze nu rze
Wickò Wic ko
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Ce wi ce Ce wi ce
Kar wi ca Kar wi ca
Łebùniô Łe bu nia
Ma szewò Ma sze wo Lę bor skie
Òskòwò Osko wo
Òsowò Oso wo Lę bor skie
Pie sczi Pie ski
Pòpòwò Po po wo
Szem rej ce Sie mi ro wi ce
Ùnieszëno Unie szy no

GMI NA NOWÔ WIES GMI NA NO WA WIEŚ 
Chòceléwkò Cho cie lew ko
Czôrnówkò Czar nów ko
Dar żewò Dar że wo
Dze chlëno Dzie chli no
Gar czegòrzé Gar cze go rze
Ja no wicz czi Ja no wicz ki
Kôrlëkòwò Kar li ko wo Lę bor skie
Kãbłowò Kę bło wo No wo wiej skie
Krãpa Krę pa Ka szub ska
Lëbòwidz Lu bo widz
Łe biéń Łe bień
Mòstë Mo sty
Nowô Wies No wa Wieś Lę bor ska
Òblëwi ce Ob li wi ce
Pògòrzélce Po go rze li ce
Redkòjce Red ko wi ce
Tawãcëno Ta wę ci no
Wôłkòwò Wil ko wo No wo wiej skie

GMI NA WICKÒ GMI NA WIC KO 
Biôło gar da Bia ło gar da
Char browò Char bro wo
Gãs Gęś
Łe biéńc Łe bie niec
Maszéwkò Ma szew ko
Nowãcëno No wę cin
Sôrbsk Sarbsk
Szcze nurzé Szcze nu rze
Wickò Wic ko
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Wòjcechòwò Woj cie cho wo
Wrzescé Wrzeście
Żar nowskô Żar now ska

PÙCCZI KRÉZ PO WIAT PUC KI 

Hél Hel
Ja star niô Ja star nia
Pùck Puck
Wiôlgô Wies Wła dy sła wo wo

GMI NA JA STAR NIÔ GMI NA JA STAR NIA 
Ju ra ta Ju ra ta
Kùsfeld Kuź ni ca

GMI NA KÒSÔKÒWÒ GMI NA KO SA KO WO 
Dãbògòrzé Dę bo gó rze
Kadzëmiérz Ka zi mierz
Kòsôkòwò Ko sa ko wo
Me che lin ga Me che lin ki
Mòstë Mo sty
Pierwòszëno Pier wo szy no
Pògòrzé Po gó rze
Réwa Re wa
Sëchi Dwór Su chy Dwór

GMI NA KROKÒWÒ GMI NA KRO KO WA 
Biôłô Gó ra Bia ło gó ra
Brzëno Brzy no
Dãbe czi Dęb ki
Gòszczëno Gosz czy no
Jeldzëno Jel dzi no
Kôrlëkòwò Kar li ko wo
Kar wiń sczé Bło ta
I (Pierszô Réga) Kar wień skie Bło ta I
Kar wiń sczé Bło ta II 
(Drëgô Réga) Kar wień skie Bło ta II
Kła ni no Kła ni no
Krokòwò Kro ko wa
Lësewò Li se wo
Lëbkòwò Lub ko wo
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Wòjcechòwò Woj cie cho wo
Wrzescé Wrzeście
Żar nowskô Żar now ska

PÙCCZI KRÉZ PO WIAT PUC KI 

Hél Hel
Ja star niô Ja star nia
Pùck Puck
Wiôlgô Wies Wła dy sła wo wo

GMI NA JA STAR NIÔ GMI NA JA STAR NIA 
Ju ra ta Ju ra ta
Kùsfeld Kuź ni ca

GMI NA KÒSÔKÒWÒ GMI NA KO SA KO WO 
Dãbògòrzé Dę bo gó rze
Kadzëmiérz Ka zi mierz
Kòsôkòwò Ko sa ko wo
Me che lin ga Me che lin ki
Mòstë Mo sty
Pierwòszëno Pier wo szy no
Pògòrzé Po gó rze
Réwa Re wa
Sëchi Dwór Su chy Dwór

GMI NA KROKÒWÒ GMI NA KRO KO WA 
Biôłô Gó ra Bia ło gó ra
Brzëno Brzy no
Dãbe czi Dęb ki
Gòszczëno Gosz czy no
Jeldzëno Jel dzi no
Kôrlëkòwò Kar li ko wo
Kar wiń sczé Bło ta
I (Pierszô Réga) Kar wień skie Bło ta I
Kar wiń sczé Bło ta II 
(Drëgô Réga) Kar wień skie Bło ta II
Kła ni no Kła ni no
Krokòwò Kro ko wa
Lësewò Li se wo
Lëbkòwò Lub ko wo
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Lëbòcëno Lu bo ci no
Minkòjce Min ko wi ce
Òdargòwò Odar go wo
Parszczëce Parsz czy ce
Pôłchówkò Po łchów ko
Prësewò Pru se wo
Sławòszëno Sła wo szy no
Słëchòwò Słu cho wo
So bieńczëce So bień czy ce
Sëlëcëce Su li ci ce
Swiecëno Świe ci no
Tëłowò Ty ło wo
Wiérzchùcëno Wierz chu ci no
Żar nówc Żar no wiec

GMI NA PÙCK GMI NA PUCK
Błądzëkòwò Błą dzi ko wo
Bru dzewò Bru dze wo
Celbòwò Cel bo wo
Darżlëbié Darz lu bie
Domôtowò Do ma to wo
Domôtówkò Do ma tów ko
Gniéżdżewò Gnież dże wo
Le sniewò Leśnie wo
Łebcz Łebcz
Mechòwò Me cho wo
Mierëszëno Mie ro szy no
Mrzeżëno Mrze zi no
Òsłó ni no Osło ni no
Pôłchòwò Po łcho wo
Pôłczëno Po łczy no
Redëszewò Ra do sze wo
Górné Rekòwò Re ko wo Gór ne
Rzu cewò Rzu ce wo
Sławùtowò Sła wu to wo
Smól no Smol no
Starzëno Sta rzy no
Sta rziń sczi Dwór Sta rzyń ski Dwór
Strzel no Strzel no
Swôrzewò Swa rze wo
Wôrblëniô Wer bli nia

92 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:01  Page 92



Lëbòcëno Lu bo ci no
Minkòjce Min ko wi ce
Òdargòwò Odar go wo
Parszczëce Parsz czy ce
Pôłchówkò Po łchów ko
Prësewò Pru se wo
Sławòszëno Sła wo szy no
Słëchòwò Słu cho wo
So bieńczëce So bień czy ce
Sëlëcëce Su li ci ce
Swiecëno Świe ci no
Tëłowò Ty ło wo
Wiérzchùcëno Wierz chu ci no
Żar nówc Żar no wiec

GMI NA PÙCK GMI NA PUCK
Błądzëkòwò Błą dzi ko wo
Bru dzewò Bru dze wo
Celbòwò Cel bo wo
Darżlëbié Darz lu bie
Domôtowò Do ma to wo
Domôtówkò Do ma tów ko
Gniéżdżewò Gnież dże wo
Le sniewò Leśnie wo
Łebcz Łebcz
Mechòwò Me cho wo
Mierëszëno Mie ro szy no
Mrzeżëno Mrze zi no
Òsłó ni no Osło ni no
Pôłchòwò Po łcho wo
Pôłczëno Po łczy no
Redëszewò Ra do sze wo
Górné Rekòwò Re ko wo Gór ne
Rzu cewò Rzu ce wo
Sławùtowò Sła wu to wo
Smól no Smol no
Starzëno Sta rzy no
Sta rziń sczi Dwór Sta rzyń ski Dwór
Strzel no Strzel no
Swôrzewò Swa rze wo
Wôrblëniô Wer bli nia
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Zdra da Zdra da
Żelëstrzewò Że li strze wo

GMI NA WIÔLGÔ WIES GMI NA WŁA DY SŁA WO WO 
Chałëpë Cha łu py
Chłapòwò Chła po wo
Pilëcë Ja strzę bia Gó ra
Kar wiô Kar wia
Òstrowò Ostro wo
Ro ze wié Ro ze wie
Tëpadłë Tu pa dły

STOŁP SCZI KRÉZ PO WIAT SŁUP SKI 

Kãpi ce Kę pi ce
Ùszcz Ust ka

GMI NA DAM NI CA GMI NA DAM NI CA
Bicëno Bię ci no
Bòbrow ni czi Bo brow ni ki
Dam ni ca Dam ni ca
Dam no Dam no
Dą brów ka Dą brów ka
Do marôdz Do ma radz
Nie mieckô Karz ni ca Karż nicz ka
Łe biéń Łe bień
Ło jewò Ło je wo
Mió nej ce Mia no wi ce
Sąbòrzé Są bo rze
Stôrô Dą bro wa Sta ra Dą bro wa
Strzëżëno Strzy ży no
Swiecëchòwò Świę ci cho wo
Swi tałë Świ ta ły
Wie le głowë Wie lo gło wy
Zôgòrzëca Za gó rzy ca

GMI NA DÃBNI CA GMI NA DĘB NI CA KA SZUB SKA 
Bòrzãcënkò Bo rzę cin ko
Brze zyńc Brze zi niec
Bùdowò Bu do wo
Dãbni ca Dęb ni ca Ka szub ska
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Zdra da Zdra da
Żelëstrzewò Że li strze wo

GMI NA WIÔLGÔ WIES GMI NA WŁA DY SŁA WO WO 
Chałëpë Cha łu py
Chłapòwò Chła po wo
Pilëcë Ja strzę bia Gó ra
Kar wiô Kar wia
Òstrowò Ostro wo
Ro ze wié Ro ze wie
Tëpadłë Tu pa dły

STOŁP SCZI KRÉZ PO WIAT SŁUP SKI 

Kãpi ce Kę pi ce
Ùszcz Ust ka

GMI NA DAM NI CA GMI NA DAM NI CA
Bicëno Bię ci no
Bòbrow ni czi Bo brow ni ki
Dam ni ca Dam ni ca
Dam no Dam no
Dą brów ka Dą brów ka
Do marôdz Do ma radz
Nie mieckô Karz ni ca Karż nicz ka
Łe biéń Łe bień
Ło jewò Ło je wo
Mió nej ce Mia no wi ce
Sąbòrzé Są bo rze
Stôrô Dą bro wa Sta ra Dą bro wa
Strzëżëno Strzy ży no
Swiecëchòwò Świę ci cho wo
Swi tałë Świ ta ły
Wie le głowë Wie lo gło wy
Zôgòrzëca Za gó rzy ca

GMI NA DÃBNI CA GMI NA DĘB NI CA KA SZUB SKA 
Bòrzãcënkò Bo rzę cin ko
Brze zyńc Brze zi niec
Bùdowò Bu do wo
Dãbni ca Dęb ni ca Ka szub ska
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Do bie szewò Do bie sze wo
Dobrô Do bra
Gałãzowò Ga łę zów
Gògòléwkò Go go lew ko
Gògòlewò Go go le wo
Jawòrë Ja wo ry
Kòtowò Ko to wo
Krzëwóń Krzy wań
Ła bi szewò Ła bi sze wo
Miel no Miel no
Mòtarzëno Mo ta rzy no
Niepòglãdzé Nie po glę dzie
Môłé Pòdolé Po do le Ma łe
Pòdwilczëno Pod wil czyn
Skar szewò Skar szów Gór ny
Star ni ce Star ni ce
Trosz czi Trosz ki
Żarkòwò Żar ko wo

GMI NA GŁÓWCZËCE GMI NA GŁÓW CZY CE 
Bãzechòwò Bę dzie cho wo
Ce ce nowò Ce ce no wo
Chòcmi rówkò Choć mi rów ko
Ce mi no Cie mi no
Dargòléza Dar go le za
Drze żewò Drze że wo
Główczëce Głów czy ce
Gòrzësłôw Go rzy sław
Górzëno Gó rzy no
Ji zbi ca Izbi ca
Klëcëno Klę ci no
Pòbłocé Po bło cie
Wiôldżé Pòdolé Po do le Wiel kie
Rëmskò Rum sko
Rzusz cze Rzusz cze
So dłó nie Sio dło nie
Skòrzëno Skó rzy no
Sto wicëno Sto wię ci no
Szczëpkòjce Szczyp ko wi ce
Sze lewò Sze le wo
Warblëno War bli no
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Do bie szewò Do bie sze wo
Dobrô Do bra
Gałãzowò Ga łę zów
Gògòléwkò Go go lew ko
Gògòlewò Go go le wo
Jawòrë Ja wo ry
Kòtowò Ko to wo
Krzëwóń Krzy wań
Ła bi szewò Ła bi sze wo
Miel no Miel no
Mòtarzëno Mo ta rzy no
Niepòglãdzé Nie po glę dzie
Môłé Pòdolé Po do le Ma łe
Pòdwilczëno Pod wil czyn
Skar szewò Skar szów Gór ny
Star ni ce Star ni ce
Trosz czi Trosz ki
Żarkòwò Żar ko wo

GMI NA GŁÓWCZËCE GMI NA GŁÓW CZY CE 
Bãzechòwò Bę dzie cho wo
Ce ce nowò Ce ce no wo
Chòcmi rówkò Choć mi rów ko
Ce mi no Cie mi no
Dargòléza Dar go le za
Drze żewò Drze że wo
Główczëce Głów czy ce
Gòrzësłôw Go rzy sław
Górzëno Gó rzy no
Ji zbi ca Izbi ca
Klëcëno Klę ci no
Pòbłocé Po bło cie
Wiôldżé Pòdolé Po do le Wiel kie
Rëmskò Rum sko
Rzusz cze Rzusz cze
So dłó nie Sio dło nie
Skòrzëno Skó rzy no
Sto wicëno Sto wię ci no
Szczëpkòjce Szczyp ko wi ce
Sze lewò Sze le wo
Warblëno War bli no
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Wiôlgô Wies Wiel ka Wieś
Wòlëniô Wo li nia
Wëkòsewò Wy ko so wo
Żelkòwò Żel ko wo
Żorëchòwò Żo ru cho wo

GMI NA KÃPI CE GMI NA KĘ PI CE 
Barcëno Bar ci no
Bar wi no Bar wi no
Biésoj ce Bie so wi ce
Bró nowò Bro no wo
Dar nowò Dar no wo
Kòrzëbié Ko rzy bie
Mzdowò Mzdo wo
Òbłãżé Obłę że
Òsowò Oso wo
Płockò Płoc ko
Pòdgórë Pod gó ry
Przëtockò Przy toc ko
Pùstowò Pu sto wo
Warcëno War ci no
Żelëce Że li ce

GMI NA KÒBËLNI CA GMI NA KO BYL NI CA 
Bòle sła wi ce Bo le sła wi ce
Bzowò Bzo wo
Kòbëlni ca Ko byl ni ca
Kòmi łowò Ko mi ło wo
Kòmórczëno Ko mor czyn
Kùńczewò Koń cze wo
Krëszëna Kru szy na
Kùle szewò Ku le sze wo
Kwakòwò Kwa ko wo
Lëbùń Lu buń
Lu le mi no Lu le mi no
Łosëno Ło si no
Pła szewò Pła sze wo
Reblëno Re bli no
Rënowò Ru no wo Sła wień skie
Serôkòwò Sie ra ko wo Słup skie
Słó noj ce Sło no wi ce
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Wiôlgô Wies Wiel ka Wieś
Wòlëniô Wo li nia
Wëkòsewò Wy ko so wo
Żelkòwò Żel ko wo
Żorëchòwò Żo ru cho wo

GMI NA KÃPI CE GMI NA KĘ PI CE 
Barcëno Bar ci no
Bar wi no Bar wi no
Biésoj ce Bie so wi ce
Bró nowò Bro no wo
Dar nowò Dar no wo
Kòrzëbié Ko rzy bie
Mzdowò Mzdo wo
Òbłãżé Obłę że
Òsowò Oso wo
Płockò Płoc ko
Pòdgórë Pod gó ry
Przëtockò Przy toc ko
Pùstowò Pu sto wo
Warcëno War ci no
Żelëce Że li ce

GMI NA KÒBËLNI CA GMI NA KO BYL NI CA 
Bòle sła wi ce Bo le sła wi ce
Bzowò Bzo wo
Kòbëlni ca Ko byl ni ca
Kòmi łowò Ko mi ło wo
Kòmórczëno Ko mor czyn
Kùńczewò Koń cze wo
Krëszëna Kru szy na
Kùle szewò Ku le sze wo
Kwakòwò Kwa ko wo
Lëbùń Lu buń
Lu le mi no Lu le mi no
Łosëno Ło si no
Pła szewò Pła sze wo
Reblëno Re bli no
Rënowò Ru no wo Sła wień skie
Serôkòwò Sie ra ko wo Słup skie
Słó noj ce Sło no wi ce
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Słó no wicz czi Sło no wicz ki
Sëce wi ce Sy ce wi ce
Scëgni ca Ście gni ca
Widzëno Wi dzi no
Wrzącô Wrzą ca
Zôgór czi Za gór ki
Zãbòwò Zę bo wo
Żel kówkò Żel ków ko

GMI NA PÒTÃGÒWÒ GMI NA PO TĘ GO WO 
Chléwni ca Chlew ni ca
Czer wińc Czer wie niec
Darżënkò Dar żyn ko
Darżëno Dar ży no
Dą brów no Dą brów no
Môłé Głëszëno Głu szyn ko
Wiôldżé Głëszëno Głu szy no
Grôpi ce Gra pi ce
Grąbkòwò Grąb ko wo
Kaszëbskô Karz ni ca Karz ni ca
Łëpa wa Łu pa wa
Malczkòwò Malcz ko wo
Nieckòwò Niec ko wo
Nowô Dą bro wa No wa Dą bro wa
Nowé Skó rowò No we Skó ro wo
Pòtãgòwò Po tę go wo
Re dosłôw Ra do sław
Rënowò Ru no wo
Rzechcëno Rzech ci no
Skó rowò Skó ro wo
Warcëmi no War ci mi no
Wielëszewò Wie li sze wo
Żochòwò Żo cho wo
Żëchlëno Ży chlin

GMI NA STOŁPSKÒ GMI NA SŁUPSK 
Biérkòwò Bier ko wo
Môłé Brëskòwò Bru sko wo Ma łe
Wiôldżé Brëskòwò Bru sko wo Wiel kie
Bùków ka Bu ków ka
Bëdlëno By dli no
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Słó no wicz czi Sło no wicz ki
Sëce wi ce Sy ce wi ce
Scëgni ca Ście gni ca
Widzëno Wi dzi no
Wrzącô Wrzą ca
Zôgór czi Za gór ki
Zãbòwò Zę bo wo
Żel kówkò Żel ków ko

GMI NA PÒTÃGÒWÒ GMI NA PO TĘ GO WO 
Chléwni ca Chlew ni ca
Czer wińc Czer wie niec
Darżënkò Dar żyn ko
Darżëno Dar ży no
Dą brów no Dą brów no
Môłé Głëszëno Głu szyn ko
Wiôldżé Głëszëno Głu szy no
Grôpi ce Gra pi ce
Grąbkòwò Grąb ko wo
Kaszëbskô Karz ni ca Karz ni ca
Łëpa wa Łu pa wa
Malczkòwò Malcz ko wo
Nieckòwò Niec ko wo
Nowô Dą bro wa No wa Dą bro wa
Nowé Skó rowò No we Skó ro wo
Pòtãgòwò Po tę go wo
Re dosłôw Ra do sław
Rënowò Ru no wo
Rzechcëno Rzech ci no
Skó rowò Skó ro wo
Warcëmi no War ci mi no
Wielëszewò Wie li sze wo
Żochòwò Żo cho wo
Żëchlëno Ży chlin

GMI NA STOŁPSKÒ GMI NA SŁUPSK 
Biérkòwò Bier ko wo
Môłé Brëskòwò Bru sko wo Ma łe
Wiôldżé Brëskòwò Bru sko wo Wiel kie
Bùków ka Bu ków ka
Bëdlëno By dli no
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Gac Gać
Gałãzënowò Ga łę zi no wo
Gło bi no Gło bi no
Grãsëno Grą si no
Jezérzëce Je zie rzy ce
Karzcëno Karz ci no
Krãpa Krę pa Słup ska
Krze miéńca Krze mie ni ca
Kùkòwò Ku ko wo
Kùsowò Ku so wo
Lëbùczewò Lu bu cze wo
Redãcëno Re dę cin
Redzëkòwò Re dzi ko wo
Ro gaj ca Ro ga wi ca
Se mió ni ce Sie mia ni ce
Stó niãcëno Sta nię ci no
Strzelënkò Strze lin ko
Strzelëno Strze li no
Zo łowò Swo ło wo
War blewò War ble wo
Wielëchòwò Wie li cho wo
Wieszëno Wie szy no
Wiklëno Wi kli no
Wlinkòwò Włyn ko wo
Wlin kówkò Włyn ków ko
Wrzescé Wrzeście

GMI NA SMÔŁDZËNO GMI NA SMOŁ DZI NO 
Bùkòwô Bu ko wa
Człëchë Człu chy
Czëstô Czy sta
Môłô Garnô Gard na Ma ła
Wiôlgô Garnô Gard na Wiel ka
Klëczi Klu ki
Kòmni no Kom ni no
Łok cewé Łok cio we
Ró towò Re to wo
Séce Sie cie
Smôłdzëno Smoł dzi no
Smôłdzyń sczi Las Smoł dziń ski Las
Stojcëno Stoj ci no
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Gac Gać
Gałãzënowò Ga łę zi no wo
Gło bi no Gło bi no
Grãsëno Grą si no
Jezérzëce Je zie rzy ce
Karzcëno Karz ci no
Krãpa Krę pa Słup ska
Krze miéńca Krze mie ni ca
Kùkòwò Ku ko wo
Kùsowò Ku so wo
Lëbùczewò Lu bu cze wo
Redãcëno Re dę cin
Redzëkòwò Re dzi ko wo
Ro gaj ca Ro ga wi ca
Se mió ni ce Sie mia ni ce
Stó niãcëno Sta nię ci no
Strzelënkò Strze lin ko
Strzelëno Strze li no
Zo łowò Swo ło wo
War blewò War ble wo
Wielëchòwò Wie li cho wo
Wieszëno Wie szy no
Wiklëno Wi kli no
Wlinkòwò Włyn ko wo
Wlin kówkò Włyn ków ko
Wrzescé Wrzeście

GMI NA SMÔŁDZËNO GMI NA SMOŁ DZI NO 
Bùkòwô Bu ko wa
Człëchë Człu chy
Czëstô Czy sta
Môłô Garnô Gard na Ma ła
Wiôlgô Garnô Gard na Wiel ka
Klëczi Klu ki
Kòmni no Kom ni no
Łok cewé Łok cio we
Ró towò Re to wo
Séce Sie cie
Smôłdzëno Smoł dzi no
Smôłdzyń sczi Las Smoł dziń ski Las
Stojcëno Stoj ci no
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Wiérzchòcëno Wierz cho ci no
Witkòwò Wit ko wo
Że la zo Że la zo

GMI NA ÙSZCZ GMI NA UST KA 
Char nowò Char no wo
Dãbi na Dę bi na
Dëni nowò Du ni no wo
Gą bi no Gą bi no
Grab no Grab no
Lãdowò Lę do wo
Môłé Machòwi no Ma cho win ko
Wiôldżé Machòwi no Ma cho wi no
Mòżdżó nowò Moż dża no wo
Nie stkòwò Nie st ko wo
Òbjaz da Ob jaz da
Pãplëno Pę pli no
Prze wło ka Prze wło ka
Rowë Ro wy
Starkòwò Star ko wo
Wòdni ca Wod ni ca
Wëtow no Wy tow no
Że le sczé Za le skie

WEJ ROW SCZI KRÉZ PO WIAT WEJ HE ROW SKI 

Réda Re da
Rëmiô Ru mia
Wej rowò Wej he ro wo

GMI NA CHÒCZEWÒ GMI NA CHO CZE WO 
Bòrkòwò Bor ko wo Lę bor skie
Chòczéwkò Cho czew ko
Chòczewò Cho cze wo
Cekòcëno Cie ko ci no
Gòscëcëno Gościę ci no
Jackòwò Jac ko wo
Czerzkòwò Kierz ko wo
Kòpalëno Ko pa li no
Łãtowò Łę to wo
Sasëno Sa si no
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Wiérzchòcëno Wierz cho ci no
Witkòwò Wit ko wo
Że la zo Że la zo

GMI NA ÙSZCZ GMI NA UST KA 
Char nowò Char no wo
Dãbi na Dę bi na
Dëni nowò Du ni no wo
Gą bi no Gą bi no
Grab no Grab no
Lãdowò Lę do wo
Môłé Machòwi no Ma cho win ko
Wiôldżé Machòwi no Ma cho wi no
Mòżdżó nowò Moż dża no wo
Nie stkòwò Nie st ko wo
Òbjaz da Ob jaz da
Pãplëno Pę pli no
Prze wło ka Prze wło ka
Rowë Ro wy
Starkòwò Star ko wo
Wòdni ca Wod ni ca
Wëtow no Wy tow no
Że le sczé Za le skie

WEJ ROW SCZI KRÉZ PO WIAT WEJ HE ROW SKI 

Réda Re da
Rëmiô Ru mia
Wej rowò Wej he ro wo

GMI NA CHÒCZEWÒ GMI NA CHO CZE WO 
Bòrkòwò Bor ko wo Lę bor skie
Chòczéwkò Cho czew ko
Chòczewò Cho cze wo
Cekòcëno Cie ko ci no
Gòscëcëno Gościę ci no
Jackòwò Jac ko wo
Czerzkòwò Kierz ko wo
Kòpalëno Ko pa li no
Łãtowò Łę to wo
Sasëno Sa si no
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Słajkòwò Słaj ko wo
Słaj szewò Słaj sze wo
Star bie ni no Star bie ni no
Zwar tówkò Zwar tów ko

GMI NA GNIE WI NO GMI NA GNIE WI NO
Bichòwò By cho wo
Chi no wié Chy no wie
Czëmó nowò Czy ma no wo
Gnie wi no Gnie wi no
Kòstkòwò Kost ko wo
Lësewò Li se wo
Mierzënkò Mie rzyn ko
Mierzëno Mie rzy no
Nôdolé Na do le
Perlëno Per li no
Rib no Ryb no
Tadzëno Ta dzi no

GMI NA LËNIÔ GMI NA LI NIA 
Kãtrzëno Kę trzy no
Kòbëlôsz Ko by lasz
Le winkò Le win ko
Le wi no Le wi no
Lëniô Li nia
Mi ło szewò Mi ło sze wo
Niepòczo łej ce Nie po czo ło wi ce
Òsek Osiek
Pòbłocé Po bło cie
Pòtãgòwò Po tę go wo
Smażëno Sma ży no
Strzépcz Strzepcz
Tłu czewò Tłu cze wo
Za krzewò Za krze wo

GMI NA LËZËNO GMI NA LU ZI NO 
Bar ło mi no Bar ło mi no
Dą brów ka Dą brów ka
Kãbłowò Kę bło wo
Kòcha nowò Ko cha no wo
Lëzëno Lu zi no

106 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go

ZKP_biuletyn_cz1:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:01  Page 106



Słajkòwò Słaj ko wo
Słaj szewò Słaj sze wo
Star bie ni no Star bie ni no
Zwar tówkò Zwar tów ko

GMI NA GNIE WI NO GMI NA GNIE WI NO
Bichòwò By cho wo
Chi no wié Chy no wie
Czëmó nowò Czy ma no wo
Gnie wi no Gnie wi no
Kòstkòwò Kost ko wo
Lësewò Li se wo
Mierzënkò Mie rzyn ko
Mierzëno Mie rzy no
Nôdolé Na do le
Perlëno Per li no
Rib no Ryb no
Tadzëno Ta dzi no

GMI NA LËNIÔ GMI NA LI NIA 
Kãtrzëno Kę trzy no
Kòbëlôsz Ko by lasz
Le winkò Le win ko
Le wi no Le wi no
Lëniô Li nia
Mi ło szewò Mi ło sze wo
Niepòczo łej ce Nie po czo ło wi ce
Òsek Osiek
Pòbłocé Po bło cie
Pòtãgòwò Po tę go wo
Smażëno Sma ży no
Strzépcz Strzepcz
Tłu czewò Tłu cze wo
Za krzewò Za krze wo

GMI NA LËZËNO GMI NA LU ZI NO 
Bar ło mi no Bar ło mi no
Dą brów ka Dą brów ka
Kãbłowò Kę bło wo
Kòcha nowò Ko cha no wo
Lëzëno Lu zi no
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Mil wi no Mil wi no
Robôkòwò Ro ba ko wo
Sychòwò Sy cho wo
Tãpcz Tępcz
Wëszecëno Wy sze ci no
Zélewò Ze le wo
Zélnowò Ziel no wo

GMI NA ŁÃCZËCE GMI NA ŁĘ CZY CE 
Môłé Bòżé Pòle Bo że po le Ma łe
Wiôldżé Bòżé Pòle Bo że po le Wiel kie
Brzézno Brzeź no Lę bor skie
Chmieléńc Chmie le niec
Chrzó nowò Chrza no wo
Dzëcélcz Dzię cie lec
Kaczkòwò Kacz ko wo
Czi sewò Ki se wo
Łãczëce Łę czy ce
Górné Łãczëno Łę czyn Gór ny
Łówcz Łówcz Gór ny
Nôwcz Na wcz
Roz łazëno Roz ła zi no
Strze bielëno Strze bie li no
Strzelëcëno Strze lę ci no
Swietlëno Świe tli no
Wësoczé Wy so kie

GMI NA SZËMÔŁD GMI NA SZE MUD 
Bãdargòwò Bę dar go wo
Bòjón Bo ja no
Czãstkòwò Częst ko wo
Do brze wi no Do brze wi no
Do lmiérz Do ni mierz
Glôzëca Gła zi ca
Gra bówc Gra bo wiec
Jeléńskô Hëta Je leń ska Hu ta
Ka miéń Ka mień
Kar czem czi Kar czem ki
Cze lińskô Hëta Kie leń ska Hu ta
Czel no Kiel no
Kòleczkòwò Ko lecz ko wo
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Mil wi no Mil wi no
Robôkòwò Ro ba ko wo
Sychòwò Sy cho wo
Tãpcz Tępcz
Wëszecëno Wy sze ci no
Zélewò Ze le wo
Zélnowò Ziel no wo

GMI NA ŁÃCZËCE GMI NA ŁĘ CZY CE 
Môłé Bòżé Pòle Bo że po le Ma łe
Wiôldżé Bòżé Pòle Bo że po le Wiel kie
Brzézno Brzeź no Lę bor skie
Chmieléńc Chmie le niec
Chrzó nowò Chrza no wo
Dzëcélcz Dzię cie lec
Kaczkòwò Kacz ko wo
Czi sewò Ki se wo
Łãczëce Łę czy ce
Górné Łãczëno Łę czyn Gór ny
Łówcz Łówcz Gór ny
Nôwcz Na wcz
Roz łazëno Roz ła zi no
Strze bielëno Strze bie li no
Strzelëcëno Strze lę ci no
Swietlëno Świe tli no
Wësoczé Wy so kie

GMI NA SZËMÔŁD GMI NA SZE MUD 
Bãdargòwò Bę dar go wo
Bòjón Bo ja no
Czãstkòwò Częst ko wo
Do brze wi no Do brze wi no
Do lmiérz Do ni mierz
Glôzëca Gła zi ca
Gra bówc Gra bo wiec
Jeléńskô Hëta Je leń ska Hu ta
Ka miéń Ka mień
Kar czem czi Kar czem ki
Cze lińskô Hëta Kie leń ska Hu ta
Czel no Kiel no
Kòleczkòwò Ko lecz ko wo
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Kòwôlewò Ko wa le wo
Le sno Leśno
Łe bińskô Hëta Łe bień ska Hu ta
Łeb no Łeb no
Prze toczëno Prze to czy no
Rãbi ska Rę bi ska
Szëmôłd Sze mud
Szëmôłdzkô Hëta Sze mudz ka Hu ta
Wôrzno Warz no
Zą blewò Zę ble wo

GMI NA WEJ ROWÒ GMI NA WEJ HE RO WO 
Bieszkòjce Biesz ko wi ce
Ból szewò Bol sze wo
Gniewòwò Gnie wo wo
Gòscëcëno Gości ci no
Gòra Gó ra
Kãpi no Ką pi no
Kniewò Knie wo
Łãżëce Łę ży ce
No wi Dwór No wy Dwór Wej he row ski
Òrlé Or le
Resz czi Resz ki
So pieszëno So pie szy no
Ùstarbòwò Ustar bo wo
Warszkòwò Warsz ko wo
Gòwi no Wiel kie Go wi no
Zbichòwò Zby cho wo

MIA STO GDUŃSK MIA STO GDAŃSK 

Gduńsk Gdańsk

DZÉLE MIA STA DZIEL NI CE 
Ja niół czi Anioł ki
Brãtowò Brę to wo
Brzézno Brzeź no
Chołm ë Gduńsk Pôłnié Chełm i Gdańsk Po łu dnie
Kòkòszczi Ko kosz ki
Kra kówc ë Zôpadné Gór czi Kra ko wiec i Gór ki Za chod nie
Lat ni ca Let ni ca
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Kòwôlewò Ko wa le wo
Le sno Leśno
Łe bińskô Hëta Łe bień ska Hu ta
Łeb no Łeb no
Prze toczëno Prze to czy no
Rãbi ska Rę bi ska
Szëmôłd Sze mud
Szëmôłdzkô Hëta Sze mudz ka Hu ta
Wôrzno Warz no
Zą blewò Zę ble wo

GMI NA WEJ ROWÒ GMI NA WEJ HE RO WO 
Bieszkòjce Biesz ko wi ce
Ból szewò Bol sze wo
Gniewòwò Gnie wo wo
Gòscëcëno Gości ci no
Gòra Gó ra
Kãpi no Ką pi no
Kniewò Knie wo
Łãżëce Łę ży ce
No wi Dwór No wy Dwór Wej he row ski
Òrlé Or le
Resz czi Resz ki
So pieszëno So pie szy no
Ùstarbòwò Ustar bo wo
Warszkòwò Warsz ko wo
Gòwi no Wiel kie Go wi no
Zbichòwò Zby cho wo

MIA STO GDUŃSK MIA STO GDAŃSK 

Gduńsk Gdańsk

DZÉLE MIA STA DZIEL NI CE 
Ja niół czi Anioł ki
Brãtowò Brę to wo
Brzézno Brzeź no
Chołm ë Gduńsk Pôłnié Chełm i Gdańsk Po łu dnie
Kòkòszczi Ko kosz ki
Kra kówc ë Zôpadné Gór czi Kra ko wiec i Gór ki Za chod nie
Lat ni ca Let ni ca
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Ma tar niô Ma tar nia
Młiń ska Mły ni ska
No wi Pòrt No wy Port
Òlëwa Oli wa
Òlszin ka Ol szyn ka
Òru niô-Sw. Wòjcech -Lëpicz Oru nia -Św. Woj ciech -Lip ce
Òsowô Oso wa
Piécczi -Mëgòwò Piec ki -Mi go wo
Môłé Przëmòrzé Przy mo rze Ma łe
Wiôldżé Przëmòrzé Przy mo rze Wiel kie
Rud ni czi Rud ni ki
Szëdlëce Sie dl ce
Hejbùdë z Prze rób ką Sto gi z Prze rób ką
Strzëżô Strzy ża
Cëgón czi Su cha ni no
We strzód gardzé Śród mieście
VII Dwór VII Dwór
Wrzészcz Wrzeszcz
So bie szew sczi Òstrów Wy spa So bie szow ska
Nowé Ùjescëskò Wzgó rze Mic kie wi cza
Za spa -Młińc Za spa -Mły niec
Za spa -Roz chód ni ce Za spa -Roz sta je
Żôbión ka -Wej ra -Jelëtkòwò-
-Tësąc latégò Ża bian ka -Wej he ra -Je lit ko wo -Ty siąc le cia

MIA STO GDI NIÔ MIA STO GDY NIA 

Gdi niô Gdy nia

DZÉLE MIA STA DZIEL NI CE 
Ba bié Dołë Ba bie Do ły
Chwôrzno -Wiczlëno Chwarz no -Wicz li no
Chi lo niô Chy lo nia
Cësowô Ci so wa
Dą bro wa Dą bro wa
La sowé Gruńtë Dział ki Leśne
Gra bówk Gra bó wek
Ka miannô Gó ra Ka mien na Gó ra
Kar winë Kar wi ny
Lesz czin czi Lesz czyn ki
Môłi Kack Ma ły Kack
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Ma tar niô Ma tar nia
Młiń ska Mły ni ska
No wi Pòrt No wy Port
Òlëwa Oli wa
Òlszin ka Ol szyn ka
Òru niô-Sw. Wòjcech -Lëpicz Oru nia -Św. Woj ciech -Lip ce
Òsowô Oso wa
Piécczi -Mëgòwò Piec ki -Mi go wo
Môłé Przëmòrzé Przy mo rze Ma łe
Wiôldżé Przëmòrzé Przy mo rze Wiel kie
Rud ni czi Rud ni ki
Szëdlëce Sie dl ce
Hejbùdë z Prze rób ką Sto gi z Prze rób ką
Strzëżô Strzy ża
Cëgón czi Su cha ni no
We strzód gardzé Śród mieście
VII Dwór VII Dwór
Wrzészcz Wrzeszcz
So bie szew sczi Òstrów Wy spa So bie szow ska
Nowé Ùjescëskò Wzgó rze Mic kie wi cza
Za spa -Młińc Za spa -Mły niec
Za spa -Roz chód ni ce Za spa -Roz sta je
Żôbión ka -Wej ra -Jelëtkòwò-
-Tësąc latégò Ża bian ka -Wej he ra -Je lit ko wo -Ty siąc le cia

MIA STO GDI NIÔ MIA STO GDY NIA 

Gdi niô Gdy nia

DZÉLE MIA STA DZIEL NI CE 
Ba bié Dołë Ba bie Do ły
Chwôrzno -Wiczlëno Chwarz no -Wicz li no
Chi lo niô Chy lo nia
Cësowô Ci so wa
Dą bro wa Dą bro wa
La sowé Gruńtë Dział ki Leśne
Gra bówk Gra bó wek
Ka miannô Gó ra Ka mien na Gó ra
Kar winë Kar wi ny
Lesz czin czi Lesz czyn ki
Môłi Kack Ma ły Kack
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Òblëżé Ob łu że
Òksëwié Oksy wie
Òrłowò Or ło wo
Pògòrzé Po gó rze
Cësow sczé Pùstczi -Dãptowò Pust ki Ci sow skie -Demp to wo
Re dłowò Re dło wo
We strzód gardzé Śród mieście
Wiôldżi Kack Wiel ki Kack
Wi to mi no -Le syństwò Wi to mi no -Leśni czów ka
Wi to mi no -Ra dio stacjô Wi to mi no -Ra dio sta cja
Wi ża wa Sw.Mak sy mi lia na Wzgó rze Św. Mak sy mi lia na

MIA STO SOPÒT MIA STO SO POT 

Sopòt So pot

DZÉLE MIA STA DZIEL NI CE 
Bró dwi no Bro dwi no
Dól ny Sopòt Dol ny So pot
Gór ny Sopòt Gór ny So pot
Ka mian ny Pòtok Ka mien ny Po tok
Kôrlëkòwò Kar li ko wo
Smi rowò Świe mi ro wo

MIA STO STOŁPSKÒ MIA STO SŁUPSK 

Stołpskò (Słëpskò) Słupsk

UCHWA ŁA NR 7/RJK/10 Z DNIA 06-07-2010 R. 
W SPRA WIE SZY KU KA SZUB SKIE GO ABE CA DŁA

1. Ra da Ję zy ka Ka szub skie go usta la szyk ka szub skie go abe ca dła ja ko: 
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 wy ra zach, w któ rych wy stę pu ją li te ry z ob cych al fa be tów (np. ü, ę, à), li te ry te
są w szy ku zrów ny wa ne z li te rą bez zna ków dia kry tycz nych, choć sa me te zna ki dia -
kry tycz ne są obo wiąz ko we.
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Òblëżé Ob łu że
Òksëwié Oksy wie
Òrłowò Or ło wo
Pògòrzé Po gó rze
Cësow sczé Pùstczi -Dãptowò Pust ki Ci sow skie -Demp to wo
Re dłowò Re dło wo
We strzód gardzé Śród mieście
Wiôldżi Kack Wiel ki Kack
Wi to mi no -Le syństwò Wi to mi no -Leśni czów ka
Wi to mi no -Ra dio stacjô Wi to mi no -Ra dio sta cja
Wi ża wa Sw.Mak sy mi lia na Wzgó rze Św. Mak sy mi lia na

MIA STO SOPÒT MIA STO SO POT 

Sopòt So pot

Dzéle mia sta Dziel ni ce 
Bró dwi no Bro dwi no
Dól ny Sopòt Dol ny So pot
Gór ny Sopòt Gór ny So pot
Ka mian ny Pòtok Ka mien ny Po tok
Kôrlëkòwò Kar li ko wo
Smi rowò Świe mi ro wo

MIA STO STOŁPSKÒ MIA STO SŁUPSK 

Stołpskò (Słëpskò) Słupsk

ÙCHWÔLËNK NR 7/RKJ/10 Z DNIA 06-07-2010 R.
W SPRA WIE SZËKÙ KASZËBSCZÉGÒ ABÉCA DŁA

1. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka ùsta liwô szëk kaszëbsczégò abéca dła jak no:
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 sło wach, w chtërnëch wëstãpi wa ją lëtrë z cëzëch al fa be tów (np. ü, ê, à), lëtrë te
są w szëkù zrów ny wóné z lëtrą bez dia kri ticznëch zna ków, chòc sa me te dia kri -
ticzné zna czi są òbrzeszkòwé.
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2. Ra da Ję zy ka Ka szub skie go pro po nu je na stę pu ją ce ka szub skie na zwy zna ków 
abe ca dła: 
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. Wszyst kie li te ry al fa be tu ka szub skie go są ro dza ju ni ja kie go. 

116 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go
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2. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné kaszëbsczé pòzwë zna ków abé-
ca dła:
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 abéca dła są dzecnégò ôrtu.
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Ewa Ro gow ska -Cy bul ska (Uni wer sy tet Gdań ski)

For my i funk cje od wo łań 
do ele men tów ro ku ob rzę do we go

w „Kaszëbsczim abe ca dle”

Za in te re so wa nie licz nych ba da czy1 książ ką Wi tol da Bo brow skie go i Ka ta rzy ny Kwiat -
kow skiej „Kaszëbsczé abe ca dło. Twój pier szi ele meńtôrz 2, funk cjo nu ją cej ja ko „książ -
ka po moc ni cza za le ca na do użyt ku szkol ne go [...] i wpi sa na do wy ka zu pod ręcz ni ków
szkol nych i ksią żek po moc ni czych prze zna czo nych do kształ ce nia ogól ne go dla mniej -
szo ści na ro do wych i grup et nicz nych do na ucza nia ję zy ka ka szub skie go na I po zio mie
edu ka cyj nym”3, wy ni ka z fak tu, że jest to „pierw szy ele men tarz do na uki ję zy ka 

1 J. Tre der, rec. Wi tołd Bo brow sczi, Ka tarzëna Kwiat kowskô, Kaszëbsczé abe ca dło. Twój pier szi ele -
meńtôrz, Gdańsk 2000, „Rocz nik Gdań ski”, r. 60, z. 2, Gdańsk 2001, s. 174–178; te goż, Kaszëbsczé
abe ca dło. Twój pier szi ele meńtôrz, [w:] Ję zyk ka szub ski. Po rad nik en cy klo pe dycz ny, pod red. J. Tre de -
ra, Gdańsk 2006, s. 110–112; J. Kę ciń ska, Ele men tarz ka szub ski – je go ro la kul tu ro wa i dy dak tycz na,
„Ac ta Cas su bia na”, t. IV, Gdańsk – Wej he ro wo 2002, s. 339–346; E. Rze tel ska -Fe lesz ko, Ro la nazw wła -
snych dla sa mo iden ty fi ka cji mniej szo ści na ro do wych i et nicz nych (na przy kła dzie Ka szub i Łu życ), [w:]
Ję zy ki mniej szo ści i ję zy ki re gio nal ne, pod red. E. Wro cław skiej i J. Zie niu ko wej, War sza wa 2003, 
s. 49–59, zwł. 54–56; Tam bor J., Kil ka uwag o edu ka cji re gio nal nej. Na przy kła dzie Ślą ska i Ka szub,
[w:] Ślą skie stu dia lin gwi stycz ne, pod red. K. Klesz czo wej i J. Sob czy ko wej, Ka to wi ce 2003, s. 288–294,
zwł. 292–293; tej że, Ele men tar na wie dza o ele men ta rzach (ele men tarz a kon stru owa nie świa do mo ści
et nicz nej), [w:] Ga tun ki mo wy i ich ewo lu cja, t. II: Tekst a ga tu nek, pod red. D. Osta szew skiej, Ka to wi -
ce 2004, s. 258–269. Por. też E. Ro gow ska -Cy bul ska, Słow nic two re li gij ne w ka szub skim ele men ta rzu,
[w:] Ję zyk – szko ła – re li gia I. Księ ga re fe ra tów z kon fe ren cji w Pel pli nie 29–30 kwiet nia 2005, red. 
A. Le wiń ska i M. Chmiel, Pel plin 2006, s. 155–169; E. Ro gow ska -Cy bul ska, M. Cy bul ski, Ję zy ko wy
ob raz mia sta i wsi w ka szub skim ele men ta rzu, [w:] Pol sz czy zna Ma zow sza i Pod la sia, cz. IX, pod red.
H. Sę dziak, Łom ża 2005, s. 71–86; tych że, Na zwy wła sne w ka szub skim ele men ta rzu, „Ac ta Cas su bia -
na” t. VII, Gdańsk 2005, s. 171–183; tych że, Ro la przy słów w ka szub skim ele men ta rzu, [w:] W krę gu
dia lek tów i folk lo ru. Pra ce ofia ro wa ne Dok tor Go łę biow skiej, Do cent Wan dzie Po mia now skiej i Dok -
tor Zo fii Sta mi row skiej, pod red. S. Cy ga na, Kiel ce 2007, s. 199–213; E. Ro gow ska -Cy bul ska, A. Le -
wiń ska, Ob raz szko ły w dwu ele men ta rzach: gór no łu życ kim i ka szub skim, [w:] Lek si ko lo gi ske přinoški.
III. se mi nar serb ske je sło wo twór by. III Se mi na rium Sło wo twór stwa Łu życ kie go, Uni wer sy tet Gdań ski /
Serb ski in sti tut 22.–23.6.2007, red. M. Mi lew ska -Sta wia ny, S. Wölko wa, Baut zen / Bu dyšin 2008, 
s. 67–79; E. Ro gow ska -Cy bul ska, M. Cy bul ski, A. Le wiń ska, Ob raz prze szło ści w dwu ele men ta rzach
mo wy ma łych oj czyzn: ko ciew skim i ka szub skim, [w:] Pol sz czy zna re gio nal na, cz. VI: Pol sz czy zna pół -
noc no -wschod nie go Ma zow sza, pod red. H. Sę dziak i D. Czyż, Ostro łę ka 2010, s. 51-73.
2 W. Bòbrow sczi i K. Kwiat kowskô, Kaszëbsczé abe ca dło. Twój pier szi ele meńtôrz, Gdańsk 2000.
3 W. Bòbrow sczi, K. Kwiat kowskô, op. cit., s. 2.
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Éwa Rogòwskô-Cëbùlskô (Gduń sczi Ùni wer sy tet)

Fòrmë i fùnkcje òdwòła niów 
do ele meń tów òbrzãdowégò rokù

w „Kaszëbsczim abe ca dle”

Za jin te re so wa nié wielnëch badéró w1 ksąż ką Wi tol da Bòbrow sczégò ë Ka tarzënë
Kwiatkòwsczi „Kaszëbsczé abe ca dło. Twój pier szi ele meńtôrz”2, fùnkcjo nu ją cy jak no
„pòmòcowô ksąż ka bédo wónô do szkòłowégò wëzwëska niô [...] i wpi sónô do spi sënkù
szkòłowëch ùczbòwni ków i pòmòcowëch ksąż ków na mio nionëch òglowémù sztôłce -
niu dlô nôrodnëch miészëznów i et nicznëch kar nów do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka na
I edu ka cjo wim spòdlim”3, wëchôdô z fak tu, że je to „pier szi ele meńtôrz do nôùczi

1 J. Tre der, rec. Wi tołd Bo brow sczi, Ka tarzëna Kwiat kowskô, Kaszëbsczé abe ca dło. Twój pier szi ele -
meńtôrz, Gdańsk 2000, „Rocz nik Gdań ski”, r. 60, z. 2, Gdańsk 2001, s. 174–178; te gòż, Kaszëbsczé
abe  ca dło. Twój pier szi ele meńtôrz, [w:] Ję zyk ka szub ski. Po rad nik en cy klo pe dycz ny, pod red. J. Tre de -
ra, Gdańsk 2006, s. 110–112; J. Kę ciń ska, Ele men tarz ka szub ski – je go ro la kul tu ro wa i dy dak tycz na,
„Ac ta Cas su bia na”, t. IV, Gdańsk – Wej he ro wo 2002, s. 339–346; E. Rze tel ska -Fe lesz ko, Ro la nazw wła -
snych dla sa mo iden ty fi ka cji mniej szo ści na ro do wych i et nicz nych (na przy kła dzie Ka szub i Łu życ), 
[w:] Ję zy ki mniej szo ści i ję zy ki re gio nal ne, pod red. E. Wro cław skiej i J. Zie niu ko wej, War sza wa 2003,
s. 49–59, òsoblëwò 54–56; Tam bor J., Kil ka uwag o edu ka cji re gio nal nej. Na przy kła dzie Ślą ska i Ka -
szub, [w:] Ślą skie stu dia lin gwi stycz ne, pod red. K. Klesz czo wej i J. Sob czy ko wej, Ka to wi ce 2003, 
s. 288–294, òsoblëwò 292–293; ti, Ele men tar na wie dza o ele men ta rzach (ele men tarz a kon stru owa nie
świa do mo ści et nicz nej), [w:] Ga tun ki mo wy i ich ewo lu cja, t. II: Tekst a ga tu nek, pod red. D. Osta szew -
skiej, Ka to wi ce 2004, s. 258–269. Pòr. téż E. Ro gow ska -Cy bul ska, Słow nic two re li gij ne w ka szub skim
ele men ta rzu, [w:] Ję zyk – szko ła – re li gia I. Księ ga re fe ra tów z kon fe ren cji w Pel pli nie 29–30 kwiet nia
2005, red. A. Le wiń ska i M. Chmiel, Pel plin 2006, s. 155–169; E. Ro gow ska -Cy bul ska, M. Cy bul ski,
Ję zy ko wy ob raz mia sta i wsi w ka szub skim ele men ta rzu, [w:] Pol sz czy zna Ma zow sza i Pod la sia, cz. IX,
pod red. H. Sę dziak, Łom ża 2005, s. 71–86; tëch, Na zwy wła sne w ka szub skim ele men ta rzu, „Ac ta Cas -
su bia na” t. VII, Gdańsk 2005, s. 171–183; tëch, Ro la przy słów w ka szub skim ele men ta rzu, [w:] W krę -
gu dia lek tów i folk lo ru. Pra ce ofia ro wa ne Dok tor Go łę biow skiej, Do cent Wan dzie Po mia now skiej i Dok -
tor Zo fii Sta mi row skiej, pod red. S. Cy ga na, Kiel ce 2007, s. 199–213; E. Ro gow ska -Cy bul ska, A. Le -
wiń ska, Ob raz szko ły w dwu ele men ta rzach: gór no łu życ kim i ka szub skim, [w:] Lek si ko lo gi ske přinoški.
III. se mi nar serb ske je sło wo twór by. III Se mi na rium Sło wo twór stwa Łu życ kie go, Uni wer sy tet Gdań ski /
Serb ski in sti tut 22.–23.6.2007, red. M. Mi lew ska -Sta wia ny, S. Wölko wa, Baut zen / Bu dyšin 2008, 
s. 67–79; E. Ro gow ska -Cy bul ska, M. Cy bul ski, A. Le wiń ska, Ob raz prze szło ści w dwu ele men ta rzach
mo wy ma łych oj czyzn: ko ciew skim i ka szub skim, [w:] Pol sz czy zna re gio nal na, cz. VI: Pol sz czy zna pół -
noc no -wschod nie go Ma zow sza, pod red. H. Sę dziak i D. Czyż, Ostro łę ka 2010, s. 51-73.
2 W. Bòbrow sczi i K. Kwiat kowskô, Kaszëbsczé abe ca dło. Twój pier szi ele meńtôrz, Gdańsk 2000.
3 W. Bòbrow sczi, K. Kwiat kowskô, op. cit., s. 2.
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122 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

ka szub skie go”4, ści ślej: pierw szy ele men tarz „w dzie jach ję zy ka ka szub skie go i edu -
ka cji (re gio nal nej) na Ka szu bach”5. Na tle współ cze snych pol skich ele men ta rzy jest to
po nad to ele men tarz nie ty po wy, po pierw sze dla te go, że jest on ele men ta rzem w dwo -
ja kim sen sie te go sło wa, wy ni ka ją cym z dwu zna czeń te go wy ra zu we współ cze snej pol -
sz czyź nie, a więc i ja ko ‘pod ręcz nik do po cząt ko wej na uki czy ta nia i pi sa nia’6, i ja ko
książ ka za wie ra ją ca ‘pod sta wo we wia do mo ści na ja kiś te mat’7 – w tym wy pad ku oczy -
wi ście na te mat Ka szub i Ka szu bów, po dru gie dla te go, że łą czy w so bie ce chy ele men -
ta rzy (pod ręcz ni ków ele men tar nych) no we go i sta re go ty pu, XX - i XIX -wiecz nych, za -
wie ra bo wiem i frag men ty przy sto so wa ne do na uki czy ta nia, jak w ele men ta rzach XX -
-wiecz nych, i frag men ty, któ rych głów nym za da niem jest prze ka zy wa nie ele men tar nej
wie dzy o świe cie, zwłasz cza o Ka szu bach, oraz kształ to wa nie war to ści waż nych dla
wspól no ty, dla któ rej jest prze zna czo ny, jak w ele men ta rzach XIX -wiecz nych. Zda -
niem Jo lan ty Tam bor „je go nie spój ność ga tun ko wa wy ni ka z fak tu, iż au to rzy chcie li
go za pew ne uczy nić książ ką wie lo funk cyj ną: jest to za tem tro chę kla sycz ny ele men -
tarz, tro chę pod ręcz nik do na uki (a wła ści wie do ucza nia) ję zy ka ob ce go, tro chę wresz -
cie prze wod nik po kul tu rze te go pięk ne go re gio nu”8. 

Istot ny udział w prze ka zy wa niu przez „Kaszëbsczé abe ca dło” wie dzy o kul tu rze
ka szub skiej i kształ to wa niu zwią za nych z nią war to ści bio rą róż no rod ne na wią za nia do
ele men tów ka szub skiej kul tu ry lu do wej, zwłasz cza do ob rzę dów i oby cza jów za ko rze -
nio nych w tej kul tu rze i z tą kul tu rą ko ja rzo nych. Do strze ga to zresz tą i ba dacz ka ele -
men ta rzy re gio nal nych, ślą skie go i ka szub skie go, gdy dia gno zę o obec no ści w struk -
tu rze ga tun ko wej ka szub skie go ele men ta rza kom po nen tu na zwa ne go „prze wod ni kiem
po kul tu rze te go pięk ne go re gio nu” za my ka uwa gą: „stąd wier sze, przy sło wia, opi sy ob -
rzę dów i oby cza jów, tra dy cyj nych prac na te re nach ka szub skich, le gen dy [...]”9.

O ro li przy pi sy wa nej przez au to rów ele men ta rza na wią za niom do ka szub skiej ob rzę -
do wo ści świad czy przede wszyst kim fakt, że uwzględ nia ją oni oba wy od ręb nia ne w pol -
skiej et no gra fii ty py ob rzę dów, ich „dwie pod sta wo we, wiel kie gru py: 1) ob rzę dy do rocz -
ne (od pra wia ne w sta łych ter mi nach, po wta rza ne w cy klu rocz nym, zwią za ne z ka len da -
rzem; w tra dy cji pol skiej i eu ro pej skiej głów nie z ka len da rzem tra dy cyj nym, zwy cza jo -
wym, we ge ta cyj no -rol ni czym i ka len da rzem chrze ści jań skim świąt i uro czy sto ści
ko ściel nych); b) ob rzę dy ro dzin ne (zwią za ne z cy klem ży cia i naj waż niej szy mi eta pa mi
te go cy klu: 1. na ro dzi na mi; 2. osią gnię ciem doj rza ło ści bio lo gicz nej i spo łecz nej, któ rej
wy ra zem jest za war cie mał żeń stwa i za ło że nie ro dzi ny; 3. śmier cią i po grze bem)”10.

4 J. Tre der, Kaszëbsczé abe ca dło..., op. cit., s. 99.
5 J. Tre der, rec. Wi tołd Bo brow sczi, Ka tarzëna Kwiat kowskô..., op. cit., s. 174.
6 Uni wer sal ny słow nik ję zy ka pol skie go, pod red. S. Du bi sza, t. I, s. 822, s.v. ele men tarz, znacz. 1.
7 In ny słow nik ję zy ka pol skie go, pod red. M. Bań ki, War sza wa 2000, t. 1, s. 378, s.v. ele men tarz,
znacz. 2.
8 J. Tam bor, Ele men tar na wie dza o ele men ta rzach..., op. cit., s. 266.
9 J. Tam bor, Ele men tar na wie dza o ele men ta rzach..., op. cit., s. 266.
10 B. Ogro dow ska, Zwy cza je, ob rzę dy i tra dy cje w Pol sce. Ma ły słow nik, War sza wa 2001, wyd. II, s. 137.
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kaszëbsczégò jãzëka4, do kład ni: pier szi ele meńtôrz „w dze jach kaszëbsczégò jãzëka
i ùczbë (re gio nal ny) na Kaszëbach”5. Zdrzącë na we spół czasné pòlsczé ele meń ta rze na
dodôwk je to nie ti picz ny ele meńtôrz, pò pierszé temù, że je òn ele meń tarzã w debëltnym
znaczënkù negò sło wa, wëchôda ją cym z dwùch znaczënków negò sło wa we we spół -
cza sny pòlaszëznie, a wiãc i jakò ‘ùczbòwnik do pòczątkòwi ùczbë czëta niô i pi sa -
niô’6, i jakò ksąż ka, w ja czi je ‘spòdlowô wiédza na ja kąs témã’7 – w tim przëtrôfkù
mô sã roz miec na témã Kaszëb i Kaszëbów, pò drëdżé temù, że parłãczi w se céchë
ele meń ta rzów (ele meń tarnëch ùczbòwni ków) nowégò ë stôrégò ôrtu, XX - i XIX -sta -
latnëch, bò mô w se i frag meńtë do pa so wóné do nôùczi czëta niô, jak w ele meń ta rzach
z XX sta latégò, i frag meńtë, ja czich òglo wim za da nim je przekôzy wa nié ele meń tar ny
wiédzë ò swie ce, òsoblëwò ò Kaszëbach, a téż sztôłto wa nié wôrtno scy wôżnëch dlô
we spól notë, dlô ja czi je na mie nio ny, jak w ele meń ta rzach z XIX sta latégò. We dle Jo -
lantë Tam bor „jegò gatënkòwô nie spój no ta wëchôdô z fak tu, jiż au to ro wie gwës chcelë
gò zro bic wie lofùnkcëjną ksąż ką: temù je to kąsk kla sycz ny ele meńtôrz, kąsk ùczbòwnik
do nôùczi (pò prôwdze doùcza niô) cëzégò jãzëka, kùreszce kąsk pro wad nik pò kùltu -
rze negò pësznégò re gio nu”8.

Wôżny ùdzél w przekôzy wa nim bez „Kaszëbsczé abe ca dło” wiédzë ò kaszëbsczi
kùltu rze i sztôłto wa nim zrze szonëch z nią wôrtno scy bie rzą roz ma jité na wią za nia do
ele meń tów kaszëbsczi lëdo wi kùlturë, òsoblëwò do òbrzãdów ë òbëcza jów za se dzałëch
w ti kùltu rze i z ną kùltu rą kòja rzonëch. Kùreszce do zdrzewô to i badérka re gio nalnëch
ele meń ta rzów, slą sczégò i kaszëbsczégò, czej dia gnozã ò bëtnoscë w gatënkòwi sztruk -
tu rze kaszëbsczégò ele meń ta rza skłôdni ka pòzwónégò „pro wad nikã pò kùltu rze negò
pësznégò re gio nu” za mikô ùwôgą: „stąd wiérztë, przësło wia, òpisënczi òbrzãdów ë òbë-
cza jów, tra di cyjnëch robòtów na kaszëbsczich te re nach, le geńdë [...]”9.

Ò rolë przëpi so wó ny bez au to rów ele meń ta rza na wią za nióm do kaszëbsczi òbrzã-
dowòscë przede wszëtczim swiôdczi fakt, że bie rzą òni dwa wëapart nioné w pòlsczi
et no gra fii ôrtë òbrzãdów, jich „dwie spòdlowé, wiôldżé grëpë: 1) do roczné òbrzãdë (òd -
prôwióné w sta łim cza su, pòwtôrzóné w rocz nym cy klu, zrze szoné z kalãdôrzã;
w pòlsczi i eu ro pej sczi tra di cje przede wszëtczim z tra di cyj nym, zwëcza jo wim, we ge -
ta cyj no -gbùrsczim kalãdôrzã i chrze scy jań sczim kalãdôrzã swiãt i kòscelnëch ùro -
czëznów); b) ro dzynné òbrzãdë (zrze szóné z cyklã żëcégò i nôwôżniészi ma dzéla ma 
ne gò cy klu: 1. na rodzëna ma; 2. duńscã do bio lo gicz ny i spòlëzno wi do zdrze nia łoscë, ja  -
czi wërazã je żeń ba i za ło że nié rodzënë; 3. smier cą ë pògrzebã)”10. Rów nak na wiązëjąc

4 J. Tre der, Kaszëbsczé abe ca dło..., op. cit., s. 99.
5 J. Tre der, rec. Wi tołd Bo brow sczi, Ka tarzëna Kwiat kowskô..., op. cit., s. 174.
6 Uni wer sal ny słow nik ję zy ka pol skie go, pod red. S. Du bi sza, t. I, s. 822, s.v. ele men tarz, znacz. 1.
7 In ny słow nik ję zy ka pol skie go, pod red. M. Bań ki, War sza wa 2000, t. 1, s. 378, s.v. ele men tarz,
znacz. 2.
8 J. Tam bor, Ele men tar na wie dza o ele men ta rzach..., op. cit., s. 266.
9 J. Tam bor, Ele men tar na wie dza o ele men ta rzach..., op. cit., s. 266.
10 B. Ogro dow ska, Zwy cza je, ob rzę dy i tra dy cje w Pol sce. Ma ły słow nik, War sza wa 2001, wyd. II, s. 137.
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W związ ku z te ma ty ką obec ne go spo tka nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go – „Rok ob rzę -
do wy na Ka szu bach” – przed mio tem ni niej sze go re fe ra tu bę dzie jed nak tyl ko jed na
z tych grup: ob rzę dy do rocz ne.

For my i funk cje od wo łań do ele men tów ob rzę do wo ści do rocz nej w „Kaszëbsczim
abe ca dle” wy ni ka ją w znacz nym stop niu ze struk tu ry te go pod ręcz ni ka.

Ma kro struk tu ra ka szub skie go ele men ta rza umoż li wi ła uczy nie nie ro ku ob rzę do we -
go jed ną z osi kom po zy cyj nych tej książ ki, po nie waż po szcze gól ne „jed nost ki me to -
dycz ne” (ter min J. Tre de ra11), z któ rych skła da się „Twój pier szi ele meńtôrz”, kon cen -
tru ją się wo kół wspól nej te ma ty ki, a „te ma ty jed no stek me to dycz nych (np. szko ła, 
żni wa, po rzą dek, wy kop ki itd.) i treść tek stów do sto so wa na zo sta ła: a) do ka len da rza,
po ry ro ku i jed no cze śnie okre su szkol ne go; b) do lo kal nych re aliów kul tu ro wo -cy wi -
li za cyj nych, c) do moż li wo ści per cep cyj nych dziec ka”12. Nad rzęd nym ele men tem or -
ga ni zu ją cym układ tre ści ca łe go ele men ta rza jest tu – jak zwy kle w pod ręcz ni kach
szkol nych – cykl ro ku szkol ne go, a cykl ro ku ob rzę do we go współ or ga ni zu je nie któ re
frag men ty te go ukła du i te ma ty kę nie któ rych lek cji pla no wa nych na ich pod sta wie,
pod czas gdy za war tość i ko lej ność po zo sta łych frag men tów pod ręcz ni ka jest wy zna -
cza na wy da rze nia mi in nych ka len da rzy: przy rod ni cze go, rol ni cze go, re li gij ne go, pa -
trio tycz ne go, da ta mi in nych świąt (Dzień Bab ci, Dzień Dziad ka) itp. Dzię ki te mu pod -
ręcz nik ten od twa rza w za sa dzie ca ły ka szub ski rok ob rzę do wy. W od ręb nych jed nost -
kach me to dycz nych przy wo ła ne zo sta ły na stę pu ją ce świę ta i uro czy sto ści oraz zwią za -
ne z ni mi zwy cza je: òżni winë (s. 9), Zôdëszny Dzéń (s. 41), na Ka tarzënë, na swiãtégò
An drze ja (s. 53), wilëjô Gòdów (s. 69), Gwiôzdka (s. 77), Palmòwô Nie dze la (s. 111),
Wiôlgô Sobòta, Jastrë (s. 113), Ja stro wi Pòniedzôłk (s. 115), ma jewé (s. 133), òdpùst
w Wej ro wie (s. 145), scy na nié ka ni, Sobòtka, wilëja swiãtégò Ja na (s. 157–159).

Mi kro struk tu ra „Kaszëbsczégò abe ca dła” po zwo li ła na to miast au to rom zróż ni co -
wać i uroz ma icić for mal ne spo so by na wią zań do ele men tów ro ku ob rzę do we go. W skład
każ dej z 43 nu me ro wa nych „jed no stek me to dycz nych” (za zwy czaj 4-stro ni co wych)
wcho dzą bo wiem róż ne mniej sze cząst ki funk cjo nal ne, ma ją ce sta łe miej sce na stro nie13.
Na stro nie pa rzy stej są to: 1) ty tuł głów ny, 2) du ża ilu stra cja al bo kil ka mniej szych,
czę sto z pod pi sem, 3) po więk szo na dru ko wa na ma ła i du ża li te ra ka szub skie go al fa be -
tu lub dwie ta kie li te ry (do jed nost ki 21), 4) li sta wy bra nych wy ra zów za wie ra ją cych
tę li te rę; zaś na stro nie nie pa rzy stej: 1) czy tan ka, naj czę ściej au tor stwa twór ców ele men -
ta rza, opa trzo na wła snym ty tu łem, 2) utwór wier szo wa ny, też z wła snym ty tu łem,
umiesz czo ny na żół tym po lu, 3) me to dycz ny tekst ste ru ją cy, uwzględ nia ją cy treść czy -
tan ki i utwo ru li te rac kie go (za da nia dla uczniów), 4) słow ni czek ob raz ko wy lub sy no -
ni micz ny, po nad to 5) nu ty pio sen ki, gdy tekst li te rac ki jest jej sło wa mi (w 14 wy pad -
kach), a oprócz opi sa nych wy żej czą stek dru ko wa nych w ka szub skim ele men ta rzu
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11 J. Tre der, Kaszëbsczé abe ca dło..., op. cit., s. 110.
12 J. Tre der, rec. Wi tołd Bo brow sczi, Ka tarzëna Kwiat kowskô..., op. cit., s. 174.
13 J. Tre der, Kaszëbsczé abe ca dło..., op. cit., s. 110.
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do témë negò zéńdze niô Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka – „Òbrzãdo wi rok na
Kaszëbach” – przed miotã negò re fe ra tu bãdze le no jed na z nëch grëp: do roczné òbrzãdë.

Fòrmë i fùnkcje òdwòła niów do ele meń tów do rocz ny òbrzãdowòscë w „Kaszëb -
sczim abe ca dle” ba ro mòckò wëchôda ją ze sztruk turë tegò ùczbòwni ka. 

Ma krosz truk tu ra kaszëbsczégò ele meń ta rza dôwô mòżlëwòtã zro bie niô òbrzã-
dowégò rokù jed ną z kòmpòzy cyjnëch òsów ti ksąż czi, a to temù, że apartné „me to -
diczné jed no st czi” (ter min J. Trédra11), z ja czich skłôdô sã „Twój pier szi ele meńtôrz”,
skùpia ją sã wkół we spól ny te ma ti czi, a „témë me to dicznëch jed nost ków (np. szkòła,
żni wa, pòrządk, wëkòpczi itd.) i zam kłosc tek stów do sto so wónô òsta ła: a) do kalãdôrza,
czą du rokù i jed no cza sno szkòłowégò czą du; b) do òbéńdowëch kùltu rowò-cy wi li -
zacëjnëch re aliów, c) do per cep cyjnëch mòżlëwòtów dzec ka”12. Nôdrzãdnym ele meńtã,
ja czi òrga nizëje ùkłôd zam kło scy całégò ele meń ta rza je tu – jak to biwô w szkòłowëch
ùczbòwni kach – cykl szkòłowégò rokù, a cykl òbrzãdowégò rokù we spółòrga nizëje
nie chtërné frag meńtë tegò ùkła du i te ma tikã nie chtërnëch lek cji pla no wónëch na jich
spòdlim, pòdczas czedë zam kłosc i pòstãpnosc òstałëch frag meń tów ùczbòwni ka je
wëznôczonô wëda rze nia ma jinëch kalãdôrzów: rodë, gbùrsczégò, re li gijnégò, pa trio -
ticznégò, da ta ma jinëch swiãt (Dzéń Starëszczi, Dzéń Starëszka) itp. Bez to nen ùcz -
bòwnik tak pò prôwdze òdtwôrzô ca łi kaszëbsczi òbrzãdo wi rok. W apartnëch me to -
dicznëch jed nost kach przëwòłóné òstałë pòstãpné swiãta i ùroczëznë a téż zrze szoné
z ni ma zwëczi: òżni winë (s. 9), Zôdëszny Dzéń (s. 41), na Ka tarzënë, na swiãtégò An -
drze ja (s. 53), wilëjô Gòdów (s. 69), Gwiôzdka (s. 77), Palmòwô Nie dze la (s. 111),
Wiôlgô Sobòta, Jastrë (s. 113), Ja stro wi Pòniedzôłk (s. 115), ma jewé (s. 133), òdpùst
w Wej ro wie (s. 145), scy na nié ka ni, Sobòtka, wilëjô swiãtégò Ja na (s. 157–159).

Zôs mi krosz truk tu ra „Kaszëbsczégò abe ca dła” pòzwòlëła au to róm zróż ni co wac
i ùroz ma jicëc fòrmalné spòsobë na wią za niów do ele meń tów òbrzãdowégò rokù. Bò
w skłôd kòżdi z 43 num ro wónëch „me to dicznëch jed nost ków” (nôczãscy 4-stro ni cowëch)
wchôda ją roz ma jité miészé fùnkcjo nalné czą st czi, jaczé ma ją sta łi môl na stro nie13. Na
pa rzi sti stro nie są to: 1) przédny ti tel, 2) wiôldżi malënk abò czi le miészich, czãsto
z pòdpisã, 3) pòwik szonô drëkòwónô môłô i wiôlgô lëtra kaszëbsczégò al fabétu abò
dwie taczé lëtrë (do jed no st czi 21), 4) spisënk wëbrónëch sło wów, jaczé ma ją ną lëtrã;
zôs na nie parzësti stro nie: 1) czëtón ka, nôczãscy au tor stwa twór ców ele meń ta rza,
nacéchòwónô gwôsnym titlã, 2) wiérzto wó ny dokôz, téż z gwôsnym titlã, ùmiesz czo -
ny na żôłtim pòlu, 3) me to dicz ny tekst czerëjący, ja czi ùwzglãdniwô zam kłosc czëtón -
czi i lëte racczégò dokôzu (za da nia dlô ùczniów), 4) òbrôzkòwi abò sy no ni micz -
ny słowôrzk, do te 5) nótë pio sen czi, czej lëte rac czi tekst je ji sło wa ma (w 14 przëtrôf -
kach), a òkróm òpi sónëch wëżi cząst ków drëkòwónëch w kaszëbsczim ele meń ta rzu
w pòzo mim ùkładze, na farwnëch mar gi ne sach tak parzëstëch strón, jak i nie parzëstëch

11 J. Tre der, Kaszëbsczé abe ca dło..., op. cit., s. 110.
12 J. Tre der, rec. Wi tołd Bo brow sczi, Ka tarzëna Kwiat kowskô..., op. cit., s. 174.
13 J. Tre der, Kaszëbsczé abe ca dło..., op. cit., s. 110.

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:12  Page 125



126 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

w ukła dzie po zio mym, na barw nych mar gi ne sach za rów no stron pa rzy stych, jak i nie -
pa rzy stych umiesz czo no w ukła dzie pio no wym ka szub skie przy sło wia. Ele men ty na -
wią zań do ka szub skie go ro ku ob rzę do we go wy stę pu ją – choć w róż nym na tę że niu
– w każ dej z tych czą stek.

Dzię ki te mu użyt kow ni cy ka szub skie go ele men ta rza mo gą po zna wać ka szub ską
kul tu rę lu do wą za rów no po przez lek tu rę tek stów opi su ją cych czyn no ści, for mu ły i ak -
ce so ria skła da ją ce się na wy bra ne ob rzę dy (oraz oglą da nie ilu stra cji przed sta wia ją cych
ich cha rak te ry stycz ne ele men ty), jak i po zna jąc ory gi nal ne tek sty to wa rzy szą ce tym
ob rzę dom (zwłasz cza for mu ły słow ne i pie śni). Na przy kład w od nie sie niu do okre su
bo żo na ro dze nio we go pierw szy spo sób wpro wa dza nia mło dych Ka szu bów w świat ob -
rzę dów ich przod ków zo stał za sto so wa ny w trzech czy tan kach au tor skich: Ùra da w sza -
ru zni (s. 61), Dze je nen lim? (s. 63), Wilëjô Gòdów (s. 69), w po le ce niach do tych czy -
ta nek, w pod pi sach do cy klu ilu stra cji w roz dzia le Nasz téater (s. 62), w kil ku przy sło -
wiach, np. Gdze gwiôzdka cho dzy, tam diôbeł nie za szko dzy (s. 68), dru gi zaś – w tek -
stach ja se łek pt. Gwiôzdka z Głod nicë (s. 61, 63, 65), w tek stach ko lęd opa trzo nych
nu ta mi (s. 67, 69) i we frag men cie ory gi nal nych ży czeń Szan da ry, za cy to wa nych w czy -
tan ce Wilëjô Gòdów (s. 69). Z ko lei w od nie sie niu do okre su Wiel kie go Po stu i Wiel -
ka no cy pierw szy spo sób re pre zen tu ją m.in. au tor skie czy tan ki Ja stro wi Pòniedzôłk 
(s. 111) i Dëgòwka (s. 113), po le ce nia do tych czy ta nek, wiersz Alek san dra La bu dy
Dëgùsë (s. 115), pod pis do jed nej z głów nych ilu stra cji w roz dzia le Klaprë (s. 122), li -
sta wy ra zów to wa rzy szą cym głów nej ilu stra cji w roz dzia le Ja strowé żëczbë (s. 114),
słow ni czek ob raz ko wy (s. 115), a tak że przy sło wie We Wstãpną Strzodã zapùscë brodã,
a żurk pòsta wi na mùrk! (s. 101), a spo sób dru gi – frag ment ory gi nal ne go tek stu wy -
ko ny wa ne go pod czas dëgo wa niô, za cy to wa ny w czy tan ce Ja stro wi Pòniedzôłk (s. 111).

Ja ką funk cję peł nią owe licz ne i róż no rod ne wzmian ki o ka szub skich ob rzę dach do -
rocz nych w „Kaszëbsczim abe ca dle”? Wy da je się, że oczy wi sta od po wiedź, że słu żą
one „pie lę gno wa niu kul tu ry ka szub skiej”14, po le ga ją ce mu na moż li wie peł nej pre zen -
ta cji ob ra zu tra dy cyj nej kul tu ry lu do wej, nie wy czer pu je tej pro ble ma ty ki, we wzmi-
an kach tych zna la zło bo wiem od bi cie wie le in nych za gad nień istot nych dla sa mo iden -
ty fi ka cji Ka szu bów ja ko mniej szo ści et nicz nej. Wy bie ra jąc ele men ty ka szub skie go ro -
ku ob rzę do we go war te za pre zen to wa nia na kar tach ka szub skie go ele men ta rza i do bie -
ra jąc tek sty, któ re by te ele men ty w pod ręcz ni ku za pre zen to wa ły, au to rzy „Twòjégò
pierszégò ele meńtôrza” mu sie li od po wie dzieć so bie na py ta nie o miej sce tra dy cyj nej
kul tu ry lu do wej w kul tu rze ka szub skiej gru py et nicz nej u pro gu XXI wie ku.

Ro la opi sa nia ka szub skie go ro ku ob rzę do we go wy łącz nie w aspek cie et no gra ficz -
nym przy pa da na kar tach „Kaszëbsczégò abe ca dła” je dy nie zbio ro wi przy słów umiesz -
czo nych na mar gi ne sie. Te mi kro tek sty nie tyl ko ste ru ją za cho wa nia mi ob rzę do wy mi
po przez skró to wy opis for mal nej stro ny ob rzę dów, np. Na swiãtégò Môrcëna dobrô

14 J. Tam bor, Ele men tar na wie dza o ele men ta rzach..., op. cit., s. 265.
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ùmiesz czoné òstałë w pio no wim ùkładze kaszëbsczé przësło wia. Ele meńtë na wią za -
niów do kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù są – chòc w roz ma ji tim natãże nim – w kòżdi
z nëch cząst ków.

Bez to brëkòwnicë kaszëbsczégò ele meń ta rza mògą pòzna wac kaszëbską lëdo wą
kùlturã za rów no bez lech turã tek stów òpisëjącëch czënnoscë, fòrmùłë i ak ce so ria skłô-
da jącé sã na wëbróné òbrzãdë (a téż òglą da nié malënków przed sta wia jącëch jich cha -
rak te ri sticzné ele meńtë), jak i pòznôwa jąc òri gi nalné tekstë, jaczé to wa rzą tim òbrzãdóm
(òsoblëwò słowné fòrmùłë i pie sni). Na przëmiôr w òdnie se nim do gòdowégò cza su
pier szi spòsób wprowôdza niô młodëch Kaszëbów w swiat òbrzãdów jich przód ków
òstôł wëzwëskó ny w trzech au tor sczich czëtón kach: Ùra da w sza ru zni (s. 61), Dze je
nen lim? (s. 63), Wilëjô Gòdów (s. 69), w pòlétach do nëch czëtón ków, w pòdpi sach
do cy klu malënków w dzélu Nasz téater (s. 62), w czi le przësło wiach, np. Gdze gwiôzdka
cho dzy, tam diôbeł nie za szko dzy (s. 68), a drëdżi – w tek stach ja seł ków pt. Gwiôzdka
z Głod nicë (s. 61, 63, 65), w tek stach kòlãdów òpa trzonëch nó ta ma (s. 67, 69) i we
frag  meń ce òri gi nalnëch żëczbów Szan darë, za cy to wónëch w czëtón ce Wilëjô Gòdów
(s. 69). Zôs w òdnie se nim do czą du Wiôldżégò Pòstu i Ja strów pier szi spo sób re pre -
zentëją m.jin. au tor sczé czëtón czi Ja stro wi Pòniedzôłk (s. 111) i Dëgòwka (s. 113), pò -
létë do tëch czëtón ków, wiérzta Alek san dra Labùdë Dëgùsë (s. 115), pòdpis do jednégò
z głównëch malënków w dzélu Klaprë (s. 122), spisënk sło wów to wa rzącëch głównémù
malënkòwi w dzélu Ja strowé żëczbë (s. 114), òbrôzkòwi słowôrzk (s. 115), a téż przësło -
wié We Wstãpną Strzodã zapùscë brodã, a żurk pòsta wi na mùrk! (s. 101), a spòsób
drëdżi – wëjimk òri gi nalnégò tek stu wëkòny wónégò òbczas dëgo wa niô, za cy to wó ny
w czëtón ce Ja stro wi Pòniedzôłk (s. 111).

Ja ką fùnkcjã peł nią ne wielné i roz ma jité nad czid nie niô ò kaszëbsczich do rocznëch
òbrzãdach w „Kaszëbsczim abe ca dle”? Wëdôwô sã, że pewnô òdpòwiésc, że słu żą one
„dozéra niu kaszëbsczi kùlturë”14, pòléga jącémù na mòżlëwie fùlnym przedstôwie nim
òbra zu tra di cyj ny lëdo wi kùlturë, nie wëczerpùje ti pro ble ma ti czi, bò w nëch nad czid -
nie niach na la zło òdbicé wie le jinëch za gad nie niów wôżnëch dlô samòji den ti fi ka cji
Kaszëbów jak no et nicz ny miészëznë. Wëbiéra jąc ele meńtë kaszëbsczégò òbrzãdowégò
rokù wôrtné za pre zen to wa niô na kôrtach kaszëbsczégò ele meń ta rza i do bie ra jąc tekstë,
jaczé bë ne ele meńtë w ùczbòwni ku za pre zen to wałë, au to ro wie „Twòjégò pierszégò ele -
meńtarza” mùszelë òdpòwie dzec so na pi ta nié ò môl tra di cyj ny lëdo wi kùlturë
w kaszëbsczi kùltu rze et nicznégò kar na na pargù XXI stalatégò.

Ro la òpi sa niô kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù le no w et no gra ficz nym aspek ce
przëpôdô na kôrtach „Kaszëbsczégò abe ca dła” le no zbiérkòwi przësło wiów ùmiesz -
czonëch na mar gi ne su. Ne mi kro tekstë nié le czerëją òbrzãdo wi ma zachòwa nia ma bez
skró to wi òpisënk fòrmal ny stronë òbrzãdów, np. Na swiãtégò Môrcëna dobrô bã-
dze gãsëna (11 XI, s. 45), Trzej Kró lo wie wiatrë cy szą i krzi żi czi na dwiérzach pi szą

14 J. Tam bor, Ele men tar na wie dza o ele men ta rzach..., op. cit., s. 265.
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bãdze gãsëna (11 XI, s. 45), Trzej Kró lo wie wiatrë cy szą i krzi żi czi na dwiérzach pi szą
(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 Jó na wied no so bót ka pôlonô (23 VI, s. 161),
nie tyl ko utrwa la ją zwią za ne z ni mi prze są dy, np. Kto w swiãti Jó zef ùzdrzi bòcó na
w lo ce, bez ca łi rok bãdze w robòce (19 III, s. 108), lecz rów nież przy po mi na ją o ich
funk cji w tra dy cyj nej kul tu rze lu do wej, np. Gdze gwiôzdka cho dzy, tam diôbeł nie za -
szkò dzy (s. 68), Na Bożé Na ro dze nié wie sołé kòżdé stwòrze nié (s. 69), i in ter pre tu ją za -
war te w nich po ucze nia i wska zów ki wy pra co wa ne w ra mach lu do wej ety ki, np. Drëszba
mô swòje gùstë, tak przë Pòpiel cu mi łuj, jak w Zôpùstë (s. 100).

Po zo sta łym od wo ła niom do ele men tów ka szub skie go ro ku ob rzę do we go zo sta ła na
kar tach „Kaszëbsczégò abe ca dła” wy zna czo na szcze gól na funk cja w ta kim do bo rze
tre ści kul tu ro wych, by „łą czy ły tra dy cję kul tu ro wą z dniem dzi siej szym, ze współ cze -
sno ścią”15. Szcze gól ność tej funk cji w wy pad ku spo so bu obec no ści ele men tów ka szub -
skie go ro ku ob rzę do we go w struk tu rze ele men ta rza wy ni ka z fak tu, że wła śnie lu do we
ob rzę dy do rocz ne re pre zen tu ją tra dy cję w jej naj czyst szej for mie. Au to rzy ka szub skie -
go ele men ta rza sta ra ją się za tem do wieść – i to na licz nych przy kła dach – że na wet one
nie na le żą dziś do prze szło ści, że sta no wią ży wą tra dy cję, czy li że mi mo ko rze ni w od -
le głej prze szło ści ma ją współ cze sne for my i peł nią współ cze sne funk cje. Udo wod nie -
niu ży wot no ści i waż no ści ele men tów ka szub skich ob rzę dów do rocz nych we współ cze -
snej kul tu rze ka szub skiej słu żą w „Twòjim pier szim ele meńtôrzu” licz ne za bie gi.

O ży wot no ści tych ob rzę dów świad czy nie tyl ko omó wio na już licz ba i róż no rod -
ność od wo łań, lecz tak że ro dzaj ich po wią zań z bo ha te ra mi, cza so prze strze nią i fa bu -
łą świa ta przed sta wio ne go wy kre owa ne go w ele men ta rzo wych czy tan kach. Szcze gól -
ną ro lę od gry wa po wią za nie ob rzę dów do rocz nych z dzie cię cy mi bo ha te ra mi ele men -
ta rzo wych czy ta nek, wśród któ rych wy jąt ko we miej sce zaj mu je Remùsk, imien nik bo -
ha te ra ka szub skiej epo pei „Żecë ë przi gódë Remùsa” Alek san dra Maj kow skie go. To
wła śnie ów przy bysz z bôjkòwi krôjinë (s. 4) jest dla in nych dzie cię cych bo ha te rów
czy ta nek głów nym źró dłem wie dzy o ka szub skich oby cza jach, np. o òżni wi nach (s. 9),
an drzej ko wych wróż bach s. 53) czy kla prach (s. 113), co w za my śle au to rów po win -
no czy nić tę wie dzę bar dziej in te re su ją cą, bo prze ka zy wa na jest w dia lo gu, i to dia lo -
gu ró wie śni czym. Dzie cię cym bo ha te rom przy pi sa li jed nak au to rzy ele men ta rza nie
tyl ko bar dzo bo ga tą – na wet nie co zbyt bo ga tą jak na ich moż li wo ści roz wo jo we – wie -
dzę o tra dy cyj nej kul tu rze lu do wej i nie tyl ko chęć po sze rza nia tej wie dzy, lecz rów -
nież ak tyw ne w niej uczest nic two. Róż no rod ne dzia ła nia świad czą ce o czyn nym pie -
lę gno wa niu ob rzę dów do rocz nych przy dzie lo ne zo sta ły nie tyl ko Re mu sko wi, lecz tak -
że róż nym „zwy kłym” dzie cię cym bo ha te rom, któ rzy nie szczę dzą na te za ję cia cza su
i tru du, do brze się przy tym ba wiąc, np. Bar nim, Dark i Mark przy go to wu ją ko stiu my
do cho dze niô z gwiôzdką (s. 61, 63), Sła wi na uczy się ma lo wać pi san ki (s. 113), Dark

15 J. Tre der, rec. Wi tołd Bo brow sczi, Ka tarzëna Kwiat kowskô..., op. cit., s. 175.
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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 Jó na wied no so bót ka pôlonô (23 VI, s. 161),
nié le ùtrwa li wa ją zrze szoné z nim prze sądë, np. Kto w swiãti Jó zef ùzdrzi bòcó na w lo -
ce, bez ca łi rok bãdze w robòce (19 III, s. 108), le téż przëbôczi wa ją ò jich fùnkcji
w tra di cyj ny lëdo wi kùltu rze, np. Gdze gwiôzdka cho dzy, tam diôbeł nie za szkò dzy
(s. 68), Na Bożé Na ro dze nié wie sołé kòżdé stwòrze nié (s. 69), i jin ter pretëją za warté
w nich pòùczenë i wskôzë wëpra co wóné w ra mach lëdo wi eti czi, np. Drëszba mô swòje
gùstë, tak przë Pòpiel cu mi łuj, jak w Zôpùstë (s. 100).

Resz ce òdwòła nióm do ele meń tów kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù òsta ła na
kôrtach „Kaszëbsczégò abe ca dła” wëznôczonô òsoblëwô fùnkcjô w ta czim wëbiérze
kùltu rowëch zam kło scy, bë „parłãczëłë kùltu ro wą tra dicjã z dzysészim dniã, ze we -
spół cza sno scą”15. Òsoblëwòsc ti fùnkcje w przëtrôfkù spòsobù bëtnoscë ele meń tów
kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù w sztruk tu rze ele meń ta rza wëchôdô z fak tu, że pra -
wie lëdowé do roczné òbrzãdë re pre zentëją tra dicjã w ji nôczëstszi fòrmie. Tedë au to -
ro wie kaszëbsczégò ele meń ta rza ma ją starã do wiesc – i to w wielnëch przëtrôfkach
– że na wet ka òne nie słëcha ją dzysô do ùszłotë, że są żëwą tra di cją, to je że jich kòrze -
nie są w da le czi ùszłoscë, ma ją we spół czasné fòrmë i peł nią we spół czasné fùnkcje.
Ùdowòdnie nim żëwòtnoscë i wôżnoscë ele meń tów kaszëbsczich do rocznëch òbrzãdów
w dzysôdnio wi kaszëbsczi kùltu rze słu żą w „Twòjim pier szim ele meńtôrzu” wielné
strzod czi. 

Ò żëwòtnoscë nëch òbrzãdów swiôdczi nié le òmôwiónô ju lëczba i roz ma ji tosc
òdwòła niów, ale téż ôrt jich pòwią za niów z bòhatéra ma, cza sorëmã i fabùłą swia ta
przed sta wionégò wëkre owónégò w ele meń ta rzowëch czëtón kach. Òsoblëwą rolã òd -
griwô pòwią za nié do rocznëch òbrzãdów z dzecãcy ma bòhatéra ma ele meń ta rzowëch
czëtón ków, we strzód chtërnëch apart ny môl za jimô Remùsk, ji mien nik bòhatérë kaszëb-
sczi epòpe ji „Żëcé ë przigòdë Remùsa” Alek san dra Majkòwsczégò. To pra wie nen
przëbësz z bôjkòwi krôjinë (s. 4) je dlô jinëch dzecãcëch bòhatérów czëtón ków przédnym
zdrzódłã wiédzë ò kaszëbsczich òbëcza jach, np. ò òżni wi nach (s. 9), an drzejkòwëch
wróż bach s. 53) czë kla prach (s. 113), co mést we dle au to rów bë mùsza ło czënic tã wié -
dzã bar żi za ji ma ją cą, bò przekôzy wónô je w dia logù, i to rów nie sni czim dia logù.
Dzecãcym bòhatéróm przëpi salë rów nak au to ro wie ele meń ta rza nié le no ba ro bòkad -
ną – na wet ka kąsk za bòkad ną jak na jich rozwòjowé mòżlëwòtë – wiédzã ò tra di cyj -
ny lëdo wi kùltu rze i nié blós chãc pòszérze niô ti wiédzë, ale téż ak tiwné w ni ùczãst-
nictwò. Roz ma ji toôrtné dze ja nia swiôdczącé ò czënnym pia sto wa nim do rocznëch
òbrzãdów przëdzéloné òstałë nié le Remùskòwi, ale téż roz ma ji tim „zwëkłim” dzecãcym
bòhatéróm, ja czi nie skam żą na te zajmë cza su i tru du, do brze sã kòl tegò ba wiącë, np.
Bar nim, Dark i Mark rëchtëją kòstiumë do cho dze niô z gwiôzdką (s. 61, 63), Sła wi na
ùczi sã ma lo wac pi san czi (s. 113), Dark zapòwiôdô: Bãdzemë z mëmą stro ji lë palmë

15 J. Tre der, rec. Wi tołd Bo brow sczi, Ka tarzëna Kwiat kowskô..., op. cit., s. 175.
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de kla ru je: Bãdzemë z mëmą stro ji lë palmë na swiãta (s. 113), a na an drzej ki całô kla -
sa zabôwiô sã we wróż ków (s. 53). Tek sty czy ta nek po zwa la ją też czy tel ni kom po dzi -
wiać u ma łych bo ha te rów wzo ro we opa no wa nie pa mię cio we sto sun ko wo dłu gich tek -
stów folk lo ry stycz nych i zna jo mość sce na riu szy za cho wań ob rzę do wych, np. pod czas
ka szub skiej gwiazd ki chło piec gra ją cy Szan da rę „skłôdô żëczbë”: Bóg za płac wie le ra -
zy, wa spa nie, / za miłé w chëczach wa ji pòwi ta nié! [...] Wa ma i dze cóm, Bòże, dôj zdro -
wié [...], Niech całé te chëcze Bóg w swòji mô pieczë (s. 69), a pod czas dëgo wa niô ja -
łów co wi ma dëgõwka mi chłop cy wo ła ją: Przëszlë më tu na dëgùsë. / za spie wac [sic!]
chcemë ò Chri stu se. / Ò Chri stu su, co z martwëch wstôł. / Al le lu ja! Al le lu ja! Al le lu ja!
(s. 115). Wie dza i umie jęt no ści dzie cię cych bo ha te rów ele men ta rza po win ny za im po -
no wać czy tel ni kom i za chę cić ich do na śla dow nic twa. Au to rzy „Kaszëbsczégò abe ca -
dła” po dob ną ro lę w trans mi sji ka szub skie go dzie dzic twa kul tu ro we go wy zna cza ją za -
pew ne je go dzie cię cym czy tel ni kom, wi dząc w nich dzie cię cych li de rów, któ rzy dzię -
ki zdo by tej w róż ny spo sób – m.in. z tej książ ki – wie dzy o kul tu rze ka szub skiej, w tym
wie dzy o daw nych ob rzę dach, sta ną się w przy szło ści człon ka mi eli ty ka szub skiej.

O waż no ści ele men tów ro ku ob rzę do we go we współ cze snej kul tu rze ka szub skiej
świad czy na to miast ich wpi sa nie w sys tem war to ści kre owa nych na kar tach „Twòjégò
pierszégò ele meńtôrza”.

Ele men ty ka szub skie go ro ku ob rzę do we go opi sy wa ne – mniej lub bar dziej do kład -
nie – i/lub ilu stro wa ne w tym pod ręcz ni ku bio rą tu przede wszyst kim udział – ra zem
z hym nem, go dłem, na zwa mi wła sny mi16, ka szub ski mi utwo ra mi li te rac ki mi oraz in ny -
mi ma te rial ny mi i nie ma te rial ny mi no śni ka mi pa mię ci zbio ro wej – w two rze niu sys te mów
sym bo licz nych, dzię ki któ rym na stę pu je in te gra cja zbio ro wo ści ka szub skiej17. Dzię ki te -
mu na stę pu je pod nie sie nie sta tu su te go, co lu do we, do te go, co et nicz ne. W związ ku z tą
funk cją na wią zań do ele men tów ka szub skie go ro ku ob rzę do we go au to rzy ka szub skie go
ele men ta rza przy kła da ją szcze gól ną wa gę do opi su ob rzę dów ka szub skich od mien nych
od ogól no pol skich, ta kich jak scy na nié ka ni (s. 157–159) lub dëgò wa nié ja łów co wi ma
dëgõwka mi (s. 115), bar dziej szcze gó ło we go niż w wy pad ku tra dy cyj nych ka szub skich
ob rzę dów do rocz nych o for mach wspól nych z in ny mi re gio na mi Pol ski.

Wie le od nie sień do ob rzę dów do rocz nych, zwłasz cza cy klu bo żo na ro dze nio we go
i wiel ka noc ne go, uczest ni czy też w bu do wa niu w tek stach te go pod ręcz ni ka war to ści
po za et nicz nych, zwłasz cza re li gij nych i ro dzin nych, przy oka zji uzy sku jąc od nich ak -
sjo lo gicz ne wspar cie.

Waż nym spo so bem wy ko rzy sta nia ele men tów ka szub skie go ro ku ob rzę do we go do
kre owa nia toż sa mo ści et nicz nej jest też bu do wa nie ich pre sti żu i tym sa mym pre sti żu tra -
dy cyj nej kul tu ry lu do wej. Po nie waż ob rzę dy lu do we są po strze ga ne ja ko je den z pod sta -
wo wych no śni ków kul tu ry wiej skiej, war to ścio wa nej w spo łecz nym od bio rze na ogół
ni żej niż kul tu ra miej ska, pod nie sie niu ich pre sti żu słu ży pró ba neu tra li za cji opo zy cji

16 Por. E. Ro gow ska -Cy bul ska, M. Cy bul ski, Na zwy wła sne..., op. cit., s. 171–183.
17 A. Kło skow ska, Kul tu ry na ro do we u ko rze ni, Warszawa 1996, s. 36.

130 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:12  Page 130



na swiãta (s. 113), a na an drzej czi całô kla sa zabôwiô sã we wróż ków (s. 53). Tekstë
czëtón ków pòzwôla ją téż czëtiń cóm pòdzë wiac ù môłëch bòhatérów wzo rowé òpa no -
wa nié pa miãcowé dosc dłu dżich fòlklo ri sticznëch tek stów i zna jomòtã sce na riu szów
òbrzãdowëch zachòwa niów, np. òb czas kaszëbsczi gwiôzdczi knôp, ja czi gra je Szan -
da rã „skłôdô żëczbë”: Bóg za płac wie le ra zy, wa spa nie, / za miłé w chëczach wa ji pòwi -
ta nié! [...] Wa ma i dze cóm, Bòże, dôj zdro wié [...], Niech całé te chëcze Bóg w swòji
mô pieczë (s. 69), a òbczas dëgo wa niô ja łów co wi ma dëgów ka ma knôpi wòła ją: Przëszlë
më tu na dëgùsë. / za spie wac [sic!] chcemë ò Chri stu se. / Ò Chri stu su, co z martwëch
wstôł. / Al le lu ja! Al le lu ja! Al le lu ja! (s. 115). Wiédza i ùmiejãtnoscë dzecãcëch bòhatérów
ele meń ta rza bë mùszałë za jimpòno wac czëtiń cóm i zachãcëc jich do na sla dow nic twa.
Au to ro wie „Kaszëbsczégò abe ca dła” jist ną rolã w trans mi sje kaszëbsczégò kùltu rowégò
dzedzëctwa wëzna czi wa ją pew no jegò dzecãcym czëtiń cóm, wi dzącë w nich dzecãcëch
przédni ków, chtërny bez zdobëtą na roz ma ji ti ôrt – m.jin. z ti ksąż czi – wiédzã ò kaszëb-
sczi kùltu rze, w tim wiédzã ò dôwnëch òbrzãdach, w przińd no ce stóną sã nôleż ni ka -
ma kaszëbsczi elitë.

Zôs ò wôżnoscë ele meń tów òbrzãdowégò rokù we we spół cza sny kaszëbsczi kùltu -
rze swiôdczi jich wpi sa nié w sys temã wôrtno tów kre owónëch na kôrtach „Twòjégò
pierszégò ele meńtarza”.

Ele meń ta kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù òpi so wóné – mni abò bar żi do kład no
– i/abò ji lu stro wóné w tim ùczbòwni ku bie rzą tu przede wszëtczim ùdzél – razã z himnã,
gòdłã, gwôsny ma pòzwa ma16, kaszëbsczi ma lëte rac czi ma dokôza ma a téż ji ny ma ma -
te rial ny ma i nie ma te rial ny ma nosz ni ka ma zbio ro wi pa miãcë – w ùsôdza nim sym-
bòlicznëch sys te mów, bez jaczé nastãpùje jin te gracjô kaszëbsczi zbio rowòscë17. Bez
to nastãpùje pòdnie se nié szta tu su tegò, co lëdowé, do te, co et niczné. W związkù z tą
fùnkcją na wią za niów do ele meń tów kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù autorowie ele -
meń ta rza dôwa ją òsoblëwi bôczënk na òpisënk kaszëbsczich òbrzãdów jinëch òd
òglowòpòl sczich, ta czich jak scy na nié ka ni (s. 157–159) abò dëgo wa nié ja łów co wi ma
dëgów ka ma (s. 115), bar żi szcze gó łowégò jak w przëtrôfkù tra dicëjnëch kaszëbsczich
do rocznëch òbrzãdów ò for mach we spólnëch z jinëma re gio na ma Pòlsczi.

Wie le òdnie se niów do do rocznëch òbrzãdów, òsoblëwò gòdowégò ë ja strowégò cy -
klu, bie rze ùdzél téż w bùdo wa nim w tek stach negò ùczbòwni ka òkòma et nicznëch
wôrtno tów, òsoblëwò re li gijnëch i ro dzyn nych, przë leż noscë dostôwa jąc òd nich ak -
sjo lo giczné wspiarcé.

Wôżnym spòsobã wëzwëska niô ele meń tów kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù do
ùsa dza niô et nicz ny ju wer notë je téż bùdo wa nié jich pre sti żu i tim sa mim pre sti żu tra -
di cyj ny lëdo wi kùlturë. Temù że lëdowé òbrzãdë są pòstrze góné jak no je den z pòd -
stawòwëch no sni ków wie sczi kùlturë, wôrto sco wó ny w spòlëzno wim òdbiérze òglowò
ni żi jak mieskô kùltu ra, pòdnie se nim jich pre sti żu słu żi pró ba neu tra li za cji òpòzy cje

16 Por. E. Ro gow ska -Cy bul ska, M. Cy bul ski, Na zwy wła sne..., op. cit., s. 171–183.
17 A. Kło skow ska, Kul tu ry na ro do we u ko rze ni, War sza wa 1996, s. 36.
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mia sto – wieś. Au to rzy ele men ta rzo wych tek stów czę sto wy ko rzy stu ją w tym ce lu au -
to ry tet współ cze snych in sty tu cji kul tu ral nych, np. òżni winë bo ha te ro wie ele men ta rza
prze ży wa ją w skan se nie we Wdzy dzach (s. 9, 11), na uka wy ko ny wa nia atry bu tów ob -
rzę dów wiel ka noc nych od by wa się pod czas warkòwnych za jim niãców na Lëdo wim Ùni -
wer sy te ce (s. 112), zaś stôri zwëk scy na niô ka ni od twa rza ny jest dzię ki pra cow ni ko wi
kar tu skie go mu zeum (s. 157). Po dob ne mu ce lo wi słu ży też spój ne po łą cze nie prze ka zu
ro dzin ne go i na uki szkol nej ja ko źró deł wie dzy o wła snej kul tu rze i o jej war to ściach.

Bu do wa nie pre sti żu ob rzę dów do rocz nych ja ko ele men tów tra dy cyj nej kul tu ry lu -
do wej od by wa się też po przez wpi sa nie czyn no ści, for muł i ak ce so riów skła da ją cych
się na te ob rzę dy w ciąg czyn no ści, for muł i ak ce so riów za po ży czo nych z in nych źró -
deł kul tu ro wych i uczy nie nie ich jed nym z rów no rzęd nych ele men tów skła do wych
współ cze snej kul tu ry ka szub skiej. Dzie je się tak w ka szub skim ele men ta rzu w wy ni ku
ze sta wie nia tek stów i frag men tów za wie ra ją cych od wo ła nia do ele men tów ka szub skie -
go ro ku ob rzę do we go z tek sta mi i frag men ta mi od no szą cy mi się do zja wisk kul tu ro wych
o in nej pro we nien cji. Są to, po pierw sze, tek sty po świę co ne ka szub skim zwy cza jom zwią -
za nym z ty mi sa my mi świę ta mi, co przed sta wia ne ka szub skie ob rzę dy lu do we, ale o now -
szej ge ne zie, jak w wy pad ku cy klu tek stów do ty czą cych tra dy cji chò dze niô z gwiôzką
(s. 60–65), któ rym to wa rzy szą dwie czy tan ki na te mat ży czeń bo żo na ro dze nio wych
– wy sy ła nych pocz tą tra dy cyj ną (s. 65) i elek tro nicz ną (s. 67). Po dru gie, mo gą to być
frag men ty sy tu ują ce opi sy wa ne ob rzę dy ka szub skie wśród peł nią cych tę sa mą funk cję
tra dy cji in nych na ro dów, jak w wy pad ku wy po wie dzi Re mu ska na te mat czcze nia pa -
mię ci zmar łych: „Kòżdi nôród ùwôżô wdôr swòjëch ùmarłëch [...] le nié we wszëtczich
kra jach kła dze sã na gro bë kwiôtczi i pôli znitë. Na przëmiôr, są nôrodë, chtërné w môl
kwiôtków kła dą na grobë ka misz czi” (s. 41). Po trze cie, po dob ne wra że nie da je uczy -
nie nie te ma tem ko lej nych tek stów zja wisk kul tu ro wych o róż nej funk cji i pro we nien -
cji, zwłasz cza swo iste prze pla ta nie czy ta nek po świę co nych lu do wym ob rzę dom do -
rocz nym i czy ta nek do ty czą cych róż nych uro czy sto ści i tzw. dni prze ję tych z róż nych
kul tur oraz te ma ty ki ko ja rzą cej się z ty mi „świę ta mi”, jak w wy pad ku po wią za nia mo -
ty wu opie ki nad zwie rzę ta mi z dniem św. Fran cisz ka w roz dzia le pt. Chcemë kòchac
zwiérzãta jak swiãti Fran cyszk (s. 24–27) czy w wy pad ku za miesz cze nia tek stu do ty -
czą ce go sprzą ta nia po dwór ka w ter mi nie zbli żo nym do ter mi nu Mię dzy na ro do we go
Dnia Sprzą ta nia Świa ta (s. 13). Do dat ko wym efek tem opi sa nych wy żej ze sta wień jest
przed sta wie nie ja ko zja wisk kul tu ro wych te go sa me go ty pu ele men tów par ty ku lar nej
ka szub skiej kul tu ry lu do wej oraz uni wer sal nej kul tu ry chrze ści jań skiej i rów nie uni wer -
sal nej kul tu ry po pu lar nej (ma so wej).

Dzię ki wy kre owa ne mu na kar tach „Kaszëbsczégò abe ca dła” opi sa ne mu wy żej ob -
ra zo wi ka szub skie go ro ku ob rzę do we go ka szub ska kul tu ra ja wi się czy tel ni kom te go
pod ręcz ni ka ja ko kul tu ra ma ją ca wła sne ko rze nie, a za tem w pe wien spo sób od ręb na,
ale za ra zem zróż ni co wa na i uni wer sal na.
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mia sto – wies. Au to ro wie ele meń ta rzowëch tek stów czãsto wëzwëskùją do tegò au to ri -
tet we spół czasnëch kùltu ralnëch jin sti tu cjów, np. òżni winë bòhatéro wie ele meń ta rza prze -
żi wa ją w skan se nie we Wdzy dzach (s. 9, 11), nôùka ro bie niô pòzna ków ja strowëch òb -
rzãdów òdbiwô sã òb czas warkòwnych za jim niãców na Lëdo wim Ùni wer sy te ce (s. 112),
zôs stôri zwëk scy na niô ka ni òdtwôrzó ny je bez czło wie ka, ja czi ro bi w kartësczim
mùzeum (s. 157). Ju wer no do tegò słu żi téż spójné sparłãcze nié ro dzynnégò prze ka zu
i szkòło wi nôùczi jakò zdrzó dłów wiédzë ò gwôsny kùltu rze i ò ji wôrtnoscë.

Bùdo wa nié pre sti żu do rocznëch òbrzãdów jakò ele meń tów tra di cyj ny lëdo wi kùlturë
òdbiwô sã téż bez wpi sa nié czënno sców, fòrmùłów i ak ce so riów, jaczé skłôda ją sã na
te òbrzãdë w cąg czënno sców, fòrmùłów i ak ce so riów zapòżëczonëch z jinëch kùltu -
rowëch zdrzó dłów i zro bie nié jich jed nym z rów norzãdnëch ele meń tów składowëch we -
spół cza sny kaszëbsczi kùlturë. Dze je sã tak w kaszëbsczim ele meń ta rzu w wënikù ze -
sta wie nia tek stów i frag meń tów, jaczé ma ją w se òdwòła nia ele meń tów kaszëbsczégò
òbrzãdowégò rokù z tek sta ma i dzélëka ma òdnôsza ją cy ma sã do kùltu rowëch zja wisz -
czów ò ji nym pòchòdze nim. Są to, pò pierszé, tekstë na mie nioné kaszëbsczim zwëkòm
zrze szo nym z ti ma sa mi ma swiãta ma, co przedstôwióné kaszëbsczé lëdowé òbrzãdë,
ale ò nowszim pòchòdzenim, jak w przëtrôfkù cy klu tek stów ti ka jącëch sã tra di cji cho -
dze niô z gwiôzdką (s. 60–65), ja czim to wa rzą dwie czëtón czi na témã gòdowëch
żëczbów – sélónëch tra dicëjną (s. 65) i elek tro nicz ną (s. 67) pòcztą. Pò drëdżé, mògą
to bëc frag meńtë ùmôlo wia jącé òpi sy wóné kaszëbsczé òbrzãdë we strzód peł niącëch
nã samã fùnkcjã tra di cjów jinëch nôro dów, jak w przëtrôfkù wëpòwie scy Remùska na
témã tcze niô pa miãcë ùmarłëch: „Kòżdi nôród ùwôżô wdôr swòjëch ùmarłëch [...] 
le nié we wszëtczich kra jach kła dze sã na grobë kwiôtczi i pôli zni cze. Na przëmiôr,
są nôrodë, chtërne w môl kwiôtków kła dą na grobë ka misz czi” (s. 41). Pò trzecé,
szlachòwné wra że nié dôwô zro bie nié témą pòstãpnëch kùltu rowëch zja wisz czów 
ò roz ma ji ti fùnkcji i pòchòdze nim, òsoblëwò swójné przeplôta nié czëtón ków na mie -
nionëch lëdo wim do rocz nym òbrzãdóm i czëtón ków ti ka jącëch sã roz ma jitëch ùro -
czëznów i tzw. dni przejãtëch z roz ma jitëch kùltu rów a téż témów kòja rzącëch sã z ny -
ma „swiãta ma”, jak w przëtrôfkù sparłãcze niô mòtiwù òpie czi nad zwierzãta ma z dniã
sw. Frãcëszka w dzélu pt. Chcemë kòchac zwiérzãta jak swiãti Fran cyszk (s. 24–27)
czë w przëtrôfkù za miesz cze niô tek stu ti ka jacégò sã sprzą ta niô pòdwórzô w cza su zbli -
żo nym do cza su Midzë nôrodnégò Dnia Sprzą ta niô Swia ta (s. 13). Dodôwkòwim efektã
òpi sónëch wëżi zestôwków je przed sta wie nié jakò kùltu rowëch zja wisz czów tegò
samégò ôrtu dzélów par tikùlar ny kaszëbsczi lëdo wi kùlturë a téż ùni wer sal ny chrze -
scy jań sczi kùlturë i rów no ùni wer sal ny pòpùlar ny kùlturë (ma so wi).

Dzãka wëkreòwanémù na kôrtach „Kaszëbsczégò abe ca dła” wëżi òpisónémù òbra -
zo wi kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù kaszëbskô kùltu ra przedstôwiô sã czëtiń cóm
negò ùczbòwni ka jakò kùltu ra, chtërna mô gwôsné kòrze nie, ë temù w pe wien spòsób
apartnô, ale téż zróż ni co wónô i ùni wer salnô.
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Ma rek Cy bul ski (Uni wer sy tet Gdań ski)

Ka szub skie rze czow ni ki zwią za ne 
z ro kiem ob rzę do wym

– pro ble my po praw no ścio we

Wśród ka szub skich rze czow ni ków po ja wia ją cych się w opi sie ro ku ob rzę do we go znaj -
du je my wy ra zy, któ rych od mia na mo że sta no wić pe wien pro blem al bo w za kre sie wy -
bo ru ca łe go pa ra dyg ma tu od mia ny, al bo w za kre sie do bo ru koń có wek flek syj nych w po -
szcze gól nych przy pad kach gra ma tycz nych, al bo w za kre sie al ter na cji te ma tycz nych.
Pro ble my te go ty pu wy stę pu ją zwłasz cza wśród nazw świąt i dni świą tecz nych ro ku ob -
rzę do we go oraz wśród nazw ob rzę dów, za baw i zwy cza jów to wa rzy szą cych dniom
i okre som ro ku ob rzę do we go. Nie któ re z tych pro ble mów ma ją cha rak ter jed nost ko wy,
ale więk szość do ty czy ca łych – mniej lub bar dziej licz nych – grup rze czow ni ków; w ob -
rę bie nie któ rych z tych grup na zwy świąt i ob rzę dów sta no wią pod gru pę mar gi nal ną,
pod czas gdy w in nych znaj du ją się w cen trum da nej gru py. Po nie waż jed nak na zwy
świąt, ob rzę dów, za baw i zwy cza jów ma ją na ogół wy so ką, wyż szą niż rze czow ni ki
z in nych pól se man tycz nych fre kwen cję w ka szub sko ję zycz nych tek stach dru ko wa -
nych za miesz cza nych w pod ręcz ni kach do na uki ję zy ka ka szub skie go i w ka szub sko -
ję zycz nych tek stach mó wio nych to wa rzy szą cych dzia ła niom dy dak tycz nym na lek -
cjach ję zy ka ka szub skie go, pro ble my po praw no ścio we zwią za ne ze sto so wa niem tych
rze czow ni ków mo gą być dla ce lów dy dak tycz nych do brym przy kła dem pro ble mów
zwią za nych ze sto so wa niem wszyst kich rze czow ni ków o po dob nej bu do wie. Rze czow -
ni ki z po la se man tycz ne go obej mu ją ce go ka szub ski rok ob rzę do wy mo gą więc sta no -
wić nie ja ko pre tekst do uka za nia pro ble mu od mia ny nie któ rych ty pów rze czow ni ków
w ka szubsz czyź nie. Ich war tość mne mo tech nicz na ja ko przy kła do wych wzor ców od -
mia ny wy ni ka nie tyl ko z ich sto sun ko wo du żej fre kwen cji w tek stach kie ro wa nych do
uczniów, ale i z ich po zy tyw ne go na ce cho wa nia swoj sko ścią, za pew nia ją ce go za an ga -
żo wa nie emo cjo nal ne uczą cych się ka szubsz czy zny li te rac kiej.

W ce lu przed sta wie nia pro ble mów zwią za nych z od mia ną ka szub skich rze czow ni -
ków wy stę pu ją cych m.in. wśród nazw świąt, ob rzę dów, za baw, zwy cza jów i okre sów
ro ku ob rzę do we go wy bra łem kil ka na ście rze czow ni ków na le żą cych do po la se man -
tycz ne go obej mu ją ce go ka szub ski rok ob rzę do wy, a na stęp nie po rów na łem, jak od mia -
nę tych wy ra zów i/lub od mia nę te go ty pu wy ra zów trak tu ją słow ni ki ka szub skie go ję -
zy ka li te rac kie go.
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Ma rek Cëbùlsczi (Gduń sczi Ùni wer sy tet)

Kaszëbsczé jist ni czi zrze szoné 
z òbrzãdo wim rokã 

– pòpraw no scowé pro blemë

We strzód kaszëbsczich jist ni ków, jaczé pòjôwia ją sã w òpisënkù òbrzãdowégò rokù
nalézemë sło wa, ja czich òdmia na mòże bëc pro blemã abò w òbre mie nim wëbòru całégò
pa ra dig ma tu òdmianë, abò w òbre mie nim do biéru flek syjnëch kùnôszków w apartnëch
gra ma ticznëch przëtrôfkach, abò w òbre mie nim témòwëch al ter na cjów. Òsoblëwie pro -
blemë negò tipù wëstãpùją we strzód pòzwów swiąt i swią tecznëch dniów òbrzãdowégò
rokù a téż we strzód pòzwów òbrzãdów, za ba wów i zwëków, jaczé to wa rzą dnióm ë czą-
dóm òbrzãdowégò rokù. Nie chtërne z nëch pro ble mów ma ją jed nostkòwi cha rak ter,
ale wiãkszosc tikô sã całëch – mni abò wiãcy wielnëch – kar nów jist ni ków; w òbre mie  -
nim nie chtërnëch z nëch kar nów pòzwë swiãt i òbrzãdów są mar gi nal nym pòdkarnã,
pòdczôs czedë w jinëch są w ceń trum dónégò kar na. Rów nak temù że pòzwë swiãt, 
òb rzãdów, za ba wów i zwëków ma ją ògle wëso ką, wëższą jak jist ni czi z jinëch se man -
ticznëch pòlów, fre kwencjã w kaszëbskòjãzëkòwëch tek stach drëkòwónëch za miesz -
czónëch w ùczbòwni kach do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka i w kaszëbskòjãzëkòwëch
tek stach gôdónëch to wa rzącëch pòùcze nio wim dze ja nióm na ùczbach kaszëbsczégò
jãzëka, pòpraw no scowé pro blemë zrze szoné z wëzwëska nim nëch jist ni ków mògą bëc
dlô pòùcze niowëch célów bëlnym przi kładã pro ble mów zrze szonëch z wezwëska nim
wszëtczich jist ni ków ò pòdo bny bùdacëji. Jist ni czi z se man ticznégò pòla, jaczé òbjimô
kaszëbsczi òbrzãdo wi rok, mògą wiãc sta no wic jakbë pre tekst do pòkôza niô pro blemù
òdmianë nie chtërnëch ti pów jist ni ków w kaszëbi znie. Je jich mnemòtech nicznô wôrtno -
ta jak no przi kła dowëch mòdłów òdmianë wëchôdô nié le z jich stosënkòwò wiôldżi fre -
kwen cji w tek stach cze ro wónëch do ùczniów, ale i z je jich bëlnégò nacé chòwa niô
swòjszczëzną, jaczé zagwësniô emòcjo nalné za an ga żo wa nié ùczącëch sã lëte rac czi
kaszëbiznë.

Żebë przed sta wic pro blemë zrze szoné z òdmia ną kaszëbsczich jist ni ków, jaczé
wëstãpùją m.jin. we strzód pòzwów swiãt, òbrzãdów, za ba wów, zwëków i czą dów
òb rzãdowégò rokù, wëbrôł jem czi lenôsce jist ni ków słëcha jącëch do se man ticznégò
pòla, jaczé òbjimô kaszëbsczi òbrzãdo wi rok, a tej pòrównôł jem, jak òdmianã nëch
sło wów i/abò òdmianã negò tipù sło wów traktëją słowôrze kaszëbsczégò lëte racczégò
jãzëka.

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:12  Page 135



Uwzględ ni łem na stę pu ją ce słow ni ki ka szubsz czy zny li te rac kiej: Słow nik ję zy ka po -
mor skie go czy li ka szub skie go Ste fa na Ra muł ta z 1893 r. i 1993 r.1, Słowôrz kaszëbsko -
-pol sczi Alek san dra La bu dy z 1982 r.2, Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny Eu ge niu sza Go -
łąb ka z 2005 r.3 oraz Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go Ste fa na Ra muł ta
sca lo ny i znor ma li zo wa ny przez Je rze go Tre de ra, z r. 20064. Dla po rów na nia roz strzy -
gnięć słow ni ków ka szubsz czy zny li te rac kiej z sy tu acją wy stę pu ją cą w tym za kre sie
w ka szubsz czyź nie gwa ro wej po da ję rów nież, jak de kli na cję da ne go rze czow ni ka opi -
su je w Słow ni ku gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej ksiądz Ber nard Sych ta5.

Oma wia ne pro ble my flek syj ne dzie lę na pro ble my do ty czą ce ca łe go pa ra dyg ma tu
od mia ny oraz pro ble my z do bo rem po szcze gól nych form gra ma tycz nych.

I. Pro ble my w ob rę bie ca łe go pa ra dyg ma tu od mia ny

1) Rze czow ni ki ro dza ju ni ja kie go 
ty pu M. l.poj. scy na nié ka ni, D. l.poj. scy na niô ka ni//scy na niégò ka ni

Rze czow ni ki od cza sow ni ko we ro dza ju ni ja kie go za kończo ne w mia now ni ku licz by po -
je dyn czej na é ma ją w ka szubsz czyźnie dwo ja ką od mia nę: we dług pa ra dyg ma tu rze -
czow ni ko we go i we dług pa ra dyg ma tu przy miot ni ko we go. Do gru py tej na le żą też m.in.
nie któ re rze czow ni ki na zy wa jące święta do rocz ne, np. Zmartwëchw sta nié, Bòżé Na ro -
dze nié, oraz związa ne z ni mi zwy cza je, np. dëgòwa nié, scy na nié ka ni.

Rze czow ni ki Bòżé Na ro dze nié, Zmartwëchw sta nié, scy na nié ka ni, dëgòwa nié nie po -
ja wia ją się w uwzględ nio nych słow ni kach ka szub skich ja ko wy ra zy ha sło we, moż na je
jed nak od na leźć w ob rę bie in nych ha seł (np. w słow ni ku Go łąb ka s.v. jastrë wy stę pu -
je wy ra że nie Swiãto Zmartwëchw sta niô, s. 139), po nad to o tym, jak au to rzy lek sy ko -
nów od no szą się do tych ty pów od mia ny, wie my z ar ty ku łów ha sło wych po świę co nych
in nym rze czow ni kom o ta kiej sa mej struk tu rze. In for ma cji o przy miot ni ko wej od mia -
nie tych rze czow ni ków brak w słow ni ku Ra muł ta6, po ja wia się ona jed nak w lek sy-
 ko nie Go łąb ka7, na przy kład w ha śle żëcze nié zo sta ły po da ne dwie for my do peł nia cza

136 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

1 S. Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go, Kra ków 1893; te goż, Słow nik ję zy ka
po mor skie go czy li ka szub skie go, cz. II, oprac. i wstę pem opa trzy ła H. Ho ro dy ska, Kra ków 1993.
2 A. La bu da, Słowôrz kaszëbsko -pol sczi, oprac. Edward Bre za, Gdańsk 1982.
3 E. Go łąbk, Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny, Gdańsk 2005.
4 S. Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go, sca lił i znor ma li zo wał J. Tre der we dług
wy dań Aka de mii Umie jęt no ści z ro ku 1893 i Pol skiej Aka de mii Umie jęt no ści z ro ku 1993, Gdańsk 2006.
5 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, t. I–VII, Wro cław 1967–1976.
6 „Po za na rzęd ni kiem i miej scow ni kiem l. p. (np. żëcym) nie ma ich tu wca le” – J. Tre der, Słow nik
ję zy ka po mor skie go, czy li ka szub skie go ja ko słow nik... prak tycz ny, [w:] S. Ra mułt, Słow nik ję zy ka po -
mor skie go czy li ka szub skie go, sca lił i znor ma li zo wał J. Tre der we dług wy dań Aka de mii Umie jęt no ści
z ro ku 1893 i Pol skiej Aka de mii Umie jęt no ści z ro ku 1993, Gdańsk 2003, s. 12.
7 Por. też: „Rze czow ni czi pòj. l. tipù pòlé i òdcza snikòwé tipù żëcé, je dze nié mògą przëbie rac kùnôszczi
rze czow nikòwé abò przëdôwnikòwé” – E. Gòłąbk Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù, Gduńsk 1997, s. 56.
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Przëjim nął jem pòstãpné słowôrze lëte rac czi kaszëbiznë: Słow nik ję zy ka po mor -
skie go czy li ka szub skie go Szte fa na Ramùłta z 1893 r. i 1993 r.1, Słowôrz kaszëbsko -pol -
sczi Alek san dra Labùdë z 1982 r.2, Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny Eu ge niu sza Gòłąb -
ka z 2005 r.3 ë Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go Szte fa na Ramùłta sca -
lo ny i znor ma li zo wó ny bez Jerzégò Trédra, z r. 20064. Dlô pòrów na niô roz są dze niów
słowôrzów lëte rac czi kaszëbiznë z sy tu acją, jakô je w tim òbre mie nim w gwa ro wi
kaszëbi znie dôwóm téż, jak de kli nacjã dónégò jist ni ka òpisëje w Słow ni ku gwar ka -
szub skich na tle kul tu ry lu do wej ksądz Ber nat Zëchta5.

Òmôwióné flek syjné pro blemë dzelã na pro blemë ti ka jącé sã całégò pa ra dig ma tu
òdmianë ë pro blemë z do biérã apartnëch gra ma ticznëch fòrmów.

I. Pro blemë w òbre mie nim całégò pa ra dig ma tu òdmianë

1) Jist ni czi dzecnégò tipù N. pòj.l. scy na nié ka ni, 
R. pòj.l. scy na niô ka ni//scy na niégò ka ni

Òdcza snikòwé jist ni czi dzecnégò ôrtu zakùńczoné w nazéwôczu pòje din czi lëczbë na
é ma ją w kaszëbi znie dwòja ką òdmianã: we dle jist nikòwégò pa ra dig ma tu i we dle
znankòwnikòwégò pa ra dig ma tu. Do negò kar na słëcha ją téż m.jin. nie chtërne jist ni czi
pòzé wa jącé do roczné swiãta, np. Zmartwëchw sta nié, Bòżé Na ro dze nié, a téż zrze szoné
z ni ma zwëczi, np. dëgòwa nié, scy na nié ka ni.

Jist ni czi Bòżé Na ro dze nié, Zmartwëchw sta nié, scy na nié ka ni, dëgòwa nié nie
pòjôwia ją sã w przëjim niãtëch kaszëbsczich słowôrzach jakò ha słowé sło wa, rów nak
mòże je na lezc w òbre mie nim jinëch ha słów (np. w słowôrzu Gòłąb ka s.v. jastrë je
wëra że nié Swiãto Zmartwëchw sta niô, s. 139), co wi cy ò tim, jak au torzë lek sykònów
òdnôsza ją sã do nëch ti pów òdmianë, wiémë z ha słowëch ar ti klów na mie nionëch jin -
szim jist nikòm, co ma ją jist ną sztruk turã. Wia dła ò znankòwnikòwi òdmia nie nëch 
jist ni ków felëje w słowôrzu Ramùłta6, rów nak pòjôwiô sã òno w lek sykònie Gòłąb ka7,
na przëmiôr w ha sle żëcze nié òstałë pòdóné dwie fòrmë rodzôcza pòje din czi lëczbë:

1 S. Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go, Kra ków 1893; te gò, Słow nik ję zy ka po -
mor skie go czy li ka szub skie go, cz. II, oprac. i wstę pem opa trzy ła H. Ho ro dy ska, Kra ków 1993.
2 A. La bu da, Słowôrz kaszëbsko -pol sczi, oprac. Edward Bre za, Gdańsk 1982.
3 E. Go łąbk, Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny, Gdańsk 2005.
4 S. Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go, sca lił i znor ma li zo wał J. Tre der we dług
wy dań Aka de mii Umie jęt no ści z ro ku 1893 i Pol skiej Aka de mii Umie jęt no ści z ro ku 1993, Gdańsk
2006.
5 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, t. I–VII, Wro cław 1967–1976.
6 „Po za na rzęd ni kiem i miej scow ni kiem l. p. (np. żëcym) nie ma ich tu wca le” – J. Tre der, Słow nik
ję zy ka po mor skie go, czy li ka szub skie go ja ko słow nik... prak tycz ny, [w:] S. Ra mułt, Słow nik ję zy ka po -
mor skie go czy li ka szub skie go, sca lił i znor ma li zo wał J. Tre der we dług wy dań Aka de mii Umie jęt no ści
z ro ku 1893 i Pol skiej Aka de mii Umie jęt no ści z ro ku 1993, Gdańsk 2003, s. 12.
7 Pòr. téż: „Rze czow ni czi pòj. l. tipù pòlé i òdcza snikòwé tipù żëcé, je dze nié mògą przëbie rac kùnôszczi
rze czow nikòwé abò przëdôwnikòwé” – E. Gòłąbk Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù, Gduńsk 1997, s. 56.
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licz by po je dyn czej: żëcze niô//-niégò (s. 679). War to więc zwró cić uczniom uwa gę na
moż li wość od mia ny tych rze czow ni ków we dług dwu pa ra dyg ma tów, np. M. Zmartwëch -
w sta nié, D. Zmartwëchw sta niô//Zmartwëchw sta niégò.

2) Rze czow nik plu ra le tan tum czy rze czow nik o peł nym 
pa ra dyg ma cie licz bo wym (sin gu la re tan tum?): Jastrë//Ja stra

Są w ka szubsz czyź nie rze czow ni ki funk cjo nu ją ce czę ściej ja ko plu ra lia tan tum, któ re tyl -
ko we dług nie któ rych słow ni ków ka szub skie go ję zy ka li te rac kie go przy bie ra ją for mę
licz by po je dyn czej, rzad szą zresz tą od for my licz by mno giej. Spo śród nazw świąt i zwy -
cza jów do rocz nych do ty czy to tyl ko rze czow ni ka Jastrë//Ja stra ‘Wiel ka noc’, a i ten rze -
czow nik nie spra wia w za sa dzie pro ble mów po praw no ścio wych. Za rów no w Słow ni ku
gwar ka szub skich Ber nar da Sych ty (t. II, s. 85, 86), jak i w słow ni kach ka szubsz czy zny
li te rac kiej Ra muł ta (t. I, s. 61), Ra muł ta -Tre de ra (s. 112) i La bu dy (s. 46) za re je stro wa -
na zo sta ła wy łącz nie for ma licz by mno giej jastrë. Tyl ko w słow ni ku Go łąb ka wy raz ha -
sło wy przy bie ra po dwój ną po stać: „jastrë // ja stra” i opa trzo ny jest dwie ma de fi ni cja mi:
„1. Wiôlgô Noc, Swiãto Zmartwëchw sta niô np. na Jastrë, do Ja strów. 2. (môl.) ôrt
roscënë: ja skrow nik, pòl. ja skier ostry, np. te jastrë, do tëch ja strów” (s. 139). Wszyst -
kie przy kła dy uży cia te go rze czow ni ka, za rów no w od nie sie niu do świę ta, jak i ro śli ny,
wy stę pu ją w po świę co nym mu ar ty ku le ha sło wym w for mie licz by mno giej. Rów nież
przy kła dy uży cia te go wy ra zu ja ko na zwy świę ta przy ta czo ne w ob rę bie in nych ar ty ku -
łów ha sło wych słow ni ka Go łąb ka ma ją for mę licz by mno giej: mia now ni ka, por. Jastrë
bą dą la tos w łżëkwia ce (s.v. łżëkwiat ‘kwiecéń’, s. 221), do peł nia cza, por. Z leż noscë Ja -
strów, żëczimë bëlnégò dëgùsa (s.v. leż nosc // je leż nosc, s. 208), i bier ni ka, por. Mòja stôrô
sã na mie ùgrôżô, że mie la tos na Jastrë wëdëgùje (s.v. ùgra żac sã // ùgrozëc sã 2. ‘grozëc
ja czims za miarã’, s. 553). Na to miast w od nie sie niu do ro śli ny, choć in ne go ga tun ku, po -
świad czo na zo sta ła w tym słow ni ku zbli żo na fo ne tycz nie do for my ja stra for ma licz by
po je dyn czej astra, por. „astra, co le ma ło wiel. l.: astrë – ôrt kwia tów, co kwit ną na jeséni
[nié: ja stra / -ë; co jinégò: òb. jastrë, w znacz. Wiôlgô Noc], np. tëch astrów, w tëch
astrach, z astra ma. Le jednã astrã òn przëniósł” (s. 13). Mo że za tem w in ten cji au to ra
słow ni ka rów nież for ma licz by po je dyn czej ja stra po win na się ra czej od no sić do ro śli -
ny niż do świąt, jed nak opis ha sła ta kie go zróż ni co wa nia nie su ge ru je.

War to też zwró cić uwa gę na sy tu ację od wrot ną, gdy rze czow nik funk cjo nu ją cy w ka -
szubsz czyź nie gwa ro wej i li te rac kiej ja ko sin gu la re tan tum wy jąt ko wo przy bie ra for -
mę licz by mno giej, zwłasz cza że ta ki przy kład wy stą pił w Kaszëbsczim abe ca dle Wi -
tol da Bo brow skie go i Ka ta rzy ny Kwiat kow skiej. W za no to wa nym w tej książ ce przy -
sło wiu ka len da rzo wym ka szub ski ekwi wa lent pol skiej na zwy okre su ro ku li tur gicz ne -
go ad went po ja wił się w wy jąt ko wej dla te go wy ra zu for mie licz by mno giej: ad wań ta,
wy mu szo nej ry mem, por. W ad wań ta òdpòcziwô ze mia swiãtô8. For ma ta jest zresz tą
nie stan dar do wa rów nież pod wzglę dem fo ne tycz nym, gdyż na przy kład Eu ge niusz 

138 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

8 W. Bòbrow sczi i K. Kwiat kowskô, Kaszëbsczé abe ca dło. Twój pier szi ele meńtôrz, Gdańsk 2000, s. 55.

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:12  Page 138



BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Re fe ratë 139

żëcze niô//-niégò (s. 679). Temù téż wôrt je dac bôczënk ùcznióm na mòżlëwòsc òdmianë
nëch jist ni ków we dle dwùch pa ra dig ma tów, np. N. Zmartwëchw sta nié, R. Zmartwëchw -
sta niô//Zmartwëchw sta niégò.

2) Jist nik plu ra le tan tum czë jist nik ò fùlnym lëczbòwim pa ra dig ma ce 
(sin gu la re tan tum?): Jastrë//Ja stra

Są w kaszëbi znie jist ni czi, jaczé czãscy fùnkcjonëją jakò plu ra lia tan tum, chtërne le no
we dle nie chtërnëch słowôrzów kaszëbsczégò lëte racczégò jãzëka dostôwa ją fòrmã
pòje din czi lëczbë, zresz tą rzôdszą òd fòrmë wiel ny lëczbë. Spòstrzód pòzwów do -
rocznëch swiãt i zwëków tikô to sã le no jist ni ka Jastrë//Ja stra ‘Wiôlgônoc’, a i nen jist -
nik nie sprôwiô òglowò pòpraw no scowëch pro ble mów. Tak w Słow ni ku gwar ka szub -
skich Ber na ta Zëchtë (t. II, s. 85, 86), jak téż i w słowôrzach lëte rac czi kaszëbiznë
Ramùłta (t. I, s. 61), Ramùłta -Trédra (s. 112) i Labùdë (s. 46) za pi sónô òsta ła blós
fòrma wiel ny lëczbë jastrë. Le no w słowôrzu Gòłąb ka ha słowé słowò dostôwô dëbelt -
ną pòstacjã: „jastrë // ja stra” z dwòma de fi ni cja ma: „1. Wiôlgô Noc, Swiãto Zmart -
wëchw sta niô np. na Jastrë, do Ja strów. 2. (môl.) ôrt roscënë: ja skrow nik, pòl. ja skier
ostry, np. te jastrë, do tëch ja strów” (s. 139). Wszëtczé przëtrôfczi ùżëcô negò jist ni -
ka, tak w òdnie se nim do swiãta, jak téż i roscënë, wëstãpùją w na mie nio nym mù ha -
sło wim ar ti klu w fòrmie wiel ny lëczbë. Téż przi kładë ùżëcô negò sło wa jakò pòzwë
swiãta przëpòdóné w òbre mie nim jinëch ha słowëch ar ti klów słowôrza Gòłąb ka ma ją
fòrmã wiel ny lëczbë: nazéwôcza, pòr. Jastrë bą dą la tos w łżëkwia ce (s.v. łżëkwiat
‘kwiecéń’, s. 221), rodzôcza, pòr. Z leż noscë Ja strów, żëczimë bëlnégò dëgùsa (s.v. leż -
nosc // je leż nosc, s. 208), i dôwô cza, pòr. Mòja stôrô sã na mie ùgrôżô, że mie la tos na
Jastrë wëdëgùje (s.v. ùgra żac sã // ùgrozëc sã 2. ‘grozëc ja czims za miarã’, s. 553). Zôs
w òdnie se nim do roscënë, chòc jinszégò zor tu, pòswiôdczonô òsta ła w nym słowôrzu
fòne ticz no zbli żonô do fòrmë ja stra fòrma pòje din czi lëczbë astra, pòr. „astra, co le -
ma ło wiel. l.: astrë – ôrt kwia tów, co kwit ną na jeséni [nié: ja stra / -ë; co jinégò: òb.
jastrë, w znacz. Wiôlgô Noc], np. tëch astrów, w tëch astrach, z astra ma. Le jednã astrã
òn przëniósł” (s. 13). Tej mòże w jin ten cji au to ra słowôrza téż fòrma pòje din czi lëczbë
ja stra mia bë sã bar żi òdna szac do roscënë jak do swiãt, rów nak òpisënk ha sła taczégò
zróż ni co wa niô nie su gerëje.

Wôrt téż dac bôczënk na sy tu acjã w drëgą stronã, bò jist nik, ja czi fùnkcjonëje
w gwa ro wi ë lëte rac czi kaszëbi znie jakò sin gu la re tan tum, nadzwëkòwò dostôwô fòrmã
wiel ny lëczbë, òsoblëwò temù, że ta czi przëtrôfk wëstą pił w Kaszëbsczim abe ca dle
Wi tol da Bòbrow sczégò i Ka tarzënë Kwiatkòwsczi. W za pi só nym w ti ksąż ce kalãda -
rzo wim przësło wiu kaszëbskô rów nowôrtno ta pòlsczi pòzwë czą du li tur gicznégò rokù
ad went pòja wił sã w apart ny dlô negò sło wa fòrmie wiel ny lëczbë: ad wań ta, jakô òsta -
ła wëmùszonô rimã, pòr. W ad wań ta òdpòcziwô ze mia swiãtô8. Zresz tą na fòrma je nie -
sztan dar dowô zdrzącë téż na fòne tikã, bò na przëmiôr Eu ge niusz Gòłąbk dopùszcziwô

8 W. Bòbrow sczi i K. Kwiat kowskô, Kaszëbsczé abe ca dło. Twój pier szi ele meńtôrz, Gdańsk 2000, s. 55.
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Go łą bek do pu sza dla te go rze czow ni ka tyl ko wer sje brzmie nio we ad went i ad weńt, por.
„ad went // eńt [nié: agwańt, ja dwent, ja gwańt itp.] (s. 9), choć Ra mułt po da je dwie in -
ne wer sje: agweńt (t. II, s. 1) i ja dweńt (t. I, s. 59).

3) Te mat przy pad ków za leż nych 
kom po nen tu rze czow ni ko we go wy ra że nia Wiôldżi Tidzéń

Wiôldżi Tidzéń to ze sta wie nie fra ze olo gicz ne na zy wa ją ce okres po prze dza ją cy świę ta
Wiel kiej No cy, za wie ra ją ce kom po nent tidzéń, w wy pad ku któ re go pro ble my z od mia -
ną do ty czą wy stą pie nia lub nie wy stą pie nia al ter na cji te ma tycz nej oraz jej ty pu.

W gwa rach ka szub skich rze czow nik ten w świe tle słow ni ka Sych ty (t. V, s. 350)
ma od mia nę zróż ni co wa ną te ry to rial nie. Na Ka szu bach pół noc nych i środ ko wych w te -
ma cie te go rze czow ni ka wy stę pu je al ter na cja sa mo gło sko wa é: e, czy li do peł niacz licz -
by po je dyn czej przy bie ra tu po stać ti dze nia, na Ka szu bach po łu dnio wych po ja wia się
zna na rów nież z li te rac kiej pol sz czy zny ilo ścio wa al ter na cja gru po wa Ø: gò, czy li do -
peł niacz licz by po je dyn czej brzmi tu ti god nia, po nad to na He lu spo ty ka się ilo ścio wą
al ter na cję sa mo gło sko wą é: Ø i al ter na cje spół gło sko we dz: d i ń: n, a do peł niacz licz -
by po je dyn czej ma for mę tid na.

Rów nież słow ni ki ka szubsz czy zny li te rac kiej pro po nu ją róż ne wer sje od mia ny te go
wy ra zu. Słow nik Ra muł ta nie po da je dla form de kli na cyj nych rze czow ni ka tidzéń (s.
214) żad nej al ter na cji – za pew ne dla te go, że au tor w ogó le ją w za kre sie obocz no ści é:
e zneu tra li zo wał9. Słow nik Ra muł ta -Tre de ra (s. 370) pro po nu je za sto so wać al ter na cję é:
e, czy li pre fe ru je for mę z é w mia now ni ku licz by po je dyn czej (tidzéń) wo bec form
z e w przy pad kach za leż nych (np. ti dze nia w do peł nia czu licz by po je dyn czej). Słow nik
Go łąb ka pod ha słem tidzéń (s. 537) nie po da je od mia ny z al ter na cją é: e. Po ja wia ją się
tu na to miast for my z sa mo gło ską é w ca łym pa ra dyg ma cie, tj. tidzénia dla do peł nia cza
licz by po je dyn czej, w tim tidzéniu dla miej scow ni ka licz by po je dyn czej, dwa tidzénie dla
mia now ni ka i bier ni ka licz by mno giej i do trzech tidzéniów dla do peł niacza licz by mno -
giej. Obok za le ca nej for my do peł nia cza licz by po je dyn czej bez al ter na cji: tidzénia po -
da je też Go łą bek – ja ko do pusz czal ną? – for mę z al ter na cją sa mo gło sko wą é: Ø, al ter -
na cją spół gło sko wą d: dz oraz z nie ty po wą ilo ścio wą al ter na cją gru po wą Ø: gò, czy li
tigòdnia, któ rą opa tru je kwa li fi ka to rem po lasz. Ostrze ga na to miast Go łą bek przed for -
mą wy łącz nie z al ter na cja mi é: Ø i d: dz, któ rą po prze dza par ty ku łą nié, por. „nié: tid -
na” (s. 537). Mi mo nie uwzględ nie nia w ob rę bie ar ty ku łu ha sło we go po świę co ne go te -
mu rze czow ni ko wi for my wy łącz nie z al ter na cją é: e for ma do peł nia cza licz by po je dyn -
czej ti dze nia po ja wia się w słow ni ku Go łąb ka pod ha słem zle gnąc10 (s. 661), a for ma
mia now ni ka licz by mno giej ti dze nie pod ha słem przińd ny (s. 425).

140 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

9 J. Tre der, Słow nik ję zy ka po mor skie go, czy li ka szub skie go ja ko słow nik... prak tycz ny, op. cit., s. 10.
10 M. Cy bul ski, Pro ble ma ty ka mor fo no lo gicz na w pro ce sie ko dy fi ka cji ka szubsz czy zny na przy kła dzie
sa mo gło sko wych al ter na cji ja ko ścio wych przed koń ców ką ze ro wą rze czow ni ków, Wy daw nic two Uni wer -
sy te tu Gdań skie go, Gdańsk 2008, s. 307.
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dlô negò jist ni ka le no brzëmie niowé wer sje ad went i ad weńt, pòr. „ad went // eńt [nié:
agwańt, ja dwent, ja gwańt itp.] (s. 9), chòc Ramùłt dôwô dwie jinszé wer sje: agweńt (t.
II, s. 1) i ja dweńt (t. I, s. 59).

3) Téma za leżnëch przëpôdków 
kòmpònen tu jist nikòwégò wëra że niô Wiôldżi Tidzéń

Wiôldżi Tidzéń to fra zeòlo gicz ny zestôwk pòzéwa ją cy czas, ja czi je przed swiãtã Wiôldżi
Nocë, ma ją cy w se kòmpònent tidzéń, w przëtrôfkù chtërnégò pro blemë z òdmia ną ti -
ka ją sã wëstą pie niô abò niewëstą pie niô témòwi al ter na cji a téż ji tipù.

W kaszëbsczich gwa rach nen jist nik zdrzącë w Słowôrz Zëchtë (t. V, s. 350) mô
òdmianã te ri to rial no zróż ni co wó ną. Na nor dowëch ë westrzédnëch Kaszëbach w tema -
ce negò jist ni ka wëstãpùje samòzwãkòwô al ter na cja é: e, to je rodzôcz pòje din czi
lëczbë dostôwô tu pòstac ti dze nia, na pôłniowëch Kaszëbach pòjôwiô sã znónô téż
z lëte rac czi pòlaszëznë ji lo scowô grëpòwô al ter nacjô Ø: gò, to je rodzôcz pòje din czi
lëczbë brzëmi tu ti god nia, co wi cy na Hélu spòtikô sã ji lo sco wą samòzwãkòwą al ter -
nacjã é: Ø i we spółzwãkòwé al ter na cje dz: d i ń: n, a rodzôcz pòje din czi lëczbë mô
fòrmã tid na.

Téż słowôrze lëte rac czi kaszëbiznë bédëją roz ma jité wer sje òdmianë negò sło wa.
Słowôrz Ramùłta nie dôwô dlô de kli na cyjnëch fòrmów jist ni ka tidzéń (s. 214) ni żód -
ny al ter na cji – mést temù, że au tor czësto jã w òbre mie nim òbòczno scy é: e zneu tra li -
zowôł9. Słowôrz Ramùłta -Trédra (s. 370) bédëje wëzwëskac al ter nacjã é: e, to je na
przódkù stôwiô fòrmã z é w nazéwôczu pòje din czi lëczbë (tidzéń) procëm fòrmów
z e w za leżnëch przëtrôfkach (np. ti dze nia w rodzôczu pòje din czi lëczbë). Słowôrz
Gòłąb ka pòd hasłã tidzéń (s. 537) nie dôwô òdmianë z al ter na cją é: e. Zôs pòjôwia ją
sã tu fòrmë z samòzwãkã é w ca łim pa ra dig ma ce, tj. tidzénia dlô rodzôcza pòje din czi
lëczbë, w tim tidzéniu dlô nazéwôcza pòje din czi lëczbë, dwa tidzénie dlô nazéwôcza
i dôwô cza wiel ny lëczbë i do trzech tidzéniów dlô rodzôcza wiel ny lëczbë. Kòl zalécó -
ny fòrmë rodzôcza pòje din czi lëczbë bez al ter na cji: tidzénia Gòłąbk dôwô téż – jakò
dopùszczal ną? – fòrmã z samòzwãkòwą al ter na cją é: Ø, spółzwãkòwą al ter na cją d: dz
a téż z nie ti picz ną ji lo sco wą al ter na cją grëpòwą Ø: gò, to je tigòdnia, ja ką céchùje kwa -
li fi ka torã po lasz?. Zôs Gòłąbk òstrzégô przed fòrmą le no z al ter na cja ma é: Ø i d: dz,
jaczé pòprzédzô par tikùłą nié, pòr. „nié: tid na” (s. 537). Chòc nie òsta ła ùwzglãdnionô
w òbre mie nim ha słowégò ar ti kla na mie nionémù nemù jist nikòwi fòrma blós z al ter na -
cją é: e fòrma rodzôcza pòje din czi lëczbë ti dze nia pòjôwiô sã w słowôrzu Gòłąb ka pòd
hasłã zle gnąc10 (s. 661), a fòrma nazéwôcza wiel ny lëczbë ti dze nie pòd hasłã przińd -
ny (s. 425).

9 J. Tre der, Słow nik ję zy ka po mor skie go, czy li ka szub skie go ja ko słow nik... prak tycz ny, op. cit., s. 10.
10 M. Cy bul ski, Pro ble ma ty ka mor fo no lo gicz na w pro ce sie ko dy fi ka cji ka szubsz czy zny na przy kła dzie
sa mo gło sko wych al ter na cji ja ko ścio wych przed koń ców ką ze ro wą rze czow ni ków, Wy daw nic two Uni wer -
sy te tu Gdań skie go, Gdańsk 2008, s. 307.
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War to by chy ba pro pa go wać od mia nę z al ter na cją tidzéń: ti dze nia, któ ra po świad -
czo na zo sta ła rów nież w Słow ni ku gwar ka szub skich Ber nar da Sych ty (choć tyl ko na
ob sza rze Ka szub pół noc nych i środ ko wych).

II. Pro ble my do ty czą ce form po szcze gól nych przy pad ków

1) Do peł niacz licz by mno giej z koń ców ką -ów lub z koń ców ką ze ro wą
We współcze snym ka szub skim języ ku li te rac kim, po dob nie jak w gwa rach ka szub -
skich, w do pełnia czu licz by mno giej wszyst kich ro dza jów mo że wy stępo wać końców -
ka -ów, możli wa jest też jed nak końców ka ze ro wa11. Często for mie rze czow ni ka w do -
pełnia czu licz by mno giej z końców ką ze ro wą to wa rzy szą obocz no ści w te ma cie rze -
czow ni ka. Przy kła dem spe cy ficz ne go uży cia końców ki ze ro wej jest zna ne przy sło wie,
no to wa ne m.in. przez Sych tę: Rëbôcë żëją z rib, Lesôcë z grzib (t. II, s. 333), w któ rym
wy stąpi ły dwa rze czow ni ki w do pełnia czu licz by mno giej z końców ką ze ro wą, choć w
wy pad ku dru gie go z nich for ma do pełnia cza licz by mno giej jest iden tycz na z for mą
mia now ni ka licz by po je dyn czej. Je śli cho dzi o słow ni ki ka szubsz czy zny li te rac kiej, to
końców ka ze ro wa często po ja wia się w słow ni ku Ra mułta, a zde cy do wa nie rza dziej w
słow ni ku Go łąb ka.

Wąt pli wo ści co do wy bo ru jed nej z dwu końcó wek: ze ro wej lub -ów do ty czą m.in.
nazw świąt do rocz nych, gdyż ze względu na du żą fre kwen cję tek sto wą częściej niż in -
ne wy ra zy za cho wu ją one for my ar cha icz ne. 

Gòdë – Gód//Gòdów
Sych ta po da je tyl ko for mę z koń ców ką ze ro wą gód, za rów no w przy ha sło wej in for -

ma cji gra ma tycz nej, jak i w cy ta tach ilu stru ją cych uży cie te go wy ra zu, któ ry mi są przy -
sło wia: Kòle Gód elt ka jak miód i Do gód sétme po gód (t. I s. 335). Rów nież w słow -
ni ku Ra muł ta wy stę pu je wy łącz nie for ma gód, za rów no pod ha słem „gòdë, gód, l.mn.,
1. ‘go dy’, 2. ‘świę to Bo że go Na ro dze nia’ ” (t. I, s. 43), jak i w ob rę bie trzech in nych
ha seł: „gòwni ce, -ic, l.mn., ‘wy chod ki, gno jow nia’ ” (t. II, s. 15), „helt ka, -czi, ż., ‘owoc
dzi kiej, po lnej ja bło ni, psiar ka’ ” (t. I, s. 50) i „òkòło, przy im., ‘oko ło (pew ne go miej -
sca lub cza su)’ ” (t. I, s. 225). Dwa pierw sze wy ra zy ha sło we zo sta ły prze ję te przez Ra -
muł ta z za re je stro wa ne go przez Cey no wę przy sło wia Òkòło Gód helt ka jak miód, a òkòło
Gro mic wëji miesz jã z gòwnic, ob ja śnio ne go w na stę pu ją cy spo sób: ‘oko ło świąt Bo -
że go Na ro dze nia na wet psian ka, tj. kwa śne jabł ko z bra ku in nych sma ku je jak miód,
a oko ło Grom nic wyj miesz ją na wet z wy chod ków [od cho dów]’ (s.v. gòwni ce), tyl ko
pod ha słem òkòło po da ny zo stał przy kład nie sfra ze olo gi zo wa ny, mia no wi cie wy ra że -
nie przy im ko we òkòło Gód. Na to miast w słow ni ku La bu dy wy stąpi ła tyl ko for ma z
końców ką -ów: go dów (s. 39), a w słow ni ku Go łąb ka, choć w ob rębie ar ty ku łu ha sło -
we go po święco ne go wy ra zo wi gòdë ‘czas midzë Bòżim Na ro dze nim a No wim Rokã’

11 Por. E. Bre za, J. Tre der, Gra ma ty ka ka szub ska. Za rys po pu lar ny, Gdańsk 1981, s. 112, 114.
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Mést wôrt bë pro pagòwac òdmianã z al ter na cją tidzéń: ti dze nia, jakô pòswiôdc-
zonô òsta ła téż w Słow ni ku gwar ka szub skich Ber na ta Zëchtë (chòc le no na nor dowëch
ë westrzédnëch Kaszëbach).

II. Pro blemë ti ka jącé sã fòrmów apartnëch przëtrôfków

1) Rodzôcz wiel ny lëczbë z kùnôszkã -ów abò z ze ro wim kùnôszkã 
We we spół cza snym kaszëbsczim lëte rac czim jãzëkù, pòdo bno jak w kaszëbsczich gwa -
rach, w rodzôczu wiel ny lëczbë wszëtczich ôrtów mòże wëstãpòwac kùnôszk ów, rów -
nak mòżlëwi je téż ze ro wi kùnôszk11. Czãsto fòrmie jist ni ka w rodzôczu wiel ny lëcz-
bë z ze ro wim kùnôszkã to wa rzą òbòcznoscë w tema ce jist ni ka. Przi kładã òsoblëwégò
ùżëcô ze rowégò kùnôszka je znóné przësło wié, za pi sóné m.jin. bez Zëchtã: Rëbôcë
żëją z rib, Lesôcë z grzib (t. II, s. 333), w ja czim wëstą piłë dwa jist ni czi w rodzôczu
wiel ny lëczbë z ze ro wim kùnôszkã, chòc w przëtrôfkù drëdżégò z nich fòrma rodzôcza
wiel ny lëczbë je jistnô jak fòrma nazéwôcza pòje din czi lëczbë. Żlë ji dze ò słowôrze
lëte rac czi kaszëbiznë, to ze ro wi kùnôszk czãsto pòjôwiô sã w słowôrzu Ramùłta, a zde -
cy do wó nie rza dzy w słowôrzu Gòłąb ka.

Wątplëwòscë co do wëbiéru jednégò z dwùch kùnôszków: ze rowégò abò ów ti ka -
ją sã m.jin. pòzwów do rocznëch swiãt, bò stądka, że mają wiôlgą tek sto wą fre kwencjã
czãscy jak jinszé sło wa zachòwùją òne ar cha jiczné fòrmë. 

Gòdë – Gód//Gòdów
Zëchta dôwô le fòrmã z ze ro wim kùnôszkã gód, tak w kòlha sło wim gra ma ticz -

nym wia dle, jak téż i w cy ta tach òbrazëjącëch ùżëcé negò sło wa, ja czi ma są przësło -
wia: Kòle Gód elt ka jak miód i Do gód sétme po gód (t. I s. 335). Téż w słowôrzu
Ramùłta wëstãpùje le no fòrma gód, tak pòd hasłã „gòdë, gód, l.mn., 1. ‘go dy’, 2.
‘świę to Bo że go Na ro dze nia’ ” (t. I, s. 43), jak téż i w òbre mie nim trzech jinëch ha -
słów: „gòwni ce, -ic, l.mn., ‘wy chod ki, gno jow nia’ ” (t. II, s. 15), „helt ka, -czi, ż.,
‘owoc dzi kiej, po lnej ja bło ni, psiar ka’ ” (t. I, s. 50) i „òkòło, przy im., ‘oko ło (pew -
ne go miej sca lub cza su)’ ” (t. I, s. 225). Dwa pierszé ha słowé sło wa òstałë przëjãté
bez Ramùłta z za pi sónégò bez Cenôwã przësło wia Òkòło Gód helt ka jak miód, a òkòło
Gro mic wëji miesz jã z gòwnic, tak wëdo lma czonégò: ‘oko ło świąt Bo że go Na ro dze -
nia na wet psian ka, tj. kwa śne jabł ko z bra ku in nych sma ku je jak miód, a oko ło Grom -
nic wyj miesz ją na wet z wy chod ków [od cho dów]’ (s.v. gòwni ce), le no pòd hasłã
òkòło òstôł pòdó ny nie sfra zeòlo gi zo wó ny przikłôd, ji dze ò przëmiónkòwé wëra że -
nié òkòło Gód. Zôs w słowôrzu Labùdë wëstą pi ła le fòrma z kùnôszkã ów: go dów
(s. 39), a w słowôrzu Gòłąb ka, chòc w òbre mie nim ha słowégò ar ti kla na mie nionémù
słowù gòdë ‘czas midzë Bòżim Na ro dze nim a No wim Rokã’ (s. 119) fòrma rodzô-
cza nie òsta ła ùżëtô, to fòrma gòdów pòjôwiô sã w òbre mie nim dwùch jin szich 

11 Pòr. E. Bre za, J. Tre der, Gra ma ty ka ka szub ska. Za rys po pu lar ny, Gdańsk 1981, s. 112, 114.
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(s. 119) for ma do pełnia cza nie zo sta ła uży ta, to for ma gòdów po ja wia ła się w ob rębie
dwu in nych ha seł związa nych z okre sem Bo że go Na ro dze nia (s.v. gòdny, gòdo wi, s. 119),
pod czas gdy for ma gód w tym słow ni ku w ogó le nie zo sta ła za re je stro wa na. 

Jastrë – Ja strów//Ja ster//Jastr
Ber nard Sych ta w swo im słow ni ku dla do pełnia cza na zwy Jastrë (t. II, s. 85) po dał

dwie for my: częst szą z końców ką -ów: Ja strów i rzad szą z końców ką ze ro wą i al ter na -
cją Ø do e: Ja ster12. Ste fan Ra mułt (t. I, s. 61), a za nim Je rzy Tre der (s. 112), rów nież
do pusz cza ją dwie for my do pełnia cza, ale z za pi su z uży ciem na wia su: Jastrë, Jastr
(ów) wy ni ka, że for ma z końców ką ze ro wą nie za wie ra wstaw ne go e (Jastr); za pis ten
nie mó wi jed nak nic o fre kwen cji obu form. W słow ni ku La bu dy (s. 46) i Go łąb ka13

(s. 139) znaj dzie my na to miast tyl ko for mę Ja strów. Ka szub skie słow ni ki re je stru ją więc
trzy różne for my do pełnia cza tej na zwy: Ja strów, Ja ster i Jastr.

Ze loné Swiąt czi – Ze lonëch Swiątk //Ze lonëch Swiąt ków
Ber nard Sych ta pod ha słem Swiąt czi plt (t. V, s. 196) od sy ła jącym do Ze loné Swiąt -

czi po da je tyl ko jed ną po stać do pełnia cza, z końców ką ze ro wą, czy li Swiątk, po dob nie
jak pod ha słem przed swiąt czi ‘czas między Wnie bo wstąpie niem a Zie lo ny mi Święta -
mi’, ozna czo nym ja ko for ma ar cha icz na (t. IV, s. 182), po świad cza w tej funk cji tyl ko
for mę przed swiątk. Je dy nie po stać swiątk re je stru je rów nież Ste fan Ra mułt (t. I, s. 206),
a za nim Je rzy Tre der (s. 357) dla wy ra zu „swiąt czi, ątk, l.mn., ‘święta, dni świątecz -
ne’„. Alek san der La bu da w ogó le nie no tu je te go ha sła. Je dy nie Eu ge niusz Go łąbek w
ha śle „swiąt czi – Ze loné Swiąt czi – swiãto Ze sła niô Dëcha Swiãtégò” do pusz cza dwie
obocz ne for my do pełnia cza: Do Ze lonëch Swiątk//-tków (s. 506).

Zôpùstë – zôpùst//zôpùsti//zôpùstów
Ber nard Sych ta w opi sie gra ma tycz nym do ty czą cym ha sła zôpùstë plt ‘ostat nie dni kar -

na wa łu, po cząw szy od nie dzie li do wtor ku przed Śro dą Po piel co wą’ (t. VI, s. 185) in for -
mu je o trzech obocz nych for mach do peł nia cza te go wy ra zu: z koń ców ką ze ro wą: zôpùst,
z koń ców ką i: zôpùsti i z koń ców ką ów: zôpùstów. Słow ni ki ka szubsz czy zny li te rac kiej
po da ją tyl ko jed ną for mę. Ste fan Ra mułt (t. II, s. 81), a za nim Je rzy Tre der (s. 439) no -
tu ją tyl ko for mę z koń ców ką ze ro wą: „zôpùstë, zôpùst, l.mn.”, na to miast Eu ge niusz Go -
łą bek – tyl ko for mę z koń ców ką -ów: „zôpùstë [akc. zô-], np. do zôpùstów” (s. 670).
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12 Por. tu rów nież za no to wa ną w słow ni ku Sych ty for mę do peł nia cza licz by mno giej rze czow ni ka so -
stra o po sta ci so ster, co jest o ty le in te re su ją ce, że po ja wia się tu wstaw ne e, któ re go brak w for mach mia -
now ni ka licz by po je dyn czej rze czow ni ków mę skich ty pu domk, stółk jest ce chą spe cy ficz nie ka szub ską.
13 War to chy ba zwró cić uwa gę na to, że Go łąbk pre fe ru je tu for my z bra kiem e ru cho me go w do peł -
nia czu licz by mno giej, a for my z roz po wszech nio ną koń ców ką ze ro wą sta wia na dru gim miej scu, por.
np. pod ha słem biał ka: do tëch białk // -ków (s. 24), choć w in nym miej scu przed kła da for mę z koń ców -
ką -ów nad for mę z koń ców ką ze ro wą, któ ra wy ma ga ła by al ter na cji, por. np. głos ża bów pod ha słem
skrzek (s. 474).
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ha słów zrze szonëch z gòdo wim cządã (s.v. gòdny, gòdo wi, s. 119), a fòrma gód w nym
słowôrzu ni jak nie òsta ła za pi sónô.

Jastrë – Ja strów//Ja ster//Jastr
Ber nat Zëchta w swòjim słowôrzu dlô rodzôcza pòzwë Jastrë (t. II, s. 85) dôł dwie

fòrmë: czãstszą z kùnôszkã ów: Ja strów i rzôdszą z ze ro wim kùnôszkã i al ter na cją Ø
do e: Ja ster12. Szte fón Ramùłt (t. I, s. 61), a za nim Je rzi Tréder (s. 112), téż dopùszczi -
wa ją dwie fòrmë rodzôcza, ale z za pi su z ùżëcym nôwiôsu: Jastrë, Jastr (ów) wëchôdô,
że fòrma z ze ro wim kùnôszkã nie zawiérô wstôwnégò e (Jastr); rów nak nen za pis nic
nie gôdô ò fre kwen cji nëch dwùch fòrmów. W słowôrzu Labùdë (s. 46) i Gòłąb ka13

(s. 139) zôs nalézemë le fòrmã Ja strów. Kaszëbsczé słowôrze za pisëją wiãc trzë fòrmë
rodzôcza ti pòzwë: Ja strów, Ja ster i Jastr.

Ze loné Swiąt czi – Ze lonëch Swiątk //Ze lonëch Swiąt ków
Ber nat Zëchta pòd hasłã Swiąt czi plt (t. V, s. 196), jaczé òdsélô do Ze loné Swiąt czi

dôwô le jed nã pòstac rodzôcza, z ze ro wim kùnôszkã, to je Swiątk, pòdo bno jak pòd hasłã
przed swiąt czi ‘czas mię dzy Wnie bo wstą pie niem a Zie lo ny mi Świę ta mi’, nacéchòwó -
nym jak no ar cha jicznô fòrma (t. IV, s. 182), pòswiôdczô w ti fùnkcji le fòrmã przed -
swiątk. Le no pòstac swiątk za pisëje téż Szte fón Ramùłt (t. I, s. 206), a za nim Je rzi
Tréder (s. 357) dlô sło wa „swiąt czi, ątk, l.mn., ‘świę ta, dni świą tecz ne’ ”. Alek san der
Labùda nijak nie za pisëje negò ha sła. Blós Eu ge niusz Gòłąbk w ha sle „swiąt czi – Ze -
loné Swiąt czi – swiãto Ze sła niô Dëcha Swiãtégò” dopùszcziwô dwie òbòczné fòrmë
rodzôcza: Do Ze lonëch Swiątk//-tków (s. 506).

Zôpùstë – zôpùst//zôpùsti//zôpùstów
Ber nat Zëchta w gra ma ticz nym òpisënkù ti ka ją cym sã ha sła zôpùstë plt ‘ostat nie

dni kar na wa łu, po cząw szy od nie dzie li do wtor ku przed Śro dą Po piel co wą’ (t. VI, 
s. 185) dôwô wia dło ò trzech òbòcznëch fòrmach rodzôcza negò sło wa: z ze ro wim
kùnôszkã: zôpùst, z kùnôszkã i: zôpùsti i z kùnôszkã ów: zôpùstów. Słowôrze lëte -
rac czi kaszëbiznë dôwa ją le jed nã fòrmã. Szte fón Ramùłt (t. II, s. 81), a za nim Je -
rzi Tréder (s. 439) za pisëją le fòrmã z ze ro wim kùnôszkã: „zôpùstë, zôpùst, l.mn.”,
zôs Eu ge niusz Gòłą bek – le no fòrmã z kùnôszkã ów: „zôpùstë [akc. zô-], np. do
zôpùstów” (s. 670).

12 Pòr. tu téż za pi só ną w słowôrzu Zëchtë fòrmã rodzôcza wiel ny lëczbë jist ni ka so stra, jakô mô pòstac
so ster, co je ò tëli za ji ma jącé, że pòjôwiô sã tu wstôwné e, jaczégò felëje w fòrmach nazéwôcza pòje -
din czi lëczbë chłop sczich jist ni ków ôrtu domk, stółk i je znan ką òsoblëwò kaszëbską.
13 Mést wôrt dac bôczënk na to, że Gòłąbk na pier szim môlu stôwiô fòrmã z brakã rësznégò e
w rodzôczu wiel ny lëczbë, a fòrmë z rozpòwszech nio nym ze ro wim kùnôszkã stôwiô na drëdżim môlu,
pòr. np. pòd hasłã biał ka: do tëch białk // -ków (s. 24), chòc w jin szim môlu przedkłôdô fòrmã z kùnôszkã
-ów nad fòrmã z ze ro wim kùnôszkã, ja czi bë wëmôgôł al ter na cji, pòr. np. głos ża bów pòd hasłã skrzek
(s. 474).
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2) Do peł niacz licz by mno giej z koń ców ką ze ro wą z al ter na cją lub bez al ter na cji

Brak wstaw ne go e: Ze lonëch Swiątk
W re je stro wa nej przez więk szość ka szub skich słow ni ków for mie do peł nia cza z koń -

ców ką ze ro wą wy ra zu Swiąt czi, wcho dzą ce go w skład na zwy Ze loné Swiąt czi, nie po -
ja wia się wstaw ne e wy stę pu ją ce w pol skim ekwi wa len cie tej na zwy.

Brak al ter na cji sa mo gło ski no so wej: swiãt
We dług Słow ni ka gwar ka szub skich Ber nar da Sych ty w do peł nia czu licz by mno -

giej rze czow ni ka swiãto (t. V, s. 196) nie za cho dzi al ter na cja sa mo gło ski no so wej ã: ą
i rze czow nik ten przy bie ra po stać swiãt. W słow ni ku Ra muł ta (t. I, s. 206), a za tem
i Ra muł ta Tre de ra (s. 357) brak in for ma cji o tej for mie gra ma tycz nej rze czow ni ka
„swiãto, -a, n., świę to”, zaś w słow ni ku La bu dy w ogó le nie ma te go ha sła. Na to miast
słow nik Go łąb ka ostrze ga przed obocz no ścią ã: ą w wy ra zie swiãto, por. za pis „swiãt
(nie: swiąt)” (s. 507). For ma swiãt od no to wa na jest też 7-krot nie w ar ty ku łach ha sło -
wych in nych wy ra zów (s.v. blëżi, s. 30; gòdo wi, s. 119; mie sąc, s. 233; òbczas, s. 294;
swiãti, s. 506; swiãto, s. 507; ùlu bio ny, s. 556). Po nad to Eu ge niusz Go łą bek kil ka krot -
nie prze strze ga przed for mą swiąt we Wskôzach kaszëbsczégò pisënkù: „W przërów na -
nim z pòlsczim jãzëkã mómë tu no sówkã przédnią. Mó wimë tej, np. We sołëch swiãt!”14.

Przy pi sa niu ka szub skich tek stów, a tak że w pra cy re dak cyj nej i dy dak tycz nej war to,
a na wet nie kie dy trze ba zwra cać uwa gę na do bór wła ści we go pa ra dyg ma tu od mia ny lub
wy bór od po wied nich koń có wek flek syj nych (nie za po mi na jąc o tym, że nie do pusz czo -
ne do ję zy ka li te rac kie go pa ra dyg ma ty i koń ców ki mo gą się po ja wić w tek stach gwa -
ro wych), ma to bo wiem za sad ni cze zna cze nie przy ko dy fi ka cji ka szub skie go ję zy ka li -
te rac kie go: po rząd ku je ów ję zyk, pro wa dząc do wy zby cia się nie po trzeb nych du ble -
tów. Z dru giej stro ny owe du ble ty, je śli do ty czą wy ra zów kul tu ro wo waż nych, a do ta -
kich na le żą na zwy świąt, ob rzę dów, za baw, zwy cza jów i okre sów ro ku ob rzę do we go,
mo gą sta no wić bo gac two ję zy ka, słu żą ce nie pod trzy ma niu je go funk cji in for ma cyj -
nej, lecz peł nie niu przez nie go funk cji wy znacz ni ka toż sa mo ści et nicz nej i/lub lo kal -
nej po przez od wo ła nie się do dzie jów ję zy ka ka szub skie go, za rów no w je go róż nych
od mia nach te ry to rial nych (tj. do ka szubsz czy zny gwa ro wej), jak i na róż nych eta pach
stan da ry za cji (tj. do ka szubsz czy zny li te rac kiej).

146 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

14 E. Gòłąbk Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù..., op. cit., s. 56. Por. też s. 53 i 55.
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2) Rodzôcz wiel ny lëczbë z ze ro wim kùnôszkã z al ter na cją abò bez al ter na cji

Brak wstôwnégò e: Ze lonëch Swiątk
W za pi só ny bez wiãkszosc kaszëbsczich słowôrzów fòrmie rodzôcza z ze ro wim

kùnôszkã sło wa Swiąt czi, wchôda jącégò w skłôd pòzwë Ze loné Swiąt czi, nie pòjôwiô
sã wstôwné e, jaczé wëstãpùje w pòlsczim ekwi wa len ce ti pòzwë.

Brak al ter na cji no sowégò samòzwãkù: swiãt
We dle Słow ni ka gwar ka szub skich Ber na ta Zëchtë w rodzôczu wiel ny lëczbë jist -

ni ka swiãto (t. V, s. 196) nie zachôdô al ter na cja no sowégò samòzwãkù ã: ą i nen jist -
nik dostôwô pòstac swiãt. W słowôrzu Ramùłta (t. I, s. 206), temù téż i Ramùłta Trédra
(s. 357) felëje wia dła ò ti gra ma ticz ny fòrmie jist ni ka „swiãto, -a, n., świę to”„, zôs
w słowôrzu Labùdë ni ma nijak negò ha sła. Zôs słowôrz Gòłąb ka òstrzégô przed
òbòczno scą ã: ą w sło wie swiãto, pòr. za pisënk „swiãt (nié: swiąt)” (s. 507). Fòrma swiãt
òdno to wónô je téż 7 ra zy w ha słowëch ar ti klach jinëch sło wów (s.v. blëżi, s. 30; gòdo -
wi, s. 119; mie sąc, s. 233; òbczas, s. 294; swiãti, s. 506; swiãto, s. 507; ùlu bio ny, s. 556).
Co wi cy, Eù ge niusz Gòłąbk czi le ra zy przestrzégô przed fòrmą swiąt we Wskôzach
kaszëbsczégò pisënkù: „W przërów na nim z pòlsczim jãzëkã mómë tu no sówkã przédnią.
Mó wimë tej, np. We sołëch swiãt!”14.

Kòle pi sa niô kaszëbsczich tek stów, a téż w re dak cyj ny i pòùcze nio wi robòce wôrt,
a nierôz na wet ka je mùsz dac bôczënk na do biér gwôscëwégò pa ra dig ma tu òdmianë
abò wëbiér bëlnëch flek syjnëch kùnôszków (nie za bi wa jącë ò tim, że nie dopùszczoné
do lëte racczégò jãzëka pa ra dig matë i kùnôszczi mògą pòja wiac sã w gwa rowëch tek -
stach), bò mô to dërżéniowé zna cze nié kòl kòdi fi ka cje kaszëbsczégò lëte racczégò
jãzëka: pòrządkùje nen jãzëk, pro wa dząc do wëzbëcô sã niebrëkòwnëch du ble tów.
Z drëdżi stronë ne du bletë, żlë ti ka ją sã sło wów kùltu rowò wôżnëch, a do ta czich słëcha -
ją pòzwë swiãt, òbrzãdów, za ba wów, zwëków i czą dów òbrzãdowégò rokù, mògą sta -
no wic bòkad nosc jãzëka, słu żącë nié pòdtrzi ma nim jegò jinfòrma cyj ny fùnkcje, ale
peł nie nim bez niegò fùnkcje wëznacz ni ka et nicz ny i/abò òbéńdo wi ju wer notë bez
òdwòła nié sã do dze jów kaszëbsczégò jãzëka, tak w jegò roz ma jitëch te ri to rialnëch
òdmia nach (tj. do gwa ro wi kaszëbiznë), jak téż i na roz ma jitëch eta pach sztan da ri za -
cji (tj. do lëte rac czi kaszëbiznë).

14 E. Gòłąbk Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù..., op. cit., s. 56. Pòr. téż s. 53 i 55.
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Ró ża Wo siak-Śli wa (Uni wer sy tet Gdań ski)

Na zwy po traw od bi ciem ro ku
ob rzę do we go na Ka szu bach

17 ma ja 2007 r. mia łam moż li wość wy gło sze nia w Tu le – sto li cy ro syj skich sa mo wa rów,
bro ni i pier ni ków – re fe re tu Na zwy ciast od bi ciem ro ku ob rzę do we go na Ka szu bach1. Do
na pi sa nia po wyż szej pra cy skło ni ły mnie re flek sje po kwe ren dzie ka szub skich słow ni ków,
ar ty ku łów i ksią żek ku char skich2. Oka za ło się bo wiem, że na Ka szu bach przez wie le dzie -
siąt ków lat zna na by ła tra dy cja pie cze nia ciast wiel ko post nych, wiel ka noc nych, do żyn -
ko wych, bo żo na ro dze nio wych, no wo rocz nych, po grze bo wych i in nych.

Wśród ciast wiel ko post nych na plan pierw szy wy su wał się pòpiel nik ‘pla cek z resz -
ty cia sta od pącz ków za pust nych pie czo ny w po pie le we wto rek wie czo rem przed Śro -
dą Po piel co wą’: „Ùpiec pòpiel ni ka.” (Go chy, rza dziej Za bo ry) Sych IV 139; wiel ka -
noc nych: krąg ‘daw ne cia sto ob rzę do we w po sta ci wień ca, wy pie ka ne na Wiel ki Czwar -
tek, szcze gól nie w Puc ku i Wej he ro wie’: „Na Wiel dżi Czwiôrtk wszësce piekôrze le
krãgle pieklë.” Sych II 243, krãdżel ‘daw ne cia sto ob rzę do we w po sta ci wień ca, wy pie -
ka ne na Wiel ki Czwar tek, szcze gól nie w Puc ku i Wej he ro wie’ Sych II 243, Goł 183; do -
żyn ko wych: przëplësni ca ‘daw ne cia sto ob rzę do we wy pie ka ne z oka zji do ży nek ze świe -
żej mą ki i wo dy’: „Przëplësni ca wëzdrza ła jak przëplësłô ża ba.” (Kę pa Żar no wiec ka)

1 R. Wo siak-Śli wa, Na zwy ciast od bi ciem ro ku ob rzę do we go na Ka szu bach, [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 [Ro sja],
2007, s. 125-128.
2 Na le ży tu przy wo łać pra ce: W. Bo ryś, H. Po po wska -Ta bor ska, Słow nik ety mo lo gicz ny ka szubsz czy -
zny, t. I -VI, War sza wa, 1995-2010; J. El l wart, Tra dy cyj na kuch nia ka szub ska, Gdy nia, 2010; E. Gòłąbk,
Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny, Gdańsk, 2005; E. Go łąbk, Roz mów ki ka szub skie, Gdy nia, 1992; Kuch -
nia po mor ska, red. B. Di trich, D. Słu bik, Gdańsk, 1998; Ku li nar ny atlas Po mo rza, Gdańsk, 2009; 
A. La bu da, Słow ni czek ka szub ski, red. H. Po po wska -Ta bor ska, Z. To po liń ska, War sza wa, 1960; A. La -
bu da, Słow nik pol sko -ka szub ski, red. J. Tre der, Gdańsk, 1981; A. La bu da, Słowôrz ka szub sko -pol sczi,
red. E. Bre za, Gdańsk, 1982; I. Me jer, Bab ci ne prze pi sy „Po me ra nia”, 2006, nr 3, s. 12-13; T. Mia zgow -
ska, Kuch nia ka szub ska, War sza wa, 2006; W. Nie miec, Ò tim, jak przódë lat Kaszëbi warzëlë. Ga wę dy
o daw nej ka szub skiej kuch ni, Wła dy sła wo wo, 2004; W. Nie miec, Tra dy cyj na kuch nia ka szub ska, Gdańsk,
2006; S. Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go, czy li ka szub skie go, sca lił i znor ma li zo wał J. Tre der,
Gdańsk, 2003; B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, t. I -VII, Wro cław, 1967-1976;
J. Trep czyk, Słow nik pol sko -ka szub ski, red. J. Tre der, t. I -II, Gdańsk, 1994.
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Ró ża Wòszôk -Slëwa (Gduń sczi Ùni wer sy tet)

Pòzwë pòtra wów òdbi cym
òbrzãdowégò rokù na Kaszëbach

17 ma ja 2007 r. mia jem leż nosc wëgło sze niô re fe ra tu w Tu le – stolëcë ru sczich
samòwa rów, bro ni ë pie prz ni ków – re fe ra tu Na zwy ciast od bi ciem ro ku ob rzę do we go
na Ka szu bach1. Do na pi sa niô negò dokôzu pòdskacëłë mie przemëslënczi pò kwe -
ren dze kaszëbsczich słowôrzów, ar ti klów ë kùchar sczich ksąż ków2. Bò òkôza ło sã, że
na Kaszëbach bez wie le dze sąt ków lat znónô bëła tra dicjô pie cze niô wiôlgòpòstnëch,
ja strowëch, òżni wi nowëch, gòdowëch, nowòrocznëch, pògrzebòwëch i jin szich
kùchów.

We strzód wiôlgòpòstnëch kùchów na pier szim môlu béł pòpiel nik ‘kùch z néżczi
ca sta òd zôpùstnëch pùrclów pie kłi w pòpie le we wtórk przed Pòpiel ną Strzo dą’: „Ùpiec
pòpiel ni ka.” (Gòchë, rza dzy Zabòrë) Sych IV 139; ja strowëch: krąg ‘dôwné òbrzãdo -
wi kùch w pòstacëji wiéńca, pie kłi na Wiôldżi Czwiôrtk, òsoblëwò w Pùckù i Wej ro -
wie’: „Na Wiel dżi Czwiôrtk wszëscë piekôrze le krãgle pieklë.” Sych II 243, krãdżel
‘dôwny òbrzãddo wi kùch w pòstacëji wiéńca, pie kłi na Wiôldżi Czwiôrtk, òsoblëwò
w Pùckù i Wej ro wie’ Sych II 243, Goł 183; òżni wi nowëch: przëplësni ca ‘dôwny
òbrzãdo wi kùch pie kłi z leż noscë òżni wi nów ze swiéżi mą czi i wòdë’: „Przëplësni ca
wëzdrza ła jak przëplësłô ża ba.” (Żar no wieckô Kãpa) Sych IV 200, Trep I 85, Goł 421,

1 R. Wo siak-Śli wa, Na zwy ciast od bi ciem ro ku ob rzę do we go na Ka szu bach, [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 [Ro sja],
2007, s. 125-128.
2 Nót je tuwò rzec ò dokôzach: W. Bo ryś, H. Po po wska -Ta bor ska, Słow nik ety mo lo gicz ny ka szubsz -
czy zny, t. I -VI, War sza wa, 1995-2010; J. El l wart, Tra dy cyj na kuch nia ka szub ska, Gdy nia, 2010; E.
Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny, Gdańsk, 2005; E. Go łąbk, Roz mów ki ka szub skie, Gdy nia, 1992;
Kuch nia po mor ska, red. B. Di trich, D. Słu bik, Gdańsk, 1998; Ku li nar ny atlas Po mo rza, Gdańsk, 2009;
A. La bu da, Słow ni czek ka szub ski, red. H. Po po wska -Ta bor ska, Z. To po liń ska, War sza wa, 1960; A. La -
bu da, Słow nik pol sko -ka szub ski, red. J. Tre der, Gdańsk, 1981; A. La bu da, Słowôrz ka szub sko -pol sczi,
red. E. Bre za, Gdańsk, 1982; I. Me jer, Bab ci ne prze pi sy „Po me ra nia”, 2006, nr 3, s. 12-13; T. Mia zgow -
ska, Kuch nia ka szub ska, War sza wa, 2006; W. Nie miec, Ò tim, jak przódë lat Kaszëbi warzëlë. Ga wę dy
o daw nej ka szub skiej kuch ni, Wła dy sła wo wo, 2004; W. Nie miec, Tra dy cyj na kuch nia ka szub ska, Gdańsk,
2006; S. Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go, czy li ka szub skie go, sca lił i znor ma li zo wał J. Tre der,
Gdańsk, 2003; B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, t. I -VII, Wro cław, 1967-1976;
J. Trep czyk, Słow nik pol sko -ka szub ski, red. J. Tre der, t. I -II, Gdańsk, 1994.
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Sych IV 200, Trep I 85, Goł 421, ża bic ‘ob rzę do we pie czy wo z mą ki i wo dy, po da wa -
ne nie gdyś pod czas do ży nek, przy po mi na ją ce swym pła skim kształ tem ża bę’ (pn -zach)
Sych VI 265; bo żo na ro dze nio wych: kra mónk ‘ob rzę do we cia sto gwiazd ko we w po sta -
ci pier ście nia wiel ko ści prze cię te go jabł ka, pie czo ne z utar tej mar chwi, mą ki i wo dy,
z wierz chu lu kro wa ne’: „Kra món czi wie sza ją na chòjinkã i wkła da ją dze com na talérze.”
(Kę pa Żar no wiec ka) Sych II 235, òrzechë do ùcechë ‘pier ni ko we orze chy gwiazd ko -
we’ Niem 104, pe par nut ‘orzech gwiazd ko wy upie czo ny z tar tej mar chwi i mą ki z do -
dat kiem pie przu i so li’: „Na gwiôzdkã nënka nam ùpie cze pe par nu tów.” (Puc kie) Sych
IV 55, pep perkùszczi ‘pier ni ko we orze chy gwiazd ko we’ Niem 104, szczodrôk ‘chleb
kształ tu ro ga la pie czo ny w wi gi lię Trzech Kró li’ Ram 361; no wo rocz nych: latkò ‘daw -
ne no wo rocz ne cia sto z pszen nej mą ki, wo dy i cu kru, lecz bez jaj, pie czo ne na fa jer -
kach, pa tel ni lub w pie cu; pła skie i okrą głe, kro jo ne na czte ry czę ści, sma ro wa ne mio -
dem’: „Më do ma pieklë lat czi na rënkach.” (pn, śr) Sych II 337; po grze bo wych: pògrze-
bòwi kòłcz ‘ob rzę do we pie czy wo z oka zji po grze bu w po sta ci bu łecz ki bez wcię cia
w środ ku, przy rzą dzo ne z mą ki, mle ka, ma sła, cu kru i ja jek, po da wa ne do sto łu pod -
czas pu stej no cy i śnia da nia tuż przed wy ru sze niem or sza ku po grze bo we go z do mu ża -
łob ne go’ Sych IV 113; in nych: Môrcyń sczé kló sczi ‘klu ski, ja ki mi na po że gna nie czę -
sto wa no od cho dzą cą służ bę w dzień św. Mar ci na’ Sych III 49.

Wśród tech nik two rze nia po wyż szych nazw ciast na le ży wy róż nić: de ry wa cję su -
fik sal ną, a w niej struk tu rę od cza sow ni ko wą przëplësni ca (: przëplësnąc ‘spłasz czyć’,
por. przëplësłi ‘pła ski’ Sych IV 200 z suf. -ni ca); od przy miot ni ko wą: szczodrôk (: szczo -
dri ‘szczo dry’ Ram 361 z suf. -ak, kasz. -ôk); od rze czow ni ko we: krãdżel (: krąg ‘ob -
wód kształ tu ku li ste go; ko ło’ Sych II 243 z suf. -el), latkò (: la to ‘la to’ z suf. -ko, kasz.
–kò), ża bic (: ża ba ‘ża ba, małż z gro ma dy mię cza ków, Ma mel li bran chia ta’ Sych VI 262
z suf. -ic) oraz od ob cej pod sta wy: pep perkùszczi3 (: niem. Pfef fer ku chen ‘pier nik’ z suf.
-ki, kasz. -czi). Po nad to ist nie ją de ry wa ty o po dwój nej mo ty wa cji: pòpiel nik ‘ (uni wer -
bi za cja: pòpiel ny kùch ‘cia sto pie czo ne w po pie le’, por. Sych IV 139 lub: pòpiół ‘po -
piół’ z suf. -nik Sych IV 138), kra mónk (: kramòwac ‘flir to wać’ Sych VII 132 z suf. 
-onek, kasz. –ónk lub kram ‘ts.’ z suf. -onek, kasz. –ónk, ety mo lo gia na zwy do dzi siaj
nie zo sta ła cał ko wi cie wy ja śnio na, za pew ne mia ła pier wot nie zna cze nie kul tu ro we, jed -
nak współ cze śnie cia sto to ma je dy nie cha rak ter ozdo by). Z ko lei krąg za kwa li fi ko wać
na le ży do nazw prze nie sio nych (: krąg ‘ob wód kształ tu ku li ste go; ko ło’ Sych II 243).
Po nad to dwie na zwy są naj bar dziej pro duk tyw ny mi ka szub ski mi ze sta wie nia mi z czło -
nem okre śla nym rze czow ni ko wym i okre śla ją cym przy miot ni ko wym o ty po wym ka -
szub skim szy ku przy miot nik + rze czow nik: pògrzebòwi kòłcz i Môrcyń sczé kló sczi.
Jed na – nie zwy kle rzad kim wśród nazw ka szub skich po traw ze sta wie niem z czło nem
okre śla nym rze czow ni ko wym + do z rze czow ni kiem w do peł nia czu4 – òrzechë do

150 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

3 Są dzę, że w na zwie tej za po ży czo na ge mi na ta -pp- jest zbęd na.
4 Typ ten re pre zen tu je, oprócz na zwy òrzechë do ùcechë, je dy nie pra żón ka do ma slón czi ‘za pie kan -
ka z ziem nia ków’ Kp 127.
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ża bic ‘òbrzãdowé pieczëwò z mą czi i wòdë, czedës pòdôwóné òbczas òżni wi nów,
jaczé przëbôcziwô swòjim pla ska tim sztôłtã żabã’ (nor.-zôp.) Sych VI 265; gòdowëch:
kra mónk ‘òbrzãdo wi kùch w pòstacëji piéstrze nia wiôłdżégò jak przecãté jabkò, pie -
kłi ze star ti mar chwie, mą czi i wòdë z wiérzchù lu kro wóné’: „Kra món czi wie sza ją na
chòjinkã i wkłôda ją dze com na talérze.” (Żar no wieckô Kãpa) Sych II 235, òrzechë do
ùcechë ‘pie prz nikòwé gwiôzdkòwé òrzechë’ Niem 104, pe par nut ‘gwiôzdkòwi òrzech
pie kłi z tar ti mar chwie i mą czi z dodôwkã pie przu i solë’: „Na gwiôzdkã nënka nam
ùpie cze pe par nu tów.” (Pùcczé) Sych IV 55, pep perkùszczi ‘pie prz nikòwé gwiôzd-
kòwé òrzechë’ Niem 104, szczodrôk ‘chléb w sztôłce ro ga la pie kłi na wilëjã Trzech
Kró lów’ Ram 361; nowòrocznëch: latkò ‘dôwny nowòrocz ny kùch z psze ny mą czi,
wòdë i cëkrë, le no bez jôj, pie kłi na riń kach, panëfce abò w piéckù: pla ska ti i òkrãgłi,
kro jo ny na sztërë dzéle, sma ro wó ny miodã’: „Më do ma pieklë lat czi na rënkach.”
(nor., westrz.) Sych II 337; pògrzebòwëch: pògrzebòwi kòłcz ‘òbrzãdowé pieczëwò
z leż noscë pògrzebù w pòstacëji kòłôcza bez wcãcô na we strzodkù, rëchto wóné z mą -
czi, mléka, ma sła, cëkrë i jôj, stôwióné na stół òbczas pu sti no cy i frisztëkù przed wiń -
dze nim pògrzebòwégò òrszakù z ża łobnégò do domù’ Sych IV 113–114; jinëch:
Môrcyń sczé kló sczi ‘kló sczi, ja czi ma na òddzëkòwa nié czësto wónô bëła òdchòdzącô
służ ba w dzéń sw. Môrcëna’ Sych III 49.

We strzód tech nik ùsôdza niô wëżi wëmie nionëch pòzwów kùchów nót je wëapart -
nic: su fik sal ną de ri wacjã, a w ni òdcza snikòwą sztruk turã przëplësni ca (: przëplësnąc
‘spłaszczëc’, pòr. przëplësłi ‘pła ska ti’ Sych IV 200 z suf. -ni ca); òdznankòwnikòwą:
szczodrôk (: szczo dri Ram 361 z suf. -ak, kasz. -ôk); òdjist nikòwé: krãdżel (: krąg
‘òbwód kùlistégò sztôłtu; kòło’ Sych II 243 z suf. -el), latkò (: la to z suf. -ko, kasz. -kò),
ża bic (: ża ba ‘ża ba, małż z gro madë miãcza ków, Ma mel li bran chia ta’ Sych VI 262 z suf.
-ic) téż òd cëzégò spòdlô: pep perkùszczi3 (: niem. Pfef fer ku chen ‘pie prz nik’ z suf. -ki,
kasz. -czi). Do te są jesz de ri watë ò dëbelt ny mòti wa cje: pòpiel nik ‘ (ùni wer bi zacjô:
pòpiel ny kùch ‘kùch pie kłi w pòpie le’, pòr. Sych IV 139 abò: pòpiół z suf. -nik Sych
IV 138), kra mónk (: kramòwac ‘flir to wac’ Sych VII 132 z suf. -onek, kasz. -ónk lub
kram ‘ts.’ z suf. -onek, kasz. -ónk, etimòlo giô ny pòzwë do dzysô jesz nie òsta ła czësto
wëja snionô, pierwòszno gwësno mia ła kùltu rowé zna cze nié, rów nak we spół cza sno nen
kùch mô le no cha rak ter òzdobë). Zôs krąg je nót za kwa li fikòwac do prze niosłëch
pòzwów (: krąg ‘òbwód kùlistégò sztôłtu; kòło’ Sych II 243). Co wi cy dwie pòzwë są
nôbar żi pro duk tiwnëma kaszëbsczi ma zestôwie nia ma z członã òkresz la nym jist nikòwim
i òkresz la ją cym znankòwnikòwim ò ti picz no kaszëbsczim szëkù znankòwnik + jist -
nik: pògrzebòwi kòłcz i Môrcyń sczé kló sczi. Jed na – z ba ro rzôdczim we strzód pòzwów
kaszëbsczich pòtra wów ze sta nie nim z członã òkresz ló nym jist nikòwim + do z jist ni-
kã w rodzôczu4 – òrzechë do ùcechë. Wôrt téż przëwòłac pòżëczkã z nie miecczégò 

3 Mëszlã, że w ti pòzwie pòżëczonô ge mi na ta -pp- nie je brëkòwnô.
4 Nen tip re pre zentëje, òkróm pòzwë òrzechë do ùcechë, blós pra żón ka do ma slón czi ‘za pie kan ka
z ziem nia ków’ Kp 127.
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ùcechë. War to też przy wo łać za po ży cze nie nie miec kie pe par nut (: niem. Pfef fer ‘pieprz’,
Nuss ‘orzech’ z wpły wa mi dia lek tu dol no nie miec kie go).

Idąc tro pem ka szub skich nazw ciast pie czo nych je dy nie w cza sie kon kret nych świąt,
po sta no wi łam przy pa trzyć się pod po dob nym ką tem po zo sta łym na zwom po traw.

Wie le z nich po ja wi ło się w książ ce ku char skiej Kuch nia po mor ska5. W in dek sie Ze -
sta wy oko licz no ścio we – oprócz po traw we sel nych i przy rzą dza nych na przy ję cia oko -
licz no ścio we – wy mie nia się po tra wy wi gi lij ne i po tra wy wiel ka noc ne.

Wśród po traw wi gi lij nych na 23 na zwy po traw po mor skich zna la zło się 6 ka szub -
skich, czy li: zu pa z su szo nych owo ców Kp35, kasz. brza dowô Kp 35, klu secz ki z grzy -
bów Kp 94, kasz. kló secz czi z grzëbów Kp 94, ka pu sta z grzy ba mi Kp 94, kasz. kapùsta
z grzëba ma Kp 94, śledź w śmie ta nie Kp 86, kasz. slédz w smio ta nie Kp 86, droż dżów -
ka ka szub ska Kp 157, kasz. kùch na mło dzach abò mło dzo wi Kp 157, ma ko wiec Kp 160,
kasz. ma kówc Kp 160. 

Wśród po traw wiel ka noc nych na 27 nazw po mor skich po traw zna la zło się rów nież
6 ka szub skich. Są to: czer ni na Kp 19, kasz. czar wi na Kp 19, pie czeń wie przo wa Kp 54,
kasz. szmùro wóné swi nié miãso Kp 54, bi gos ka szub ski Kp 137, kasz. kaszëbskô kapùsta
Kp 137, ga la ret ka mię sna Kp 43, kasz. zylc Kp 43, dy nia ma ry no wa na Kp 112, kasz.
ba nia na kwa sno Kp 112, bu racz ki Kp 111, kasz. czwi kła Kp 111.

W in nych dwu po zy cjach na te mat kuch ni ka szub skiej W. Nie miec, Ò tim, jak przódë
lat Kaszëbi warzëlë. Ga wę dy o daw nej ka szub skiej kuch ni6 i W. Nie miec, Tra dy cyj na
kuch nia ka szub ska7 prze pi sy na po tra wy uzu peł nia się opo wie ścią o ce chach cha rak te -
ry stycz nych kuch ni ka szub kiej. Czy ta my za tem m. in. na te mat ty po wych po traw, któ -
re po win ny po ja wić się wręcz na ka szub skim sto le pod czas pew nych świąt. 

Za wsze na świę ta Bo że go Na ro dze nia, Wiel ka noc, rów nież we se la, chrzci ny, ko -
mu nie bi to na Ka szu bach gę si, kacz ki, za bi ja no też świ nie. W li sto pa dzie za rzy na no
gę si, jak mó wi sta re po rze ka dło, że „gę si się za rzy na na Św. Mar ci na”, bo wte dy gą -
ski, tzw. mòrcyn nicz czi są tłu ściut kie, a mię so z nich sma ko wi te8. Tak na wsi ka szub -
skiej jest do dziś.

Da lej czy ta my, że wszyst kie wi gi lij ne po tra wy (…) przy go to wy wa ne na stół świą -
tecz ny mu sia ły skła dać się z zia ren zbo ża, ma ku, mio du, orze chów, grzy bów, gro chu, fa -
so li, bo bu, su szo nych owo ców i oczy wi ście ryb. Wę gorz za so lo ny, śledź, szpro ty sta no -
wi ły pod sta wę dań wi gi lij nych i świą tecz nych, zwłasz cza u ry ba ków. Przy kła do wy mi
po tra wa mi szy ko wa ny mi na Wilëjã na Pół wy spie Hel skim by ły krëlczi, czy li kar to-
 fle w mun dur kach z so lo nym wę go rzem, zu pa brza dowô z krëpa ma, czy li zu pa z su szu
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5 Kuch nia po mor ska, red. B. Di trich, D. Słu bik, Gdańsk, 1998.
6 W. Nie miec, Ò tim, jak przódë lat Kaszëbi warzëlë. Ga wę dy o daw nej ka szub skiej kuch ni, Wła dy -
sła wo wo, 2004. 
7 W. Nie miec, Tra dy cyj na kuch nia ka szub ska, Gdańsk, 2006. 
8 W. Nie miec, Ò tim, jak przódë lat Kaszëbi warzëlë. Ga wę dy o daw nej ka szub skiej kuch ni, Wła dy -
sła wo wo, 2004, s. 43.
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pe par nut (: niem. Pfef fer ‘pieprz’, Nuss ‘òrzéch’ z wpłë wa ma dól no nie miecczégò 
dia lek tu).

Ji dącë szlachã kaszëbsczich pòzwów kùchów piekłëch le no òbczas kònkretnëch
swiãt, ùdba jem so przëzdrzec pòzwóm pòòsta łich pòtra wów z pòdóbnégò pòzdrzatkù. 

Wie le z nich pòja wi ło sã w kùchar sczi ksąż ce Kuch nia po mor ska5. W jin dek su Ze -
sta wy oko licz no ścio we – òkróm wie selnëch pòtra wów i rëchto wónëch na leż no scowé
przëjãca – wëmie niwô sã wilëjné ë ja strowé pòtrawë.

We strzód wi lëjnëch pòtra wów na 23 pòzwë pòmòrsczich pòtra wów na la zło sã 6
kaszëbsczich, to je: brza dowô zu pa Kp 35, kló secz czi z grzëbów Kp 94, kapùsta
z grzëba ma Kp 94, slédz w smio ta nie Kp 86, kùch na mło dzach abò mło dzo wi Kp 157,
ma kówc Kp 160. 

We strzód ja strowëch pòtra wów na 27 pòmòrsczich pòzwów pòtra wów na la zło sã
téż 6 kaszëbsczich. Są to: czar wi na Kp 19, szmùro wóné swi nié miãso Kp 54, kaszëbskô
kapùsta Kp 137, zylc Kp 43, ba nia na kwa sno Kp 112, czwi kła Kp 111.

W jinëch dwùch pòzy cjach na témã kaszëbsczi kùchni W. Niemc, Ò tim, jak przódë
lat Kaszëbi warzëlë. Ga wę dy o daw nej ka szub skiej kuch ni6 i W. Niemc, Tra dy cyj na
kuch nia ka szub ska7 re ceptë na pòtrawë dofùliwùje sã òpòwie scą ò òsoblëwëch znan -
kach kaszëbsczi kùchni. Tedë czëtómë na témã ti picznëch pòtra wów, jaczé miałëbë
pòja wic sã na kaszëbsczim sto le òbczas gwësnëch swiãt. 

Wied no na Gòdë, Ja stra, téż wie se la, chrzcënë, kòmùnie na Kaszëbach bëłë bité
gãsë, kacz czi, ë swi nie. W lësto pad nikù bëłë za bi jóné gãsë, jak gôdô stôrô rzeklëna, że
„gãsë za rzinô sã na sw. Môrcëna”, bò wne czas gą sczi, tzw. môrcyn nic czi są sëté, a miãso
z nich fejn smakô8. Tak na kaszëbsczi wsë je do dzysd nia.

Da li czëtómë, że wszëstczé wilëjné pòtrawë (…) rëchto wóné na swią tecz ny stół
mùszałë skła dac sã z zôrnów zbòża, mio du, òrzéchów, grzëbów, grochù, fa solë, bòbù,
brza du i roz mie je sã rib. So lo ny wãgòrz, slédz, bre tliń dżi bëłë spòdlim wilëjnégò i swią -
tecznégò zjestkù,òsoblëwie kòl rëbôków. Przi kła do wi ma pòtra wa ma rëchto wó ny ma na
Wilëjã na Hélsczim Półòstro wie bëłë krëlczi, to je bùlwë w mùndur kach z so lo nym
wãgòrzã, brza dowô zu pa z kló ska ma abò krëpa ma, chléb z sy ropã, miodné de serë z gri -
zu z sokã ë mło dzo wi kùch. W jinëch re gio nach Kaszëb bi wałë téż slëwë z kló ska ma 
ë roz y na ma, wãgòrz w biôłi pòlew ce ë bùlwë, a czasã, kù re docë dze cy, rëchto wó no cosz
na pòdobnégò do pùrclów (…). W cza sach nóm blëższich do szła jesz pòlew ka ze
swiéżëch rib9. 

5 Kuch nia po mor ska, red. B. Di trich, D. Słu bik, Gdańsk, 1998.
6 W. Nie miec, Ò tim, jak przódë lat Kaszëbi warzëlë. Ga wę dy o daw nej ka szub skiej kuch ni, Wła dy -
sła wo wo, 2004. 
7 W. Nie miec, Tra dy cyj na kuch nia ka szub ska, Gdańsk, 2006.
8 W. Nie miec, Ò tim, jak przódë lat Kaszëbi warzëlë. Ga wę dy o daw nej ka szub skiej kuch ni, Wła dy -
sła wo wo, 2004, s. 43.
9 W. Nie miec, Ò tim, jak przódë lat Kaszëbi warzëlë. Ga wę dy o daw nej ka szub skiej kuch ni, Wła dy -
sła wo wo, 2004, s. 31.
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owo co we go z klu ska mi lub ka szą, chleb z sy ro pem, słod kie de se ry z kasz ki man ny z so -
kiem i droż dżów ka, tzw. mło dzo wi kùch. W in nych re gio nach Ka szub by wa ły też szliwë9

z klu ska ma10 ë roz y na ma (śliw ki z klu ska mi i ro dzyn ka mi), wę gorz w bia łej po lew ce
i ziem nia ki, a cza sem, ku ucie sze dzie ciar ni, szy ko wa no coś w ro dza ju pącz ków (…).
W cza sach nam bliż szych do szła jesz cze po lew ka ze świe żych ryb11. 

Na wi gi lij nym ka szub skim sto le naj czę ściej go ści ła zu pa grzy bo wa, kasz. grzëbòwô
Niem 29, cza sa mi za stę po wa na zu pą z owo co we go su szu, la ny mi klu ska mi z mą ki pszen -
nej z do dat kiem jed ne go ja ja lub ma ka ro nem, do pra wio ną śmie ta ną i cu krem, kasz.
brza dowô Niem 33.

Nie mo gło też za brak nąć po st ne go bi go su, kasz. pòstny bigòs Niem 61.
Jed nym z wi gi lij nych de se rów by ły klu ski z ma kiem, kasz. klusczi z makã12 Niem

108. Po da wa no je nie we wszyst kich czę ściach Ka szub. Zna no je na pew no w oko li -
cach Wej he ro wa.

W świę ta Bo że go Na ro dze nia z ko lei jed nym z ra ry ta sów by ły wę dzo ne w zim nym
dy mie z ja łow ca gę sie pier si, kasz. pier sni czi Niem 54. Je dzo no je z chle bem po kro jo -
ne w pla ster ki.

Z ko lei na za pu sty wy pie ka no i sma żo no róż no rod ne słod ko ści. By ły więc pącz ki,
kasz. pùrcle Niem 84, na le śni ki, kasz. pliń ce Niem 84, fa wor ki, kasz. krëple Niem 99,
cia sto droż dżo we, kasz. mło dzo wi kùch Niem 99. Cie ka we jest to, że każ de go dnia je -
dzo no co in ne go. Róż no rod ność i wie lość słod ko ści mia ła da wać na dzie ję na po myśl -
ność i zdro wie w No wym Ro ku. 

W cza sie Wiel kie go Po stu jed ną z naj częst szych po traw by ła kwa śna po st na zu pa,
kasz. kwasnô zu pa pòstnô Kp 23.

W okre sie po stu w Wiel kim Ty go dniu go to wa no zu pę pra żu chę na ba zie mą ki żyt -
niej, mle ka, wo dy, cu kru, so li, kasz. rżané krëpë, in. brej ka Niem 39.

Z roz rzu co nych strzęp ków in for ma cji za war tych w ka szub skich książ kach ku char -
skich na te mat po traw przy rzą dza nych obo wiąz ko wo w cza sie róż no rod nych świąt oraz
do dat ko wo w ka szub skich słow ni kach, gdzie czy ta my o wiel ka noc nym ma zur ku, kasz.
kùch z man dla ma Trep I 312, wi gi lij nym pier ni ku, kasz. pie prz nik Trep II 20, pie prz -
ny kùch Trep II 20, piérnik: „Mëmka na pie kła piérni ków na swiãta.” Goł 346, pierz nik
Ram 241, a cia sto droż dżo we ma jesz cze in ne ka szub skie na zwy, tzn. droż dżo wi kùch:
Kùch droż dżo wi, to je to samò co mło dzo wi.”, „Jô do kawë nômi li jém droż dżowégò
kùcha.” Goł 94, kùch z wrzo da mi (pn) Sych II 288, kùczerkùch: „Ni ma to nad kùcz-
erkùcha.” Sych VII 140, mło dzané ca sto Ram 174, priszcz fi glar nie: „Wez le so bie jesz
òd tegò prisz cza.” (Kę pa Swa rzew ska, zwł. Łebcz, Strzel no) Sych IV 169; po dob nie:

9 Win no być: slëwë.
10 Win no być: kló ska ma.
11 W. Nie miec, Ò tim, jak przódë lat Kaszëbi warzëlë. Ga wę dy o daw nej ka szub skiej kuch ni, Wła dy -
sła wo wo, 2004, s. 31.
12 Win no być: kló sczi z makã.
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Na wilëjnym kaszëbsczim sto le nôczãscy gòscëła grzëbòwô zu pa Niem 29, czasã
zastãpòwónô brza do wą zu pą, ló ny ma klu ska ma z pszeny mą czi z dodôwkã jednégò ja -
ja abò nu dla ma, doprôwio ną smio ta ną ë cëkrã, Niem 33.

Ni mògło téż za fe lo wac pòstnégò bigòsu Niem 61.
Jed nym z wilëjnëch de se rów bëłë kló sczi z makã Niem 108. Nie bëłë òne pòdôwóné

we wszëtczich dzélach Kaszëbsczi. Na gwës znóné bëłë w òkòlim Wej ro wa.
Zôs na Gòdë jed nym z fri ka sów bëłë kùrzoné w zëmnym dëmie z ja łów ca gãsé

pier sni czi Niem 54. Bëłë òne jadłé z chlebã pòkro joné w plôstrë.
Zôs na zôpùstë piekłé a sma żoné bëłë roz ma jité miod noscë. Temù bëłë pùrcle Niem

84, pliń ce Niem 84, krëple Niem 99, mło dzo wi kùch Niem 99. Ce kawé, że kòżdégò dnia
bëło jadłé co jinégò. Roz ma ji tosc ë wie losc miod no scy mia da wac nôdzejã na pòmë-
szl nosc ë zdro wié w No wim Rokù. 

Òbczas Wiôldżégò Pòstu jed ną z nôczãstszich pòtra wów bëła kwasnô zu pa pòstnô
Kp 23.

Òbczas pòstu w Wiôldżim Ti dze niu wa rzonô bëła zu pa pra żu cha na spòdlim żëtny
mą czi, mléka, wòdë, cëkrë, solë, krëpów. rżané krëpë, jin. brej ka Niem 39.

Z roz drzu conëch sztëczków wia dłów za wiartëch w kaszëbsczich kùchar sczich ksąż -
kach na témã pòtra wów òbòwiązkòwò rëchto wónëch òbczas roz ma jitëch swiãt a téż
dodôwkòwò w kaszëbsczich słowôrzach, dze czëtómë ò ja stro wim kùchù z man dla ma
Trep I 312, wilëjnym pie prz nikù Trep II 20, pie prz ny kùch Trep II 20, piérnik: „Mëmka
na pie kła piérni ków na swiãta.” Goł 346, pierz nik Ram 241, a pòl. cia sto droż dżo we mô
jesz jinszé kaszëbsczé pòzwë, tzn. droż dżo wi kùch: Kùch droż dżo wi, to je to samò co
mło dzo wi.”, „Jô do kawë nômi li jém droż dżowégò kùcha.” Goł 94, kùch z wrzo da mi (nor.)
Sych II 288, kùczerkùch: „Ni ma to nad kùczerkùcha.” Sych VII 140, mło dzané ca sto
Ram 174, priszcz figuratiwno: „Wez le so bie jesz òd tegò prisz cza.” (Swa rzewskô Kãpa,
òsoblëwie Łebcz, Strzel no) Sych IV 169; pòdo bno: pòl. pą czek, kasz. pankùk, pań tuch
Ram 234, pączk Sych IV 158, Goł 338; pòl. ma ko wiec, kasz. kùch z makã: „Më so bie
na swiãta ùpie czemë kùcha z makã.” Sych VII 160, makòwi, adj. w jist nikòwim 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; fa wor ki, kasz. grochòwin czi Trep I 159, krãpelfòczczi Niem 99, ra dekùszczi Niem
99; pòl. zu pa z su szo nych owo ców, kasz. brza dowô zu pa: „Brza dowô zu pa je ba ro
smacznô.” Sych I 75, Goł R 267, Kp 35, Trep II 53, 439, òdgòtka Trep II 439; pòl. zu -
pa grzy bo wa, kasz. grzëbión ka (pd) Sych I 380, Trep I 193, Kp 27; pòl. ziem nia ki w mun -
dur kach, kasz. pùlczi Sych IV 222; pòl. wę dzo ne pier si gę sie, kasz. półgãsk Goł 388;
pòl. pą czek, kasz. pankùk, pań tuch Ram 234, pączk: W zôpùstë pie czą pącz czi. Sych IV
158, Goł 338; pòl. czar ni na, kasz. czarmùnia (Swa rzewskô Kãpa) Sych I 149, czar ni -
na, czôrni na, czôrli na (pôł.) Sych I 149, Niem 27, czôrlëna Trep II 53, czar wi na, czôrwi -
na: „Bez czar winë to nie bëło ni żód no we selé.” (nor., westrz.) Sych I 149, czar wi na Lab
2, 14, Lab 3, 22, Trep II 53, Kp 18, Goł 66; pòl. pie czeń wie przo wa, kasz. szmùrów ka
Niem 46; bi gos ka szub ski, kasz. kaszëbsczi bigòs Niem 61; pòl. mię sna ga la re ta, kasz.
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pą czek, kasz. pankùk, pań tuch Ram 234, pączk Sych IV 158, Goł 338; ma ko wiec, kasz.
kùch z makã: „Më so bie na swiãta ùpie czemë kùcha z makã.” Sych VII 160, makòwi,
adj. w uży ciu rze czow ni ko wym: „Òd tegò makòwégò bëm jesz rôd òszmakôł.” Sych
VII 160, makòwi kùch: „Òd tegò makòwégò kùcha bëm jesz zjôdł, czej bë wa mie pò-
da.” Sych VII 160, makòwnik Trep I 303; fa wor ki, kasz. grochòwin czi Trep I 159,
krãpelfòczczi Niem 99, ra dekùszczi Niem 99; zu pa z su szo nych owo ców, kasz. brza dowô
zu pa: „Brza dowô zu pa je ba ro smacznô.” Sych I 75, Goł R 267, Kp 35, Trep II 53, 439,
òdgòtka Trep II 439; zu pa grzy bo wa, kasz. grzëbión ka (pd) Sych I 380, Trep I 193, Kp
27; ziem nia ki w mun dur kach, kasz. pùlczi Sych IV 222; wę dzo ne pier si gę sie, kasz.
półgãsk Goł 388; pą czek, kasz. pankùk, pań tuch Ram 234, pączk: W zôpùstë pie czą
pącz czi. Sych IV 158, Goł 338; czar ni na, kasz. czarmùnia (Kę pa Swa rzew ska) Sych
I 149, czar ni na, czôrni na, czôrli na (pd) Sych I 149, Niem 27, czôrlëna Trep II 53, czar -
wi na, czôrwi na: „Bez czar winë to nie bëło ni żód no we selé.” (pn, śr) Sych I 149, czar -
wi na Lab 2, 14, Lab 3, 22, Trep II 53, Kp 18, Goł 66; pie czeń wie przo wa, kasz. szmùrów -
ka Niem 46; bi gos ka szub ski, kasz. kaszëbsczi bigòs Niem 61; mię sna ga la re ta, kasz.
fëszbi na Lab 2, 27, Lab 3, 36, ga la re ta Goł 474; ga laréta Trep I 169, skrzek: „Włóż rëbë
w skrzek.” (Wej he row skie) Sych V 62, Lab 2, 27, Lab 3, 146, Goł 474, trzãsk „Jô tak
lu biã trzãsk”. (pn) Sych V 400, Trep I 169, Goł 474, 676, trzãso wiczé: „Na wie se lim
pòdôwalë rëbë w trzãso wi czim, ale nôsmacz niésze bëło wãgòrzowé trzãso wiczé”. (Re -
da, Re ko wo, Ru mia) Sych V 400, Trep I 169, trzãsów ka: „Chcesz miãsa w trzãsów ce?”
(Puc kie) Sych V 400, Lab 2, 27, Trep I 169, żelé Trep I 169; dy nia ma ry no wa na, kasz.
kwasnô ba nia Niem 68; na le śnik, kasz. ka sper Goł 155, na dą sa ny plińc (Bór) Sych IV
79, napùchłi plińc (Ja star nia) Sych IV 79, na trzasélc Goł 351, pa tel niôk Goł 351,
rozczënio ny plińc (śr) Sych IV 79, ja wi się znacz nych roz mia rów słow nik ka szub skich
nazw po traw nie zbęd nych w cza sie pew nych świąt: 

1. Wi gi lia:
a) zu py: brza dowô, in. brza dowô zu pa, òdgòtka ‘zu pa z su szo nych owo ców’,

grzëbòwô, in. grzëbión ka ‘zu pa grzy bo wa’, brza dowô z krëpa ma ‘zu pa z su szu
owo co we go z ka szą’;

b) po tra wy z grzy bów: kló secz czi z grzëbów ‘klu secz ki z grzy bów’;
c) po tra wy z wa rzyw go rą ce: kapùsta z grzëba ma, in. pòstny bigòs ‘ka pu sta z grzy -

ba mi’, krëlczi, in. pùlczi ‘ziem nia ki w mun dur kach’;
d) prze ką ski z ryb: slédz w smio ta nie ‘śledź w śmie ta nie’; 
e) cia sta droż dżo we: kùch na mło dzach abò mło dzo wi, in. droż dżo wi kùch, kùch

z wrzo da mi, kùczerkùch, mło dzané ca sto, priszcz ‘droż dżów ka ka szub ska’; 
f) cia sta ucie ra ne: ma kówc, in. kùch z makã, makòwi, makòwi kùch, makòwnik

‘ma ko wiec’; pie prz nik, in. pie prz ny kùch, piérnik, pierz nik ‘pier nik’; 
g) po tra wy słod kie i de se ry: griz z sokã ‘kasz ka man na z so kiem’, kló sczi z ma-

kã ‘klu ski z ma kiem’, sliwë z kló ska ma ë roz y na ma ‘śliw ki z klu ska mi i ro dzyn -
ka mi’.
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fëszbi na Lab 2, 27, Lab 3, 36, ga la re ta Goł 474; ga laréta Trep I 169, skrzek: „Włóż
rëbë w skrzek.” (Wej row sczé) Sych V 62, Lab 2, 27, Lab 3, 146, Goł 474, trzãsk „Jô
tak lu biã trzãsk”. (nor.) Sych V 400, Trep I 169, Goł 474, 676, trzãso wiczé: „Na wie -
se lim pòdôwalë rëbë w trzãso wi czim, ale nôsmacz niésze bëło wãgòrzowé trzãso -
wiczé”. (Réda, Rekòwò, Rëmiô) Sych V 400, Trep I 169, trzãsów ka: „Chcesz miãsa
w trzãsów ce?” (Pùcczé) Sych V 400, Lab 2, 27, Trep I 169, żelé Trep I 169; pòl. dy -
nia ma ry no wa na, kasz. kwasnô ba nia Niem 68; pòl. na le śnik, kasz. ka sper Goł 155,
na dą sa ny plińc (Bór) Sych IV 79, napùchłi plińc (Ja star niô) Sych IV 79, na trzasélc
Goł 351, pa tel niôk Goł 351, rozczënio ny plińc (westrz.) Sych IV 79, ja wi sã dosc
wiôldżi słowôrz kaszëbsczich pòzwów pòtra wów mùszebnëch òbczas gwësnëch swiãt: 

1. Wilëjô:
a) zupë: brza dowô, jin. brza dowô zu pa, òdgòtka, grzëbòwô, jin. grzëbión ka, brza -

dowô z krëpa ma;
b) pòtrawë z grzëbów: kló secz czi z grzëbów;
c) pòtrawë z ògar do wiznë gòrącé: kapùsta z grzëba ma, jin. pòstny bigòs, krëlczi,

jin. pùlczi ‘bùlwë niepùlo wóné’;
d) prze ką sczi z rëbów: slédz w smio ta nie; 
e) mło dzowé kùchë: kùch na mło dzach abò mło dzo wi, jin. droż dżo wi kùch, kùch

z wrzo da mi, kùczerkùch, mło dzané ca sto, priszcz; 
f) ùce róné kùchë: ma kówc, jin. kùch z makã, makòwi, makòwi kùch, makòwnik

‘ma ko wiec’; pie prz nik, jin. pie prz ny kùch, piérnik, pierz nik; 
g) miodné pòtrawë i de serë: griz z sokã, kló sczi z makã, slëwë z kló ska ma ë roz -

y na ma.

2. Gòdë:
a) prze ką sczi z miãsa ë dro biu: pier sni czi, jin. półgãsk ‘kùrzoné gãsé piersë’.

3. Zôpùstë:
a) mło dzowé kùchë: pùrcel, jin. pankùk, pań tuch, pączk; kùch na mło dzach abò mło -

dzo wi, jin. droż dżo wi kùch, kùch z wrzo da mi, kùczerkùch, mło dzané ca sto, priszcz;
b) jinszé kùchë: krëple, jin. grochòwin czi, krãpelfòczczi, ra dekùszczi;
c) pòtrawë z jôj, mléka i mą czi: plińc, jin. ka sper, na dą sa ny plińc, napùchłi plińc,

na trzasélc, pa tel niôk, rozczënio ny plińc.

4. Wiôldżi Pòst:
a) zupë: kwasnô pòstnô zu pa. 

5. Wiôłdżi Tidzéń:
a) zupë: rżané krëpë, jin. brej ka ‘zu pa na spòdlim żëtny mą czi, mléka, wòdë, cëkru,

solë’. 
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2. Świę ta Bo że go Na ro dze nia:
a) prze ką ski z mię sa i dro biu: pier sni czi, in. półgãsk ‘wę dzo ne gę sie pier si’.

3. Za pu sty:
a) cia sta droż dżo we: pùrcel, in. pankùk, pań tuch, pączk ‘pą czek’; kùch na mło dzach

abò mło dzo wi, in. droż dżo wi kùch, kùch z wrzo da mi, kùczerkùch, mło dzané ca -
sto, priszcz ‘cia sto droż dżo we’;

b) in ne cia sta: krëple, in. grochòwin czi, krãpelfòczczi, ra dekùszczi ‘fa wor ki’;
c) po tra wy z jaj, mle ka i mą ki: plińc, in. ka sper, na dą sa ny plińc, napùchłi plińc,

na trzasélc, pa tel niôk, rozczënio ny plińc.

4. Wiel ki Post:
a) zu py: kwasnô pòstnô zu pa ‘kwa śna po st na zu pa’. 

5. Wiel ki Ty dzień:
a) zu py: rżané krëpë, in. brej ka ‘zu pa na ba zie mą ki żyt niej, mle ka, wo dy, cu -

kru, so li’. 

6. Wiel ka noc:
a) zu py: czar wi na, in. czarmùnia, czar ni na, czôrni na, czôrli na, czôrlëna, czar wi -

na, czôrwi na ‘czer ni na’; 
b) po tra wy z wie przo wi ny: szmùro wóné swi nié miãso, in. szmùrów ka ‘pie czeń

wie przo wa’; 
c) po tra wy z wa rzyw go rą ce: kaszëbskô kapùsta, in. kaszëbsczi bigòs ‘bi gos ka -

szub ski’; 
d) prze ką ski z mię sa i dro biu: zylc, in. fëszbi na, ga la re ta, ga laréta, skrzek, trzã-

so wiczé, trzãsów ka, żelé ‘ga la ret ka mię sna’;
e) prze two ry wa rzyw ne: ba nia na kwa sno, in. kwasnô ba nia ‘dy nia ma ry no wa -

na’, czwi kła ‘bu racz ki’;
f) cia sta kru che: kùch z man dla ma ‘ma zu rek. 

Oma wia jąc tech ni ki two rze nia po wyż szych nazw po traw, wśród struk tur jed no wy ra -
zo wych na le ży zwró cić uwa gę na:

1) de ry wa cję su fik sal ną:
a) de ry wa ty od cza sow ni ko we: na trzasélc z suf. -elec, kasz. –élc (: na trza snąc

‘zro bić coś na pręd ce’ SEK III 308, Sych V 398), òdgòtka z suf. -ka (: òdgòtowac
‘od go to wać’, por. Sych I 347), pùlka13 z suf. -ka (: pùlac ‘obie rać go to wa ne

158 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

13 Prof. E. Bre za zna w tym sa mym zna cze niu pùlan ka z suf. -an ka

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:13  Page 158



BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Re fe ratë 159

6. Ja stra:
a) zupë: czar wi na, jin. czarmùnia, czar ni na, czôrni na, czôrli na, czôrlëna, czar wi -

na, czôrwi na; 
b) pòtrawë ze swi niégò miãsa: szmùro wóné swi nié miãso, jin. szmùrów ka; 
c) pòtrawë z ògar do wiznë gòrącé: kaszëbskô kapùsta, jin. kaszëbsczi bigòs; 
d) prze ką sczi z miãsa ë dro biu: zylc, jin. fëszbi na, ga la re ta, ga laréta, skrzek, trzã-

so wiczé, trzãsów ka, żelé;
e) przetwòrë z ògar do wiznë: ba nia na kwa sno, jin. kwasnô ba nia, czwi kła;
f) krëché kùchë: kùch z man dla ma. 

Òmôwia jac tech ni czi ùsôdza niô wëżi wëmie nionëch pòzwów pòtra wów, we strzód jed -
no słowòwëch sztruk tu rów nót je dac bôczënk na:

1) su fik sal ną de ri wacjã:
a) òdcza snikòwé de ri watë: na trzasélc z suf. -elec, kasz. -élc (: na trza snąc ‘zro -

bic cos chùtkò’ SEK III 308, Sych V 398), òdgòtka z suf. -ka (: òdgòto wac, pòr.
Sych I 347), pùlka10 z suf. -ka (: pùlac ‘pùlo wac wa rzoné bùlwë z łu pi nów’
Sych IV 222), szmùrów ka z suf. -(ów) ka (: szmùro wac ‘smażëc, duszëc’ Goł
522), trzãsów ka z suf. -(ów) ka (: trzãsc ‘trzisc’ Sych V 398), grzëbión ka z suf.
-ón ka (: grzëbë Sych I 379 abò ùni wer bi zacjô), trzãso wiczé z suf. -owi cze, kasz.
-owiczé (: trzisc || trząsc Sych V 398);

b) òdznankòwnikòwé de ri watë: ma kówc z suf. -ec, kasz. -c (: makòwi Sych VII
160), pierz nik, piérnik z suf. -ik (: pierz ny, pier ny ‘pie prz ny’);

c) òdjist nikòwé de ri watë: pa tel niôk z suf. -ak, kasz. -ôk (: pa tel nia || pa tel niô
‘panëfka’ Sych IV 43), czar ni na, czôrni na, czôrli na, czôrlëna, czar wi na, czôrwi -
na z suf. -ina, kasz. -ina || -ëna (: czar ny || czôrny Sych I 149), brej ka z suf. 
-ka (: bre ja ‘kalëga na dro gach’ Sych I 67, pòr. niem. Brei ‘pap ka’), grochòwin -
czi z suf. -ki, kasz. -czi (pòr. kasz. grochòwinë ‘sło ma z wëdra szo wónégò grochù,
grochòwinë’ Sych I 365), makòwnik z suf. -ownik, kasz. -òwnik (: mak Sych III
38), pie prz nik z suf. -nik (: pieprz Sych IV 138 abò ùni wer bi zacjô), pier snik
z suf. -nik (: piers Sych IV 255);

d) de ri wat òd cëzégò spòdlô: krëlka z suf. -ka (: z dniem. krel (tu fle), krel len,
kril len, kröllen ‘warzëc’; pòr. téż: krell (bul we) ‘bùlwa ùwa rzonô w łu-
 pi nie„(Hin 284); stądka, że je rdzenné -ë- w kaszëbsczim sło wie bar żi prôw-
dopòdo bny związk z kasz. gru le, grële ‘bùlwë’, grélczi ‘môłé bùlwë’ →
pòżëczka z niem., mòże wtór no przesztôłconô pòd cëskã niem. krel l bul we
SEK III 92);

10 Prof. É. Bréza zna je w ny ma sa mim zna cze nim pùlan ka z suf. -an ka.
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ziem nia ki z łu pin’ Sych IV 222), szmùrów ka z suf. -(ów) ka (: szmó ro wac
‘sma żyć, du sić’ Goł 522), trzãsów ka z suf. -(ów) ka (: trzãsc ‘trzisc’ Sych V
398), grzëbión ka z suf. -ón ka (: grzëbë ‘grzy by’ Sych I 379 lub uni wer bi za -
cja), trzãso wiczé z suf. -owi cze, kasz. -owiczé (: trzisc || trząsc ‘trząść’ Sych
V 398);

b) de ry wa ty od przy miot ni ko we: ma kówc z suf. -ec, kasz. -c (: makòwi ‘ma ko wy’
Sych VII 160), pierz nik, piérnik z suf. -ik (: pierz ny, pier ny ‘pie prz ny’);

c) de ry wa ty od rze czow ni ko we: pa tel niôk z suf. -ak, kasz. -ôk (: pa tel nia || pa tel -
niô ‘pa tel nia’ Sych IV 43), czar ni na, czôrni na, czôrli na, czôrlëna, czar wi na,
czôrwi na z suf. -ina, kasz. -ina || -ëna (: czar ny || czôrny ‘czar ny’ Sych I 149),
brej ka z suf. -ka (: bre ja ‘bło to na dro gach’ Sych I 67, por. niem. Brei ‘pap ka’),
grochòwin czi z suf. -ki, kasz. -czi (por. kasz. grochòwinë ‘sło ma z wy młó co ne -
go gro chu, gro cho wi ny’ Sych I 365), makòwnik z suf. -ownik, kasz. -òwnik (:
mak ‘mak’ Sych III 38), pie prz nik z suf. -nik (: pieprz ‘pieprz’ Sych IV 138 lub
uni wer bi za cja), pier snik z suf. -nik (: piers ‘pierś’ Sych IV 255);

d) de ry wat od ob cej pod sta wy: krëlka z suf. -ka (: z dniem. krel (tu fle), krel len,
kril len, kröllen ‘go to wać’; por. też: krell (bul we) ‘ziem niak ugo to wa ny w łu pi -
nie„(Hin 284); ze wzglę du na rdzen ne -ë- w wy ra zie ka szub skim bar dziej praw -
do po dob ny zwią zek z kasz. gru le, grële ‘ziem nia ki’, grélczi ‘ma łe ziem nia ki’ →
po życz ka z niem., być mo że prze kształ co na wtór nie pod wpły wem niem. krel l -
bul we SEK III 92);

2. uni wer bi za cje: grzëbión ka z suf. -(owi) ón ka (: grzëbòwô zu pa ‘zu pa grzy bo wa’,
por. Goł. 127 lub: de ry wa cja su fik sal na), pie prz nik z suf. -ik (: pie prz ny kùch ‘pier -
nik’, por. Sych IV 255 lub de ry wa cja su fik sal na);

3. de ry wa cję wstecz ną, w któ rej cechą róż nią cą wy raz po chod ny od pod sta wy jest
od rzu ce nie ja kie goś ele men tu: skrzek ‘ga la re ta’ (: ża bi skrzek ‘ja ja żab skła da ne
w wo dzie’ Sych V 62);

4. sub stan ty wi za cje przy miot ni ka: brza dowô, grzëbòwô, makòwi;
5. neo se man ty zmy łą czo ne z no wy mi zna cze nia mi de sy gna tów: ka sper (por. kasz.

ka sper ‘bła zen’ Sych II 143), priszcz (por. kasz. priszcz ‘wy prysk’ Sych IV 169); 
6. za po ży cze nia:

a) nie miec kie: fëszbi na z niem. Fi sch be in ‘ry bia ość’, pankùk || pań tuch z niem.
Pfan n ku chen, dniem. Pan n ko ken ‘ts.’, plińc || plinc z niem. Plin se ‘na le śnik’,
pùrcel z niem. pu rzeln ‘po ko zioł ko wać, upa dać, pa dać, spa dać’, krëple z niem.
Krüppel ‘ka le ka’, zylc z niem. Sülze, Sul ze ‘ga la re ta, mię so w ga la re cie’, żelé
z niem. Ge lee ‘ga la re ta’;

b) pol skie: czwi kła z pol. za po śred nic twem ru skim ćwi kła ‘ts.’ < śrgr. sey-tlon (póź -
niej sza po stać sey-tlon z prze staw ką sy eklon) ‘bu rak’, na zwa wraz z ro śli ną prze -
ję ta z Bi zan cjum, ga la re ta || ga laréta z pol. ga la re ta ‘ts.’ < niem. Gal ler te ‘ga -
la re ta’, mo że łac. (ca ro) ga le ri ta;

7. na zwy nie ja sne: krãpelfòczczi, ra dekùszczi.
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2. ùni wer bi za cje: grzëbión ka z suf. -(owi) ón ka (: grzëbòwô zu pa, pòr. Goł. 127 abò:
su fik salnô de ri wacjô), pie prz nik z suf. -ik (: pie prz ny kùch, pòr. Sych IV 255 abò
su fik salnô de ri wacjô);

3. do wslédną de ri wacjã, w ja czi pòmiónã apart nią cym pòchòdné słowò òd spòdlô je
òdrzu ce nié jaczégòs ele meń tu: skrzek ‘ga laréta’ (: ża bi skrzek ‘ja je ża bów sklôdóné
w wòdze’ Sych V 62);

4. sub stan ti wi za cje znankòwni ka: brza dowô, grzëbòwô, makòwi;
5. neo se man tizmë parłãczoné z no wi ma zna cze nia ma de sy gna tów: ka sper (pòr. kasz.

ka sper ‘bła zen’ Sych II 143), priszcz (pòr. kasz. priszcz Sych IV 169); 
6. pòżëczczi:

a) nie miecczé: fëszbi na z niem. Fi sch be in ‘rëbiô szczerz la’, pankùk || pań tuch
z niem. Pfan n ku chen, dniem. Pan n ko ken ‘ts.’, plińc || plinc z niem. Plin se ‘plińc’,
pùrcel z niem. pu rzeln ‘pòkòzołkòwac, ùpa dac, pa dac, spa dac’, krëple z niem.
Krüppel ‘kaléka’, zylc z niem. Sülze, Sul ze ‘ga laréta, miãso w ga laréce’, żelé
z niem. Ge lee ‘ga laréta’;

b) pòlsczé: czwi kła z pòl. za ru sczim pòstrzédnictwã ćwi kła ‘ts.’ < śrgr. sey-tlon
(pózd niészô pòstacëjô sey-tlon z przestôwką sy eklon) ‘rą kla’, pòzwa razã
z roscëną wzãta z Bi zan cjum, ga la re ta || ga laréta z pòl. ga la re ta ‘ts.’ < niem.
Gal ler te ‘ga laréta’, mòże łac. (ca ro) ga le ri ta;

7. nie jasné pòzwë: krãpelfòczczi, ra dekùszczi.

Zôs we strzód dwù- i wiãcy słowòwëch sztruk tu rów są:

1) zestôwczi:
a) z członã òkresz ló nym jist nikòwim i òkresz la ją cym znankòwnikòwim ò szëkù

znankòwnik + jist nik: brza dowô zu pa, droż dżo wi kùch, kaszëbskô kapùsta,
kaszëbsczi bigòs, kwasnô ba nia, makòwi kùch, mło dzané ca sto, mło dzo wi kùch,
pie prz ny kùch, pòstny bigòs, rżané krëpë;

b) z członã òkresz ló nym jist nikòwim i òkresz la ją cym mio no cza snikòwim ò szëkù
mio no cza snik + jist nik: na dą sa ny plińc, napùchłi plińc, rozczënio ny plińc;

c) z członã òkresz ló nym jist nikòwim i òkresz la ją cym w pòstacëji przëmiónkòwégò
wëra że niô:
– człón òkresz ló ny jist nikòwi + na z jist nikã w môlnikù: kùch na mło dzach;
– człón òkresz ló ny jist nikòwi + na z przëcza snikã: ba nia na kwa sno;
– człón òkresz ló ny jist nikòwi + w z jist nikã w môlnikù: slédz w smio ta nie;
– człón òkresz ló ny jist nikòwi + z z jist nikã w rodzôczu: kló secz czi z grzëbów;
– człón òkresz ló ny jist nikòwi + z z jist nikòwi w narzãdzôczu: brza dowô

z krëpa ma, griz z sokã, kapùsta z grzëba ma, kló sczi z makã, kùch z makã,
kùch z man dla ma, kùch z wrzo da mi;

2) roz wi niãté zestôwczi:
– z członã òkresz ló nym jist nikòwim i òkresz la ją cy ma mio no cza snikòwim i znan-

kòwnikòwim: szmùro wóné swi nié miãso;
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Z ko lei wśród struk tur dwu - i wię cej wy ra zo wych wy stę pu ją:

1) ze sta wie nia:
a) z czło nem okre śla nym rze czow ni ko wym i okre śla ją cym przy miot ni ko wym o szy -

ku przy miot nik + rze czow nik: brza dowô zu pa, droż dżo wi kùch, kaszëbskô
kapùsta, kaszëbsczi bigòs, kwasnô ba nia, makòwi kùch, mło dzané ca sto, mło -
dzo wi kùch, pie prz ny kùch, pòstny bigòs, rżané krëpë;

b) z czło nem okre śla nym rze czow ni ko wym i okre śla ją cym imie sło wo wym o szy -
ku imie słów + rze czow nik: na dą sa ny plińc, napùchłi plińc, rozczënio ny plińc;

c) z czło nem okre śla nym rze czow ni ko wym i okre śla ją cym w po sta ci wy ra że nia
przy im ko we go:
– człon okre śla ny rze czow ni ko wy + na z rze czow ni kiem w miej scow ni ku: kùch

na mło dzach;
– człon okre śla ny rze czow ni ko wy + na z przy słów kiem: ba nia na kwa sno;
– człon okre śla ny rze czow ni ko wy + w z rze czow ni kiem w miej scow ni ku: slédz

w smio ta nie;
– człon okre śla ny rze czow ni ko wy + z z rze czow ni kiem w do peł nia czu: kló -

secz czi z grzëbów;
– człon okre śla ny rze czow ni ko wy + z z rze czow ni kiem w na rzęd ni ku: brza dowô

z krëpa ma, griz z sokã, kapùsta z grzëba ma, kló sczi z makã, kùch z makã, kùch
z man dla ma, kùch z wrzo da mi;

2) ze sta wie nia roz wi nię te:
– z czło nem okre śla nym rze czow ni ko wym i okre śla ją cy mi imie sło wo wym i przy -

miot ni ko wym: szmùro wóné swi nié miãso;
– z czło nem okre śla nym rze czow ni ko wym i okre śla ją cy mi przy miot ni ko wy mi

o szy ku przy miot ni ki + rze czow nik: kwasnô pòstnô zu pa;
– z czło nem okre śla nym rze czow ni ko wym + z z rze czow ni ka mi w na rzęd ni ku po -

łą czo ny mi spój ni kiem ë: sliwë z kló ska ma ë roz y na ma;
3) zro sty: czarmùnia, naj praw do po dob niej II człon to żar to bli we na wią za nie do kasz.

mùnia ‘usta, gę ba czło wie ka’ Sych III 139, na to miast człon I od. ap. czar, kùczerkùch,
I człon rze czow ni ko wy kùczer ‘woź ni ca, stan gret’ Sych II 287, II człon por. niem. Ku -
chen ‘pla cek’, półgãsk, I człon li czeb nik pół, człon II rze czow nik gãs, suf. -k.

Z prak ty ki wiem, że ka szub skie świą tecz ne sto ły są znacz nie bo gat sze. Gdy by za py tać Ka -
szu bów, co po win no zna leźć się wśród wi gi lij nych, wiel ka noc nych, tak że wiel ko post nych
po traw, w bły ska wicz nym tem pie li sta dań za peł ni ła by się tym, co za wsze ja da no na Ka -
szu bach, rów nież tym, co da na ro dzi na lu bi, a mo że być spo ży wa ne w cza sie kon kret ne -
go świę ta i tak że tym, co po ja wia się na sto łach in nych na ro dów, np. Po la ków. Nie ste ty,
o po zo sta łych świą tecz nych po tra wach ka szub skie książ ki ku char skie i słow ni ki mil czą14.
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14 Ar ty kuł ten oma wia je dy nie na zwy tych po traw świą tecz nych, któ re znaj du ją się w ka szub skich
książ kach ku char skich i słow ni kach. Patrz: Przy pis 2.
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– z członã òkresz ló nym jist nikòwim i òkresz la ją cy ma znankòwnikòwi ma ò szëkù
znankòwnik + jist nik: kwasnô pòstnô zu pa;

– z członã òkresz ló nym jist nikòwim + z z jist ni ka ma w narzãdzôczu sparłãczo -
ny ma wiążëną ë: slëwë z kló ska ma ë roz y na ma;

3) zrostë: czarmùnia, nôpraw dowpòdo bni II człón to żôrtoblëwé na wią za nié do kasz.
mùnia ‘lëpë, gãba czło wie ka’ Sych III 139, zôs człón I òd. ap. czar, kùczerkùch,
I człón jist nikòwi kùczer Sych II 287, II człón por. niem. Ku chen ‘kùch’, półgãsk,
I człón wiel nik pół, człón II jist nik gãs, suf. -k.

Z prak ti czi wiém, że kaszëbsczé swią teczné stołë są wie le bògatszé. Czejbë zapëtac
Kaszëbów, co bë mia na lezc sã we strzód wi lëjnëch, ja strowëch, czë téż wiôlgòpòstnëch
pòtra wów, chùtkò lësta jest ków zafùlo wa łabë sã tim, co wied no bëło jadłé na Kaszëbach,
téż tim, co pitónô rodzëna lu bi, a mòże bëc jadłé òbczas kònkretnégò swiãta i téż tim,
co pòjôwiô sã na sto łach jinëch nôro dów, np. Pòlôchów. Szkòda, że ò jinëch swią -
tecznëch pòtra wach kaszëbsczé kùchar sczé ksąż czi i słowôrze môłczą11.

11 Nen ar ti kel òmôwiô le pòzwë nëch swią tecznëch pòtra wów, jaczé są w kaszëbsczich kùchar sczich
ksąż kach i słowôrzach. Wzerôj: przëpis 2.
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Edward Bre za (So pot)

Słow nic two zwią za ne 
z okre sem wiel ka noc nym

W he or to lo gii ka to lic kiej, ‘na uce o ro ku ko ściel nym’ naj waż niej szym był i jest okres
wiel ka noc ny. Wy znaw cy Chry stu sa do brze pa mię ta li i pa mię ta ją sło wa św. Paw ła: „Gdy -
by Chry stus nie zmar twych wstał, da rem ne by ło by prze po wia da nie na sze, da rem na by -
ła by tak że wia ra na sza” (I Kor 15,14). 

Cho dzić tu więc bę dzie o wy ra zy kar na wał, post, za pu sty, re zu rek cja, dyn gus, pi -
san ki, oraz na zwy Nie dzie la Sta ro za pust na, Nie dzie la Mię so pust na, Nie dzie la Za pust -
na, Po pie lec, Nie dzie la Pal mo wa (Kwiet na), Wiel ka noc, Pas cha, Nie dzie la Prze wod -
nia (An ty pas cha), Nie dzie la Bia ła, Pięć dzie siąt ni ca lub Zie lo ne Świąt ki.

Od stro ny re al no zna cze nio wej kar na wał to ‘okres od Trzech Kró li do Śro dy Po piel -
co wej’. Wy raz ma usta lo ną ety mo lo gię u ba da czy ja ko tzw. opi nio com mu nis ‘mnie ma -
nie wspól ne, ogól nie przy ję te’, mnie ma nie od osob nio ne i opi nia świa do mie żar to bli wa.
Słow ni ki ety mo lo gicz ne zgod nie od no szą kar na wał do wło skie go car ne va le, zło żo ne -
go w I czło nie od rze czow ni ka car ne ‘mię so’, po chod ne go z łac. ca ro, carn -is ‘cia ło’ i w II
czło nie od daw ne go wy krzyk ni ka va le „by waj zdrów, że gnaj”, po chod ne go od ła ciń -
skie go cza sow ni ka va le „bądź zdrów, że gnaj”, a więc ca łość ozna cza ła ‘po że gna nie mię -
sa’, daw ne pol skie ‘mię so pust’, czy li ‘od sta wie nie po traw mię snych’ i od no si ło się do
ostat nich dni przed Po piel cem, zwa nych dziś za pu sta mi, ostat ka mi lub śle dzi kiem. Wy -
raz prze szedł do ję zy ków eu ro pej skich ja ko Kar ne wa le w niem., car ni va le w ang.; fr
car na val, ros. kar na wal.. Nie któ rzy w II czło nie wi dzą wł. le va re ‘usu wać’, czy li ‘usu -
wa nie mię sa’ < łac.. le va re „pod no sić”. Nie któ rzy pró bo wa li wi dzieć w tej na zwie łac.
pod sta wę car rus na va lis ‘wóz okrę to wy, mor ski, ma ry nar ski’. Prof. H. Gór no wicz pod
pseu do ni mem Her me ne gil ga La ta wiec ob ja śniał (świa do mie hu mo ry stycz nie) żar to bli wie
ja ko kar na wał ‘na wał kar’ za nie kie dy nisz czy ciel skie zbyt ki przed Wiel kim Po stem.
Hucz ne za ba wy zna ne by ły naj pierw we Wło szech, po tem roz po wszech nia ły się w kra -
jach Eu ro py i na no wym lą dzie od w. XVI. Ostat ki ja ko ‘ostat nie dni kar na wa łu’ no to wa -
ne w pol sz czyź nie od II po ło wy XVIII w. (B II 449); śle dzik w tym zna cze niu nie no to -
wa ny przez słow ni ki, uży wa ne śro do wi sko wo al bo now sze prze ję te z pol sz czy zny, gdzie
śle dzik to „za ką ska śle dzio wa do wód ki, na wet sa ma wód ka”, al bo ka szub skie zdrob nie -
nie od slédz, któ re go we dług żar to bli wych opo wia dań daw niej w Śro dę Po piel co wą za -
wie sza no u su fi tu i każ dy z do mow ni ków co dzien nie po li zy wał; po ka szub sku zôpustë
(Sych VI 185 z bo ga tym ma te ria łem folk lo ry stycz nym i fra ze olo gicz nym).
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Édwôrd Bréza (Sopòt)

Sło wi zna zrze szonô 
z ja stra ma

W ka tolëcczi he or to lo gii, ‘nôùce ò kòscel nym rokù’ nôwôżniészé bëłë i są Ja stra.
Wëznaw co wie Chri stu sa do brze pa miãtelë ë pa miãta ją sło wa sw. Paw ła: „Czejbë Chri -
stus nie zmartwëchwstôł, próżné bë bëło na sze przepòwiôda nié, prôżnô bë bëła téż
nasza wia ra” (I Kòr 15,14). 

Tak wiãc chòdzëc tu mdze ò sło wa kar nawôł, pòst, zôpùstë, re zu rekcjô, dëgùse, pi -
san czi, a téż pòzwë Stôrozôpùstnô Nie dze la, Miãsopùstnô Nie dze la, Zôpùstnô Nie dze -
la, Pòpielc, Palmòwô Nie dze la (Kwietnô), Ja stra, Pas cha, Przewòdniô Nie dze la (An -
ti pas cha), Biôłô Nie dze la, Piãcdze sąt ni ca abò Ze loné Swiąt czi.

Zdrzącë òd re al no znaczënkòwi stronë kar nawôł to ‘cząd òd Trzech Kró lów do Pòpiel -
ny Strzodë’. No słowò mô ùsta lo ną etimòlo giã ù badérów jak no tzw. opi nio com mu nis
‘we spólné zda nié, òglowò przëjãté’, òdòsob nioné zda nié i òpi niô ze swią dą żar toblëwô.
Etimòlo giczné słowôrze zgód no òdnôsza ją kar nawôł do ji tal sczégò car ne va le, zło żonégò
w I czło nie òd jist ni ka car ne ‘miãso’, pochòdnégò z łac. ca ro, carn -is ‘ca ło’ i w II czło -
nie òd dôwnégò wëkrzëkni ka va le „biwôj zdrów, żegnôj”, pòchòdnégò òd ła cyń sczégò
cza sni ka va le „bãdzë zdrów, żegnôj”, a wiãc ca łosc òzna czi wa ła ‘òddzëkòwa nié miãsa’,
dawné pòlsczé ‘mię so pust’, to je ‘òdsta wie nié miãsnëch zjest ków’ i òdnôsza ło sã do
slédnëch dniów przed Pòpielcã, zwónëch dzysô zôpu sta mi, ostat ka mi abò śle dzi kiem.
Słowò prze szło do eu ro pej sczich jãzëków jak no Kar ne wa le w niem., car ni va le w ang.;
fr car na val, rus. kar na wal. Nie chtërny w II czło nie wi dzą wł. le va re ‘ùsu wac’, to je
‘ùsu wa nié miãsa’ < łac. le va re „pòdnoszëc”. Nie chtërny w ti pòzwie próbòwelë wi dzec
łac. spòdlé car rus na va lis ‘òkrãto wi wóz, mòrsczi, ma ri nar sczi’. Prof. H. Gór no wicz pòd
przeswëstkã Her me ne gil da La ta wiec òbja sniwôł (ze swią dą hùmòri sticz no) żar toblëwò
jak no kar na wał ‘na wał kar’ za nie czedë nisz czi cel sczé zbëtczi przed Wiôldżim Pòstã.
Hùczné za bawë nôprzód znóné bëłë w Ji talëji, pòtemù rozkòscérzałë sã w kra jach Eu -
ropë i na no wim lą dze òd XVI sta latégò. Ostat ki jak no ‘slédné dni kar na wa łu’ za pi so -
wóné w pòlaszëznie òd II pòłowë XVIII stalatégò (B II 449); śle dzik w tim znaczënkù
nie no to wó ny bez słowôrze, ùżi wóné strzo do wiskòwò abò nowszé przejãté z pòlaszëznë,
dze śle dzik to „slédzowô prze griz ka do wód czi, na wet ka sa ma wód ka”, abò kaszëbsczé
zdrob nie nié òd slédz, chtëren we dle żar toblëwëch òpòwie scy dôwni wie szó ny béł
w Pòpiel ną Strzodã pòd pòso wą ë kòżden z domôcëch co dzéń jegò lizôł; pò kaszëbskù
zôpustë (Sych VI 185 z bòkad nym fòlklo ri sticz nym i fra zeòlo gicz nym ma te riałã).

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:13  Page 165



Wy raz post prze ję li wszy scy Sło wia nie, w tym i Po la cy oraz Ka szu bi od Ger ma nów,
gdzie w sta ro -wy so ko -niem. brzmi on fa sta, a od po wied ni cza sow nik fa sten ‘po ścić’
(Bo ryś 468), por. współ cze sne niem. Fa sten ‘post’ i fa sten ‘po ścic’ i ang. fast ‘post’ i to
fast ‘po ścić’, Wiel ki Post na to miast po an giel sku na zy wa się Lent od wcze śniej sze go
sta ro an giel skie go lent ‘wio sna’, por. niem. po etyc ką na zwę wio sny Lenz. Wy raz post
jest pięk nym przy kła dem na to, że pol sz czy zna do XIV w. nie mia ła spół gło ski f i dla -
te go wy ra zy za po ży czo ne z gre ki, ła ci ny czy nie miec kie go z tą gło ską re ali zo wa ły ją
ja ko p, por. gr. imię Stépha nos > pol skie Szcze pan (po tem, gdy już f się po ja wi ło, St6e -
fan), bierz mo wać z łac. fir ma re ‘umoc nić’ lub b, jak np. pol skie ber ło z łac. fe ru la..
Okres po prze dza ją cy Wiel ka noc na zy wa my Wiel kim Po stem lub 40-dnio wym po stem,
po le ga ją cym na ilo ścio wym (post ilo ścio wy) ży wie niu, tj. raz na dzień do sy ta, dwa ra -
zy na dzień lek ki po si łek w od róż nie niu od abs ty nen cji (z łac. abs ti nen tia ‘po wstrzy -
ma nie się’, por. sto ic ką za sa dę: Abs ti ne, su sti ne ‘Po wstrzy maj się, wy trzy maj’, czy li
po wstrzy ma nia się od po kar mów mię snych w pią tek (w pra wo sła wiu w śro dę i pią tek)
ja ko post ja ko ścio wy. Post 40-dnio wy wpro wa dził Ko ściół na pa miąt kę po stu Chry stu -
sa (Mt 4,2). Od ła ciń skie go li czeb ni ka po rząd ko we go (dies) qu adra ge si ma ‘czter dzie -
sty (dzień) wo bec li czeb ni ka głów ne go qu adra gin ta ‘czter dzie ści’ na zy wa się Qu adra -
ge si ma. Po pol sku od da no ten ter min re li gij ny ja ko czter dzie stów ka lub czter dziest ni -
ca. Daw niej w róż nych ko ścio łach lo kal nych post trwał al bo nie co dłu żej, al bo kró cej,
bo z po stu wy łą cza no nie dzie le.

Nad to okres ści słe go po stu od Śro dy Po piel co wej do dnia Zmar twych wsta nia Chry -
stu sa po prze dza ło tzw. przed po ście, zło żo ne z trzech nie dziel zwa nych: Nie dzie la Sta -
ro za pust na al bo Sta ry Za pust, Nie dzie la Mię so pust na al bo Mię so pust i Nie dzie la Za -
pust na al bo Za pust (ostat nia nie dzie la przed Po piel cem). Sy no ni micz ne na zwy tych
nie dziel to Sie dem dzie siąt ni ca, Sześć dzie siąt ni ca i Pięć dzie siąt ni ca. Na zwy po cho dzą
od ilo ści dni po prze dza ją cych Zmar twych wsta nie. Są to tłu ma cze nia ła ciń skich no men -
kla tur: Sep tu age si ma ‘sie dem dzie sią ty (dzień) przed Wiel ka no cą’; Se xa ge si ma ‘sześć -
dzie sią ty (dzień) i Qu inqu age si ma ‘pięć dzie sią ty (dzień) przed Wiel ka no cą’. Te no -
men kla tu ry ła ciń skie uży wa ne są w ję zy kach za chod nio eu ro pej skich.

Po la cy więc daw niej przy zwy cza ja li się do po stu już na 3 ty go dnie wcze śniej. Po -
tem po ści li (po sta ro pol sku za pusz cza li) do pie ro od Po piel ca. Cie ka we jest tu świa dec -
two je zu ity Ka spra Nie siec kie go, au to ra Her ba rza: „Po la cy sta rym zwy cza jem idąc, za -
raz od sta ro za pust nej nie die li post wiel ka noc ny za czy na li; In no cen ty IV zaś po zwo lił,
aby wzo rem w in nych kra jach za gęsz czo nym, do pie ro od dnia Po piel ca za pusz cza li”.
Z cy ta tu wi dać, że „za pusz cza nie”, z cze go rze czow nik za pust, w l. mno giej za pu sty
ozna cza ło ‘po szcze nie’, re al nie jed nak Po la cy czas przed po stem wy zy ski wa li na ob -
fi te ja dła, pi cie, za ba wy, po hu lan ki. Do brze to przed sta wił J. Ki to wicz (1728–1804)
w „Opi sie oby cza jów i zwy cza jów za pa no wa nia Au gu sta III”, a gdy o Ka szu by cho -
dzi, to: W zôpustë mu szi bëc mia so, a. zôpu sny tuńc – zdro wia kuńc (Sych l.c.) – tań -
czo no więc do upa dłe go. Znam z Ko ścier skie go za sa dę: W zôpustë co pies szczek nie,
to plińc (lub) pączk na sto le czy na stół.
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Słowò pòst wzãlë wszëtcë Sło wia no wie, w tim i Pòlôszë ë Kaszëbi òd Ger ma nów,
dze w stôro -wësok -niem. brzëmi òn fa sta, a pa sow ny cza snik fa sten ‘pòscëc’ (Bo ryś
468), pòr. dzysôdniowé niem. Fa sten ‘pòst’ i fa sten ‘pòscëc’ i an. fast ‘pòst’ i to fast
‘pòscëc’, zôs Wiôldżi Pòst pò anielskù zwie sã Lent òd wcza sniészégò stôro aniel -
sczégò lent ‘zymk’, pòr. niem. pòetic ką pòzwã zymkù Lenz. Słowò pòst je pësznym
przi kładã na to, że pòlaszëzna do XIV sta latégò ni mia ła spółzwãkù f i sło wa pòżëczoné
z gre czi, łacëznë czë nie miecczégò z nym zwãkã re ali zo wałë gò jak no p, pòr. gr. mio -
no Stépha nos > pòlsczé Szcze pan (pòtemù, czej f ju sã pòja wi ło, Ste fan), bierz mo wac
z łac. fir ma re ‘ùmòcnic’ abò b, jak np. pòlsczé ber ło z łac. fe ru la. Cząd pòprzédza -
ją cy Ja stra pòzy wómë Wiôldżim Pòstã abò 40-dnio wim pòstã, ja czi pòlégô na ji lo sco -
wim (ji lo sco wi pòst) je dze nim, tj. rôz na dzéń do sëta, dwa razë na dzéń letczé jestkù
w òdróż nie nim òd abs ti nen cji (z łac. abs ti nen tia ‘pòwstrzi ma nié sã’, pòr. sto jic ką reglã:
Abs ti ne, su sti ne ‘Wstrzëmôj sã, strzëmôj’, to je pòstrzimòwa niô sã òd je dze niô miãsa
w piątk (w prawòsła wim w strzodã i piątk) jak no jakòsco wi pòst. 40-dnio wi pòst wpro -
wa dzył Kòscół na wdôr pòstu Chri stu sa (Mt 4,2). Òd ła cyń sczégò pòrządkòwégò
wielnika (dies) qu adra ge si ma ‘sztërdze sti (dzéń) wòbec głównégò lëczeb ni ka qu adra -
gin ta ‘sztërdze sce’ zwie sã Qu adra ge si ma. Pò pòlskù òddelë nen re li gij ny ter min jak -
no czter dzie stów ka abò czter dziest ni ca. Dôwni w roz ma jitëch òbéńdowëch Kòsco łach
pòst warôł abò kąsk dłëżi, abò kró cy, bò z pòstu bëłë wëłą czi wóné nie dze le.

Co wi cy cząd scysłégò pòstu òd Pòpiel ny Strzodë do dnia Zmartwëchw sta niô
Chri stu sa pòprzédza ło tzw. przedpòscé, zło żoné z trzech nie dze lów zwónëch pò
pòlskù: Nie dzie la Sta ro za pust na abò Sta ry Za pust, Nie dzie la Mię so pust na al bo Mię -
so pust i Nie dzie la Za pust na al bo Za pust (slédnô nie dze la przed Pòpielcã). Sy no ni -
miczné pòzwë nëch nie dze lów to Sie dem dzie siąt ni ca, Sześć dzie siąt ni ca i Pięć dzie -
siąt ni ca. Ne pòzwë pòchôda ją òd ji lo scy dniów pòprzédza jącëch Zmartwëchw sta -
nié. Są to do lmaczënczi ła cyń sczich no men kla tur: Sep tu age si ma ‘sédmëdzesąti (dzéń)
przed Wiôlgô no cą’; Se xa ge si ma ‘szes c dze sią ti (dzéń) i Qu inqu age si ma ‘piãcdze są -
ti (dzéń) przed Wiôlgô no cą’. Ne ła cyń sczé no men kla turë ùżi wóné są w zôpadno-
 eu ro pej sczich jãzëkach.

Pòlôszë wiãc dôwni przëwëkalë do pòstu ju na 3 ti dze nie rëchli. Pòtemù pòscëlë
(w sta ropòlaszëznie za pusz cza li) do piérze òd Pòpiel ca. Cze kawé je tu swiôdczëna je -
zu jitë Ka spra Nie secczégò, au to ra Her ba rza: „Pòlôszë stôrim zwëkã ji dącë, zarô òd
stôrozôpùstny nie dzelë pòst wiôlgònoc ny za czi nalë; zôs Jin no cen ti IV pòzwòlił, abë
mòdłã w jinëch kra jach zagãszczo nym, do piérze òd dnia Pòpiel ca zapùszczalë”. Z cy -
ta tu wi dzec je, że „zapùszcza nié”, z czegò jist nik zôpùst, w wiel ny lëczbie zôpùstë òznô -
cza ło ‘pòszcze nié’, re al no rów nak Pòlôszë czas przed pòstã wëzwëski welë na bòkadné
je dze nié, picé, za bawë, pòhùlan czi. Bëlno to przedstôwił J. Ki to wicz (1728–1804)
w „Opi sie oby cza jów i zwy cza jów za pa no wa nia Au gu sta III”, a czej ji dze ò Ka szë bë,
to: W zôpùstë mùszi bëc miãso, a zôpùsny tuńc – zdro wia kùńc (Sych l.c.) – tuń co wóné
bëło jaż do pad nie niô. Znóm z Kòscérsczégò reglã: W zôpùstë co pies szczek nie, to
plińc (abò) pączk na sto le czë na stół.

BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Re fe ratë 167

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:13  Page 167



Wiel ki Post za czy nał się i za czy na w Śro dę Po piel co wą, któ ra to na zwa wsku tek tzw.
uni wer bi za cji (tj. przej ścia struk tu ry dwu wy ra zo wej w jed no wy ra zo wą od ła ciń skiej pod -
sta wy unum ver bum ‘jed no só wo’) prze szła w po stać Po pie lec, po ła ci nie Dies Ci ne rum
(od rze czow ni ków dies, diei ‘dzień’ i ci nis, ci ner -is ‘po piół’).: Po nie miec ku mó wi się
Ascher mit twoch od Asche ‘po piół’ i Mit twoch < Mit te der Wo che ‘śro dek ty go dnia, tj.’
‘śro da’) i od po wied nio po ang. Ash We dnes day od rze czow ni ków ash ‘po piół’ (wy ra zów
in do eu ro pej skich, spo krew nio nych z łac. are re ‘pa lić’ CHDE 55) i We dnes day ‘śro da’,
dzień po świę co ny rzym skie mu bó stwu han dlu Ner ku re mu (por. fr. Mer cre di’), któ re go od -
po wied ni kiem w mi to lo gii grec kiej był Her mes, a w ger mań skiej Wo dan, za tem ‘dzień
Wo da na’; po franc. des Cen dres od rze czow ni ka cen dre ‘po piól’, po chod ne go od zna ne -
go nam już łac. ci nis ‘po piół’, od cze go tak że wł. Ce ne re. Z wy ra że nia 70 dni, 60 dni, 50
dni po wsta ły na zwy Sie dem dzie siąt ni ca, Sześć dzie siąt ni ca i Pięć dzie siąt ni ca. Zwy czaj
po sy py wa nia głów po pio łem na znak po ku ty (głów nie u Ży dów) oraz ża ło by i zni ko mo -
ści (głów nie u sta ro żyt nych Gre ków i Rzy mian) prak ty ko wa ny był już w sta ro żyt nym
Egip cie, w Ko ście le Rzym sko ka to lic kim przy jął się od X w. Ka płan po sy pu jąc po je dyn -
cze gło wy wier nych po pio łem, wy po wia dał jed no cze śnie sło wa wy po wie dzia ne przez
Bo ga do Ada ma po upad ku (Rdz 3,19) po ła ci nie: Me men to, ho mo, qu ia pu lvis es et in
pu lve rem re ver te ris; dziś już tyl ko po pol sku: ‘Pa mię taj, czło wie ku, że pro chem je steś
i w proch się ob ró cisz’ lub wy mien nie sło wa Chry stu sa: „Na wra caj cie się i wierz cie Ewan -
ge lii” (Co nver ti mi ni et cre di te Eu an ge lio Mk1,15). W tym że Ko ście le pierw sza nie dzie -
la po stu na zy wa ła się nie dzie lą wstęp ną, jak po da je Słow nik Lin de go z po cząt ku XIX w.,
dru ga nie dzie la przed Wiel ka no cą to Nie dzie la Mę ki Pań skiej al bo Nie dzie la Czar na (od
za sło nię tych krzy ży i fi gur), wy ra ża ją ca się m. in. w za sła nia niu krzy ży w ko ście le na pa -
miąt kę ukry cia się Chry stu sa przed Ży da mi (J 8,59; 12,36), któ rzy chcie li Go ob wo łać
kró lem, w Ko ście le Pra wo sław nym ob cho dzi się uro czy ście św. Ma rii Egip skiej, po kut -
ni cy znad Jor da nu z V w. Ostat nia nie dzie la przed Wiel ka no cą to Nie dzie la Pal mo wa, ob -
cho dzo na na cześć uro czy ste go wjaz du Chry stu sa na osioł ku do Je ro zo li my, gdy tłu my
rzu ca ły Je zu so wi pod sto py ga łąz ki mło dych ro ślin. W Ko ście le Pra wo sław nym na zy wa
się ona Nie dzie lą Wierz bo wą (Wierb no je Wo skrie se ni je) od rzu ca nia ga łą zek wierz bi ny,
w nie któ rych dziel ni cach Pol ski, zwłasz cza na wscho dzie Pol ski, Nie dzie lą Kwiet ną. Pa -
mię ta my, że A. Mic kie wicz mó wi w „Pa nu Ta de uszu” (ks. XI, w. 154): „Już wscho dził
uro czy sty dzień Naj święt szej Pan ny Kwiet nej”, a z opi su oby cza ju wy ni ka, jak by to by -
ło Wnie bo wzię cie NMPan ny (Mat ki Bo skiej Ziel nej). Mo że na zwa tej nie dzie li na Wscho -
dzie ma ja kiś zwią zek z ty tu łem Mat ki Bo żej, któ ry wpro wa dził Mic kie wicz. Mo men ty
z ży cia Chry stu sa przej mo wa ła też Je go Mat ka. Mo że więc Jej ra dość z try um fal ne go
wjaz du do mia sta świę te go uczcił lud pol ski na Wscho dzie. W pol skiej tra dy cji lu do wej
Dzień Zwia sto wa nia NMPan nie (An nun tia tio BMV) na zy wa ne by wa świę tem Mat ki Bo -
skiej Roz twor nej (bo roz twie ra się zie mia, por. np. ka szub skie po wie dze nie Na swiatégo
Jó zwa (19 III,) bez po le bróz da (a tu 25 III) i ety mo lo gię ang. rze czow ni ka spring ‘żró -
dło, tj. ska czą ca (wo da)’ i z te go ‘wio sna, tj. czas, gdy to pią się śnie gi i lo dy’ (ChDE
1051–1052), nie kie dy Za grzew nej, też Oży wia ją cej bądź Kwiet nej.
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Wiôldżi Pòst za czinôł sã i za czinô w Pòpiel ną Strzodã, jakô to pòzwa na skùtk tzw.
ùni wer bi za cji (tj. przeńscô dwùsłow ny sztruk turë w jed no słow ną òd ła cyń sczégò spòdlégò
unum ver bum ‘jed no słowò’) prze szła w pòstacëjã Pòpielc, w łacëznie Dies Ci ne rum (òd
jist ni ków dies, diei ‘dzéń’ i ci nis, ci ner -is ‘pòpiół’). Pò nie mieckù gôdô sã Ascher mit twoch
òd Asche ‘pòpiół’ i Mit twoch <Mit te der Wo che ‘we strzódk ti dze nia, tj.’ ‘strzo da’) i pa -
sow no pò anielskù Ash We dnes day òd jist ni ków ash ‘pòpiół’ (jin do eu ro pej sczich sło -
wów, spokréwnionëch z łac. are re ‘palëc’ CHDE 55) i We dnes day ‘strzo da’, dzéń pòswiã-
co ny rzëmsczémù bóżkòwi hań dlu Merkùrémù (por. fr. Mer cre di), jaczégò rów no znacz -
ni ka w grec czi mi to lo gie béł Her mes, a w ger mań sczi Wo dan, temù ‘dzéń Wo da na’; pò
franc. des Cen dres òd jist ni ków cen dre ‘pòpiół’, pòchòdnégò òd znónégò na ma ju łac.
ci nis ‘pòpiół’, òd czegò téż jit. Ce ne re. Z wëra że niô 70 dniów, 60 dniów, 50 dniów
pòwstałë pòzwë Sédmë dze sąt ni ca, Szes c dze sąt ni ca i Piãcdze sąt ni ca. Zwëk sëpa niô głów
pòpiołã na znak pòkùtë (przede wszëtczim kòle Żëdów) a téż ża łobë ë znikòmòscë (przede
wszëtczim kòle stôrożëtnëch Gre ków ë Rzëmia nów) prak tikòwó ny béł ju w stôrożëtnym
Egip ce, w rzëmskòka tolëcczim Kòsce le przëjął sã òd X stalatégò. Ka płón sëpiącë je -
durné głowë wiernëch pòpiołã, rów no cza sno wëpòwiôdôł sło wa wërzekłé przez Bòga
do Ada ma pò ùpôdkù (Rdz 3,19) w łacëznie: Me men to, ho mo, qu ia pu lvis es et in pu lve -
rem re ver te ris; dzysô ju le no pò pòlskù: ‘Pa mię taj, czło wie ku, że pro chem je steś i w proch
się ob ró cisz’ abò wëmien no sło wa Chri stu sa: „Na wra caj cie się i wierz ce Ewan ge lii” 
(Co nver ti mi ni et cre di te Eu an ge lio Mk1,15). W tim téż Kòsce le pierszô nie dze la pòstu
zwa ła sã wstãpną nie dze lą, jak pòdôwô słowôrz Lindégò z pòczątkù XIX stalatégò, drëgô
nie dze la przed Ja stra ma to Nie dze la Pań sczi Mãczi abò Czôrnô Nie dze la (òd za sło niãtëch
krzi żów ë figùrów), wëra ża jącô sã m. jin. w za sła nia nim krzi żów w Kòsce le na pa miątkã
ùkrëcô sã Chri stu sa przed Żëda ma (J 8,59; 12,36), ja czi chcelë Gò òbwòłac królã,
w prawòsłôwnym Kòsce le ùroczësto òbchôdô sã sw. Ma rii Egip sczi, pòkùtnicë znôd Jor -
da nu z V stalatégò. Slédnô nie dze la przed Ja stra ma to Palmòwô Nie dze la, òbchòdzonô
kù tczë ùroczëstégò wjaz du Chri stu sa na òsołkù do Je ro zolëmë, czej lëdzkô hùrma rzu -
ca ła Jezëso wi pòd no dżi wie twie młodëch roscënów. W prawòsłôwnym Kòsce le pòzéwô
sã òna Wierzb ną Nie dze lą (Wierb no je Wo skrie se ni je) òd szmërga niô wie twiów wierz -
binë, w nie chtërnëch dzélach Pòlsczi, òsoblëwie na wschòdze Pòlsczi, Nie dzie lą Kwiet -
ną. Pa miãtómë, że A. Mic ke wicz w „Pa nu Ta de uszu” mó wi (ks. XI, w. 154): „Ju wscho -
dzył ùroczësti dzéń Nôswiãtszi Pannë Kwiet ny, a z òpisënkù òbëcza ju wënikô, jakbë to
bëło Wnie bowzãcé NMPannë (Mat czi Bòsczi Ze lny). Mòże pòzwa ti nie dze li na Wschòdze
mô ja czis związk z titlã Mat czi Bòsczi, chtërny wpro wadzył Mic ke wicz. Sztërczi z żëcégò
Chri stu sa przejmòwa ła téż Jegò Mat ka. Mòże wiãc Ji re do ta z trium falnégò wjaz du do
swiãtégò mia sta ùtcëł pòlsczi lud na Wschòdze. W pòlsczi lëdo wi tra dy cje Dzéń Zwia -
sto wa niô NMPan nie (An nun tia tio BMV) pòzéwó ny biwô swiãtã Mat czi Bòsczi Roz twor -
ny (bò roz twierô sã ze mia, pòr. np. kaszëbską rzeklënã Na swiatégo Jó zwa (19 III,) bez
pòle bróz da (a tu 25 III) i etimòlo giã anielsczégò jist ni ka spring ‘zdrzó dło, tj. skôczącô
(wòda)’ i z tegò ‘zymk, tj. czas, czedë to pią sã snie dżi ë lodë’ (ChDE 1051–1052), nie -
czedë Za grzew nej, téż Oży wia ją cej abò Kwiet nej.
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Ca ły ty dzień przed Wiel ka no cą to Wiel ki Ty dzień z szcze gól nie uro czy ście ob cho -
dzo nym Wiel kim Czwart kiem, Wiel kim Piąt kiem i Wiel ką So bo tą, gdy po ko ścio łach
od pra wia się tzw. Tri du um Pas chal ne; w Cer kwi Pra wo sław nej jest to Ty dzień Mę ki
Pań skiej (Strast na ja Nie die la). Wiel ki Ty dzień Niem cy na zy wa ją Kar wo che z I czło nem
Kar-, wska zu ją cym na ‘kło pot, tro skę’ (Klu ge 356 s.v. Kar fre itag).

I wresz cie punkt kul mi na cyj ny te go okre su i ca łe go Ko ścio ła chrze ści jań skie go:
Zmar twych wsta nie Chry stu sa, zwa ne po grec ku Anásta sis, po ła ci nie Re sur rec tio, u Po -
la ków Wiel ka noc, u Niem ców Ostern, u An gli ków Easter, w Cer kwi Wo skries’eni je. Fakt
zmar twych wsta nia, po ła ci nie re sur rec tio przy jął się w Pol sce w na zwie wcze sne go na -
bo żeń stwa od pra wia ne go wcze śnie ra no w I dzień Wiel kiej no cy ja ko re zu rek cja, wy -
raz no to wa ny do pie ro przez Słow nik wi leń ski z r.1861. Na ro do we okre śle nia te go świę -
ta na wią zu ją do róż nych tre ści: pol skie Wiel ka noc, bę dą ce jesz cze w Słow ni ku Lin de -
go (po czą tek XIX w.) luź nym po łą cze niem, ze sta wie niem (nie zro stem, jak dziś) do
waż no ści i je dy no ści po wsta niu z gro bu Chry stu sa tej no cy; po ka szub sku ze sta wie nie
sło wo twór cze Wielgô Noc lub zrost Wiel ka noc (Sych VI 131); niem. Ostern od Osten
‘wschód’ do wcze snej gwiaz dy We nus, z któ rej brza skiem od by wa ły się uro czy sto ści
świą tecz ne; upa mięt nia ją ce zmar twych wsta nie Chry stu sa; an giel skie Easter od east
‘wschód słoń ca’ rów nież do wcze śnie ra no spra wo wa ne go na bo żeń stwa na pa miąt kę
zmar twych wsta nia Chry stu sa (re zu rek cji). Po ka szub sku jest to Ja stra w l. poj. lub czę -
ściej Jastrë w l. mn. Daw niej przyj mo wa no, że to za po ży cze nie z niem. Ostern, Łu ży -
cza nin, prof. Šewc (pi szą cy się z niem. Schu s ter) ob ja śnia na spo sób ro dzi my. Wią że
rów nież z wcze śnie od by wa nym na bo żeń stwem na cześć Zmar twych wsta nia, z brza -
skiem dnia, ja sno ścią od rdze nia jas- z do da nym przy rost kiem –ny, kie dy otrzy mu je -
my wy raz ja sny, z do da nym –kry > jas - kra, czy li ‘biel mo na oczach’, z do da nym –try
wła śnie *ja stry, ży ją cym w kasz. Ja stra /Jastrë1. U więk szo ści na ro dów to okre śle nie
ży dow skie Pas cha, jak obocz nie u Po la ków, Sło wian wschod nich i w Ko ście le Pra wo -
sław nym; we wło skim przy swo jo ne ja ko Pa squa, we fran cu skim Pa gu ez. Sło wo he braj -
skie Pas cha ozna cza ‘przej ście’, daw niej w Pol sce też mó wio no prze wód, co jest tłu -
ma cze niem na zwy he braj skiej Pas cha. W gre ce sło wo to prze ło żo no na Pha se, w ła ci -
nie na Trans i tus ‘przej ście’ (co przy po mi na nam już współ cze sny tran zyt). By ła ży -
dow skim świę tem ob cho dzo nym na pa miąt kę cu dow ne go oca le nia w Egip cie (anioł
prze szedł i ozna czył drzwi krwią ba ran ka) i cu dow ne go przej ścia przez Mo rze Czer -
wo ne. Zbie gło się ono z cu dow nym zmar twych wsta niem Chry stu sa. Dla te go Pas chę
ob cho dzi li i ży dzi, i chrze ści ja nie, wkła da jąc w nią róż ne tre ści.

Pierw sza nie dzie la po Pas sze to Nie dzie la Bia ła (po ła ci nie Do mi ni ca in al bis),
w nią skła da li bo wiem bia łe sza ty (al bae) no wo ochrzcze ni w Wiel ką So bo tę, cho dzi -
li w nich 8 dni. W tra dy cji pol skiej na zy wa się tak że Nie dzie lą Prze wod nią od prze -
wo du, czy li przej ścia, tj. Pas chy, a więc jak by jej prze dłu że nia; w Ko ście le wschod nim

170 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

1 Prze ciw sta wia się tej ety mo lo gii W. Bo ryś, Słow nik ety mo lo gicz ny ka szubsz czy zny, t. II, s. 335–336,
uzna jąc wy raz za po życz kę z an glo sa skie go eastron ‘Wiel ka noc’, spo krew nio ne go z ang. Easter.
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Ca łi tidzéń przed Ja stra ma to Wiôldżi Tidzéń z òsoblëwò ùroczësto òbchòdzo nym
Wiôldżim Czwiôrtkã, Wiôldżim Piątkã i Wiôlgą Sobòtą, czej pò kòsco łach òdprôwiô sã
tzw. Tri du um Pas chal ne; w Prawòsłôwny Cer kwie je to Tidzéń Pań sczi Mãczi (Strast -
na ja Nie die la). Wiôldżi Tidzéń Niem co wie pòzéwa ją Kar wo che z I członã Kar-, ja czi
wskôzywô na ‘kłopòt, za ji sce nié’ (Klu ge 356 s.v. Kar fre itag).

I w kùńcu kùlmi na cyj ny pùnkt tegò czą du i całégò chrze scy jań sczégò Kòsco ła:
Zmartwëchw sta nié Chri stu sa, pò greckù zwóné Anásta sis, w łacëznie Re sur rec tio, 
ù Pôlôchów Wiel ka noc, ù Niem ców Ostern, ù Aniel czi ków Easter, w Cer kwie Wo -
skries’eni je. Fakt zmartwëchw sta niô, pò łacëznie re sur rec tio przëjął sã w Pòlsce
w pòzwie wczasnégò nôbòżeń stwa òdpra wiónégò wczas re no w I dzéń Wiôldżi nocë
jak no re zu rek cja, słowò za pi sóné bëłó do piérze bez tak pòzwóny Słowôrz wi leń sczi
z 1861 r. Nôrodné òkre sle niô negò swiãta na wiązëje do roz ma jitëch tre sców: pòlsczé
Wiel ka noc, mdącé jesz w słowôrzu Lindégò (zôczątk XIX stalatégò) ló znym sparłãcze -
nim, ze sta wie nim (nié zrostã, jak dzysô) do wôżno scy i je dur no scy pòwsta niô z grobù
Chri stu sa ti nocë; pò kaszëbskù słowòtwórzbné ze sta wie nié Wiélgô Noc abò zro snie nié
Wiélgônoc (Sych VI 131); niem. Ostern od Osten ‘wschód’ do wcza sny gwiôzdë We -
nus, z ja czi pòre ni cą òdbi wałë sã swią teczné ùroczëznë; na wdôr zmartwëchw sta niô
Chri stu sa; aniel sczé Easter òd east ‘wschód słuń ca’ téż do wczas re no sprawòwónégò
nôbòżeń stwa na wdôr zmartwëchw sta niô Chri stu sa (re zu rek cji). Pò kaszëbskù są to 
Ja stra w pòj. l. abò czãscy Jastrë w w. l. Dôwni przëjmòwalë, że to zapòżëcze nié
z niemiecczégò Ostern, Łu żi cza nin, prof. Šewc (pi szą cy sã z niemiecka Schu s ter) òbja -
sniwô na rod ny ôrt. Wią że téż z wczas òdbi wó nym nabòżeństwã kù tczë Zmartwëch-
w sta niô, z pòre ni cą dnia, ja sno scą òd drżénia jas- z do dó nym przë rostkã -ny, czedë
dostôwómë słowò ja sny, z do dó nym -kry > jas - kra, to je ‘bielmò na òczach’, z do dó -
nym -try pra wie *ja stry, żëją cym w kasz. Ja stra /Jastrë1. Kòle wiãkszo scy nôro dów to
żëdo wsczé òkre sle nié Pas cha, jak òbòczno ù Pòlôchów, wschódnëch Sło wia nów
i w prawòsłôwnym Kòsce le; we wło sczim przëswòjoné jak no Pa squa, we francësczim
Pa gu ez. He braj sczé słowò Pas cha òznô cziwô ‘przeńscé’, dôwni w Pòlsce téż sã gôda ło
prze wód, co je tłó ma cze nim he braj sczi pòzwë Pas cha. W grec czim słowò to przed ol ma -
czoné òsta ło na Pha se, w łacëznie na Trans i tus ‘przeńscé’ (co przëbôcziwô na ma ju we -
spół cza sny tran zyt). Bëła żëdo wsczim swiãtã òbchòdzó nym na wdôr cëdownégò òca le -
niô w Egip cie (aniół prze szedł i nacéchòwôł dwiérze krwią ba rón ka) i cëdownégò przeńscô
bez Czerwòné Mòrze. Zbie gło sã òno z cëdo wnym zmartwëchw sta nim Chri stu sa. Temù
Paschã òbchòdzëlë i żëdzë, i chrze scy ja no wie, wkłôda jąc w nią roz ma jité trescë.

Pierszô nie dze la pò Pas sze to Biôłô Nie dze la (w łacëznie Do mi ni ca in al bis), 
bò w nią skłôdelë biôłé ruch na (al bae) nowò òchrzce ni w Wiôlgą Sobòtã, chòdzëlë
w nich 8 dni. W pòlsczi tra di cji pòzéwô sã téż Nie dzie lą Prze wod nią òd prze wo du, 
to je przeńscô, tj. Paschë, a wiãc jakbë ji prze dłu że niô; we wschòdnym Kòsce le

1 Ti etimòlo gie procëmstôwiô sã W. Bòris, Słow nik ety mo lo gicz ny ka szubsz czy zny, t. II, s. 335–336,
ùznôwa jącë no słowò za pòżëczkã z an glo sa sczégò eastron ‘Wiôlgônoc’, jaczé je krewné z z an. Easter.
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(pra wo sław nym) jest to An ty pas cha, tj. „świę to za miast, w miej sce Pas chy”, jak by
‘prze dłu że nie Pas chy’, na zy wa ne też dru gim zmar twych wsta niem, bo Chry stus uka zał
się św. To ma szo wi (nie wier ny To masz). Od czy ta nej tej nie dzie li pe ry ko pie ewan ge licz -
nej o nie wier nym To ma szu (J 20, 24–29) za wdzię cza tak że na zwę To ma szo wa Nie dzie -
la (w Cer kwi Fo mi no Wo skries’eni je). W Cer kwi Pra wo sław nej każ dy dzień po Pas sze
aż do Nie dzie li Prze wod niej na zy wa się Świetl ną Sió dem ką, je śli tak moż na prze ło żyć
ro syj skie Swie tła ja S’ed mi ca.

Nie któ rzy daw ni au to rzy okre śle nie (Nie dzie la) Prze wod nia tłu ma czy li tym, że ka -
te che ci przy wo dzi li na wró co nych z po gań stwa lub ju da izmu no wym dusz pa ste rzom.
To chy ba tzw. praw da ka zno dziej ska (ve ri tas con cio na to ria), co in ne go bo wiem prze -
wo dzić, prze wód ‘przej ście’, a co in ne go przy wo dzić ‘przy pro wa dzać’.

Dru ga nie dzie la po Wiel kiej no cy na zy wa się Nie dzie lą Do bre go Pa ste rza od frag -
men tu Ewan ge lii we dług św. Ja na (J 10,1-21) o Chry stu sie Do brym Pa ste rzu: Ego eimí
ho po imen (z cze go czę ste imię Pi men u bi sku pów pra wo sław nych), ho aga thós, po ła -
ci nie Ego sum pa stor bo nus, Ich bin ein gu ter Hirt – po nie miec ku; I am the go od she -
pherd – po an giel sku; Ja jesm pa styr do bryj – po ro syj sku; Je su is le bon ber ger – po
fran cu sku; Jô jem bëlny pastérz – po ka szub sku (J 10, 11). W daw nym Ko ście le nie -
dzie le bo wiem czę sto otrzy my wa ły na zwy od czy ta nych pe ry kop ewan ge licz nych lub
jesz cze czę ściej od in cy pi tów (po cząt ku) in tro itów mszal nych ‘mo dlitw roz po czy na ją -
cych mszę św.’, tzw. mo dlitw na wej ście).

W 40 dni po zmar twych wsta niu Chry stus wstą pił do nie ba z Gó ry Oliw nej; świę-
to to otrzy ma ło ta kie wła śnie czyn no ścio we okre śle nie: Wnie bo wsta pie nie Pań skie (po
ła ci nie Ascen sio lub Ca elu ma scen sio), po nie miec ku Him mel fahrt; po an giel sku Ascen -
sion Day; Ascen sion we franc.; w pra wo sła wiu Wo znies’eni je Go spodn’e ja ko kal ka gr.
análep sis (tu So te ros), po ka szub sku rów nież Wnie bo wstą pie nié (Sych nie no tu je, ale ma
Wnie bo wzacé VI 93). Po 10 dniach od te go fak tu i świę ta na stę pu ją Zie lo ne Świę ta lub
Zie lo ne Świąt ki, po ka szub sku tak że Ze loné Swiata al bo Ze loné Swiątczi (Sych nie od -
no to wał), czy li Ze sła nie Du cha Świę te go tak na zwa ne po pol sku ze wzglę du na roz wi -
nię tą już zie leń, w Cer kwi pra wo sław nej So sze stwi je Swia to go Du cha ja ko kal ka gr.
katába sis ‘zej ście, zstą pie nie’, łac. de scen sio (por. Lk 3,22.), ang. Whit sun ti de lub Pink -
ster, po nie miec ku Pfing sten, po wło sku Pa squ aro sa z II czło nem ro sa ‘ró żo wy’, fr. Pen -
te co te. W okre sie PRL -u pró bo wa no na zy wać to świę to Zie lo nym Świę tem lub Świę tem
Chło pa. W Ko ście le Rzym sko ka to lic kim jest to świę to Ze sła nia Du cha Świę te go, w Cer -
kwi Pra wo sław nej So sze stwi je Swia to go Du cha, a w obu ko ścio łach Pięć dzie siąt ni ca.

Pięć dzie siąt ni ca by ła świę tem ży dow skim2, ob cho dzo nym w 50 dni po wyj ściu
z Egip tu i otrzy ma niu de ka lo gu na gó rze Sy naj, zwa ła się ina czej u Ży dów Świę tem 
Ty go dni, z cze go an giel skie Fe ast of We eks, lub Świę tem Zbio rów bądź Dniem Dzięk -
czy nu ie nia za Zbio ry. U chrze ści jan Po la ków Pięć dzie siąt ni ca.tak na zwa na przez ks. 
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2 Por. E. Bre za, Po cho dze nie i zna cze nie na zwy Pięć dzie siąt ni ca i po dob nych, Ze szy ty Na uko we Uni -
wer sy te tu Gdań skie go. Se ria: Pra ce Ję zy ko znaw cze 15, 1989, s. 7–12.
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(prawòsłôwnym) je to An ti pas cha, tj. „swiãto za miast, w môl Paschë”, jakbë ‘prze dłu -
że nié Paschë’, pòzé wóné téż drëdżim zmartwëchw sta nim, bò Chri stus ùkôzôł sã sw.
To ma szo wi (nie wier ny Tomôsz). Òdczëtó ny ti nie dzelë ewa nie licz ny pe rikòpie ò nie -
wier nym To ma szu (J 20, 24–29) za wdzãcziwô téż pòzwã To ma szowô Nie dze la (w Cer -
kwie Fo mi no Wo skries’eni je). W prawòsłôwny Cer kwie kòżden dzéń pò Pas sze jaż do
Przewòdni Nie dzelë zwie sã Swietl ną Só dem ką, żlë tak mòże przed ol maczëc ru sczé
Swie tła ja S’ed mi ca.

Nie chtërny dôwni au to ro wie òkre sle nié (Nie dze la) Przewòdniô do lmaczëlë tim, że
ka te checë przëwòdzëlë na wró conëch z pògań stwa abò ju da ji zmu no wim dusz pa ste -
rzóm. To mést tzw. ka zno dzejskô prôwda (ve ri tas con cio na to ria), co jinégò bò prze -
wòdzëc prze wód ‘przeńscé’, a co jinégò przëwòdzëc ‘przëpro wa dzac’.

Drëgô nie dze la pò Ja strach nazéwô sã Nie dze lą Dobrégò Pa ste rza òd dzélu Ewa -
nielëji we dle sw. Ja na (J 10,1-21) ò Chri stu su Do brim Pa ste rzu: Ego eimí ho po imen
(z czegò czãsté mio no Pi men kòl prawòsłôwnëch biskùpów), ho aga thós, w łacëznie Ego
sum pa stor bo nus, Ich bin ein gu ter Hirt – pò nie mieckù; I am the go od she pherd – pò
anielskù; Ja jesm pa styr do bryj – pò ruskù; Je su is le bon ber ger – pò francëskù; Jô jem
bëlny pastérz – pò kaszëbskù (J 10, 11). Bò w dôwnym Kòsce le nie dze le czãsto dostôwałë
pòzwë òd czëtónëch ewa nie licznëch pe rikòp abò jesz czãscy òd jin cy pi tów (pòczątkù)
mszalnëch jin tro ji tów ‘mòdlëtwów za czi na jącëch mszą sw.’, tzw. mòdlëtwów na weńscé).

W 40 dniów pò zmartwëchw sta nim Chri stus wstą pił do nie ba z Òléwny Górë, swiãto
to do sta ło taczé pra wie czënno scowé òkresz le nié: Wniebòwstą pie nié Pań sczé (w łacëznie
Ascen sio abò Ca elu ma scen sio), pò nie mieckù Him mel fahrt; pò anielskù Ascen sion Day;
Ascen sion we franc.; w prawòsła wim Wo znies’eni je Go spodn’e jak no kal ka gr. análep -
sis (tu So te ros), pò kaszëbskù téż Wnie bo wstą pie nié (Sych nie za pisëje, ale mô Wnie -
bowzãcé VI 93). Po 10. dniach òd tegò fak tu i swiãta nastãpùją Zie loné Świę ta abò Zie -
lo ne Świąt ki, pò kaszëbskù téż Ze loné Swiãta abò Ze loné Swiątczi (Sych nie za pisôł), 
to je Ze sła nie Du cha Świę te go tak pòzwóné pò pòlskù stądka, że je ju rozwinionô ze-
léń, w prawòsław ny Cer kwie So sze stwi je Swia to go Du cha jak no kal ka grecczégò katába -
sis ‘zeńscé, zstą pie nié’, łacyńsczé de scen sio (pòr. Lk 3,22.), anielsczé Whit sun ti de lub
Pink ster, pò nie miec kù Pfing sten, pò włoskù Pa squ aro sa z II członã ro sa ‘ró że wi’,
francëszczé Pen te co te. W cza su PRL-u próbòwó no pòzewac to swiãto pò pòlskù Zie lo -
nym Świę tem abò Świę tem Chło pa. W rzëmskòka tolëcczim Kòsce le je to swiãto Ze sła -
niô Swiãtégò Dëcha, w prawòsłôwny Cer kwie So sze stwi je Swia to go Du cha, a w nëch
dwùch Kòsco łach Piãcdze sąt ni ca.

Piãcdzesątnica bëła żëdo wsczim swiãtã2, òbchôdó nym w 50 dni po wiń scu z Egiptu
i do sta nym de ka logù na gó rze Synôj, zwa ła sã ji na czi kòl Żëdów Swiãtã Tidze niów,
z czegò aniel sczé Fe ast of We eks, abò Swiãtã Zbio rów czë Dniã Dzëkczënie niô za
Zbiorë. Kòle chrze scy ja nów Pòlôchów Pięć dzie siąt ni ca tak pòzwónô bez ks. J. Wùjka

2 Por. E. Bre za, Po cho dze nie i zna cze nie na zwy Pięć dzie siąt ni ca i po dob nych, Ze szy ty Na uko we Uni -
wer sy te tu Gdań skie go. Se riô: Pra ce Ję zy ko znaw cze 15, 1989, s. 7–12.

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:13  Page 173



J. Wuj ka w je go prze kła dzie N. Te sta men tu z r. 1593, ob cho dzo na by ła dla upa mięt nie -
nia ze sła nia Du cha Świę te go w 50 dni po Zmar twych wsta niu, czy li Pas sze. Po grec ku
na zy wa ła się Pen te ko stes ja ko dop. l. poj. od mia ny li czeb ni ka po rząd ko we go pen te ko -
ste he me ra pięć dzie sią ty (dzień) od li czeb ni ka głów ne go pen te kon ta ‘pięć dzie siąt’.
W tej for mie grec kiej prze ję ta zo sta ła w ła ci nie ja ko Pen te co stes i w zmo dy fi ko wa nej
po sta ci fo ne tycz nej bądź mor fo lo gicz nej u na ro dów Eu ro py, a więc po an giel sku Pen -
te cost, niem. Pfing sten, fr. Pen tecôte, wł. Pen te co ste, hiszp. Pen te costés, w Cer kwi
P’at’id’es’at ni ca. Por. od po wied ni frag ment z DzA 2,1: gr. Kaí en to sym plerústhai ten
he me ran tes pen te ko stes; łac. Et cum com ple ren tur dies Pen te co stes; fr. Qu and le jo ur
de la Pen tecôte ar ri va; niem. Am jüdi schen Pfings fest; ang. When the day of Pen te cost
ca me; ros. Pri na stupl’eni ji dnia Piat’id’es’at ni cy; po pol sku w prze kła dzie ks. J. Wuj -
ka: Gdy się speł nia ły dni Pięć dzie siąt ni ce, w BT: Kie dy nad szedł wresz cie dzień Pięć -
dzie siąt ni cy; po ka szub sku w prze kła dzie E. Go łąb ka: Czej w kuń cu prze szedł dzéń
Piac dze sąt nicë.

Dla uczcze nia Wiel ka no cy po wsta ły imio na Ana sta zja, mę skie Ana sta zy od (osta -
tecz nie) gr. rze czow ni ka anásta sis ‘zmar twych wsta nie’ i żeń skie Ana sta zja; Pas cha lis
od ła ciń skie go przy miot ni ka Pas cha lis ‘wią za ny z Pas chą, od no szą cy się do Pas chy’,
we fran cu skiej wer sji Pas cal, któ re sze rzej opra co wa łem w IPU, bo za świad czo ne zo -
sta ły w imien nic twie pol skim. Wśród chrze ści jan w sta ro żyt nym Rzy mie no to wa ny był
tak że przy do mek (co gno men) Pas cha sius od omó wio nej na zwy Pas cha, nie po świad -
czo ny ja ko imię w SIW, jed nak uży wa ny daw niej u chrze ści jań skich na ro dów Eu ro py.
KIS IV 517–519; imię no si li bo wiem Pas cha zjusz, bi skup Vien ne z cza sów Dio kle cja -
na, wspo mi na ny 22 II; Pas cha zjusz, dia kon rzym ski z prze ło mu V/VI w., wspo mnia ny
31 V; Pas cha zjusz „Hi ber nus” z V w., mnich i bi skup z Mon te Gar ga no, wspo mi na ny
22 III, Pas cha zjusz, opat z Mon te ve er gi ne, mnich z po cząt ku XIII w., wspo mi na ny 13
XI oraz Pas cha zja z Di jon, za kon ni ca z I po ło wy VI w, wspo mi na na 9 I. Był też zna -
ny. wśród chrze ści jan w Rzy mie przy do mek Qu adra ge si ma (IC 135, 355) nada ny ze
wzglę du na dzień uro dze nia. Z Wiel kim Piąt kiem, u ży dów dniem przy go to wa nia do
Sza ba tu, zwią za ne jest imię żeń skie Pa ra sce wa i wa rian ty zbli żo ne, po chod ne od gr.
okre śle nia Pa ra skeue, przy ję te go w ła ci nie ja ko Pa ra sce ve, o któ rym sze rzej pi sa łem
gdzie in dziej3.

Z po nie dział kiem wiel ka noc nym zwią za ny jest zwy czaj sma ga nia po no gach ba zia -
mi brzo zy lub wierz by, a miej sca mi, m. in. na Ka szu bach, ja łow cem.; ma on przy po -
mi nać bi czo wa nie Chry stu sa. W ca łej Pol sce zna ne ob le wa nie się wo dą, przy czym na
Ka szu bach w po nie dzia łek chłop cy i męż czyź ni sma ga ją lub ob le wa ją dziew czę ta (ko -
bie ty), a we wto rek dziew czę ta (ko bie ty) chłop ców (męż czyzn). Na zy wa się to dyn gu -
sem lub śmi gu sem -dyn gu sem, ten pierw szy człon od śmi gać ga łąz ka mi brzo zy, wierz -
by czy ja łow ca; II za po ży czo ny z niem. Din gnus ‘okup’. Ma lo wa ne jaj ka na zy wa się
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3 E. Bre za, Imię i na zwi sko Pa ra skie wia i ich wa rian ty, Stu dia Sla wi stycz ne, t. 3 pod red. Z. Abra -
mo wicz, Bia ly stok 2002, s. 97–100.
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w je go prze ło żenkù Nowégò Te sta meń tu z r. 1593, òbchòdzónô bëła na wdôr ze sła niô
Swiãtégò Dëcha w 50 dniów pò Zmartwëchw sta nim, to je pò Pas sze. Pò greckù zwa -
ła sã Pen te ko stes jakò białczi ôrt pòj. lëczbë pòrządkòwégò wielnika pen te ko ste he me -
ra piãcdze są ti (dzéń) òd głównégò wielnika pen te kon ta ‘piãcdzesąt’. W ti grec czi fòrmie
przejãtô òsta ła w łacëznie jak no Pen te co stes i w zmòdi fikòwó ny fòne ticz ny czë mòr-
fòlo gicz ny pòstacëji ù nôro dów Eu ropë, a wiãc pò anielskù Pen te cost, niemieckù Pfing -
sten, francëskù Pen tecôte, jitalskù Pen te co ste, szpanskù Pen te costés, w Cer kwie
P’at’id’es’at ni ca. Pòr. pa sow ny frag meńt z DzA 2,1: grecczi Kaí en to sym plerústhai
ten he me ran tes pen te ko stes; łacyńsczi Et cum com ple ren tur dies Pen te co stes; fran -
cësczi Qu and le jo ur de la Pen tecôte ar ri va; niemiecczi Am jüdi schen Pfings fest;
anielsczi When the day of Pen te cost ca me; rusczi Pri na stupl’eni ji dnia Piat’id’es’at -
ni cy; pò pòlskù w prze łożënkù ks. J. Wuj ka: Gdy się speł nia ły dni Pięć dzie siąt ni ce,
w BT: Kie dy nad szedł wresz cie dzień Pięć dzie siąt ni cy; pò kaszëbskù w prze łożënkù E.
Gòłąb ka: Czej w kuń cu prze szedł dzéń Piãcdze sąt nicë.

Dlô ùtcze niô Ja strów pòwstałë mio na Ana sta zjô, chłop sczé Ana sta zy òd (òsta tecz -
no) grecczégò jist ni ka anásta sis ‘zmartwëchw sta nié’ i białczé Ana sta zja; Pas cha lis òd
ła cyń sczégò znankòwnika Pas cha lis ‘wią zó ny z Pas chą, òdno szą cy sã do Paschë’, we
francësczi wer sji Pas cal, chtërny sze rzi jem òbro bił w IPU, bò za swiôdczoné òstałë
w pòlsczim ji mien nic twie. We strzód chrze scy ja nów w stôrożëtnym Rzë mie no to wó ny
béł téż przi dómk (co gno men) Pas cha sius òd òmó wio ny pòzwë Pas cha, niepòswiôd-
czo ny jak no mio no w SIW, rów nak dôwni ùżi wó ny ù chrze scy jań sczich nôro dów 
Eu ropë. KIS IV 517–519; mio no noszëlë ji że Pas cha zjusz, biskùp Vien ne z cza sów
Dio kle cja na, wspòmi nó ny 22 II; Pas cha zjusz, rzim sczi dia kón z prze łó mie niô V/VI
stalatégò, wspòmi nó ny 31 V; Pas cha zjusz „Hi ber nus” z V stalatégò, klôsztor nik i biskùp
z Mònte Gar ga no, wspòmi nó ny 22 III, Pas cha zjusz, òpôt z Mònte ver gi ne, klôsztor nik
z zôczątkù XIII stalatégò, wspòmi nó ny 13 XI ë Pas cha zja z Di jon, klôsztor ni ca
z I pòłowë VI stalatégò, wspòmi nónô 9 I. Béło téż znó né we strzód chrze scy ja nów
w Rzëmie przëzwëstkò Qu adra ge si ma (IC 135, 355) nadó né tak òd dnia ùro dze niô.
Z Wiôldżim Piątkã, ù Żëdów dniã przërëchto wa niô do Sza ba tu, zwią zóné je bia łczé mio -
no Pa ra sce wa i blësczé wa riantë, pòchòdné òd grecczégò òpisënkù Pa ra skeue, przë -
jãtégò w łacëznie jak no Pa ra sce ve, ò czim wi cy jem pisôł dze jin dze3.

Z ja stro wim pòniedzôłkã zrze szo ny je zwëk bicô pò no gach basz ka ma brzozë abò
wierzbë, a môla ma, m. jin. na Kaszëbach, jałòwcã.; mô òn przëbaczëc bi czo wa nié Chri -
stu sa. W ca łi Pòlsce znóné je òbléwa nié sã wòdą, ale na Kaszëbach w pòniedzôłk knô-
pi i chło pi dëgùją abò òbléwa ją dzéwczãta (biał czi), a we wtórk dzéwczãta (biał -
czi) knôpów (chło pów). Zwie sã to pò pòlskù dyn gu sem lub śmi gu sem -dyn gu sem, 
nen pier szi człón òd śmi gać wie twia ma brzozë, wierzbë czë ja łów ca; II zapòżi czo ny
z niemiecczégò Din gnus ‘òkùp’. Ma lo wóné jaj ka pòzéwô sã pi san ka ma, jak no że

3 E. Bre za, Imię i na zwi sko Pa ra skie wia ë jich wa riantë, Stu dia Sla wi stycz ne, t. 3 pod red. Z. Abra -
mo wicz, Bia ły stok 2002, s. 97–100.

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:13  Page 175



pi san ka mi, ja ko że w daw nej pol sz czyź nie pi sać ozna cza ło ‘ry so wać’ i ‘ma lo wać’. Po -
tem do two rzo no do te go wy ra zu ma lo wan ki.

Świę ce nie po traw w Wiel ka So bo tę wzię ło się stąd, że lu dzie po wy cień cza ją cym
po ście ba li się za cho ro wań, prze cho dząc na nor mal ne mię sne po tra wy. W nie któ rych
do mach do dziś w I świę to wiel ka noc ne nie ja da się mię sa z po bu dek re li gij nych, któ -
re jed nak wy ni ka ją z daw ne go po wol ne go przy zwy cza ja nia się do da wek mię snych.

OB JA ŚNIE NIE SKRÓ TÓW
B I, B II A. Bań kow ski, Ety mo lo gicz ny słow nik ję zy ka pol skie go, War sza wa 2000.
Bo ryś W. Bo ryś, Słow nik ety mo lo gicz ny ję zy ka pol skie go, Kra ków 2005.
ChDE Cham bers Dic tio na ry of Ety mo lo gy, New York 2001.
IC I. Ca jan to, The La tin Co gno mi na, Hel sin ki 1965.
IPU E. Bre za, Imio na w Pol sce uży wa ne (w opra co wa niu).
KIS H. Fros, F. So wa, Księ ga imion i świę tych, t. I -VI, Kra ków 1997–2007.
Klu ge F. Klu ge, Ety mo lo gi sches Wor ter buch der deut schen Spraw che, 22. Au fla ge,

Ber lin – New York 1989.
SIW Słow nik imion współ cze śnie w Pol sce uży wa nych, wyd. K. Ry mut, 

Kra ków 1995.
Sych B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, t. I-VII, 

Wro cław 1967–1978.

176 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:13  Page 176



w dôwny pòlaszëznie pi sać znaczëło ‘ry so wać’ i ‘ma lo wać’. Pòtemù dotwòrzoné do
te òsta ło słowò ma lo wan ki.

Swiãce nié je dze niô w Wiôlgą Sobòtã je stąd, że lëdze pò òsła bia ja cym pòsce bòjelë
sã zachòrzëc, przechôda jacë na nor malné miãsné jestkù. W nie chtërnëch do do mach do
dzysô w I dzéń Ja strów nie jé sã miãsa z re li gijnëch przëczënów, jaczé rów nak wëni -
ka ją z dôwnégò pòmalëcznégò przëzwëcza ja niô sã do miãsa.

WËWID NIE NIÔ SKRÓCËNKÓW
B I, B II A. Bań kow ski, Ety mo lo gicz ny słow nik ję zy ka pol skie go, War sza wa 2000.
Bo ryś W. Bo ryś, Słow nik ety mo lo gicz ny ję zy ka pol skie go, Kra ków 2005.
ChDE Cham bers Dic tio na ry of Ety mo lo gy, New York 2001.
IC I. Ca jan to, The La tin Co gno mi na, Hel sin ki 1965.
IPU E. Bre za, Imio na w Pol sce uży wa ne (w òpracowanim).
KIS H. Fros, F. So wa, Księ ga imion i świę tych, t. I -VI, Kra ków 1997–2007.
Klu ge F. Klu ge, Ety mo lo gi sches Wor ter buch der deut schen Spra che, 

22. Au fla ge, Ber lin – New York 1989.
SIW Słow nik imion współ cze śnie w Pol sce uży wa nych, wyd. K. Ry mut, 

Kra ków 1995.
Sych B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, t. I-VII, 

Wro cław 1967–1978
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Eu ge niusz Prycz kow ski

Rok ob rzę do wy na Ka szu bach 
– stan ak tu al ny. 

Pró ba re ka pi tu la cji.

O ka szub skich zwy cza jach pu bli cy ści chęt nie pi szą w okre sie bo żo na ro dze nio wym
i wiel ka noc nym. Naj czę ściej opie ra ją się na książ ce pro fe so ra Odyń ca „Rok ob rzę do -
wy na Ka szu bach”1, rza dziej na pra cy Ma lic kie go o po dob nym ty tu le2. Współ cze śni pu -
bli cy ści naj czę ściej prze pi su ją je den od dru gie go nie wie le zmie nia jąc, w tym – oczy -
wi ście za wsze – na zwi sko au to ra3. Zu peł nie nie zna ne jest pu bli cy stom pra sy lo kal nej
i re gio nal nej zna ko mi te przed wo jen ne dzie ło trzech wy bit nych au to rów o ty tu le „Ka -
szu bi. Kul tu ra lu do wa i ję zyk”, w któ rym jest ob szer ny roz dział o ka szub skiej ob rzę -
do wo ści4. Na tym dzie le w du żym stop niu ba zo wa li też dwa pierw si au to rzy.

Gdy jed nak śle dzi my współ cze sne pro duk cje z tej dzie dzi ny, nie mal za wsze trak -
tu ją one o daw nej ob rzę do wo ści ka szub skiej. Nie znaj du je my w nich na wet prób kon -
fron ta cji z ak tu al nym sta nem. A mu si my być świa do mi, że wie le z ob rzę dów, o któ rych
pi sa li jesz cze Ody niec i Ma lic ki, za ni kło. In ne zaś, o któ rych nam się zda je, że za gi nę -
ły, wciąż są ży we w świa do mo ści i ży ciu Ka szu bów. Zwłasz cza na te chcę zwró cić
uwa gę w ni niej szym tek ście. Wszyst kie opi sa ne zwy cza je są wy ni kiem ob ser wa cji
z ostat nich pięt na stu lat, któ rych mia łem oka zję do ko ny wać pod czas re ali za cji pro gra -
mu „Rodnô Ze mia”. Ja ko że ob rzę dy na Ka szu bach są ści śle zwią za ne z ro kiem ko ściel -
nym, ich opi su do ko nu ję zgod nie z tą chro no lo gią. 

Okres Bo że go Na ro dze nia

W do bie te le ma nii, kom pu te ry za cji i za bie ga nia trud niej zna leźć czas na re flek sję, sku -
pie nie i głę bo kie prze ży cie te go waż ne go cza su. Rza dziej mło dzi są chęt ni do pra cy
przy gwiazd ko wych prze bie rań cach. Jest to spo wo do wa ne tym, że co raz mniej ro dzin

1 W. Ody niec, Ka szub skie ob rzę dy i oby cza je, Gdańsk 1985.
2 L. Ma lic ki, Rok ob rzę do wy na Ka szu bach, Gdańsk 1986.
3 Szcze gól ny przy pa dek dzien ni kar skiej nie uczci wo ści miał miej sce na po cząt ku lat 90-tych ubie głe -
go stu le cia, kie dy w wy da niach ga zet uka zu ją cych się pod wspól nym ty tu łem „Nasz Ty go dnik” je den
z lo kal nych re dak to rów pu bli ko wał pod swo im na zwi skiem nie mal sło wo w sło wo Ka szub skie ob rzę dy
i oby cza je prof. W. Odyń ca.
4 Fr. Lo rentz, A. Fi scher, T. Lehr -Spła wiń ski, Ka szu bi. Kul tu ra lu do wa i ję zyk, In sty tut Bał tyc ki, To -
ruń 1934.
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Eù ge niusz Prëczkòwsczi

Òbrzãdo wi rok na Kaszëbach – dzysd nia.
Pró ba pòdsëmòwa niô.

Ò kaszëbsczich zwëkach gazétnicë rôd pi szą w gòdo wim i ja stro wim cza su. Nômi li
zazéra ją do ksąż czi pro fe so ra Òdiń ca „Kaszubskie obrzędy i obyczaje”1, mni do do ka zu
Ma licczégò ò pòdo bnym ti tu le2. Dzys dnio wi gazétnicë co le ma ło prze pi sy wa ją je den òd
drëdżégò, ma ło co zmie ni wa ją, w tim – rzecz jasnô wied no – nôzwëskò au to ra3. Ni jak
nie je znóné gazétni kóm z lo kalnëch i re gio nalnëch cząd ni ków ba ro bëlné przedwòjnowé
dze ło trzech wiôldżich au to rów ò ti tu le „Ka szu bi. Kul tu ra lu do wa i ję zyk”, w ja czim je
za cht ny ma te riał ò kaszëbsczi co dniowòscë4. Na tim do ka zu w wiôldżim dzélu òpiérelë
sã téż dwa ji pier szi au torzë. 

Czej rów nak przezérómë dzys dniowé pro duk cje w tim te ma ce, tej wnet wied no są òne
ò dôwny kaszëbsczi òbrzãdowòscë. Ni ma w nich na wet ka pró bów przërów na niô z dzys -
dnio wim czasã5. A mùszimë doch wie dzec, że wie le z òbrzãdów, ò ja czich pi selë jesz
Òdińc i Ma lic czi, za dżinãło. Zôs jinszé, ò ja czich na ma sã zdôwô, że za dżinãłë, są dërch
żëwé w swią dze i żëcym Kaszëbów. Pra wie na te nôbar żi jô chcã przëcësnąc w tim tek -
sce. Wszëtczé òpi sóné zwëczi są re zul tatã mòjégò zdrze niô na to w òstatnëch piãtnôsce
la tach, do cze jô miôł leż nosc przë rëchto wa nim pro gramù „Rodnô Ze mia”. Jak no że
òbrzãdë na Kaszëbach są dëchtow no sparłãczoné z kòscel nym rokã, tej òpi sy wóm je
pòdług ti chro no lo gii. 

Agwańt

Dzys dnia agwańt ma ło co ró żni sã na Kaszëbach òd kòżdégò jinszégò cza su w rokù.
Mòże le no tim, że w krómòwëch òknach, a téż me diach, czëc je bar żi swią tecz ny cząd,

1 Wa cław Ody niec, Ka szub skie ob rzę dy i oby cza je, Gdańsk 1985.
2 Lon gin Ma lic ki, Rok ob rzę do wy na Ka szu bach, Gdańsk 1986.
3 Òsoblëwi przëtrôfk gazétny nieùtcëwòtë zaszedł na zôczątkù  90. lat ùszłégò stalatégò, czedë w ga -
zétnëch wëdówkach, co wëchòdzëłë pòd pòspólnym titlã „Nasz Tygodnik” jeden z lokalnëch gazét-
ników pisôł jesz rôz  pòd swòjim mionã wnetka  słowò w słowò Kaszubskie obrzędy i obyczaje prof.
Wacława Odyńca.
4 Frie drich Lo rentz -Adam Fi scher -Ta de usz Lehr -Spła wiń ski, Ka szu bi. Kul tu ra lu do wa i ję zyk, In sty -
tut Bał tyc ki, To ruń 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.
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przyj mu je ich do swych do mów. Je rzy Wal kusz z Ho po wa, któ ry z prze bie rań ca mi wę -
dro wał bli sko sześć dzie siąt ra zy, uwa ża: – Lu dzie sta ją się wy god ni. Wo lą wpa try wać
się ca ły mi dnia mi w mar nej ja ko ści pro gra my te le wi zyj ne, niż wziąć udział we wspól -
nym kul ty wo wa niu i two rze niu kul tu ry. Po za tym prze bie rań cy mo gli by nie co po bru dzić
dy wa ny lub wy kła dzi ny, dla te go nie chcą wpusz czać ich do miesz kań, co zu peł nie kłó -
ci się z isto tą zwy cza ju5. 

Wciąż jed nak ży wa jest tra dy cja od wie dza nia do mów przez prze bie rań ców zwa -
nych naj czę ściej gwiazd ką lub na pół no cy Ka szub panëszką. Ko lęd ni cy ci przy cho dzą
w Wi gi lię. Na prze dzie idzie po li cjant, któ ry py ta go spo da rzy: Chce ta wa przëjąc
gwiôzdkã?. Po otrzy ma niu zgo dy ca ła gru pa wcho dzi do do mu. 

Wśród prze bie rań ców jest ko zioł, któ ry go ni dziew czę ta, bo cian je ob szczy pu je, ko -
mi niarz wy mia ta sa dzę i sma ru je nią do mow ni ków, koń rży i tań czy. Jest też cy gan pro -
wa dzą cy groź ne go niedź wie dzia, strëch i ba ba czy li dzia do wie, mu zy kant i głów na po -
stać zwa na gwiôzdką. Wy stę pom to wa rzy szy śmiech, pisk, krzy ki i ogól ny har mi der. Ich
obec ność przede wszyst kim po win ny od czuć dziew czę ta. To zwia stu je im szczę ście w doj -
rza łym ży ciu. 

Daw niej prze bie rań cy by li bar dzo od waż ni. Po ich wi zy cie trze ba by ło kil ka na ście
mi nut po świę cić na do kład ne sprzą ta nie. Kie dyś zbie ra no wiąz ki sło my i ob wią zy wa -
no ni mi owo ce w ce lu za pew nie nia do bre go uro dza ju. Te raz są de li kat ni, cza sa mi aż za
bar dzo. Wią że się to z nie zro zu mie niem nie któ rych go spo da rzy, któ rzy z po wo du wy -
god nic twa nie chcą przyj mo wać ich w do mu. By wa też tak, że lu dzie ocze ku ją prze -
bie rań ców i mo gą być bar dzo za wie dze ni, gdy nie przyj dą. Do ty czy to głów nie te re -
nów pod trój miej skich za miesz ka łych w du żym stop niu przez no wych osie dleń ców spo -
za Ka szub. – Gdy raz po mi nę li śmy jed no no we obej ście (wie dzia łam, że go spo da rze
nie są Ka szu ba mi), oni sa mi wy szli do nas. Czu li się ura że ni. Za pro si li nas do środ ka.
Przy ję li wspa nia le – wspo mi na Gra ży na By chow ska z Ba ni na6. 

Nie co in ną for ma cją prze bie rań ców są gwiż dże, któ rzy wę dru ją aż do świę ta Trzech
Kró li. Wy glą dem ze wnętrz nym nie wie le się róż nią, na to miast ich wy stę pom to wa rzy -
szą śpie wy i re cy ta cje wier szy o na ro dze niu Chry stu sa. Tę for mę od kil ku dzie się ciu lat
pod trzy mu ją też kle ry cy z Pel pli na i Oli wy, co ro ku od wie dza jąc po bli skie pa ra fie
z przed sta wie niem. -Jeź dzi my też do pro bosz czów, któ rzy są Ka szu ba mi, ale też do księ -
ży nie -Ka szu bów, któ rzy są za in te re so wa ni kul ty wo wa niem ka szub skiej tra dy cji. By wa -
my na wet w sa mym cen trum Gdań ska. Czę sto tam tej si księ ża i wier ni są bar dzo za in -
te re so wa ni ka szub ski mi zwy cza ja mi i chęt nie wsłu chu ją się w brzmie nie ję zy ka ka szub -
skie go – mó wił w 2001 ro ku kle ryk Le szek Jaż dżew ski. W przed sta wie niu jest też spo -
ro pięk nych ko lęd ka szub skich7. 

180 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

5 Rodnô Ze mia, 28.11.1999 r.
6 Prycz kow ski E., Świę ta Bo że go Na ro dze nia na Ka szu bach [w:] Czas Żu ko wa, nr 16, gru dzień 2002 r.;
Prycz kow ski E., Zwy cza je, któ re przy no szą ra dość, „Czas Żu ko wa”, nr 12/03, gru dzień 2003 r.
7 Bi sew ska M., Prycz kow ski E., Gwiż dże z se mi na rium w Ba ni nie, „Czas Żu ko wa”, nr 17, sty czeń 2003 r.
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ni gle agwań to wi. Za czinô sã pò sw. An drze ju. Na Kaszëbach ma ło są znóné an drzejkòwé
wróżbë. Do piérze w òstatnëch la tach òne sã rozkòscérzëłë. Chòc wzmión ka ò dzéw-
czëcëch wróż bach mi łosnëch je ju w ksąż ce „Ka szu bi. Kul tu ra lu do wa i ję zyk”. W ag -
wań ce më wspòmi nómë pierszé prziń dze nié Chri stu sa na ze miã, czerëjemë ser ca
wiérnëch, cobë żdelë na Jegò drëdżé prziń dze nié na kùńcu cza sów. Je to tej czas
pòbòżnégò i re dosnégò żda niô. 

Przódë w tim cza su wszëtczé mùzyczné stat czi bëłë sztël, przestrzégelë też pòstu.
Prze waż nie pa new czi bëłë wëmëté pòwiészoné na stro nie. Jedlë tej ja ja, sle dze, chléb
z masłã abò szmôłtã, në i jesz jinszé chùdé jestkù. Òstri pòst béł we strzodë, piąt czi
i sobòtë: – Przódë to nie bëłobë do pòmëszle niô, bë w agwań ce słëchac mùzy czi – gôda -
ją jesz dzys nôstar szi miesz kańcë. Tam sam ten zwëk je do dzys pòdtrzi mi wó ny6. 

W dłudżé agwań towé wie czorë są sedzë sã zbiérelë na przãdze nim wełnë, skùba nim
pió rów, wëplôta nim kòszi. Spiéwelë przë tim agwań towé pie snie i gôdelë pòwiôstczi.
We wie le chëczach bëło téż òdmôwia nié ró żań ca. Przez to ro dza sã lepszô pòspól no ta
i solëdar nosc midzë lëdza ma. Mło dzónkòwie rëchto welë rzeczë do gwiôzdczi. Jed ne
trze ba bëło ùpra wic, jinszé zro bic czësto òd no wa. Na Wilëją mùsza ło bëc wszëtkò fer -
tich, żebë jic da li z tra di cją do stó ną òd star szich. Terô te dzélëczi òbrzãdowòscë czësto
za dżinãłë. 

Ma ło znó ny zwëk – a przede wszëtczim do dzys żëwi – je rëchto wa nié agwań -
towégò wiń ca, ja czi je pòwiészo ny na żëran do lu. Jô sã z tim ze szedł w chëczach Kòłec -
czich w Żukòwie. Na wiń cu je dwanôsce bąbòlów, chtërne òznôcza ją dwanôsce
miesãdzy. – Tak wied no bëło ù nas. W kòżdą nie dzelã më zapôli wómë nastãpną swiéczkã.
Ù mie do ma to wied no bëło ro bioné – gôdô Aga ta Kòłeckô. 

W agwań ce nie cerplëwie żda je sã na snôżé gòdowé zwëczi. Jed nym z tëch, jaczé
mòcno sã roz wi ja ją, są roz ma jité ôrtë prze zeblôkań ców. Przë tim pòwstôwô wie le lëte -
rac czich do ka zów. Nôle pi to pòkôzy wa ją przezérczi rëchto wóné òd dwa dze sce lat w Se -
rakòjcach7. 

Gòdo wi cząd

W cza sach te le ma nii, kòmpùte ri za cji i zanëka niô czãżkò je na lezc czas na rozmëszle -
nié, skùpie nié i głãbòczé przeżëcé tegò wôżnégò cza su. Mło di ju nie są tak chãtny do
robòtë przë gwiôzdkach. Je tak temù, że corôz mni fa mi liów przëjimô gwiôzdczi
w chëczach. Je rzi Walkùsz z Hopòwa, chtëren z prze zeblôkań ca ma wa no żił kòle séd-
mëdze sąt ra zy, tak gôdô: – Lëdze sã stôwa ja wi gód ny. Wòlą ùze rac ca łi ma dnia ma
w marné pro gramë te le wi zyjné, niż le wząc sã za dozéra nié i twòrze nié kùlturë. Do te
prze zeblôkańcë mòglëbë kąsk pòswi nic te pichë abò wëscélôczi, temù nie chcą jich
wpùszczac do chëczi, co czësto przékùje ji sto ce zwëkù8. 

6 Rodnô Ze mia, 31.12.2000 r.
7 Patrz np.: Rodnô Ze mia z 21.01.1996 r., 26.01.1997 r., 25.01.1998 r.
8 Rodnô Ze mia, 28.11.1999 r.
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Ge ne ral nie jed nak słab nie nie co śpie wa nie ko lęd przy cho in ce. Zwy czaj ten pod trzy -
mu ją wpraw dzie Trzej Kró lo wie zwa ni też He ro da mi, któ rzy na Ka szu bach cho dzą od
do mu do do mu w cza sie mię dzy Bo żym Na ro dze niem i świę tem Trzech Kró li. Nie ste -
ty, ten pięk ny ele ment ka szub skiej kul tu ro wo ści w ostat nich la tach wy raź nie się zde -
wa lu ował. W Ba ni nie, Mi sze wie, czy in nych oko licz nych wsiach dzie ci wę dru ją już
przed świę ta mi. Ko lę dy są sła bo opa no wa ne, na to miast strój i atry bu ty bar dzo skrom -
ne i zro bio ne na pręd ce. So lid niej sza zaś jest tyl ko pusz ka. Zwy czaj pięk ny, jak naj bar -
dziej god ny pie lę gno wa nia. Trze ba jed nak pil no wać, by wszel kie je go ele men ty by ły
na le ży cie prze strze ga ne. War to po my śleć tak że, by dzie ci uczy ły się ka szub skich ko -
lęd. Ta ki po zy tyw ny zwia stun po ja wił się w wy ko na niu dzie ci z Cze cze wa, któ rzy od
dwóch lat cho dzą z szop ką, mó wiąc i śpie wa jąc po ka szub sku8.

Cie ka wym, choć pra wie nie zna nym, zwy cza jem są „bren to pi”. W przed wo jen nej
li te ra tu rze spo ty ka my wszak że za pi sy o „bren to pach” lub „brum to pach”, ale już z ad -
no ta cją: zwy czaj za po mnia ny. Tym cza sem oka zu je się, że zwy czaj jesz cze do nie daw -
na był re gu lar nie prak ty ko wa ny, a ostat nio oka zjo nal nie w pa ra fiach Ho po wo, Kieł -
pi no i So mo ni no. Oso bi ście spo tka łem się z nim w ro dzi nie El ger tów z Bor cza. Jest
to szcze gól ny ro dzaj prze bie rań ców. Gru pa skła da się z czte rech męż czyzn. Cho dzą
w okre sie mię dzy Wi gi lią a Syl we strem śpie wa jąc i skła da jąc ży cze nia. Tem po i rytm
wy gry wa ją na bren to pie, czy li bur czy ba sie, stąd na zwa gru py. Wszy scy są jed na ko -
wo ubra ni. Za kła da ją czar ne bu ty, rę ka wicz ki, czar ne spodnie z czer wo nym lam pa -
sem i bia łą ko szu lę prze pa sa ną skó rza nym pa skiem zwa nym po ka szub sku ko pel. Przez
le we ra mię prze rzu co na jest czer wo na wstąż ka, a u bo ku zwi sa sza bel ka. Na gło wie
każ de go z nich dum nie spo czy wa ko ro na ze zwi sa ją cy mi do ra mion ko lo ro wy mi pa -
ska mi. W od róż nie niu od tra dy cyj nych prze bie rań ców, bren to pów przyj mo wa no w każ -
dym do mu9.

W syl we stro wy dzień rów nież cho dzą prze bie rań cy, ale już tyl ko w Strzel nie ko -
ło Puc ka i oko li cy. Zwa ni są tam niedź wie dziem. Daw niej po pu lar ny by ły też pso ty,
któ re rze ko mo po zo sta ły po sta rym ro ku. Te raz ten wąt pli wej ja ko ści zwy czaj cał ko -
wi cie za nikł. 

Ad went

Dzi siej szy ad went nie wie le już róż ni się na Ka szu bach od każ de go in ne go okre su w ro -
ku. Mo że je dy nie tym, że w wi try nach wy sta wo wych, a tak że me diach, wy czu wa się
ra czej at mos fe rę świą tecz ną, ani że li ad wen to wą. Za czy na się po św. An drze ju. Na Ka -
szu bach ma ło zna ne są wróż by an drzej ko we. Roz po wszech ni ły się głów nie w ostat -
nich la tach. Choć wzmian ka o dziew czę cych wróż bach mi ło snych zna la zła się już

182 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

8 W du żym stop niu jest to za słu ga na uczy cie li Je rze go Sta chur skie go i Lu cy ny Re iter-Szczy gieł,
a zwłasz cza zdol ne go ucznia Grze go rza Her r man na – kil ka krot ne go lau re ata kon kur su „Rodnô Mòwa”.
9 Rodnô Ze mia, 28.12.2003 r.

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:13  Page 182



BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Re fe ratë 183

Dërch je rów nak znónô tra dicjô òdwiédza niô chëczi przez prze zeblôkań ców
nazéwónëch co le ma ło gwiôzdką abò bar żi na nor dze Kaszëb panëszką. Kòlãdnicë ti
przëchôda ją w Wilëją. Na przódkù ji dze szan da ra, chtëren pitô gòspòda rzów: Chce ta
wa przëjąc gwiôzdkã?. Pò do sta nim zgòdë całé kar no wchôdô do chëczi. 

We strzód prze zeblôkań ców je kòzéł, chtëren gòni dzéwczãta, bòcón je szczi pie,
kòminôrz wëmiôtô szadzã i smarëje nią domôcëch, kón rżi i tańcëje. Je téż cëgón, co
pro wa dzy groznégò mie dwie dza, strëch i ba ba, a wic dżadzë, mùzy kańt i nôpierszô
pòstacjô zwónô gwiôzdką. Jich wëstãpóm to wa rzi smiéch, pisk, i òglo wi wërwas. Nôbar -
żi mùszą jich òdczëc dzewùsë. To zwiastëje szczescé w do drze nia łim żëcym. 

Piérwi prze zeblôkańcë bëlë ba ro òdwôżny. Jak òni prze szlë dërch, tej trze ba bëło
czi lenôsce mi nut sprzą tac chëczë. Czedës zbiérelë pò nich ste bła słomë i òbwią zy -
welë brza dowé drze wa, żebë zagwësnic do bri òbrodzôj. Terô òni są de li kat ny, na wet -
ka jaż za ba ro. Je tak, bò gòspòda rze nie roz mie ją tegò i dlô wigòdë nie chcą jich przë -
ji mac w chëczach. Biwô téż tak, że lëdze żda ją na prze zeblôkań ców i mògą bëc ba -
 ro za wio dłi, czej nie prziń dą. Do ti czi to òsoblëwie kòlmiastowëch terenów, dze mieszkô
wie le lëdzy prze szłëch spòza Kaszëb. – Czej më rôz pòminãlë jed ne nowé chëczë (jô
wie dza, że gòspòda rze nie są Kaszëba ma), tej òni sa mi wëszlë do nas. Bëlë ùra żo ny.
Przërôczëlë nas do we strzód ka. Wspa nia le ùgòscëlë – wspòminô Gra żi na Bichòwskô
z Ba ni na9.

Kąsk jin szi ma prze zeblôkań ca ma są gwiż dże, chrtërny wa no żą jaż do Trzech Kró li.
Pò wiérzchù róż nią sã prôwdac ma ło co, le no jich wëstãpë są ze spiéwa ma i re cy to wa -
nim wiérztów ò na ro dze nim Chri stu sa. Tã fòrmã òd czi le dze sąt lat pòdtrzi mi wa ją kle -
ricë z Pel pli na i Òlëwë, chtërny co rokù òdwiédza ją pòbli sczé pa ra fie z przedstôwkã.
– Më jez dzymë do probòszczów, chtërny są Kaszëba ma, ale téż do ksãżi nié-Kaszëbów,
co dba dzą ò kùltiwòwa nié kaszëbsczi tra di cji. Bi wómë na wet ka w sa mim cen trum Gduń -
ska. Tej sej tamtészi ksãża i wiérny są ba ro za jin te re so wó ny kaszëbsczi ma zwëka ma
i rôd słëcha ją na szi rod ny mòwë – gôdôł w 2001 rokù kle rik Leszk Jaż dżew sczi.
W przedstôwkù je téż dosc tëli kaszëbsczich kòlãdów10. 

Òglowò rów nak corôz mni sã spiéwô kaszëbsczé kòlãdë przë dan ce. Zwëk ten
prôwdac trzi ma ją Trze ji Kró lo wie czasã nazéwó ny też He ro da ma, ja czi na Kaszëbach
chòdzą òd chëczi do chëczi w cza su òd Gòdów do Trzech Kró li. Przikré je, że ten
dzélëk kaszëbsczi kùltu rowòscë sã òstat no ze szpa cył. W Ba ni nie, Mi sze wie, czë jin -
szich òkòlëcznëch wsach dzecë wa no żą ju przed swiãta ma. Kòlãdë słabò zna ją, zôs
òblok i atribùtë są ba ro marné, zro bioné na ser ma ter. Bëlniészô le no je bik sa na dëtczi.
Zwëk je snôżi, jak nôbar żi wôrtny pòdtrzi ma niô. Trze ba rów nak pi lo wac, żebë wszelczé
jegò dzélëczi bëłë pro wa dzoné, jak sã nôle żi. Wôrt pòmëslec, bë dzecë ùczëłë sã

9 Prycz kow ski E., Świę ta Bo że go Na ro dze nia na Ka szu bach, „Czas Żu ko wa”, nr 16, gru dzień 2002 r.,
Prycz kow ski E., Zwy cza je, któ re przy no szą ra dość, „Czas Żu ko wa”, nr 12/03, gru dzień 2003 r.
10 Bi sew ska M., Prycz kow ski E., Gwiż dże z se mi na rium w Ba ni nie, „Czas Żu ko wa”, nr 17, sty czeń
2003 r.
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w pu bli ka cji „Ka szu bi. Kul tu ra lu do wa i ję zyk”. W ad wen cie wspo mi na my pierw sze
przyj ście Chry stu sa na zie mię, kie ru je my ser ca wier nych ku ocze ki wa niu Je go po wtór -
ne go przyj ścia u koń ca cza sów. Jest to więc czas po boż ne go i ra do sne go ocze ki wa nia. 

Daw niej w tym cza sie ci chły wszyst kie in stru men ty mu zycz ne oraz prze strze ga no
po stu. Naj czę ściej pa tel nie by ły wy my te i od wie szo ne na bok. Ja da no wów czas jaj ka,
śle dzie, chleb z ma słem bądź smal cem oraz in ne die te tycz ne pro duk ty. Ści sły post obo -
wią zy wał w śro dy, piąt ki i so bo ty. – Przódë to nie bëłobë do pòmëszle niô, bë w agwań -
ce słëchac mùzy czi – mó wią dziś naj star si miesz kań cy. W nie któ rych ro dzi nach do dziś
zwy czaj ten jest prze strze ga ny10. 

W dłu gie ad wen to we wie czo ry są sie dzi zbie ra li się na przę dze niu weł ny, sku ba niu
pie rza, wy pla ta niu ko szy. Śpie wa li przy tym pie śni ad wen to we i snu li dłu gie opo wie -
ści. Po wszech ne by ło też co dzien ne od ma wia nie ró żań ca. Ro dzi ła się przez to więk sza
wspól no ta i so li dar ność mię dzy ludz ka. Mło dzień cy przy go to wy wa li re kwi zy ty po trzeb -
ne do gwiazd ki. Nie któ re trze ba by ło na pra wić, in ne zro bić od no wa. Wszyst ko na Wi -
gi lię mu sia ło być go to we, aby kon ty nu ować tra dy cję prze ka za ną z po ko leń. Obec nie
te ele men ty ob rzę do wo ści za ni kły cał ko wi cie. 

Ma ło zna nym zwy cza jem – a przede wszyst kim prak ty ko wa nym do dziś – jest przy -
go to wa nie wień ca ad wen to we go, któ ry za wie szo ny jest na ży ran do lu. Spo tka łem się
z nim w do mu Ko łec kich w Żu ko wie. Na wień cu jest dwa na ście bom bek, któ re ozna -
cza ją dwa na ście mie się cy. – Tak by ło u nas za wsze. Co nie dzie lę za pa la my ko lej ną
świecz kę. W mo im do mu za wsze to prak ty ko wa no – mó wi Aga ta Ko łec ka. 

W ad wen cie z nie cier pli wo ścią wy cze ku je się prze pięk nych zwy cza jów bo żo na ro -
dze nio wych. Jed nym z tych, któ re prze ży wa ją roz kwit, są róż ne for my prze bie rań ców.
Sprzy ja te mu tak że roz wój form li te rac kich. Naj le piej uka zu ją to prze glą dy or ga ni zo -
wa ne od dwu dzie stu lat w Sie ra ko wi cach11. 

Post i czas wiel ka noc ny

Na swiãtégò Jó zwa bez pòle bróz da – mó wi zna ne przy sło wie, któ re daw niej trak to wa -
no nie mal jak przy ka za nie. – Cią gle jesz cze ży wy jest zwy czaj prze ory wa nia pierw szej
ski by – przy po mi na Ro bert Be jer z Cze cze wa, któ ry, o ile au ra po zwa la, sta ra się każ -
de go ro ku za dość uczy nić od wiecz nej tra dy cji12. 

Za rów no ta pa ra fia, jak i są sied nie Po mie czy no i jesz cze wie le in nych na Ka szu bach
za pa tro na ma wła śnie św. Jó ze fa. Imię to jest też bar dzo po pu lar ne, zwłasz cza w śred -
nim i star szym po ko le niu. Od kil ku lat dzień ten stał się Świę tem Jed no ści Ka szu bów,
ja ko wspo mnie nie pierw szej wzmian ki o Ka szu bach z ro ku 1238. Z tym zwią za na jest
współ cze sna tra dy cja zjaz dów akor de oni stów, któ ra – choć bar dzo sym pa tycz na – kłó ci
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10 Rodnô Ze mia, 31.12.2000 r.
11 Patrz np.: Rodnô Ze mia z 21.01.1996 r., 26.01.1997 r., 25.01.1998 r.
12 Rodnô Ze mia, 14.03.1999 r.
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kaszëbsczich kòlãd. Ta czi do bri zwiest nik pòja wił sã dzãka dze cóm z Cze cze wa, chtërnë
òd dwùch lat chòdzą z szop ką, gôda ją i spiéwa ją pò kaszëbskù11.

Cze ka wim, chòc czësto ma ło znó nym, zwëkã są „bren to pi”. W przedwòjno wi lëte -
ra tu rze mòże na lezc za pi sczi ò „bren to pach” abò „brum to pach”, ale ju z przëpiskã:
zwëk zabôczo ny. Tim czasã sã òkôzywô, że zwëk jesz do niedôwna béł dërch prak -
tikòwó ny, a òstat no tej sej w pa ra fiach Hopòwò, Kôłpi no i Somòni no. Jô sóm spòtkôł
sã z nim w fa mi lii El ger tów z Bór cza. Je to òsoblëwi ôrt prze zeblôkań ców. Kar no
skłôdô sã ze sztërzech chło pów. Chòdzą w cza su midzë Wilëją a Syl westrã spiéwa jącë
i skłôda jącë żëczbë. Chùtkòsc i ritm wëgri wa ją na bren to pie, stąd ka je na zwa kar na.
Wszëtcë są tak samò òblokłi. Ma ją czôrné bótë, rãka wi ce, czôrné bùksë z czerwònym
lam pasã i biôłą kòszëlã prze pa szo ną skó rza nym pasã nazéwó nym pò kaszëbskù ko -
pel. Przez lewé re miã je prze rzu conô czerwònô szléfa, a kòl bòkù wisô sza bla. Na
gło wie kòżdégò z nich bùszno ùczëpłô je kòru na ze zwi sa ją cy ma do re mión farw ny -
ma pa sy ka ma. Pro cemkù tra di cyj nym prze zeblôkań cóm, bren to pów przëji melë w kòżdi
chëczë12.

W syl we stra téż chòdzą prze zeblôkańcë, le że dzys blós w Strzel nie kòle Pùcka
i òkòlim. Nazéwó ny sa tam mie dwiedzã. Przódë bëłë ro bioné w tim cza su téż psotë, jaczé
miałë nibë òstac pò stô rim rokù. Terô ten kąsk wątplëwi jakòscë zwëk czësto za dżi nął. 

Pòst i ja stro wi cząd

Na swiãtégò Jó zwa bez pòle bróz da – gôdô stôré przësło wié, jaczé piérwi bëło jak
przëkôza nié. – Dërch jesz je żëwi zwëk przeòra niô pier szi sczibë – przëbôcziwô Ro -
bert Be jer z Cze cze wa, chtëren, żelë wio dro pòzwòliwô, mô starã rok w rok trzëmac
stôrą tra dicjã13. 

Ta pa ra fiô, jak i są sedné Pòmieczëno i jesz wie le jin szich na Kaszëbach mô pra wie
za pa tro na sw. Jó zwa. Wie le chło pów, òsoblëwie w strzédnym i star szim wiekù, no sy
to mio no. Òd czi le lat nen dzéń stôł sã téż Swiãtã Jed notë Kaszëbów, na pa miątkã pier -
szi wzmión czi ò Kaszëbach z rokù 1238. Z tim parłãczi sã dzys dniowô tra dicjô zjaz -
dów akòrdio ni stów, chtërna – chòc je ba ro sym pa ticznô – kąsk sã rów nak sztridëje
z dôwnym prze żi wa nim Wiôldzégò Pòstu, w chtërnym mùzy ka tej bëła sztël. To szło
ò przënôleżné przërëchto wa nié sã na ja strowé swiãta. Jak tak bëło ro bioné, tej re do ta
z nad iń dze niô swiãtów bëła wie le wikszô. Dzys dnia wiôlgòpòstné zwëczi ògrań czi -
wa ją sã głów nie do chòdze niô na piątkòwé sta cje. 

Cze kawé je to, że jak dżi ną jed ne zwëczi, tej pòwstôwa ją jinszé. Dzãka rësznym
szkól nym – re gio na li stóm do brze roz wijô sã zwëk ro bie niô wiôldżich, czi lemétrowëch,

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 Ze mia, 28.12. 2003 r.
13 Rodnô Ze mia, 14.03.1999 r.
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się nie co z daw nym prze ży wa niem Wiel kie go Po stu cał ko wi cie po zba wio ne go mu zy -
ki. Cho dzi ło o od po wied nie przy go to wa nie się na świę ta wiel ka noc ne. W efek cie ta -
kie go po stę po wa nia ra dość z na dej ścia świąt by ła znacz nie więk sza. Obec nie wiel ko -
post ne zwy cza je ogra ni cza ją się głów nie do uczęsz cza nia na piąt ko we na bo żeń stwa
Dro gi Krzy żo wej. 

Co cie ka we, za nik nie któ rych zwy cza jów po wo du je po wsta wa nie in nych. Dzię ki
ak tyw nym na uczy cie lom – re gio na li stom nie źle roz wi ja się zwy czaj ro bie nia wiel kich,
kil ku me tro wych, palm. Dzie ło to roz po czął Wi told Bo brow ski z Głod ni cy. Co ro ku,
w Nie dzie lę Pal mo wą, od by wa się kon kurs i po świę ce nie palm w ko ście le w Strzep -
czu13. Po dob nie jest już w Gnie wi nie i Bru sach, gdzie pal my te bio rą udział w pro ce -
sji przez ca łe mia sto. Du że za słu gi ma ją w tym dzie le twór cy lu do wi. Od kil ku lat Ed -
mund Zie liń ski z Gdań ska bie rze udział w warsz ta tach, któ re wzbu dza ją za in te re so wa -
nie twór czo ścią re gio nu wśród dzie ci. 

Oczy wi ście, świę ce nie palm jest prak ty ko wa ne od bar dzo daw na. Do te go sto su je
się przede wszyst kim ba zie. We dług wie rzeń pal my chro nią do mo stwo przed po ża rem,
wi chu rą lub sztor mem. Pod czas sil nych burz pal mę pa lo no w do mo wym ogni sku. Jesz -
cze dziś czę sto do mow ni cy zja da ją po jed nym pącz ku, wie rząc, że chro ni to przed cho -
ro ba mi gar dła. 

Daw niej zna ny był na Ka szu bach zwy czaj od wie dza nia są sia dów w Nie dzie lę Pal -
mo wą. To wa rzy szy ło te mu sym bo licz ne chło sta nie po świę co ną wierz bą. Ude rza ją cy
mó wił przy tym: Wierz ba bi je, jô nie bijã. Za tidzéń wiôldżi dzéń, za nocë trzë a trzë są
Jastrë. Z tym zwy cza jem już ni gdzie się nie spo tka łem, na to miast wręcz sen sa cyj ne
by ło dla mnie od kry cie po dob ne go zwy cza ju uwa ża ne go za daw no już za gi nio ny. Frie -
drich Lo rentz za no to wał w 1934 ro ku, że w oko li cy Strzep cza wcze snym ran kiem
w Wiel ki Pią tek ro dzi ce sma ga ją dzie ci, mó wiąc Płaczëta, dzys je Płaczëbòga14. Strzepcz
le ży w gmi nie Li nia. W po szu ki wa niu śla dów te go cie ka we go zwy cza ju uda łem się
w te stro ny, do kład nie na prze ciw le gły kra niec gmi ny do wsi Kę trzy no. Tra fi łem do sę -
dzi wych Elż bie ty i Ja na Na czków, któ rzy po wie dzie li: Pón Jezës béł bi ti ró zga ma
i trzcëną, tej lëdze téż mùszą do stac. Ù nas bëłë brzóz czi, te téż cy gną. Tej mëma zamòcza
je wied no w wòdze, żebë òne jesz bar żi cygnãłë. Wied no wczas re no w piątk to da ło. Ù
nas më to trzi mómë da li. Terô syn wied no to pro wa dzy15.

Do nie daw na uwa ża no też, że cał ko wi cie za ni kło ob my wa nie twa rzy w nie dziel -
ny wiel ka noc ny po ra nek. Oka zu je się, że jest jesz cze spo ro ro dzin, któ re re gu lar nie
prak ty ku ją go16, a – w efek cie prze ka zów me dial nych – nie któ rzy wra ca ją do je go 
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13 Rodnô Ze mia, 31.03.2002 r., 11.04. 2004 r., 18.03.2008 r.
14 Fr. Lo rentz, A. Fi scher, T. Lehr -Spła wiń ski, Ka szu bi. Kul tu ra lu do wa i ję zyk, In sty tut Bał tyc ki, To -
ruń 1934.
15 Rodnô Ze mia, 23.04.2000 r.
16 Po raz pierw szy ze tkną łem się z ory gi nal ną wer sją te go zwy cza ju w ro dzi nie Go łąb ków w Łe bień -
skiej Hu cie, patrz: Rodnô Ze mia, 07.04.1996 r. 
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pal mów. Dze ło to za czął Wi told Bòbrow sczi z Głod nicë. W kòżdą Palmòwą Nie dzelã
òdbiwô sã kònkùrs i pòswiãce nié pal mów w kòsce le w Strzépczu14. Na nen ôrt je téż
w Gnie wi nie i Bru sach, dze te palmë ji dą w pro ce sji przez całé mia sto. Wie le przë tim
dobrégò ro bią lëdo wi ùtwórcë. Òd czi le lat Edmùnd Ze liń sczi ze Gduń ska je na warkòw-
niach, jaczé pòbùdza ją za cze ka wie nié ùtwórstwã re gio nu we strzód dze cy. 

Je wie dzec, że swiãce nié pal mów bëło òd dôwien dôwna. Do te bie rze sã co le ma -
ło wierzbòwé pącz czi. Pòdług wie rze niów palmë chro nią domôctwò òd ògnia, wia trów
abò sztormù. W wiôldżich grzëmòtach palmë pôlelë w domòwim ògniu. Jesz dzys
domôcy zjôda ją pò jed nym pączkù, żebë ùstrzéc sã przed chòro ba ma gar dła. 

Piérwi znó ny béł na Kaszëbach zwëk òdwiédza niô są sa dów w Palmòwą Nie dzelã.
Temù to warzëło symbòliczné gëldze nié pòswiãco ną wierz bą. Ten, chto bił, gôdôł
przë tim: Wierz ba bi je, jô nie bijã. Za tidzéń wiôldżi dzéń, za nocë trzë a trzë są
Jastrë. Z tim zwëkã jô sã ju nig dze nie ze szedł, za to wnet sen sa cyjné bëło dlô mie
òdkrëcé pòdobnégò zwëkù ùwôżónégò ju dôwno za za dżi nio ny. Frie drich Lo rentz
za no towôł w 1934 rokù, że w òkòlim Strzépcza wczas re no w Wiôldżi Piątk star szi
dëgùją dzecë i gôda ją: Pła czëta, dzys je Płaczëbòga15. Strzépcz le żi w gmi nie Lëniô.
Żebë tra fic na szlachë tegò zwëkù jô rëgnął w te stronë, bre wi ter na drëdżi kùńc
gminë, do wsë Kãtrzëno. Jô za jachôł do stôrëch ju Elż biétë i Ja na Na czków, chtërny
rzeklë: Pón Jezës béł bi ti ró zga ma i trzcëną, tej lëdze téż mùszą do stac. Ù nas bëłë
brzóz czi, te téż cy gną. Tej mëma zamòcza je wied no w wòdze, żebë òne jesz bar żi
cygnãłë. Wied no wczas re no w piątk to da ło. Ù nas më to trzi mómë da li. Terô syn wied -
no to pro wa dzy16. 

Jesz do niedôwna mëslelë téż, że czësto za dzinãło òbmi wa nié gãbë w niedzélny ja -
stro wi pòrénk. A wej le, je jesz wie le fa mi liów, co regùlar dozéra ją gò17, a – w re zul ta -
ce medialnëch przekazów – nie chtërny wrôca ją do jegò pòdtrzi mi wa niô. Rôd je téż
wëkòrzësti wó ny w szkòło wi ùczbie, co dërch gò na nowò dwigô18.

Na przi kła dze ja strowëch swiãt mòżemë zmer kac, że jim blëżi Gduń ska, ùznô -
wónégò za stolëcã Kaszëb, tim słabszé są kaszëbsczé zwëczi. W sa mim Gduńskù ni ma
ju dëgùsów, to je prëczkòwa niô wit ka ma ja łów ca abò brzóz czi. Zwëk ten òstôł le w nie -
chtërnëch trój miej sczich chëczach. Mòże na wet ka w nie jednëch sã ùgwësnił w òstatnëch
la tach. Hil de gar da Iwan z Sopòtu, Kaszëbka, jakô mieszkô tam òd dzec twa, do dzys
dozérô zwëk dëgòwa niô, pòdo bnie fa mi lie ji sënów. Wszãdze je za to niékaszëbsczé la -
nié wòdë. Jim rów nak da li òd wiôldżich mia stów tim le pi sã trzimô zwëk dëgòwa niô.

14 Rodnô Ze mia, 31.03.2002, 11.04. 2004, 18.03.2008.
15 F. Lo rentz, A. Fi scher, T. Lehr -Spła wiń ski, Ka szu bi. Kul tu ra lu do wa i ję zyk, In sty tut Bał tyc ki, To -
ruń 1934.
16 Rodnô Ze mia, 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 Ze mia, 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. 
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kul ty wo wa nia. Chęt nie jest wy ko rzy sty wa ny w edu ka cji szkol nej, co przy czy nia się do
je go wskrze sza nia17. 

Na przy kła dzie świąt wiel ka noc nych moż na stwier dzić, że im bli żej Gdań ska, uwa -
ża ne go za sto li cę Ka szub, słab sze są zwy cza je ka szub skie. W sa mym Gdań sku nie spo -
ty ka się na uli cach dëgùsów, czy li zwy cza ju sma ga nia ró zga mi ja łow ca lub wit ka mi
brzo zy. Zwy czaj ten za cho wał się je dy nie w nie któ rych trój miej skich do mach. Być mo -
że w nie któ rych się na wet ugrun to wał w ostat nich la tach. Hil de gar da Iwan z So po tu,
Ka szub ka miesz ka ją ca w tym mie ście od dzie ciń stwa, do dziś pie lę gnu je zwy czaj dyn -
go wa nia, po dob nie ro dzi ny jej sy nów. Wszech obec ne jest jed nak nie ka szub skie la nie
wo dy. Im da lej jed nak od wiel kich sku pisk miej skich tym le piej trzy ma się zwy czaj
dyn go wa nia. W Par cho wie pod By to wem trud no so bie wy obra zić dru gi dzień Wiel ka -
no cy bez go nią cych po mię dzy do mo stwa mi dzie cia ków z wit ka mi oraz ka wa le rów pe -
ne tru ją cych w dyn gu sem do my w po szu ki wa niu pa nien18. Szan są na za cho wa nie zwy -
cza ju jest co raz częst sze wy ko rzy sty wa nie go w przed sta wie niach przy go to wy wa nych
przez ama tor skie gru py te atral ne, na przy kład w Kę trzy nie, Mi ło sze wie, Ka mie ni cy
Szla chec kiej czy Pa cze wie19.

Na bo żeń stwa ma jo we i Bo że Cia ło

Od pra wia nie na bo żeństw ma jo wych przy krzy żach (bo ży mę kach) lub przy ka plicz kach
przy droż nych wciąż jest do syć po pu lar nym zwy cza jem. Nie jest dziś ni czym nad zwy czaj -
nym ob raz zgro ma dzo nych przy krzy żu lu dzi tuż obok ru chli wej dro gi, na przy kład w Kcze -
wie czy Ba ni nie. Oprócz wspól nej mo dli twy, zwy czaj da je oka zję do chwi li za du my oraz
wspól nych roz mów. Sta no wi przez to ele ment kul tu ro wy in te gru ją cy lo kal ną spo łecz ność20. 

Po dob nie jak ma jo we ple ne ro wy cha rak ter ma ją ob cho dy Bo że go Cia ła. W pew nym
sen sie je go kli mat przy po mi na od pu sty, acz kol wiek bar dziej w sfe rze the atrum niż sa -
crum. Ma ono przede wszyst kim głę bo ki wy miar re li gij ny, w któ rym świą ty nią sta je się
ca ła wieś, oko li ca, do mo stwa, a na wet ptac two la ta ją ce, czy – jak w przy pad ku Ba ni na
i Ma tar ni – lą du ją ce sa mo lo ty. W uję ciu escha to lo gicz nym jest to uro czy stość li tur gicz -
na ku czci Naj święt sze go Sa kra men tu. Wier ni szcze gól nie wspo mi na ją Ostat nią Wie cze -
rzę i Prze isto cze nie chle ba i wi na w Cia ło i Krew Je zu sa Chry stu sa. W Pol sce Bo że Cia -
ło ob cho dzi się w czwar tek po okta wie Ze sła nia Du cha Świę te go, a więc jest to świę to
ru cho me wy pa da ją ce za wsze sześć dzie siąt dni po Wiel ka no cy. 

W przy wo ły wa nym dzie le z 1934 ro ku czy ta my: Na Bo że Cia ło zdo bią Ka szu bi ko -
ściół, do mu i uli ce oraz oł ta rze usta wio ne na dwo rze ga łę zia mi brzo zo wy mi i li po wy mi.
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17 Rodnô Ze mia, 11.04. 2004 r., 12.04.2009 r. Z na tu ral ną for mą je go spo ra dycz ne go już prak ty ko wa -
nia ze tkną łem się m.in. w Łe bień skiej Hu cie, Nie po czo ło wi cach, Pa cze wie, Sta ni sze wie, Stąż kach. 
18 In for ma cja od Jo an ny Szro eder – na uczy ciel ki ję zy ka ka szub skie go z Par cho wa.
19 Rodnô Ze mia, 4.04.1999 r., 23.04.2000 r., 14.04.2002 r., 25.03.2008 r.
20 Rodnô Ze mia, 19.05.2002 r.
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W Parchòwie kòle Bëto wa ni ma mòwë, żebë drëdżi dzéń Ja strów sã mógł òdbëc bez
gòniącëch midzë chëcza ma dzôtków z wit ka ma i brut ka rzów zazéra jącëch z dëgów ką
do chëczi, w chtërnëch są dzewùsë19. Szan są na to, żebë nen zwëk òstôł, są corôz
czãstszé przedstôwczi rëchto wóné przez ama tor sczé kar na te atralné, na przikłôd w Kã -
trzënie, Mi ło sze wie, Szlachetny Kamińcë  czë Pa cze wie20.

Ma jewé nôbòżéństwa i Bòżé Ca ło

Òdprôwia nié ma jewëch przë krzi żach (bòżichmãkach) abò przë przëdrożnëch kaplëcz -
kach przëdrożnëch dërch je dosc pòpùlar nym zwëkã. Nie je dzys nick dzywnégò kar -
no ze szłëch przë krzi żu kòle rëchlëwi dro dżi, na przikłôd w Kcze wie czë Ba ni nie.
Òkróm pòspól ny mòdlëtwë, zwëk nen dôwô mòżnosc, bë sã przez sztërk rozmëslëc
i pògadac so. Je przez to kùlturowim elemeńtã, co parłãczi lo kal ną spòlëznã21. 

Wnet ka na nen sóm ôrt bùtno wi cha rak ter ma ją òbchòdë Bòżégò Ca ła. W ja czims
dzélu jegò kli mat przëbôcziwô òdpùstë, chòc bar żi mòże w sfe rze te atrum, jak sa crum.
Przede wszëtczim mô òno głãbòczi religijny znaczënk, w chtërnym swiãtni cą stôwô sã
całô wies, òkòlé, òbòrë, a na wet ka lôta jącé ptôchë, czë – jak w przëtrôfkù Ba ni na i Ma -
tar ni – lądëjącé flégrë. W teòlo gicz nym òbji mie je to ùroczëzna lëtur gicznô kù tczë
Nôswiãtszégò Sa kra meń tu. Wiérny òsoblëwie wspòmi na ją Òstat ną Wie czerzã i Prze mie -
nie nié chle ba i wi na w Ca ło i Krew Chri stu sa. W Pòlsce Bòżé Ca ło fejrëje sã we czwiôrtk
pò òkta wie Ze sła niô Dëcha Swiãtégò, to je tej rëszné swiãto, jaczé trôfiô wied no szes -
c dze sąt dni pò Ja strach. 

W przëwòłi wó nym do ka zu z 1934 rokù më czëtómë: Na Bo że Cia ło zdo bią Ka szu -
bi ko ściół, do my i uli ce oraz oł ta rze usta wio ne na dwo rze ga łę zia mi brzo zo wy mi i li -
po wy mi. Po pro ce sji zbie ra ją ko bie ty ga łę zie i uty ka ją je w ogro dach i na po lach, aby
po więk szyć przez to uro dzaj i uchro nić ro śli ny przed gą sie ni ca mi. W okta wę Bo że go
Cia ła świę ci się wian ki z ty mian ku, roz chod ni ka i ma cie rzan ki, któ rym przy pi su je się
roz ma ite cu dow ne wła ści wo ści: za wie szo ne w kuch ni za po bie ga ją przed wcze sne mu
kwa śnie niu mle ka. Pod czas bu rzy za wie sza się je przed drzwia mi dla uchro nie nia się
od ude rzeń pio ru na. Kil ka wy ję tych z wian ka kwiat ków, wło żo nych w pierw szy sno pek,
chro ni zwie zio ne plo ny przed znisz cze niem przez pio run czy przez my szy. By dło oka -
dzo ne wian ka mi jest nie wraż li we na cza ry, gą się ta prze cią gnię te przez wia nek nie cho -
ru ją i nie pod le ga ją uro ko wi22. Ma ło co ju z tegò òsta ło, òkróm zwëkòwégò stro je niô
chëczów i kòsco ła. Lëdze téż rôd bie rzą do chëczi pòswiãconé wie tew czi brzóz czi
w nôdze ji, że ma ją òne bëlné znan czi. 

19 Informacjô òd Joannë Szroeder – szkólny kaszëbsczégò jãzëka z Parchowa.
20 Rodnô Ze mia, 4.04.1999, 23.04.2000, 14.04.2002, 25.03.2008 r.
21 Rodnô Ze mia, 19.05. 2002 r.
22 F. Lo rentz, A. Fi scher, T. Lehr -Spła wiń ski, Ka szu bi. Kul tu ra lu do wa i ję zyk, In sty tut Bał tyc ki, To -
ruń 1934.

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:13  Page 189



Po pro ce sji zbie ra ją ko bie ty ga łę zie i uty ka ją je w ogro dach i na po lach, aby po więk -
szyć przez to uro dzaj i uchro nić ro śli ny przed gą sie ni ca mi. W okta wę Bo że go Cia ła
świę ci się wian ki z ty mian ku, roz chod ni ka i ma cie rzan ki, któ rym przy pi su je się roz ma -
ite cu dow ne wła ści wo ści: za wie szo ne w kuch ni za po bie ga ją przed wcze sne mu kwa śnie -
niu mle ka. Pod czas bu rzy za wie sza się je przed drzwia mi dla uchro nie nia się od ude -
rzeń pio ru na. Kil ka wy ję tych z wian ka kwiat ków, wło żo nych w pierw szy sno pek, chro -
ni zwie zio ne plo ny przed znisz cze niem przez pio run czy przez my szy. By dło oka dzo ne
wian ka mi jest nie wraż li we na cza ry, gą się ta prze cią gnię te przez wia nek nie cho ru ją
i nie pod le ga ją uro ko wi21. Nie wie le już z te go po zo sta ło, oprócz zwy cza jo we go przy -
stra ja nia do mów i ko ścio ła. Chęt nie też lu dzie bio rą do do mów po świę co ne ga łąz ki
brzo zy, ufa jąc w ich po zy tyw ne wła ści wo ści. 

So bót ki i ści na nie ka ni

Dzień św. Ja na miał za wsze wiel kie zna cze nie w tra dy cji ka szub skiej. Do te go stop nia,
że na wet jed no z ka szub skich okre śleń czerw ca brzmi swiãto jań sczi. Naj po pu lar niej -
szy zwy czaj to wciąż so bót ki wy wo dzą ce się z cza sów po gań skich. Zwy czaj ten chęt -
nie prak ty ko wa ny jest na ca łych Ka szu bach. To wa rzy szą mu fe sty ny, jar mar ki, za ba -
wy, wy stę py prze róż nych ze spo łów etc. Nie mal wszy scy, w mniej czy bar dziej bez po -
śred ni spo sób, bio rą w nim udział. Bo daj naj bar dziej wi do wi sko we so bót ki od by wa ją
się w Ja star ni, gdzie za cho wał się pra sta ry zwy czaj pa le nia smol nej becz ki umo co wa -
nej na wy so kim drą gu22. 

Zde cy do wa nie mniej zna ne jest ści na nie ka ni – ob rzęd nie zwy kle cie ka wy, zna ny
tyl ko na Ka szu bach. Już przed woj ną pi sa no o nim w cza sie prze szłym: We wsiach na
Kę pie Swa rzew skiej i Puc kiej ob cho dzo no ten dzień daw niej jesz cze w in ny spo sób,
mia no wi cie przed sta wia jąc wi do wi sko lu do we „Scy na nié ka nie”. Tre ścią wi do wi ska
jest oskar że nie, za są dze nie, i uka ra nie ka ni, któ rej krzyk tłu ma czy Ka szub ja ko „pic, pic”
i któ rą czy ni od po wie dzial ną za zda rza ją cą się czę sto przed św. Ja nem, nie po żą da ną
dla rol ni ka su szę23. W rze czy wi sto ści ob rzęd ten prze trwał w na tu ral nej po sta ci do cza -
sów współ cze snych w miej sco wo ści Strzel no pod Puc kiem24. Dzię ki te mu mógł od żyć
w wie lu miej sco wo ściach re gio nu. Du że zna cze nie ma ją tu dzie ła li te rac kie opar te na
tra dy cji te go ob rzę du Ja na Kar now skie go, czy Paw ła Szef ki, a zwłasz cza nie do koń czo na,
wy da na po śmiert nie, roz pra wa dok tor ska Ja na Romp skie go „Ści na nie ka ni”25. Sam 
ob rzęd jest nie zwy kle wi do wi sko wy. Bio rą w nim udział: soł tys, sę dzia, le śni czy, 
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21 Fr. Lo rentz, A. Fi scher, T. Lehr -Spła wiń ski, Ka szu bi. Kul tu ra lu do wa i ję zyk, In sty tut Bał tyc ki, To -
ruń 1934.
22 Rodnô Ze mia, 27.06.1999 r.
23 Fr. Lo rentz, A. Fi scher, T. Lehr -Spła wiń ski, Ka szu bi. Kul tu ra lu do wa i ję zyk, In sty tut Bał tyc ki, To -
ruń 1934.
24 Rodnô Ze mia, 4.10.1992 r., 30.06.1996 r.
25 J. Romp ski, Ści na nie ka ni. Ka szub ski zwy czaj lu do wy, To ruń 1973.
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So bót ka i scy na nié ka ni

Dzéń sw. Ja na miôł wied no wiôldżé znaczënk w kaszëbsczi tra di cji. Do te stãpie nia,
że na wet ka jed ną z pòzwów czer wiń ca je swiãto jań sczi. Nôbar żi pòpùlar nym zwëkã
są dërch so bót czi, co są òd pògań sczich cza sów. Nen zwëk dërch rôd je dozéró ny na
Kaszëbach. To wa rzą mù fe stinë, jôrmar czi, szrumë, wëstãpë roz ma jitëch kar nów, etc.
Wnet wszëtcë, mni abò bar żi bezpòstrzédno, bie rzą w nim ùdzél. Bòdôj nôbar żi wi -
dzałé so bót czi są w Ja star ni, dze zachòwôł sã ba ro stôri zwëk pôle niô smól ny becz czi
wësztramòwó ny na wëso czim drągù23. 

Wie le mni znóné je scy na nié ka ni – òbrzãd ba ro cze ka wi, znó ny le na Kaszëbach.
Ju przed wòjną pi selë ò nim w ùszłim cza su: We wsiach na Kę pie Swa rzew skiej i Puc -
kiej ob cho dzo no ten dzień daw niej jesz cze w in ny spo sób, mia no wi cie przed sta wia jąc
wi do wi sko lu do we „Scy na nié ka nie”. Tre ścią wi do wi ska jest oskar że nie, za są dze nie,
i uka ra nie ka ni, któ rej krzyk tłu ma czy Ka szub ja ko „pic, pic” i któ rą czy ni od po wie -
dzial ną za zda rza ją cą się czę sto przed św. Ja nem, nie po żą da ną dla rol ni ka su szę24. Pò
prôwdze òbrzãd nen òstôł, tak jak piérwi, do na szich cza sów we wsë Strzel no kòle
Pùcka25. Dzãka temù mógł òdżëc we wie le môlach re gió nu. Wiôldżé znaczënk ma ją
tu lëteracczé dokôzë òpiarté na tra di cji tegò òbrzãdu Ja na Kar now sczégò, czë Paw ła
Szef czi, a òsoblëwie nieskùńczonô, pò smiercë wëdónô, roz pra wa dok torskô Ja na Rómp -
sczégò, „Ści na nie ka ni”26. Sóm òbrzãd je ba ro wi dza łi. Bie rzą w nim ùdzél: szôłtës, sãdza,
le sny, jachtôrz, kat, rakôrz, są do wi sze lin i òbskarżëcelë. Ti òstat ny przëbôczi wa ją wszëtczé
nie szcze sca i lëché zdarzënczi we wsë. Na òstatkù sãdza pòdjimô wërok, ja czi nakôzywô
scąc ka niã, to je spe cjal nie ùszëkòwó ną pòsta cją, co wëzdrzi, jak wiôldżi ptôch. Ju òd lat
ne wi dza wisz cza są ba ro ce pło przëji móné, òsoblëwie przez tu ri stów, w Chmiel nie i Se -
rakòjcach. Téż sztudérze z kar na „Pòmòra niô” rok w rok rëchtëją przedstôwczi òpiarté
na tim òbrzãdze w swòji lat ny chëczë w Łą cziń sczi Hëce. Pier szi rôz w 2005 rokù scy -
na nié ka ni zro biłë dzecë ze Spòdlecz ny Szkòłë w Niepòczołôjcach w gmi nie Lëniô27.
Szkól ny i ùtwórcë pi szą nowé sce na riu sze mòcno òsa dzoné w dzys dniowëch re aliach. 
Ò przińd notã tegò òbrzãdu mòże bëc spòkój nym, temù że wied no jegò pòkôzk je wiôldżim
i ùdó nym wëda rze nim kùltu ro wim dlô całégò òkòlégò. 

Żniwné zwëczi

W òstat nym wier tel wiekù na stą piłë wiôldżé zmianë w struk tu rze wsë. Môłé gbùrstwa
są lëkwi do wóné. Pòwstôwa ją wiôldżé la ti fun dia, na ja czich ro bi wie le mni lëdzy, jak

23 Rodnô Ze mia, 27.06.1999 r.
24 F. Lo rentz, A. Fi scher, T. Lehr -Spła wiń ski, Ka szu bi. Kul tu ra lu do wa i ję zyk, In sty tut Bał tyc ki, To -
ruń 1934. 
25 Rodnô Ze mia, 4.10.1992, 30.06.1996. 
26 J. Romp ski, Ści na nie ka ni. Ka szub ski zwy czaj lu do wy, To ruń 1973.
27 Rodnô Ze mia, 26.06. 2005 r.
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my śli wy, kat, ra karz, woź ny są do wy oraz oskar ży cie le. Ci ostat ni przy po mi na ją wszyst -
kie nie szczę ścia i złe wy da rze nia we wsi. W efek cie sę dzia po dej mu je osta tecz ny wer -
dykt, któ ry na ka zu je ściąć ka nię, czy li spe cjal nie spre pa ro wa ną po stać imi tu ją cą du że -
go pta ka. Już od wie lu lat wi do wi ska te cie szą się ogrom nym za in te re so wa niem, zwłasz -
cza tu ry stów, w Chmiel nie i Sie ra ko wi cach. Tak że stu den ci z klu bu Po mo ra nia co 
ro ku przy go to wu ją spek ta kle opar te na tym ob rzę dzie w swo jej let niej chëczy w Łą czyń -
skiej Hu cie. Po raz pierw szy w 2005 ro ku Ści na nie ka ni przy go to wa ły dzie ci ze Szko -
ły Pod sta wo wej w Nie po czo ło wi cach w gmi nie Li nia26. Na uczy cie le i twór cy pi szą no -
we sce na riu sze prze waż nie sil nie osa dzo ne w ak tu al nych re aliach. O przy szłość te go
ob rzę du moż na być ra czej spo koj nym, gdyż każ do ra zo wa je go pre zen ta cja jest du żym
i za zwy czaj uda nym wy da rze niem kul tu ro wym dla ca łej oko li cy.

Zwy cza je żniw ne

W cią gu ostat nie go ćwierć wie cza za szły ogrom ne zmia ny w struk tu rze wsi. Ma łe go -
spo dar stwa rol ne ule ga ją li kwi da cji. Po wsta ją du że la ty fun dia, na któ rych za trud nio nych
jest znacz nie mniej osób ani że li by ło to daw niej. Wraz z odej ściem od tra dy cyj nych za -
jęć rol ni czych bez pow rot nie zni ka ją róż ne zwy cza je. Jesz cze kil ka na ście lat te mu spo -
ty ka łem się z róż ny mi for ma mi uczcze nia żniw ne go bądź ziem nia cza ne go bãksa, czy -
li za koń cze nia żniw lub wy kop ków. W la tach 90-tych ubie głe go wie ku by łem świad -
kiem jesz cze ob le wa nia wo dą go spo da rza przy zwóz ce ostat niej fu ry zbo ża czy szcze -
gól ne go spo so bu uczto wa nia po wy kop kach, gdzie pliń ce by ły pod sta wo wym da niem.
Swo istym ry tu ałem wraz ze świę ce niem oraz ukła da niem pierw szych sno pów w kształ -
cie krzy ża by ło skła da nie zbo ża w są sie ku lub w sto gu. Te i wie le in nych zwy cza jów
cał ko wi cie wy par ła tech ni ka. Oprócz jed ne go – mia no wi cie do ży nek. Dziś nie mal każ -
da gmi na na Ka szu bach hucz nie je or ga ni zu je. Przy bie ra ją wręcz for mę fe sty nu, na któ -
rym dzie lo ny jest po świę co ny chleb, pre zen to wa ne są wień ce do żyn ko we27. Po nad to
czę sto dziś na do żyn kach pre zen to wa ny jest spe cja li stycz ny sprzęt rol ny oraz od by wa -
ją się wy stę py licz nych ze spo łów, w tym nie mal za wsze ka szub skich. Do żyn ki są świę -
tem ca łej spo łecz no ści, mi mo że oko ło 80 jej pro cent nie ma już bez po śred nie go związ -
ku z pra cą na ro li28. 

Kło sy zbo ża, kwia ty i wszel kie zio ła świę ci się 15 sierp nia, w Dzień Wnie bo wzię -
cia Ma ryi Pan ny, zwa ny po pu lar nie świę tem Mat ki Bo skiej Ziel nej. We wie lu ka szub -
skich pa ra fiach te go dnia od by wa ją się od pu sty pa ra fial ne29.
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26 Rodnô Ze mia, 26.06.2005 r.
27 Ich wy ko na nie wy ma ga dziś spe cjal nych za bie gów, gdyż zbo że ko szą i jed no cze śnie młó cą już nie -
mal wy łącz nie kom baj ny. Wień ce na to miast są wy ko na ne z praw dzi wych źdźbeł. Trze ba więc nie co
zbo ża sko sić bar dziej tra dy cyj nym spo so bem. 
28 Patrz np.: Rodnô Ze mia z 14.09.2003 r., 26.09.2007 r.
29 Mię dzy in ny mi w Żu ko wie, Kar tu zach, Wy go dzie, Mści sze wi cach, Wła dy sła wo wie, Wą gli ko wi -
cach, Bia ło gó rze, Łe bie.
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bëło to piérwi. Razã z òdchôda nim òd tra di cyjnëch robòtów gbùrsczich czësto w zabëcé
ji dą roz ma jité zwëczi. Jesz czi le no sce lat temù jô sã spòtikôł z roz ma ji ti ma ôrta ma
ùtcze niô żniwnégò abò bùlwòwégò bãksa, to je zakùńcze niô żniw czë wëbiéra niô bùlew.
W la tach 90. ùszłégò wiekù jô widzôł jesz òbléwa nié wòdą gbùra przë ha le nim òstat -
ny fórë zbòżégò, czë òsoblëwégò spòsobù ùczto wa niô pò wëbiéra nim, dze pliń ce bëłë
nôpier szim jestkù. Òsoblëwim ce re mo niałã razã ze swiãce nim i ùkłôda nim pier szich
snop ków w sztôłce krzi ża bëło skłôda nié zbòżégò w zôpòlë czë w stogù. Te i wie le
jin szich zwëków czësto wëpiar ła tech ni ka. Òkróm jednégò – to je òżni wi nów. Dzys wnet
kòżdô gmi na na Kaszëbach gło sno je rëchtëje. Òne ma ją wnet ka fòrmã fe sti nu, na ja -
czim je dze lo ny pòswiãco ny chléb, pòkôzy wóné są òżni wi nowé wiń ce28. Nad to tej sej
na òżni wi nach je szpe cjal ny gbùrsczi sprzãt i są wielné wëstãpë kar nów, w tim co le -
ma ło wied no kaszëbsczich. Òżni winë są swiãtã ca łi spòlëznë, chòc 80 pro cent z ni ni
mô ju związkù z robòtą na gbùrstwie29. 

Kłosë, zbòżé, kwiatë i wsze le jaczé zelé swiãcy sã 15 zélni ka, w Dzéń Wniebòwzãcô
Ma rii Pannë, nazéwó ny czãsto swiãtã Mat czi Bòsczi Zélny. We wie le kaszëbsczich pa -
ra fiach tegò dnia òdbi wa ją sã pa ra fialné òdpùstë30.

Pòdsëmòwa nié

Je jesz wie le zwëków dëchtow no zrze szonëch z òbrzãdã lëtur gicz nym Kòsco ła, jak
chòcle sprzą ta nié smãtôrzów i nôbòżéństwa sparłãczoné z 1 i 2 lësto pad ni ka. 

Dërch wôżny je na Kaszëbach pòczątk Wiôldżégò Pòstu. Dzys dnia górã bie rze
òglowòpòlsczi tłësti czwiôrtk. Na Kaszëbach wied no wôżniészé bëłë rów nak zôpùstë,
to je òstatné trzë dni przed Pòpielcã. Sóm pòst nie je ju tak òstro przestrzégó ny, jak
piérwi, chòc je jesz dosc tëli fa mi liów, chtërne nigdë w tim cza su nie je dzą miãsnégò
w pòniédzôłczi, strzodë i piąt czi. 

Reszt czi dôwnëch zwëków sparłãczonëch z Ze lo ny ma Swiąt ka ma òstałë le jesz
w pa miãcë star szich Kaszëbów31. Wnet tak samò je z jed ny ma robòta ma na gbùrstwie,
jak wëwôża nié gno ju, czë kòpa nié torfù. Z tegò òstatnégò òsta ła ro ze gracjô ò pòzwie
„Czôrné wie selé” rëchto wónô wied no w pier szich dniach ma ja w Mùzeum Słowińsczi
Wsë w Klëkach. Jin szim ba ro cze ka wim zwëkã je pùstô noc. Je to òsoblëwé mi ste rium
przë ùmar łim, ja czé òdbiwô sã w òstat ną 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 Ze mia z 14.09.2003 r., 26.09.2007 r.
30 Midzë jinëma w Żukòwie, Kartuzach, Wigòdze, Mscëszejcach, Władisławòwie, Wąglëkòjcach, Biôłi
Górze, Łebie.
31 Rodnô Ze mia, 04.06.1995. W ti programie lëdze z rodzëznë Szwabów z Gòrãczëna òpòwiôdalë 
ò nie dawno 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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Pod su mo wa nie

Ist nie je jesz cze spo ro zwy cza jów ści śle zwią za nych z ob rząd kiem li tur gicz nym Ko -
ścio ła, jak choć by po rząd ko wa nie cmen ta rzy i na bo żeń stwa zwią za ne z ob cho da mi 1
i 2 li sto pa da. 

Wciąż szcze gól ne na Ka szu bach jest roz po czę cie Wiel kie go Po stu. Obec nie za czy -
na do mi no wać ogól no pol ski tłu sty czwar tek. Na Ka szu bach za wsze waż niej sze by ły
jed nak za pu sty, czy li ostat nie trzy dni przed Po piel cem. Sam post już nie jest tak ry go -
ry stycz nie prze strze ga ny, jak daw niej, cho ciaż nie ma ło jest jesz cze ro dzin, któ re kon -
se kwent nie w tym cza sie nie spo ży wa ją po traw mię snych w po nie dział ki, śro dy i piąt -
ki. Śla dy daw nych zwy cza jów zwią za nych z Zie lo ny mi Świąt ka mi po zo sta ły już tyl ko
w pa mię ci star szych Ka szu bów.30 Po dob nie jest z nie któ ry mi pra ca mi na ro li, jak wy -
siew zbóż, wy wóz obor ni ka czy ko pa nie tor fu. Po zo sta ło ścią te go ostat nie go za ję cia jest
im pre za o na zwie „Czar ne we se le” or ga ni zo wa na za wsze w pierw szych dniach ma ja
w Skan se nie Wsi Sło wiń skiej w Klu kach.

In nym bar dzo cie ka wym zwy cza jem jest pu sta noc. Jest to swo iste mi ste rium przy
zmar łym, któ re od by wa się w ostat nią noc przed po grze bem. Ten ka szub ski zwy czaj stał
się szcze gól nie zna ny w ca łym kra ju za spra wą pu stej no cy zor ga ni zo wa nej w ko ście -
le sia now skim za pa pie ża Ja na Paw ła II31. Do te go cza su pu ste no ce od by wa ły się wy -
łącz nie w do mu zmar łe go, nie ko niecz nie cie sząc się ak cep ta cją miej sco wych pro bosz -
czów. Nie kie dy wręcz ich po sta wa – jak w przy pad ku przed wo jen ne go pro bosz cza
sank tu arium swa rzew skie go, ks. Woj cie cha Pro no bi sa – do pro wa dzi ła do li kwi da cji
zwy cza ju w oko li cy Swa rze wa i Puc ka32. Bar dzo sil nie za ko rze nio ny jest jed nak w oko -
li cy sank tu arium Kró lo wej Ka szub. Od śmier ci Ja na Paw ła II pu blicz ne pu ste no ce od -
by ły się w Sia no wie za zmar łe go ku sto sza sank tu arium, ks. Wal de ma ra Pie piór kę, pre -
zy den ta RP Le cha Ka czyń skie go, zaś w Ba ni nie – z udzia łem sia now skich śpie wa ków
– za ad mi ra ła An drze ja Kar we tę – do wód cę Pol skiej Ma ry nar ki Wo jen nej33. W do mach
ża łob nych pu sto noc ne śpie wy i mo dły daw niej trwa ły przez ca łą noc, obec nie w za sa -
dzie do pół no cy. Znacz ne za słu gi w utrwa le niu zwy cza ju po ło żył ks. prof. Jan Per szon
dzię ki swej książ ce „Na brze gu ży cia i śmier ci” oraz wy bo rze pie śni za ty tu ło wa nym
„Pustô noc”. Na sku tek du żych zmian cy wi li za cyj nych zwią za nych z po grze bem, zwy -
czaj jed nak wy raź nie słab nie. Po dob nie dzie je się w przy pad ku chrzcin, przy ję cia do
I Ko mu nii Świę tej, we sel. W przy pad ku te go ostat nie go wciąż ży wy jest zwy czaj strëcha
i babë, czy li od wie dzin uczest ni ków we se la przez pa rę prze bie rań ców, któ rzy po przez

194 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

30 Rodnô Ze mia, 04.06.1995. W pro gra mie tym człon ko wie ro dzi ny Szwa bów z Go rę czy na opo wia -
da li o nie daw no za gi nio nym zwy cza ju stro je nia do mów ga łąz ka mi brzo zy, a tak że ro bie niu wień ców z po -
dob nych ga łą zek za kła da nych na gło wy krów. 
31 Patrz: Rodnô Ze mia, 10.04.2005 r.
32 Rodnô Ze mia, 18.03.2008 r.
33 Rodnô Ze mia, 27.04.2010 r.
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sã mòcënkò znó ny w ca łim kra ju za spra wą pùsti nocë, jakô bëła w swió now sczim kòsce -
le za pa pie ża Ja na Paw ła II32. Do te cza su pùsté no ce bëłë le no w chëczach ùmarłégò,
czasã môlo wi probòszczo wie na nich ni jak nie bëlë. Bëło na wet ka tak, że jich pòsta wa
– jak w przëtrôfkù przedwòjnowégò probòszcza swôrzew sczégò sank tu arium, ks. Wòjce -
cha Pro no bi sa – do pro wô dza do lëkwi da cji zwëkù w òkòlim Swôrze wa i Pùcka33. Ba ro
mòcno je rów nak zakòrze nio ny nen zwëk w òkòlim sank tu arium Kró le wi Kaszëb. Òd
smier cë Ja na Paw ła II pùbliczné pùsté no ce bëłë w Swió no wie za ùmarłégò kùsto sza
sank tu arium ks. Wal de ma ra Pie piórkã, pre zy den ta RP Le cha Ka cziń sczégò, zôs w Ba ni -
nie – z ùdzélã swió now sczich spiewôków – za ad mi ra ła An drze ja Kar wetã – do wódcã Pòl -
sczi Wòjnowi Marinarczi34. W ża łobnëch chëczach pùsto nocné spiéwë i mòdlëtwë przódë
déro wałë bez ca łą noc, terô na ògle do dwanôsti w nocë. Wie le dobrégò kòle zachòwa niô
zwëkù mô ks. prof. Jan Per szón dzãka swòji ksąż ce „Na brze gu ży cia i śmier ci”, a téż dzã-
ka wëbòro wi pie sni ò ti tu le „Pustô noc”. Jak no że tak wie le sã zmie niwô kò le rëchtowa  -
niô pògrzebù, zwëk ten wëra zno dżi nie. Dëcht tak wnet ka je téż przë chrzcënach, przë -
jãcym do I Kòmó nii Swiãti, wie so łach. W przëtrôfkù tegò òstatnégò dërch je żëwi zwëk
strëcha i babë, to je òdwiédza niô wiesélnëch gòscy przez pôrã prze zeblôkań ców, chtërny
przez szpor towné pòwiôstczi roz wie se li wa ją gòscy. Do òżëwie niô negò zwëkù mòcno sã
przëczëniłë sostrë Labùddównë, cór czi znónégò pi sa rza, Alek san dra Labùdë (Gùczowégò
Mac ka), chtërne pro wa dzą corôz bar żi znó ny na Kaszëbach ka ba ret „La bud”. 

Całô kaszëbskô òbrzãdowòsc je dzélã na szi kùlturë. Wie le z ba ro przódë
pòpùlarnëch zwëków czësto za dżinãło, jinszé dżi ną, jesz jin szich żëwòt je szta bil. Nie -
jed ne zmie ni wa ją swój cha rak ter (np. òżni winë, swiãce nié pal mów), jinszé pro sto sã
òdrôdza ją (np. so bót czi). Żëwòtnosc zwëków mòcno zanôlégô òd zachòwa niô kaszëb-
sczi toż samòscë. Rôd do tëch te ma tów zazéra ją na szkòłowëch ùczbach. Bãdą òne cze -
kawé, żelë bãdą òsa dzoné w dzys dniowëch re aliach. Tej bãdą òne blësczé ùcznióm,
chtërny przëjim ną je za swòje. Më mùszimë wie dzec, że na Kaszëbach corôz wi cy òse -
dliwô sã miesz kań ców z jin szi ma kòrze nia ma. To ni jak nie zna czi, że òni sã nie czerëją
za môlo wą òbrzãdowòscą. Zna jemë przi kładë żëwégò bëtnic twa młodzëznë ò niékaszëb-
sczim pòchòdzënkù, np. we wsze le ja czich ôrtach fej ro wa niô kòlãdowégò cza su. To
wszëtkò je na szim kùltu ro wim bògactwã, mòcënkò téż wspiéra ją cym ùtwórstwò lëte -
racczé i mùzyczné. I na òpak, wie le nowëch kòlãdów bie rzą do swòjëch pòkôzków
kòlãdowé kar na, pòjôwia ją sã òne téż na òdpùstowëch ùroczëznach. Przi kładã je tu
łoń sczé „Ora to rium sia now skie”, kaszëbsczé spiéwë na kal wa rij sczich ùroczëznach
w Wej ro wie, czë tra di cyjnô ju Kaszëbskô Dro ga Krzi żewô w Swió no wie. Le no òd mą -
droscë Kaszëbów zanôlégô, na kùli më zachòwiemë rodné zwëczi, jak bãdzemë je roz -
mielë wpi sac w dzys dnio wą ja wer notã i na kùli z tegò bògac twa më bãdzemë mòglë
czer pac dlô zachòwa niô i roz wi ju kaszëbsczi toż samòscë. 

32 Wzerôj: Rodnô Ze mia, 10.04.2005 r.
33 Rodnô Ze mia, 18.03.2008 r.
34 Rodnô Ze mia, 27.04.2010 r.
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hu mo ry stycz ne opo wie ści roz ba wia ją we sel ni ków. Do oży wie nia te go zwy cza ju bar dzo
przy czy nia ją się sio stry La bud dów ny, cór ki zna ne go pi sa rza, Alek san dra La bu dy (Gu -
czowégò Mac ka), któ re pro wa dzą co raz bar dziej zna ny na Ka szu bach ka ba ret „La bud”. 

Ca ła ob rzę do wość ka szub ska jest czę ścią na szej kul tu ry. Wie le z daw niej po pu lar -
nych zwy cza jów bez pow rot nie za ni kło, in ne za ni ka ją, jesz cze in nych ży wot jest sta bil -
ny. Nie któ re zmie nia ją swój cha rak ter (np. do żyn ki, świę ce nie palm), in ne wręcz się od -
ra dza ją (np. so bót ki). Ży wot ność zwy cza jów za leż na jest w du żym stop niu od za cho -
wa nia ka szub skiej toż sa mo ści. Chęt nie sta ją się te ma tem za jęć na lek cjach ję zy ka ka -
szub skie go. Bę dą atrak cyj ne, o ile bę dą osa dzo ne we współ cze snych re aliach. Wów czas
bę dą bli skie uczniom, któ rzy chęt nie przyj mą je za swo je. Mu si my mieć świa do mość,
że na Ka szu bach co raz wię cej osie dla się miesz kań ców z in ny mi ko rze nia mi. Nie zna -
czy to wca le, że stro nią oni od lo kal nej ob rzę do wo ści. Zna my wie le przy kła dów ak tyw -
ne go uczest nic twa mło dzie ży o nie ka szub skim po cho dze niu, np. w prze róż nych for -
mach ob cho dów cza su ko lę do we go. To wszyst ko jest na szym bo gac twem kul tu ro wym,
rów nież bar dzo wspie ra ją cym twór czość li te rac ką i mu zycz ną. I od wrot nie, licz ne no -
we ko lę dy są na przy kład wy ko rzy sty wa ne przez gru py ko lęd ni ków, po ja wia ją się tak -
że na uro czy sto ściach od pu sto wych. Przy kła dem jest tu ubie gło rocz ne „Ora to rium sia -
now skie”, ka szub skie pie śni na uro czy sto ściach kal wa ryj skich w Wej he ro wie czy tra -
dy cyj na już Ka szub ska Dro ga Krzy żo wa w Sia no wie. Od mą dro ści Ka szu bów za le ży
za tem, na ile za cho wa my ro dzi me zwy cza je, jak bę dzie my je umie li wpi sać we współ -
cze sną rze czy wi stość i na ile z te go bo gac twa bę dzie my czer pać dla za cho wa nia i roz -
wo ju ka szub skiej toż sa mo ści.
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Ju sty na Po mier ska (Uni wer sy tet Gdań ski)

Rok ob rzę do wy 
w przy sło wiach ka szub skich

Jak kwia ty są ozdo bą zie mi i ro ślin, tak zwy cza je do rocz ne są kra są do -
mo we go ży cia na ro dów. Zwy cza je i oby cza je wy pły nę ły z wa run ków te go
ży cia, z ob rzę dów re li gij nych i z po jęć wy ko ły sa nych przez ser ce i du szę
ludz ką w cią gu wie lu wie ków ży wo ta spo łecz ne go.

Zyg munt Glo ger1

Ob rzęd ‘ze spół uświę co nych tra dy cją, czę sto okre ślo nych prze pi sa mi,
czyn no ści i prak tyk o zna cze niu sym bo licz nym, to wa rzy szą cych ja kiejś
uro czy sto ści o cha rak te rze re li gij nym, ro dzin nym, spo łecz nym lub po li -
tycz nym; ce re mo nia’2.

Przy sło wie, pot. po rze ka dło, po wie dzon ko, w ję zy ku sta ro pol skim przy po wieść, w róż -
nych dys cy pli nach opi su na uko we go wy stę pu je tak że ada gium, pro ver bium (łac. ada -
gium lub pro ver bium), pa re mia (gr. pa roj mi ja). Ka szu bi uży wa ją też: przësło wié, ale lo -
kal nie rów nież do chle bié, prze mów ka (Sy), gôdka (Cey, Pa tock), prôwda (Derd),
rzeklëzna (La bu da, Skwiercz), przëpòwiôstka (Lab), któ re to ter mi ny ak cen tu ją oral ny
spo sób ist nie nia pa re mii i jej byt uza leż nio ny od pa mię ci, tra dy cji. Na uży tek wła snych
ba dań przyj mu ję, że przy sło wie to naj czę ściej la pi dar ne zda nie lub je go od po wied nik,
któ re po sia da więk szość na stę pu ją cych cech: ano ni mo wość, po wszech ność i trwa łość,
ob ra zo wość, ale go rycz ność, zdol ność do ge ne ra li zo wa nia i war to ścio wa nia, dy dak tyzm.
Za ry so wu ją ca się w tych atry bu tach pew na sa mo dziel ność tek sto wa przy sło wia wy róż -
nia je – tak jak i baj ki, za gad ki, opo wie ści – spo śród in nych tek stów folk lo ru in te gral -
nie zwią za nych z sy tu acją wy ko naw czą, jak np. pie śni, przy śpiew ki, gry i za ba wy.

1 Z. Glo ger, Rok pol ski w ży ciu, tra dy cji i pie śni, War sza wa 1906, s. 1, cyt. za: A. Brencz, Wiel ko pol -
ski rok ob rzę do wy. Tra dy cja i zmia na, Po znań 2006, s. 11.
2 Cyt. za: Uni wer sal ny słow nik ję zy ka pol skie go. Po jęć zwy czaj, oby czaj, ob rzęd uży wa się czę sto za -
mien nie, choć przyj mu jąc pod po rząd ko wa nie wszyst kich tych dzia łań umow nym, ra cjo nal nym lub nie -
ra cjo nal nym nor mom spo łecz nym, eks po nu je się re li gij no -ma gicz ne aspek ty ob rząd ków; każ dy ob rzęd
na le ży do okre ślo nej dzie dzi ny zwy cza jów, nie każ dy zwy czaj/ oby czaj jest ob rzę dem. Por. A. Brencz,
op. cit., s.18-19.
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Ju sti na Pòmierskô (Gduń sczi Ùni wer sy tet)

Òbrzãdo wi rok 
w kaszëbsczich przësło wiach

Jak kwiatë są òzdo bą ze mi ë roscënów, tak do roczné zwëczi są òbòną
domòwégò żëcô nôro dów. Zwëczi ë òbëcza je wëpłënãłë z warënków negò
żëcô, z re li gijnëch òbrzãdów i z ùbdów wëkòli bónëch bez ser ce i lëdzką
dëszã òbczas wie le sta la tów spòlëznowégò żëwòta.

Zygmùnt Glo ger1

Òbrzãd ‘ze spół ùswiãconëch tra di cją, czãsto òkresz lonëch prze pi sa ma,
czënno sców i prak ti ków ò symbòlicz nym zna cze nim, to wa rzącëch ja czi
ùroczëznie ò re li gij nym, ro dzyn nym, spòlëzno wim abò pòli ticz nym cha -
rak te rze; ce re mó niô’2.

Przësło wié, pòt. pò pòlskù po rze ka dło, po wie dzon ko, w stôropòlsczim jãzëkù przy po -
wieść, w roz ma jitëch di scy pli nach nôùkòwégò òpisënkù je téż ada gium, pro ver bium (łac.
ada gium abò pro ver bium), pa re mia (gr. pa roj mi ja). Kaszëbi ùżi wa ją téż: przësło wié, ale
stro na ma téż do chle bié, prze mów ka (Sy), gôdka (Cey, Pa tock), prôwda (Derd), rzeklëzna
(Labùda, Skwiércz), przëpòwiôstka (Lab), jaczé to ter minë ak centëją òral ny spòsób jist -
nie niô pa re mii i ji bët ùza leż nio ny òd pa miãcë, tra di cji. Na ùżëtk gwôsnëch badéro wa -
niów przëji móm, że przësło wié to nôczãscy la pi darné zda nié abò jegò rów no znaczëna,
jaczé mô wiãkszosc pòstãpnëch céchów: ano nimòwòsc, òglowòsc i trwa łosc, òbra zowòsc,
alegòrëcznosc, zdol nosc do ge ne ra li zo wa niô i wôrtno sco wa niô, pòùczëna. Za ri sowùjącô
sã w nëch pòzna kach gwësnô tek stowô samòstój no ta przësło wia wëróż niwô je – tak jak
i bôjczi, wëzgód czi, òpòwiescë – spòstrzód jinëch tek stów fòlklo ru jin te gral no zre szonëch
z sy tu acją wëkònôwczą, jak np. pie snie, przëspiew czi, grë i za bawë.

1 Z. Glo ger, Rok pol ski w ży ciu, tra dy cji i pie śni, War sza wa 1906, s. 1, cyt. za: A. Brencz, Wiel ko pol -
ski rok ob rzę do wy. Tra dy cja i zmia na, Po znań 2006, s. 11.
2 Cyt. za: Uni wer sal ny słow nik ję zy ka pol skie go. Pòjãców zwëk, òbëczôj, òbrzãd czãsto ùżiwô sã za -
mien no, chòc przëji ma jącë pòdpòrządkòwa nié wszëtczich nëch dze ja nów ùgôdënkòwim, ra cjo nal nym
abò nie ra cjo nal nym spòlëzno wim normòm, eks ponëje sã re li gij no -ma giczné aspektë òbrząd ków; kòżden
òbrzãd słëchô do òkresz lo ny dzedzënë zwëków, nié kòżden zwëk/òbëczôj je òbrzãdã. Pòr. A. Brencz,
op. cit., s.18–19.
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Ka szu by ma ją dość dłu gą tra dy cję pa re mio gra ficz ną. K.C. Mron go wiusz już w 1828
r. zwró cił uwa gę m.in. na po trze bę ze bra nia przy słów ka szub skich, cze go pod jął się
Ka szu ba F. Cey no wa, któ re go pierw szy zbiór opu bli ko wał A. Mos bach (CeyM), a nie -
co póź niej szy zbiór 10 cen tu rii3 przy słów (CeyS) roz bu dził cie ka wość pa re mio gra ficz -
ną in nych Ka szu bów i nie -Ka szu bów. W 1897 r. emi gran ci ka szub scy w Ame ry ce otrzy -
ma li Nór cyk ka szub ści H. Der dow skie go, a zbior ki Ma xa Pin tu sa i Ja na Pa toc ka do dziś
po zo sta ją w cza so pi smach4. 

Wie le przy słów za wie ra ją słow ni ki ja ko eg zem pli fi ka cje uży cia wy ra zów, np. G.
Po błoc kie go (1887), L. Bi skup skie go (1891), S. Ra muł ta (1893), F. Lo rent za [1933].
Nie wie le ich w pra cach et no gra ficz nych, np. daw nych J. Łę gow skie go5 (1892) i współ -
cze snych J. Per szo na6. War to wspo mnieć 29 pa re mii sło wiń skich roz pro szo nych w pra -
cy ję zy ko znaw czej M. Rud nic kie go Przy czyn ki do gra ma ty ki i słow ni ka na rze cza sło -
wiń skie go7. 

Dru ga po ło wa XX w. przy nio sła ma ry ni stycz ną „ko lek cję” przy słów L. Rop pla, po -
nad to ko re spon den ta te re no we go No wej księ gi przy słów i wy ra żeń przy sło wio wych pol -
skich (NKP); dzię ki nie mu bo ga to – choć nie bez za strze żeń8– re pre zen to wa ny jest ka -
szub ski ma te riał pa re mio gra ficz ny w tym mo nu men tal nym dzie le. Naj ob szer niej szy
zbiór przy słów – ok. 4 ty się cy – za wie ra Słow nik Ber nar da Sych ty, z nie go po cho dzi
więk szość przy kła dów w ni niej szym opra co wa niu. 

W su mie źró dła pa re mio gra ficz ne, lek sy ko gra ficz ne, et no gra ficz ne, nad to li te ra tu -
ra ka szub ska za wie ra ją po nad 7000 przy słów, nie li cząc wa rian tów. Umoż li wia to sto -
sun ko wo do brą orien ta cję w swo istej idio ma ty ce ka szub skiej i jej ze sta wie nie z idio -
ma ty ką in nych re gio nów Pol ski. To tło po rów naw cze dla opra co wa nia zbio ru pa re -
mio gra ficz ne go zwią za ne go po przez lek sy kę lub ale go rię z ob rzę do wo ścią – ok. 40

3 W myśl de fi ni cji przy ję tej na po cząt ku ba dań ze zbio ru Cey no wy wy eks cer po wa no ok. 660 przy -
słów, po za tą licz bą róż ne in ne ry mo wan ki, za gad ki, za wo ła nia czy fra ze olo gi zmy. Po dob ną we ry fi ka -
cję prze pro wa dzo no wo bec wszyst kich ma te ria łów źró dło wych.
4 Na wy da nie cze ka Księ ga przy słów ka szub skich, bę dą ca in te gral ną czę ścią dy ser ta cji dok tor skiej Przy -
sło wia ka szub skie. Stu dium z pa re mio gra fii i pa re mio lo gii (Ju sty na Po mier ska, Gdańsk 2009).
5 Ka szu by i Ko cie wie. Ję zyk, zwy cza je, prze są dy, po da nia, za gad ki i pie śni lu do we w pół noc nej czę -
ści Prus Za chod nich, Po znań 1892. Adal berg, któ ry po czę ści krót ko cha rak te ry zo wał źró dła, za zna cza,
że za wie ra ona na s. 150 kil ka przy słów, ale nie za uwa żył, iż znaj du ją się one w tek ście też w in nych
miej scach.
6 Per szon J., Na imię Bo sczi. Zwy cza je i ob rzę dy agrar ne na Zie mi Wej he row skiej. Stu dium et no gra -
ficz ne, Lu zi no, 1992, ten że, Rëbôcczi godë. Zwy cza je i wie rze nia w okre sie ad wen tu i Bo że go Na ro dze -
nia u Ka szu bów Hel skich. Stu dium et no gra ficz ne, Ja star nia, 1992, ten że, Kró luj na ma wied no. Wy bra -
ne za gad nie nia z lu do wej re li gij no ści ma ryj nej na Zie mi Wej he row skiej, Lu zi no 1993, ten że Na brze gu
ży cia i śmier ci. Zwy cza je, ob rzę dy oraz wie rze nia po grze bo we i za dusz ko we na Ka szu bach, To wa rzy -
stwo Na uko we KUL, Lu blin 1999.
7 M. Rud nic ki, Przy czyn ki do gra ma ty ki i słow ni ka na rze cza sło wiń skie go, Ma te ria ły i Pra ce Ko mi -
sji Ję zy ko wej AU w Kra ko wie, t. VI, Kra ków 1913, s. 1-245.
8 Por. Le on Rop pel ja ko pa re mio graf, [w:] Klëka. Le on Rop pel i wej he row ska „Klëka”, Wej he ro wo,
s. 21-35.
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Kaszëbë ma ją dosc dłu gą tra dicjã pa re mio gra ficz ną. K.C. Mrongòwiusz ju w 1828
r. dôł bôczënk m.in. na brëkòwnosc ze bra niô kaszëbsczich przësło wiów, czim za jął sã
Kaszëba F. Cenôwë, jaczégò pier szi zbiérk òpùblikòwôł A. Mòsbach (CeyM), a kąsk
pó zniészi zbiérk 10 cen tu rii3 przësło wiów (CeyS) rozbùdzył paremiograficzną czeka -
wòsc jinëch Kaszëbów i nié-Kaszëbów. W 1897 r. kaszëbsczi emi grańcë w Ame ri ce
do stelë Nór cyk ka szub ści H. Der dow sczégò, a zbier czi Ma xa Pin tu sa i Ja na Pa toc ka do
dzys są le w cząd ni kach4. 

Wie le przësło wiów òbjimają słowôrze jakò przëtrôfczi ùżëcô sło wów, np. G. Pò -
błocczégò (1887), L. Biskùpsczégò (1891), S. Ramùłta (1893), F. Lo rent za (1933). Nié
za wie le jich w et no gra ficznëch dokôzach, np. dôwnëch J. Łãgòwsczégò5 (1892)
i dzysôdniowëch J. Per szo na6. Wôrt nad czid nąc 29 słowińsczich paremii roz pro szonëch
w jãzëkòznôwczim dokôzu M. Rud nicczégò Przy czyn ki do gra ma ty ki i słow ni ka na -
rze cza sło wiń skie go7. 

Drëgô pòło wa XX sta latégò przënio sła ma ri ni sticz ny „zbiérk” przësło wiów L. Rop -
pla, chtëren béł téż te re no wim kòrespòńdeńtã No wej księ gi przy słów i wy ra żeń przy -
sło wio wych pol skich (NKP); dzãka niemù bòkad no – chòc nié bez zastrzégów8 – re -
pre zen to wó ny je kaszëbsczi pa re mio gra ficz ny ma te riôł w tim wi dza łim dokôzu. Nôwik -
szi zbiér przësło wiów – kòle 4 tësą ce – je w Słowôrzu Ber nar da Zëchtë, z niegò je
wiãkszosc przi kła dów w nym tuwò òpra co wa nim. 

Razã pa re mio gra ficzné, lek sy ko gra ficzné, et no gra ficzné zdrzó dła, nad to kaszëbskô
lëte ra tu ra òbjimają wi cy jak 7000 przësło wiów, nie rechùjącë wa rian tów. Ùmòżeb niô
to dosc do brą òrien tacjã w swòji sti kaszëbsczi ji dio ma ti ce i ji ze sta wie nié z ji dio ma ti -
ką jinëch re gio nów Pòlsczi. To pòrów nawczé tło dlô zrëchto wa niô pa re mio gra ficznégò
zbiérkù zrze szonégò bez lek sykã abò alegòriã z òbrzãdowòscą – kòl 40 przësło wiów

3 W mëslã de fi ni cje przëjãti na zôczątkù badéro wa niów ze zbiéru Cenôwë wëekscerpowała jem kòl
660 przësło wiów, òkòma ti lëczbë roz ma jité jinszé rimòwón czi, wëzgód czi, zawòła nia czë fra ze olo -
gizmë. Szlachòwnô we ri fi ka cja prze pro wa dzonô òsta ła wòbec wszëtczich zdrzó dłowëch ma te ria łów.
4 Na wëda nié żda je Księ ga przy słów ka szub skich, mdącô jin te gral nym dzélã dok tor sczi dy ser ta cji
Przy sło wia ka szub skie. Stu dium z pa re mio gra fii i pa re mio lo gii (Ju sty na Po mier ska, Gdańsk 2009).
5 Ka szu by i Ko cie wie. Ję zyk, zwy cza je, prze są dy, po da nia, za gad ki i pie śni lu do we w pół noc nej
czę ści Prus Za chod nich, Po znań 1892. Adal berg, ja czi w dzélu krótkò cha rak te ri zowôł zdrzó dła, za -
zna cziwô, że za wierô òna na s. 150 czi le przësło wiów, ale nie zmërkôł, że są òne w tek sce téż w jinëch
môlach.
6 Per szon J., Na imię Bo sczi. Zwy cza je i ob rzę dy agrar ne na Zie mi Wej he row skiej. Stu dium et no gra -
ficz ne, Lu zi no, 1992, ten że, Rëbôcczi godë. Zwy cza je i wie rze nia w okre sie ad wen tu i Bo że go Na ro dze -
nia u Ka szu bów Hel skich. Stu dium et no gra ficz ne, Ja star nia, 1992, téż nen sóm, Kró luj na ma wied no.
Wy bra ne za gad nie nia z lu do wej re li gij no ści ma ryj nej na Zie mi Wej he row skiej, Lu zi no 1993, ten że Na
brze gu ży cia i śmier ci. Zwy cza je, ob rzę dy oraz wie rze nia po grze bo we i za dusz ko we na Ka szu bach, To -
wa rzy stwo Na uko we KUL, Lu blin 1999.
7 M. Rud nic ki, Przy czyn ki do gra ma ty ki i słow ni ka na rze cza sło wiń skie go, Ma te ria ły i Pra ce Ko mi -
sji Ję zy ko wej AU w Kra ko wie, t. VI, Kra ków 1913, s. 1-245.
8 Pòr. Le on Rop pel ja ko pa re mio graf, [w:] Klëka. Le on Rop pel i wej he row ska „Klëka”, Wej he ro wo,
s. 21-35.
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przy słów – jest nie odzow ne, aby za ob ser wo wać to, co Ka szu by z Pol ską łą czy i to, co
Ka szu bi do bo gac twa kul tu ry pol skiej wno szą. 

Trze ba nad to pa mię tać, że przy sło wie jest nie ja ko two rem hi sto rycz nym, że ję zyk
utrwa lił ta kie po rów na nia, od wo ła nia do prze ja wów kul tu ry ma te rial nej i du cho wej,
któ re przy na le żą do cza sów mi nio nych. Trud no ba dać obec ność przy słów w ży wej mo -
wie lu du dziś9, w do bie ogól no świa to wej uni fi ka cji kul tu ro wej, kie dy czas trwa nia okre -
su go dów dla wiel kiej rze szy nie tyl ko Ka szu bów i nie tyl ko Po la ków wy zna cza nie tra -
dy cja, nie Ko ściół, ale czę sto hi per mar ke ty. Naj lep szym do wo dem związ ku przy słów
z cza sem hi sto rycz nym jest brak w za pi sach Sych ty fak tów, któ re do ty czą pra wa zwy -
cza jo we go, a zna ne są z Cey no wy: 

Na swiãti Szcze pón kòżdi so bie pón. CeyO 15, CeyS 9, NKP III 377 Szcze pan św. 7a10; 
por. in ne Sy II 79 Na Ja na czelôdz ju nie zmie niô pa na.
Na świę te go Ja na służ by zmia na. (1946)

A ten sam rym tak że w: Na sw. Ja na kro wa ju nie do sta je sa na. 
Nad rzęd ną ro lę ry mu11 po twier dza ją za pi sy:
Sw. Jón nie se jagòdów zbón., Na sw. Jó na bez pòle bró na.
Pò Tomkù nic ni ma. CeyS 15 Przy sło wie zwią za ne al bo z ka lam bu rem opar tym na
po tom ku, al bo na le ży to wią zać ze św. To ma szem (21 XII), gdy służ ba, wy na ję ta
przed ro kiem koń czy ła wszel kie pra ce (za: NKP III 577 tyl ko Cey).

A tak że wa rian ty przy słów se man tycz nie nie rów nych:
Na swiãti Waw rzińc z kòsą w żëto przińc. CeyO, CeyS 2, CeyM, Ram, Derd
Waw rzińc kôże ze żëta wińc – ‘za koń czyć sprzęt ży ta’. Sy VI 59, por. Waw rzińc kôże
na bùlwë z kòszã przińc., Waw rzińc wi je z òrze chów wińc. 

Utrwa lo ne zwy cza jo wo prze stro gi „pra wa pra cy” po ka zu ją, jak przez te sto lat, któ re
dzie li za pi sy Cey no wy i Sych ty, zwy cza je ule gły zmia nie. Ale i po zo sta ły:
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9 Po trze bę ba da nia i usta le nia mi ni mum pa re mio lo gicz ne go po stu lu je m.in. G. Szpi la, 2002 i 2003:
102-115. Dzi siej szą eks plo ra cję te re no wą fał szu je glo ba li za cja, do stęp ność me diów, ra czej wtór na zna -
jo mość ka szubsz czy zny – to co raz rza dziej ję zyk do mo wy re spon den tów.
10 No to wa ne od 1835. In ne war. W dzień świę te go Szcze pa na słu ga na wsi zmie nia pa na., W dzień
świę te go Szcze pa na nie ma ni chło pa, ni pa na. Sze rzej na ten te mat: J. Krzy ża now ski, Mą drej gło wie
dość dwie sło wie, t. II, wyd. 3. rozsz., War sza wa 1975, s. 315
11 Rym w for mu le przy sło wio wej od gry wa nie po śled nią funk cję. W przy pad ku li te ra tu ry po wsta ją -
cej bez prze ka zu pi śmien ne go (al bo ta ko wy wtór ny wo bec prze ka zu z ust do ust) for mu licz ność jest ce -
chą kon sty tu tyw ną wy po wie dzi; for mu ły cha rak te ry zu ją po szcze gól ne ga tun ki folk lo ru, bo twór cy -wy -
ko naw cy łą czą i krzy żu ją nie zmien ne, utrwa lo ne w spo łecz nej świa do mo ści sza blo ny se man tycz ne,
skła dnio we czy me trycz ne, któ re po zwa la ją z jed nej stro ny na iden ty fi ka cję funk cji wy po wie dzi, z dru -
giej stro ny na re pro duk cję i za bie gi in no wa cyj ne. 
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– je mùszebné, bë do zdrzec to, co Kaszëbë z Pòlską parłãczi i to, co Kaszëbi do bòkad -
noscë pòlsczi kùlturë wnôsza ją. 

Co wi cy, nót je pa miãtac, że przësło wié je jak czejbë hi sto ricz nym dokôzã, że jãzëk
ùtrwalił taczé pòrów na nia, òdwòła nia do znan ków ma te rial ny i dëchòwi kùlturë, jaczé
słëcha ją do ùszłëch cza sów. Cãżkò badéro wac bëtnosc przësło wiów w żëwi mòwie
lëdu dzysô9, w cza su òglowòswia to wi kùltu ro wi ùni fi ka cji, czedë gòdo wi czas dlô
wiôldżi hùrmë nié le Kaszëbów i nié le Pòlôchów wëzna cziwô nié tra dicjô, nié Kòscół,
ale czãsto hi per krómë. Nôlep szim dowòdã związkù przësło wiów z hi storicznym czasã
je brëk w za pi sach Zëchtë fak tów, jaczé ti ka ją sã zwëcza jowégò pra wa, a znóné są
z Cenôwë: 

Na swiãti Szcze pón kòżdi so bie pón. CeyO 15, CeyS 9, NKP III 377 Szcze pón sw. 7a10; 
pòr. jiné Sy II 79 Na Ja na czelôdz ju nie zmie niô pa na.
Na świę te go Ja na służ by zmia na. (1946)

A ten sóm rim téż w: Na sw. Ja na kro wa ju nie do sta je sa na. 
Nôdrzãdną rolã rimù11 pòcwier dzy wa ją za pisë:
Sw. Jón nie se jagòdów zbón., Na sw. Jó na bez pòle bró na.
Pò Tomkù nic ni ma. CeyS 15 Przësło wié zwią za ne abò z ka lam burã òpiar tim na
po tom ku, abò mùszi to wiãzac ze sw. To maszã (21 XII), czej służ ba, ùrzi dzonô
przed rokã kùńczëła wszëtką robòtã (za: NKP III 577 le no Cey).

A téż wa riantë przësło wiów se man ticz no nie równëch:
Na swiãti Waw rzińc z kòsą w żëto przińc. CeyO, CeyS 2, CeyM, Ram, Derd
Waw rzińc kôże ze żëta wińc – ‘zakùńczëc żni wie nié żëta’. Sy VI 59, pòr. Waw rzińc
kôże na bùlwë z kòszã przińc., Waw rzińc wi je z òrze chów wińc. 

Zwëcza jowò ùtrwôlóné prze strze dżi „pra wa robòtë” pòkazëją, jak bez ne sto lat, co
dze li za pisë Cenôwë i Zëchtë, zwëczi sã zmie niłë. Ale i òstałë:

9 Brëkòwnosc badéro wa niô i ùsta le niô pa re mio lo gicznégò mi nimùm pòstulëje m.jin. G. Szpi la, 2002
i 2003: 102-115. Dzyszészé te re nowé badéro wa nia fałszëje glo ba li zacjô, przistãpnosc me diów, rëchli
wtórnô zna jomòsc kaszëbiznë – to corôz rza dzy domôcy jãzëk respòńden tów.
10 No to wóné òd 1835. Jinszé war. W dzień świę te go Szcze pa na słu ga na wsi zmie nia pa na., W dzień
świę te go Szcze pa na nie ma ni chło pa, ni pa na. Sze rzi na nã témã: J. Krzy ża now ski, Mą drej gło wie dość
dwie sło wie, t. II, wëd. 3. rozsz., War sza wa 1975, s. 315
11 Rim w przësło wio wi fòrmùle òdgriwô nieslédną fùnkcjã. W przëtrôfkù lëte ra turë pòwsta ją cy bez
pi smiennégò przekazu (abò ta czi je wtór ny we dle przekazu z ùst do ùst) fòrmùlëcznosc je kònsti tu tiw -
ną céchą wëpòwie scy; fòrmùłë cha rak terëzëją òsóbné ôrtë fòlklo ru, bò twórcë-wëkònôwcë parłãczą
i krziżëją nie zmien no, ùtrwa loné w spòlëzno wi swią dze se man ticzné, skła dniowé czë me triczné sza -
blonë, chtërne pòzwôla ją z jed ny stronë na ji den ti fi ka cjã fùnkcji wëpòwiescë, z drëdżi stronë na re pro -
duk cjã i ji no wa cyjné za bie dżi. 
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Sw. Michôł (29 IX) wro ta roz pichô. CeyO 5, CeyS 2, CeyM 64, Ram 169, 325, Derd
16, Sy I 354, III 164, NKP II 445 Mi chał św. 32b (lek sem wro ta tyl ko w ka szub -
skim wa rian cie12)
Sw. Michôł òtmikô wro ta. Sy III 164
Sw. Michôł grań ce roz pichô. NKP II 445 Mi chał św. 32d

[Po dniu św. Mi cha ła wol no by ło nie gdyś paść po za gra ni ca mi swe go po la, 
bez zwra ca nia uwa gi na mie dze wła sne i są siedz kie.]

Po sw. Mi cha le wszãdze pôselë. Sy III 164

Môrcën (11 XI) je bliskò, drżi na sze pa niskò.
Môrcën je blëze, pa na kłopòt grëze.
Na Môrcëna wilëją na pa nu bùksë pëtlëją.

NKP W świę to Mar ci na znów dzie się ci na. (1568)
[We dług ust nej tra dy cji szar war ko wi pra cu ją cy na ma jąt kach nie by li gle bae ad -
scrip ti. Pan był zmu szo ny li czyć się z ni mi, bo dru gi pan na in nym ma jąt ku obie -
cy wał lep szą pra cę i lep sze wa run ki. Umo wa za wie ra na by ła od św. Mar ci na do
św. Mar ci na.]

Nie któ re pa re mie do ty czą ce pra wa zwy cza jo we go za adap to wa ły się w no wej rze czy -
wi sto ści, np. Chle ba dze cóm, szar wark pa nu, a nie dzelã Bògù ‘tłu ma czył się ro bot nik
ka szub ski od by wa ją cy szar wark, gdy by mu pan ka zał po za tym ro bić w nie dzie lę’. Sy
V 224 – współ cze śnie pra cow nik wie lo bran żo we go skle pu mo że wy ko rzy stać za war -
tą w mą dro ści lu do wej opo zy cję dnia pra cy i dnia od po czyn ku, te go, co trze ba zro bić
dla pra co daw cy i te go, co się na le ży pra cow ni ko wi. O re la cjach mię dzy pra co daw cą
a pra cow ni kiem mó wią tak że przy sło wia: Pań ską łąkã sã cze chli (= ko si nie do kład nie),
a swòją sã skro bie. Sy I 164, Pań sczé bëdło, pań sczé zbòże, niech sã żëwi, jak chto
mòże. Sy IV 21.

Po wyż sze przy sło wia te ma tycz nie zwią za ne z oby cza jem na le ży od czy ty wać do -
słow nie, tak jak i ty po we przy sło wia ka len da rzo we, gdzie wspo mnie nie świę te go jest
świa dec twem wła ści we go daw nym cza som spo so bu wska za nia da ty dzien nej. Pro gno -
sty ki ka len da rzo we za po wia da ją prze bieg zja wisk at mos fe rycz nych, czy li peł nią funk -
cję wska zó wek prak tycz nych, choć ma ją wy mo wę ar ty stycz no-ży cio wą i do wo dzą
kunsz tu lu do wej sztu ki sło wa, np. ale go rycz no -ob ra zo wy cha rak ter przy słów do ty czą -
cych Mat ki Bo skiej Grom nicz nej (2 lu te go): Grom ni ca – zi my po ło wi cy, por. kasz. Na
Gro micz ną robôk przewrôcô sã w ze mi na drëgą stronã. – i in ne: Czej na Gro micz ną
z dakù ce cze, zëma sã jesz długò pòwle cze. – co od czy ty wać na le ży jak wróż bę: mróz
miał za po wia dać wcze sną wio snę, cie pło zaś póź ną; Czej w Gro micz ną słuń ce swié-
cy, mie dwiédz bùdã rozwôlô, a czej je mróz, to òn jã pòprôwiô. Sy I 82 (por. NKP Na
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12 Wy ja śnić jesz cze: Sw. Michôł wiechë ‘Wie pen’ spichô M 1,219, NKP II 445 Mi chał św. 32a: Świę -
ty Mi chał wie chy po spy chał.

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:13  Page 204



BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Re fe ratë 205

Sw. Michôł (29 IX) wro ta roz pichô. CeyO 5, CeyS 2, CeyM 64, Ram 169, 325,
Derd 16, Sy I 354, III 164, NKP II 445 Michôł sw. 32b (lek sem wro ta le no
w kaszëbsczim wa rian ce12)
Sw. Michôł òtmikô wro ta. Sy III 164
Sw. Michôł grań ce roz pichô. NKP II 445 Michôł sw. 32d

[Pò dniu sw. Mi cha ła czedës wòlno bëło pa sac za grań ca ma swòjégò pòla, bez
dôwa niô bôczënkù na mie dze swòje ë są sedzczé.]

Po sw. Mi cha le wszãdze pôselë. Sy III 164

Môrcën (11 XI) je bliskò, drżi na sze pa niskò.
Môrcën je blëze, pa na kłopòt grëze.
Na Môrcëna wilëją na pa nu bùksë pëtlëją.

NKP W świę to Mar ci na znów dzie się ci na. (1568)
[We dle ùstny tra di cje szar warkòwi ro bią cy na ma jąt kach nie bëlë gle bae ad -
scrip ti. Pón béł zmùszo ny liczëc sã z ni ma, bò drëdżi pón na jin szim ma jątkù
òbie cywôł lep szą robòtã i lepszé warënczi. Ògôdënk za wie ró ny béł òd sw.
Môrcëna do sw. Môrcëna.]

Nie chtërné pa re mie ti ka jącé sã zwëcza jowégò pra wa za adap to wałë sã w no wi ja wer -
nocë, np. Chle ba dze cóm, szar wark pa nu, a nie dzelã Bògù ‘tłó ma cził sã kaszëbsczi
robòtnik, ja czi ro bił szar wark, czejbë pón kôzôł mù òkróm tegò ro bic w nie dzelã’. Sy
V 224 – we spół cza sno nen chtëren ro bi w wie lo bran żo wim kró mie mòże wëzwëskac
za war tą w lëdo wi mą droscë procëmstaw nosc dnia robòtë i dnia òdpòczinkù, tegò, co
nót je zro bic dla pra codôwcë i tegò, co słëchô sã robòtnikòwi. Ò re lacëjach midzë pra -
codôwcą a robòtnikã gôda ją téż przësło wia: Pań ską łąkã sã cze chli (= nie do kład no
kòsy), a swòją sã skro bie. Sy I 164, Pań sczé bëdło, pań sczé zbòże, niech sã żëwi, jak
chto mòże. Sy IV 21.

Wëżi wëpi sóné przësło wia te ma ticz no zrze szoné z òbëczajã nót je do słow no
òdczëtëwac, tak jak i ti piczné kalãda rzowé przësło wia, dze wspòmnie nié swiãtégò je
swiôdectwã gwôscëwégò dôwnym cza som spòsobù wskôza nia dniowi datë. Kalãda -
rzowé pro gno sti czi zapòwiôda ją prze biég atmòsfe ricznëch zja wisz czów, to je peł nią
fùnkcjã prak ticznëch wskôzów, chòc ma ją ar ti sticz no-żëco wą wëmòwã i dokôzëją
kùńsz tu lëdo wi sztëczi sło wa, np. alegòricz no -òbra zo wi cha rak ter przësło wiów ti ka -
jącëch sã Mat czi Bòsczi Gro micz ny (2 lu te go): Grom ni ca – zi my po ło wi cy, pòr. kasz.
Na Gro micz ną robôk przewrôcô sã w ze mi na drëgą stronã. – i jinszé: Czej na Gro -
micz ną z dakù ce cze, zëma sã jesz długò pòwle cze. – co òdczëtëwac mùszi jak no wróżbã:
mróz miôł zapòwia dac rëchłi zymk, zôs ce pło pózd ni; Czej w Gro micz ną słuń ce swiécy,
mie dwiédz bùdã rozwôlô, a czej je mróz, to òn jã pòprôwiô. Sy I 82 (pòr. NKP Na

12 Wëja snic jesz: Sw. Michôł wiechë ‘Wie pen’ spichô M 1,219, NKP II 445 Michôł sw. 32a: Świę ty
Mi chał wie chy po spy chał.
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Grom nicz ną Ma ry ją niedź wiedź bu dę roz wa li lub po pra wi ją.), Òwczôrz wòlôłbё na Gro -
micz ną wi dzec wil ka we strzód òwc w òwczar ni jak słuń ce. Sy I 366 (por. NKP W Grom -
ni cę mil szym w owczar ni wilk jak słoń ce. ‘wg lu do we go mnie ma nia, słoń ce na Grom -
nicz ną jest za po wie dzią za ra zy na owce’) – dwa ostat nie są zro zu mia łe, gdy się zna oby -
cza je niedź wie dzi i wie, że głod ne wil ki by ły nie gdyś ist ną pla gą w stycz niu i lu tym.

Jed nak wy żej wy mie nio ne pa re mie do ty czą zwy cza ju; ra czej po za zbio rem zwią za -
nym z ro kiem ob rzę do wym, po za ta kim zbio rem tak że przy sło wia zwią za ne z wie rze -
nia mi, np.

Bar ba ra swiãtô ò rëbôkach pa miãtô.,
por. NKP Bar ba ra świę ta o gór ni kach pa mię ta. (1894)

Żëdzë bie rzą nie dobré dzécë w miech. CeyO, CeyS, Ram;
por. Maj 24 Pòżdôj le, prziń dze Remùs i we znie cã w miech! 

W zëmie spi ze mia, bò jã ùspił Grze nia (= uoso bie nie snu). Sy I 378.
Dze ksãżô ra ją abò zarãczi wa ją, tam slëbù nie dôwa ją.

war. Dze babë ra ją, tam diôblë spiéwa ją, a ksãżô nie zdôwa ją.
Ùmar łi mùszi miec robòtã, tej òn nie wstó nie13. Sy III 331.

W kil ku przy sło wiach wy stę pu je nie okre ślo na bli żej po stać smãtka, bę dą ca za pew ne
prze żyt kiem wie rzeń po gań skich, ale ze pchnię ta do ro li dia bła, por.

Do stac le sã Smãtkòwi w szczépë!, por. Do stac sã le diôbłu w szczépë Cey, Pob
Co sã ro bi chi że, to Smãtk zli że., por. Jak sã czło wiek spie szi, to sã diôbéł ce szi.
Smãtk sã nie cza mi (= nie mę czy się), czej na dëszã jachtëje.

Jed no przy sło wie w żar to bli wym kon tek ście róż ni cu je po stać dia bła i smãtka:
Do Pòdjôz (= wieś Pod ja zy) diôbéł na szte rzech lôzł, do Bórkù na wiórkù, ba ba pò
dro dze, a smãtk na jed ny no dze.

In ne pro ver bium pod po sta cią Smãtka wi dzi uoso bie nie wszel kie go zła, co po twier dza -
ją je go wa rian ty:

Esz cze rôz Smãtek trza snie ò Bo żą mãkã (= krzyż przy droż ny)
Esz cze rôz Hi tler trza snie ò Bo żą mãkã.
I Smãtk rôz trza snie ò Bòżą mãkã – tak téż bëło z kùltur kampfã. Kar

Ogra ni czo ny za sięg zna jo mo ści i za sto so wa nia fak tów ory gi nal nych na le żą cych do tzw.
wie rzeń, pra wa zwy cza jo we go i ro ku ka len da rzo we go po czy ty wa ny być mo że ja ko
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13 Alu zja do upio ra i przy po mi na daw ny zwy czaj da wa nia po dej rza ne mu zmar łe mu, ry ba ko wi w trum -
nie sie ci do roz wią za nia, rzu ca no mu tak że mak lub garść zie mi pod bro dę do prze gry zie nia.
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Grom nicz ną Ma ry ją niedź wiedź bu dę roz wa li lub po pra wi ją.), Òwczôrz wòlôłbё na Gro -
micz ną wi dzec wil ka we strzód òwc w òwczar ni jak słuń ce. Sy I 366 (pòr. NKP W Grom -
ni cę mil szym w owczar ni wilk jak słoń ce. ‘wg lëdo wi dbë, słuń ce na Gro micz ną je zapòwi-
e scą chërë na òwce’) – dwa slédné są zroz miałé, czej zna je sã òbëcza je mie dzwiedzów
i wié sã, że głodné wil czi czedës w stëcznikù ë gro micz nikù bëłë jist ną ùce miãgą.

Rów nak wëżi wëmie nioné pa re mie ti ka ją sã zwëkù; rëchli òkòma zbiéru zrze -
szonégò z òbrzãdo wim rokã, òkòma taczégò zbiéru téż przësło wia zrze szoné z wie rze -
nia ma, np.

Bar ba ra swiãtô ò rëbôkach pa miãtô.,
pòr. NKP Bar ba ra świę ta o gór ni kach pa mię ta. (1894)

Żëdzë bie rzą nie dobré dzécë w miech. CeyO, CeyS, Ram;
pòr. Maj 24 Pòżdôj le, prziń dze Remùs i we znie cã w miech! 

W zëmie spi ze mia, bò jã ùspił Grze nia (= ùoso bie nié snu). Sy I 378.
Dze ksãżô ra ją abò zarãczi wa ją, tam slëbù nie dôwa ją.

war. Dze babë ra ją, tam diôblë spiéwa ją, a ksãżô nie zdôwa ją.
Ùmar łi mùszi miec robòtã, tej òn nie wstó nie13. Sy III 331.

W czi le przësło wiach je blëżi nieòkre slonô pòstacëjô smãtka, jakô pew no je prze żitkã
pògań sczich wie rze niów, ale ze pchłô do rolë diôbła, pòr.

Do stac le sã Smãtkòwi w szczépë!, pòr. Do stac sã le diôbłu w szczépë Cey, Pòb
Co sã ro bi chi że, to Smãtk zli że., pòr. Jak sã czło wiek spie szi, to sã diôbéł ce szi.
Smãtk sã nie cza mi (= nie mãczi sã), czej na dëszã jachtëje.

Jed no przësło wié w żar toblëwim kòntek sce róż nicëje pòstacëjã diôbła i smãtka:
Do Pòdjôz (= wies Pòdjazë) diôbéł na szte rzech lôzł, do Bórkù na wiórkù, ba ba pò
dro dze, a smãtk na jed ny no dze.

Jinszé pro ver bium pòd pòstacëją Smãtka wi dzy ùòso bie nié wszelczégò zła, co
pòcwier dzy wa ją jegò wa riantë:

Esz cze rôz Smãtek trza snie ò Bo żą mãkã (= kòldrogòwi krziż)
Esz cze rôz Hi tler trza snie ò Bo żą mãkã.
I Smãtk rôz trza snie ò Bòżą mãkã – tak téż bëło z kùltur kampfã. Kar

Ògrań czo ny za syg zna jomòscë i wëzwëska niô òri gi nalnëch fak tów słëcha jącëch do
tzw. wie rze niów, zwëcza jowégò pra wa i kalãda rzowégò rokù mòże bëc pòczëti wó ny

13 Aluzjô do wieszczégò i przëbôcziwô dôwny zwëk dôwa niô pòdej rzanémù zmarłémù, rëbôkòwi
w zark se cy do rozpëzgle niô, sëpó ny béł mù téż mak abò grósc ze mi pòd brodã do prze gri ze niô.
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języ ko wy ob raz świa ta da nej spo łecz no ści, któ ry po dob nie jak tra dy cyj ne ob rzę dy
współ two rzy bo gac two kul tu ro we re gio nu. Po do bień stwo opi su zja wisk wy ni ka ją ce
z ze sta wie nia zna nych w róż nych re gio nach Pol ski prze po wied ni do wo dzi pew nej po -
wszech no ści w swo ich cza sach i prze ka zu, któ ry sam w so bie nie dy dak tycz ny był na -
uką prze ka zy wa ną z po ko le nia na po ko le nie, na tu ral nym spo so bem orien to wa nia się
w sto sun kach spo łecz nych i zja wi skach przy rod ni czych nie pi śmien ne go lu du14.

Rok ob rzę do wy na Ka szu bach nie od bie gał od ka len da rza ogól no pol skie go15. Po -
za nie licz ny mi prze ja wa mi folk lo ru, jak np. ści na nie ka ni, wie le ob rzę dów, zwy cza jów,
a na wet ry tu ałów ma swo je od po wied ni ki w ca łej Pol sce. Ale jest wie le przy słów, któ -
re o da nych ob rzę dach mó wią w spo sób ory gi nal ny, to fak ty no to wa ne tyl ko w źró -
dłach ka szub skich. Ni żej do ko na ne ze sta wie nie opar to na Słow ni ku Sych ty, in ne wcze -
śniej cy to wa ne źró dła nie no tu ją tych przy słów. Do sta wio ne od po wied ni ki z NKP po -
ka zu ją aspekt ory gi nal no ści pa re mii: spo sób ob ra zo wa nia, przy pi sa nie da nej czyn no -
ści od no śne mu świę tu al bo spo sób dzia ła nia for mu ły przy sło wio wej (rym).

Adwent – Boże Narodzenie

W ja gwań ce skrzëpczi są zamkłé. Sy II 69
por. W ad wen ta sa me po sty i świę ta. (1890)

[W jed nym z po dań wiel ko pol sko -ku jaw skich o wę dru ją cych mu zy kach wy stę pu je
po stać wę dru ją ce go skrzyp ka, o któ rym wia do mo: „Wy so ko na sto le obok po tęż ne -
go ko mi na sie dział skrzy pek, któ ry po za Ad wen tem i Po stem pro wa dził wę drow ne ży -
cie i wszę dzie tam, gdzie nada rza ła się oka zja, grał jak mógł naj le piej swo je lu do we
tań ce.”16] 

14 Dzie dzic, aby za po biec wza jem ne mu pod bie ra niu pło dów zie mi, wil kie rzem na ka zy wał, że by wszy -
scy w jed na ko wym cza sie wy cho dzi li do pra cy. Stąd też mógł wziąć po czą tek gbur ski ka len darz, a w nim
na ka zy:
Na sw. Jó zwa (19 III) przez pòle bruz da.
Na Ja na (24 VI) za bierz sã do sa na. 
Na sw. Krziż (3 V), òwce strziż.
Pò sw. Wòjcechù (23 IV) trzëm, chło pie, jôrkã w miechù.
Bar tosz (= Bar tło miej, 24 VIII) kôże ja ja skła dac w kòsz.
Pò sw. Teklë (23 X) bãdzemë kapùstã seklë.
15 Pol ski ka len darz ob rzę do wy po wstał ja ko re zul tat dłu go trwa łe go pro ce su przej mo wa nia róż nych
wie rzeń i tra dy cji (A. Brencz, op. cit,, s. 37), z do mi na cją wpły wu ko ścio ła ka to lic kie go, któ ry za adop -
to wał po gań skie ter mi ny dla swo ich świąt, a w tych przy pad kach, kie dy lud ność od pra wia ła swo je ob -
rzę dy po za ka len da rzem ko ściel nym, two rzo no od po wied nie uro czy sto ści ko ściel ne, któ re wchła nia ły
sta re zwy cza je, na da jąc im no wą treść re li gij ną (Ka moc ki, Ku bie na 2008: 9). Opi sy ro ku ob rzę do we -
go naj czę ściej za czy na się od ad wen tu, by wy eks po no wać Bo że Na ro dze nie, za pu sty, post i Wiel ka noc,
po tem wio sen ne Zie lo ne Świąt ki i prze si le nie let nie (św. Jan), by wró cić ku je sie ni, do Za du szek i cza -
su wróżb (św. Ka ta rzy na i An drzej). To tak że po kry wa się z ryt mem ro ku li tur gicz ne go w ko ście le.
16 J. W. Szu lew ski, Pieśń bez koń ca, zbiór tek stów folk lo ry stycz no -et no gra ficz nych, red. W. Ły siak, Po -
znań 1996, s. 142, cyt. za: A. Brencz, op. cit, s. 38.
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jak no jãzëkòwi òbrôz swia ta dó ny spòlëznë, ja czi szlachòwno jak tra dicëjné òbrzãdë
we spółùsôdzałë kùlturowé bògactwò re gio nu. Szchlachòwno ta òpisënkù zja wisz czów
wëchôda jącô z zestôwków znónëch w roz ma jitëch re gio nach Pòlsczi przepòwied niów
dokôzëje gwësny pòwszech noscë w swòjich cza sach i prze ka zu, ja czi sóm w se nie -
pòùcze nio wi béł nôùką przekôzy wó ną z pòkòle niô na pòkòle nié, nôtërnym spòso-
bã òrien to wa niô sã w spòlëznowëch stosënkach i zja wisz czach rodë nie pi smienné-
gò lëdu14.

Òbrzãdo wi rok na Kaszëbach nie apart nił sã òd òglowòpòlsczégò kalãdôrza15.
Òkòma nie wielnëch znan ków fòlklo ru, jak np. scy na nié ka ni, wie le òbrzãdów, zwëków,
a na wet ka ri tu ałów mô swòje rów no znaczënczi w ca łi Pòlsce. Ale je wie le przësło -
wiów, chtërne ò dónëch òbrzãdach gôda ją w òri gi nal ny spòsób, to faktë za pi so wóné le
w kaszëbsczich zdrzó dłach. Ni żi dokònó ny zestôwk òpiar ti òstôł na Słowôrzu Zëchtë,
jiné rëchli cy to wóné zdrzó dła nie za pisëją nëch przësło wiów. Dostôwioné rów no -
znaczënczi z NKP pòkazëją aspekt òri gi nal noscë pa re mii: ôrt òbra zo wa niô, przëpi sa -
nié dó ny czënnoscë òdnosnémù swiãtu abò ôrt dze ja niô przësło wio wi fòrmùłë (rim).

Jagweńt– Gòdë

W ja gwań ce skrzëpczi są zamkłé. Sy II 69
pòr. W ad wen ta sa me po sty i świę ta. (1890)

[W jed nym z wiôlgòpòlskò-kùjaw sczich pòda niów ò wãdrëjącëch mùzy kań tach je
pòstacëjô wãdrëjącégò skrzëpka, ò ja czim je wie dzec: „Wësok na sto le kòle wiôldżégò
kòmi na sedzôł skrzëpk, chtëren òkróm ja gwań tu i pòstu pro wadzył wãdrowné żëcé ë
wszãdze tam, dze bëła takô leż nosc, grôł jak nôle pi mógł swòje tuń ce.”16] 

14 Dzedzëc, abë zapòbiec pòdbiéra nim brza dów ze mi je den drëdżémù, wil kerzã nôkôzywôł, żebë
wszëtcë w jed nym cza su szlë do robòtë. Stąd téż mógł wzyc swój pòczątk gbùrsczi kalãdôrz, a w nim
nôkazë:
Na sw. Jó zwa (19 III) przez pòle bruz da.
Na Ja na (24 VI) za bierz sã do sa na. 
Na sw. Krziż (3 V), òwce strziż.
Pò sw. Wòjcechù (23 IV) trzëm, chło pie, jôrkã w miechù.
Bar tosz (= Bar tło miéj, 24 VIII) kôże ja ja skła dac w kòsz.
Pò sw. Teklë (23 X) bãdzemë kapùstã seklë.
15 Pòlsczi òbrzãdo wi kalãdôrz pòwstôł jak no re zul tat długòwa ra jącégò pro ce su prze ji ma niô roz ma -
jitëch wie rze niów i tra di cjów (A. Brencz, op. cit,, s. 37), z do mi na cją cëskù ka tolëcczégò Kòsco ła, ja -
czi za adap towôł pògań sczé ter minë dlô swòjich swiãt, a w nëch przëtrôfkach, czedë lud òdprôwiôł swòje
òbrzãdë òkòma kòscelnégò kalãdôrza, twòrzoné bëłë szlachòwné kòscelné ùroczëznë, jaczé wchłó niałë
stôré zwëczi, nadôwa jącë ji ma no wą re li gij ną zam kłosc (Kamòcczi, Kùbie na 2008: 9). Òpisënczi òbrzã-
dowégò rokù nôczãscy za czinô sã òd ja gwań tu, bë wëekspòno wac Gòdë, zôpùstë, pòst i Jastrë, tej Ze -
loné Swiąt czi i let nié prze sy le nié (sw. Jón), bë wrócëc do je se ni, do zôdëszków i cza su wró ze niô (sw.
Ka tarzëna i Andrzéj). To téż po kriwô sã z ritmã lëtur gicznégò rokù w Kòsce le.
16 J. W. Szu lew ski, Pieśń bez koń ca, zbiór tek stów folk lo ry stycz no -et no gra ficz nych, red. W. Ły siak, Po -
znań 1996, s. 142, cyt. za: A. Brencz, op. cit, s. 38.
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Chto sã zarãczi w jadwéńce, ten òstó nie na kwiń ce. Sy II 69.
por. W ad wen cie sa me zię cie, a w kar na wa le nie ma wca le. (1956)

[Tzn. ‘nie wstę pu ją w związ ki mał żeń skie’]

Na sw. To ma sza (21 XII) ùczi sã pôce rza Ka sza. Sy V 366 (pn.)
por. rym Na świę te go To ma sza go tu je się w garn ku ka sza. (1894)

[Przy sło wie ka szub skie za wie ra alu zję do głów nej po sta ci ze spo łu masz ka ro we go, któ -
ra eg za mi nu je dzie ci z pa cie rza.]

Na Ja da ma (24 XII) stra szą dzecë gwiôzdka ma. Sy I 396 (Puz dro wo)
Dze gwiôzdka chòdzy, tam diôbeł nie szkòdzy. Sy I 392 (Bo ro wiec)
Szesnôstczi bòją sã gwiôzdczi. Sy I 396 (Kar ło wo)

por. We Wi li ją dzie ci bi ją, we świę ta dziew czę ta. (1888)

Na Bòżé Na ro dze nié ce szi sã wszëtkò stwòrze nié. Sy I 51
Na Bo że Na ro dze nie we se li się wszyst ko stwo rze nie. (Wiel ko pol ska)

[W folk lo rze wie lu re gio nów Pol ski wy stę pu je po chód prze bie rań ców z mu zy kan ta mi,
któ ry od wie dzał ko lej nych go spo da rzy, aby wy wró żyć im po myśl ność i uro dzaj na przy -
szły rok. Wśród masz kar znaj do wa ły się prze dziw ne po sta cie śmier ci, niedź wie dzia,
bo cia na, ko zy, chło pa na ko niu, ba by z ko szem; po ry wa ły one do mow ni ków do sza leń -
cze go ko ro wo du i włą cza ły w im pro wi zo wa ne przed sta wie nie. Ten lu do wy oby czaj
opi sa no w li te ra tu rze szcze gó ło wo17, a przy sło wia prze cho wa ły re lik ty oby cza ju.]

Zapusty – Post

Zôpùstny tuńc, zdro wia kùńc. Sy VI 185
por. Jak ostat ki tak ostat ki, niech się trzyn sóm bab ski za dki. (Śląsk) al bo Mię so pust -
ne tań ce – zdro wia tar gań ce (Cie szyń skie)

[„Chło pi ka szub scy spę dza ją za pu sty szcze gól nie na za ba wach ta necz nych, któ re mia -
ły nie gdyś za cel wy wo łać uro dzaj, szcze gól nie lnu i zbo ża.” Sy]
W zôpùstë mùszi bëc miãso, bò chto w zôpùstë nie jé miãsa, 
tegò mëdżi òb la to zje dzą. 

por. W za pu sty jedz barszcz tłu sty. (Ma ło pol ska)
[„Daw niej na wet naj uboż szy cha łup nik nie oby wał się w za pu sty bez mię sa, nie oszczę -
dza jąc ostat niej ku ry.” Sy]
Kùp całą kòszałkã swiéżëch sledzy, to sã zjé, pòst je dłudżi – rzekł chłop do białczi. Sy
II 215

210 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

17 Pierw szy opis Cey no wy, któ ry w 1943 r. opu bli ko wał w rocz ni ku nie miec kim ar ty kuł o ger ma ni -
za cji Ka szu bów i w „Ju trzen ce” trój ję zycz ne (ro syj sko -pol sko -ka szub skie) opi sy ka szub skich ob rzę -
dów pt. Wiléjá No we ho Ro ku i Szczodráki.
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Chto sã zarãczi w jadwéńce, ten òstó nie na kwiń ce. Sy II 69.
pòr. W ad wen cie sa me zię cie, a w kar na wa le nie ma wca le. (1956)

[Tzn. ‘nie że nią sã]

Na sw. To ma sza (21 XII) ùczi sã pôce rza Ka sza. Sy V 366 (nor.)
pòr. rim Na świę te go To ma sza go tu je się w garn ku ka sza. (1894)

[W kaszëbsczim przësło wim je aluzjô do głów ny pòstacëji kar na masz ka rów, jakô ro -
bi dze cóm eg za min z pôcerza.]

Na Ja da ma (24 XII) stra szą dzecë gwiôzdka ma. Sy I 396 (Pùzdrowò)
Dze gwiôzdka chòdzy, tam diôbeł nie szkòdzy. Sy I 392 (Bòrówc)
Szesnôstczi bòją sã gwiôzdczi. Sy I 396 (Kar łowò)

pòr. We Wi li ją dzie ci bi ją, we świę ta dziew czę ta. (1888)

Na Bòżé Na ro dze nié ce szi sã wszëtkò stwòrze nié. Sy I 51
Na Bo że Na ro dze nie we se li się wszyst ko stwo rze nie. (Wiôlgôpòlskô)

[W fòlklo rze wie lu re gio nów Pòlsczi mòże na lezc pòchód prze ze blokłëch z mùzy kań ta -
ma, ja czi òdwiedzôł pòstãpnëch gòspòda rzów, abë wëwróżëc ji ma pòmëszl nosc i bògaté
żniwò na przińd ny rok. W kar nie masz ka rów bëłë dzywné pòstacëje smiercë, mie -
dzwiedza, bòcó na, kòzë, chło pa na kòniu, babë z czi pą; pòri wałë òne domôcëch do sza -
lonégò pòchòdu i włą czi wałë w jim pro wi zo wóné przed sta wie nié. Nen lëdo wi òbëczôj
z drob no ta ma òpi só ny béł w lëte ra tu rze17, a przësło wia przechòwałë re liktë òbëcza ju.]

Zapùstë – Pòst

Zôpùstny tuńc, zdro wia kùńc. Sy VI 185
pòr. Jak ostat ki tak ostat ki, niech się trzyn sóm bab ski za dki. (Szląsk) abò Mię so pust -
ne tań ce – zdro wia tar gań ce (Ce sziń sczé)

[„Kaszëbsczi chło pi spãdza ją zôpùstë òsoblëwò na tuń cach, 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 la to zje dzą. 

pòr. W za pu sty jedz barszcz tłu sty. (Małopòlskô)
[„Dôwni na wet ka nôbiédniészi cha łup nik nie òbiwôł sã w zôpùstë bez miãsa, nie
òszczãdza jącë òstat ny kùrë.” Sy]
Kùp całą kòszałkã swiéżëch sledzy, to sã zjé, pòst je dłudżi – rzekł chłop do białczi. Sy
II 215

17 Pier szi òpisënk Cenôwë, chtëren w 1843 r. òpùblikòwôł w nie miec czim rocz nikù ar ti kel ò ger ma -
ni za cje Kaszëbów i w „Ju trzen ce” trzëjãzëkòwé (ruskò-pòlskò-kaszëbsczé) òpisënczi kaszëbsczich
òbrzãdów pt. Wiléjá No we ho Ro ku i Szczodráki.
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por. fra ze olo gizm: Dłu gi jak post wiel ka noc ny. (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 Ko ściół nie zmu dzi ani nie schu dzi. NKP II 545 msza 4e
Msza nie zmu dzi, post nie schu dzi. (1894)
Pò pòsce przińdze swiãto. Sy IV 146

por. ob ra zo wa nie zmia ny Po za pu stach post. (1892)
W pòsce beczka sledzy, a w żniwa beczka piwa.  Sy VI 308
Czasã marc dostónie miãsa w zãbë.  Sy III 47 
[Alu zja do Wiel ka no cy, nie raz pod ko niec mar ca, sta no wią cej za ra zem za koń cze nie po -
stu. Sy]
Na sw. Jur (24 IV) kùńczi sã żur. Sy II 112

por. rym Na świę te go Ju ra scho wa się w ży cie ku ra. (1832)
Na sw. Jo pa (19 III) gdowë i dzéwczãta proszą ò dobrégò chłopa. Sy II 109 (Po ł-
czy no)

Por. Rop Do sw. Jo pa mòdlë sã ò dobrégò chło pa, do sw. Elż biétë ò do brą kòbiétã.
NKP I 784 Hiob 3
por. Św. Jó zef Ob lu bie niec, któ ra pan na, przy pnij wie niec. (Ma zow sze)

Roztwòrnô (25 III) to je taczé swiãto, że nawet ptôch nie wije gniôzda. Sy III 58 (pd)
por. ogól nie o za ka zie pra cy w świę ta: Ro biąc w świę to nie przy spo rzysz, a pie kło
so bie otwo rzysz. (1894)

Wielkanoc

Chto sã nie daje rózgama w Jastrë bic, ten nie mdze téż miôł ze zdrowia nic. Sy IV 348
(pn., zwłasz cza Puc kie)

por. ogól nie o „ró zgach”: Ró zga bi je, nie za bi je, ko ści nie prze trą ci. (1681)
[Pan ny na wy da niu ocze ku ją dyn gu sa z nie cier pli wo ścią, gdyż wi dzą w nim zwia -
stu na ry chłe go za mąż pój ścia, o czym ma wia ły mię dzy so bą: „Nie chle Jastrë prziń -
dą! Jô sã dóm tak wëdëgo wac, że jô ca le tinkô mòdrô bãdã” (Sy Han 81).]

Zielone Świątki

Na Zeloné Swiątczi dobré ë òtrąbczi. Sy I 274, III 347
Na Zie lo ne Świąt ki – do bre i otrąb ki. (1903)

[„Chle ba pie czo no nie gdyś nie wie le. Był to chleb przede wszyst kim ra zo wi, tj. z mą ki
nie py tlo wa nej. Je dy nie na więk sze świę ta po zwa la no so bie na wy piek bélszôgo chle -
ba. Nie za wsze star czy ło mą ki na miał czi chleb.” Sy]

Szcze gól nie cie ka we ory gi nal ne pa re mie, któ re wy ko rzy stu ją me ta fo ry kę trzech świąt
(ma gicz na funk cja licz by „3”!):

212 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty
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pòr. fra ze olo gizm: Dłu gi jak post wiel ka noc ny. (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 Ko ściół nie zmu dzi ani nie schu dzi. NKP II 545 msza 4e
Msza nie zmu dzi, post nie schu dzi. (1894)
Pò pòsce przińdze swiãto. Sy IV 146

pòr. òbra zo wa nié zmianë Po za pu stach 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 Ja strów, nierôz pòd kùńc strëmian ni ka, chtërne kùńczëłë czas pòstu. Sy]
Na sw. Jur (24 IV) kùńczi sã żur. Sy II 112

pòr. rim Na świę te go Ju ra scho wa się w ży cie ku ra. (1832)
Na sw. Jo pa (19 III) gdowë i dzéwczãta proszą ò dobrégò chłopa. Sy II 109 (Pôł-
czëno)

Pòr. Rop Do sw. Jo pa mòdlë sã ò dobrégò chło pa, do sw. Elż biétë ò do brą kòbiétã.
NKP I 784 Hiob 3
pòr. Św. Jó zef Ob lu bie niec, któ ra pan na, przy pnij wie niec. (Ma zowszé)

Roztwòrnô (25 III) to je taczé swiãto, że nawet ptôch nie wije gniôzda. Sy III 58 
(pôł.)

pòr. òglowò ò zôka zu robòtë w swiãta: Ro biąc w świę to nie przy spo rzysz, a pie kło
so bie otwo rzysz. (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 „ró zgach”: Ró zga bi je, nie za bi je, ko ści nie prze trą ci. (1681)
[Brut czi nie cerplëwò żda ją na dëgùsë, bò wi dzą w nich zôpòwiesc chùtczi żeńbë,
ò czim rozprôwiałë midzë so bą: „Nie chle Jastrë prziń dą! Jô sã dóm tak wëdëgo wac,
że jô ca le tinkô mòdrô bãdã” (Sy Han 81).]

Zeloné Swiątczi

Na Zeloné Swiątczi dobré ë òtrąbczi. Sy I 274, III 347
Na Zie lo ne Świąt ki – do bre i otrąb ki. (1903)

[„Czedës chle ba nie bëło wie le piekłé. Béł to chléb przede wszëtczim ra zo wi, tj.
z niepëtlo wó ny mą czi. Le no na wiãkszé swiãta pòzwòló no so na pie cze nié biélszôgo
chle ba. Nie wied no sy gło mą ki na miał czi chléb.” Sy]

Òsoblëwò cze kawé òri gi nalné pa re mie, jaczé wëzwëskùją me tafòrikã trzech swiãt (ma -
gicznô fùnkcjô lëczbë „3”!):
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Brzózka, wierzba i dana są w służbie ù niebiesczégò Pana. Sy I 80
[O ro li brzo zy, wierz by i cho in ki na Bo że Cia ło, Nie dzie lę Pal mo wą i Gwiazd kę.]

Na gwiôzdkã riz, na Jastrë anis, a na swiąt czi ju ni ma pa miąt czi. Sy I 5 (Ry bien ko)
por. ogól nie o do stat ku je dze nia w świę ta Na świyn tóm wi li je każ dy się najy i na pi -
je. (Cie szyń skie)

Tra dy cyj ne za ka zy i na ka zy prze ka zy wa ne z po ko le nia na po ko le nie uła twia ły ży cie spo -
łecz ne, go spo dar skie i ro dzin ne, a po par te au to ry te tem star ków da wa ły pew ną, rze tel -
ną, nie pod wa żal na wie dzę o ca łym ota cza ją cym Ka szu bę świe cie. Tra dy cja ka to lic ka
usu wa ła, ogól nie rzecz bio rąc, za bo bo ny, ale czę sto też asy mi lo wa ła zwy cza je i ob rzę -
dy, któ re prak ty ko wał lud. Dla te go w róż nych le gen dach czy pie śniach lu do wych świat
re li gij ny i świat po gań ski prze ni ka ją się tak na tu ral nie, że trud no od dzie lić je den od
dru gie go. A już zu peł nie nie moż li we jest to w zwię złych re gu łach po stę po wa nia utrwa -
lo nych w przy sło wiach.

Cie ka wy ślad zwy cza jów po gań skich znaj du je się w przy sło wiu: Wëbro jił, a terô
sã bòji jak ka nia na sw. Ja na. 23 czerw ca to wi gi lia uro dzin Ja na Chrzci cie la, ale żad -
na z osób bio rą cych udział w trwa ją cych do póź nej no cy roz ryw kach przy ogni sku
o tym nie pa mię ta. W tra dy cji lu do wej ten naj dłuż szy dzień w ro ku uzna wa ny jest za
czas, w któ rym ro śli ny zy sku ją peł nię swo ich mo cy we ge ta cyj nych18, stąd mo że na kaz
rol ny: Na sw. Jó na bez pòle bró na. W dniu so bót ki na stę pu je prze si le nie słoń ca; noc
świę to jań ska jest naj krót szą w ro ku. To czas pa no wa nia ja sno ści nad ciem no ścią, jak -
by prze si le nia do bra, sym bo li zo wa ne go przez słoń ce. Re folk lo ry zo wa ny zwy czaj ści -
na nia ka ni to wi do wi sko, pod czas któ re go wy bra ny ze spo łecz no ści wiej skiej kat pu -
blicz nie oskar ża pta ka uosa bia ją ce go zło o róż ne wy stęp ki, po czym wy ko nu je na nim
eg ze ku cję. Dla cze go na ka ni? Mo że za jej dra pież ność, przed któ rą nie moż na by ło
ustrzec kur, mi mo na ka zu: Na ka ni spiéw za mikôjta chléw. Znów tra dy cja chrze ści jań -
ska obar cza ka nię grze chem le ni stwa i py chy (Sy II 130). Ści na nie ka ni i ca ła ob rzę -
do wość so bót ko wa ma ją po gań ski cha rak ter.

Zda nie -przy sło wie tym róż ni się od wszyst kich in nych zdań, że ma dwa zna cze nia:
do słow ne i prze no śne (NKP I, s. VII). To wła śnie ale go rie, me to ni mie, sy nek do chy i in -
ne ro dza je me ta for po zwa la ją sto so wać przy sło wie w wie lu róż nych kon tek stach, one
na da ją wy po wie dzi po tocz nej eks pre sji, a od wo łu jąc się do sko ja rzeń bli skich użyt -
kow ni ko wi ję zy ka, po ka zu ją – po przez ję zyk – je mu wła ści wy spo sób in ter pre to wa nia
świa ta. Me ta fo ry sta no wią istot ną ce chę wie lu przy słów, po zwa la ją uogól nić zja wi sko
jed nost ko we i wy ra zić je ja ko sta łą pra wi dło wość ży cio wą. Przy sło wie tym spo so bem
otwie ra pe wien pro ces my ślo wy, w od róż nie niu od mak sy my, któ ra jest je go zwień cze -
niem. Cie ka we są re ali za cje na wią zu ją ce do ro ku ob rzę do we go:

Prãdzy nie spiéwôj aleluja, jaż bãdą Jastrë. Sy V 137 (NKP, jed nost ko we 1898)

214 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

18 J. Per szon, Na imię Bo sczi. Zwy cza je i ob rzę dy agrar ne na Zie mi Wej he row skiej…, s. 14.
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Brzóz ka, wierz ba i da na są w służ bie? nie bie scz? g? Pa na. Sy I 80
[Ò ro li brzozë, wierzbë i dan czi na Bòżé Ca ło, Palmòwą Nie dzelã i Gwiôzdkã.]

Na gwiôzdkã riz, na Jastrë anis, a na swiąt czi ju ni ma pa miąt czi. Sy I 5 (Ry bien ko)
pòr. òglowò ò bòka doscë je dze niô w swiãta Na świyn tóm wi li je każ dy się najy i na -
pi je. (Ce sziń sczé)

Tra di cyjné zôkazë i nôkazë przekôzy wóné z pòkòle niô na pòkòle nié zlet czałë spò -
lëznowé, gòspòdar sczé i ro dzin ne żëcé, a pòpiarté au to ri tetã star ków dôwałë pew ną,
rze tel ną, niepòdwôżal ną wiédzã ò ca łim òta cza ją cym Kaszëbã swie ce. Ka tolëckô tra -
dicjô ùsu wa ła, òglowò zdrzącë, zabòbónë, ale téż czãsto asy mi lo wa ła zwëczi i òbrzãdë,
jaczé prak tikòwôł lud. Temù téż w roz ma jitëch le geń dach czë lëdowëch pie sniach re -
li gij ny swiat i pògań sczi swiat prze ni ka ją sã tak nôtëral no, że cãżkò òddzelëc je den òd
drëdżégò. A ju czësto niemòżebné je to w zwiãzłëch regùłach pòstãpòwa niô ùtrwa -
lonëch w przësło wiach.

Cze ka wi szlach pògań sczich zwëków je w przësło wim: Wëbro jił, a terô sã bòji jak
ka nia na sw. Ja na. 23 czer wiń ca to wilëjô ùrodzënów Ja na Chrzcëce la, ale ni żó den
z lëdzy, ja czi bie rze ùdzél w wa ra jącëch do pó zny nocë roz riw kach kòl ògnisz cza ò tim
nie pa miãtô. W lëdo wi tra di cje nen nôdłëgszi dzéń w rokù ùznôwó ny je za czas, w ja -
czim roscënë dostôwa ją peł niã swòjëch we ge ta cyjnëch mòcy18, mòże stąd rol ny nôkôz:
Na sw. Jó na bez pòle bró na. W so bótkã nastãpùje prze sy le nié słuń ca; swiãto jańskô noc
je nôkrót szą w rokù. To czas pa no wa niô ja snoscë nad cem no scą, jakbë prze sy le niô do -
bra, symbòli zo wónégò bez słuń ce. Refòlklo ri zo wó ny zwëk scy na niô ka ni to wi dza -
wisz cze, czedë wëbró ny z wiej sczi spòlëznë kat pùblicz no òskarżô ptôcha, ja czi je
symbòlã zła, ò roz ma jité wëstãpczi, a tej wëkònëje na nim eg zekùcjã. Czemùż na ka -
ni? Mòże za ji dra pież notã, przed chtërną ni mòżna bëło ùstrzec kùr, mimò nôka zu: Na
ka ni spiéw za mikôjta chléw. Znôwù chrze scy jańskô tra dicjô òbarczô ka niã grzéchã
zgnil stwa ë bùchë (Sy II 130). Scy na nié ka ni ë całô so bótkòwô òbrzãdowòsc ma ją
pògań sczi cha rak ter.

Zda nié-przësło wié tim apart ni sã òd wszëtczich jinëch zdań, że ma dwa znaczënczi:
do słowné ë prze nosné (NKP I, s. VII). To pra wie ale go rie, me to ni mie, sy nek dochë
i jiné ôrtë me tafòrów pòzwôla ją wëzwëskac przësło wié w wie lu roz ma jitëch kòntek -
stach, ònë nadôwa ją wëpòwie scy pòtocz ny eks pre sji, a òdwòłu jącë sã do skòja rze niów
blësczich ùżitkòwnikòwi jãzëka, pòkazëją – przez jãzëk – jemù gwôscëwi spòsób jin -
ter pre to wa niô swia ta. Me ta forë sta no wią ji stot ną cechã wie lu przësło wiów, pòzwôla -
ją ùògól nic jed nostkòwé zja wisz cze ë wërazëc je jakò sta łą żëco wą pra wi dłowòsc. Tak
przësło wié òtmikô pe wien mëslo wi pro ces, w òdróż nie nim òd mak symë, chtërna je
jegò zwień cze nim. Cze kawé są re ali za cje na wiązëjącé do òbrzãdowégò rokù:

Prãdzy nie spiéwôj aleluja, jaż bãdą Jastrë. Sy V 137 (NKP, jed nostkòwé1898)

18 J. Per szon, Na imię Bo sczi. Zwy cza je i ob rzę dy agrar ne na Zie mi Wej he row skiej…, s. 14.
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On bë chcôł miec na ze mi gwiôzdkòwé glo ria, a wiôlgônocné ale lu ja, a ò ze msczich piąt -
kach òn zabéł. Sy I 394 (Odar go wo), NKP br.
Gwiôzdka przëchôdô i òdchôdô, a më òdchôdómë, a nigdë nie przëchôdómë nazôd. Sy
I 390 (Po tę go wo), NKP br.

In ne ory gi nal ne kasz.:
Nie gadôj ò żurze, bò są ju Jastrë. Sy Vi 317 

[to, o czym mó wisz jest już nie ak tu al ne]

Jak gwiôzdka (= Bo że Na ro dze nie) mdze w ma ju. 
Jak na sw. Ja na mdze lód.

[‘ni gdy’]

Złotô gwiôzdka (= Wi gi lia) a pòwiôstka.
[‘obie can ki ca can ki’. Sy]

To jemù tak ji dze, jak na Ja dwi dze.
[‘źle idzie’]

Jur (= św. Je rzy) je mòcniészi òd jur ka (= dia bła).
[do bro zwy cię ża zło]

Zgro ma dzo ne tu przy kła dy po twier dza ją, że Ka szu bi dla wy ra że nia prawd mo ral nych
i etycz nych po słu gu ją się na tu ral ny mi me to da mi two rze nia ale go rii, wzbo ga ca jąc je środ -
ka mi ar ty stycz ny mi za czerp nię ty mi z mo wy po tocz nej i do świad czeń ży cia co dzien ne -
go. Każ de przy sło wie to mi kro przy po wieść o ży ciu co dzien nym Ka szu bów, ale ze bra ne
ra zem przy no szą spo rą wie dzę o czło wie ku i je go ży ciu re li gij nym, ro dzin nym, spo łecz -
nym i to wa rzy skim. Gro ma dzą za ka zy, ży cze nia, na uki z do świad czeń wie lu po ko leń,
a i dziś w wie lu przy pad kach, oprócz swej nad rzęd nej sty li stycz nej i es te tycz nej war to -
ści, uczą i wy cho wu ją, ra dzą i prze strze ga ją. Tkwią ce w nich pra wi dła, są dy, oce ny, pro -
gno zy nie skła da ją się w spój ny sys tem fi lo zo ficz ny, ale nie o to prze cież cho dzi.

Trze ba pa mię tać jed nak, że pa re mio gra fia obej mu je tyl ko źró dła pi sa ne, czy li przed -
mio tem ba dań czy ni nie kon kret ny wa riant wy ko naw czy przy sło wia, ale tek sty spi sa ne,
czy li wpi sa ne w wir tu al ną sy tu ację, a na wet w ich wie lość. A przy sło wie w swej na tu rze
jest wy two rem mo wy ży wej, ję zy ka po tocz ne go, nad to zwią za ne jest sil nie z kon tek stem
sy tu acyj nym, np. rok ka len da rzo wy, ob rzę do wy wa run ku je te ma ty kę, a funk cja wy po -
wie dzi struk tu rę tek stu; do ty czy to szcze gól nie wi do wisk zwy cza jo wych i za baw (np. ści -
na nie ka ni, cho dze nie z gwiazd ką), ob rzę dów ro dzin nych (we se le, po grzeb), pie śni, za -
klęć, za mó wień itp. Syn kre tyzm oko licz no ści i sło wa wy mie nio nych prze ja wów kul tu ry
lu do wej uzmy sła wia, że w ust nej twór czo ści słow nej ist nie ją ga tun ki, któ re cha rak te ry -
zu ją się swo im prak tycz no-ży cio wym prze zna cze niem. Ta kon sta ta cja uza sad nia po trze -
bę an tro po lo gicz no -kul tu ro wej kon cep cji ba dań folk lo ry stycz nych. 
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On bë chcôł miec na ze mi gwiôzdkòwé glo ria, a wiôlgônocné ale lu ja, a ò ze msczich
piąt kach 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 òri gi nalné.:
Nie gadôj ò żurze, bò są ju Jastrë. Sy Vi 317 

[to, ò czim gôdôsz, je ju nie ak tu alné]

Jak gwiôzdka (= Bòżé Na ro dze nié) mdze w ma ju. 
Jak na sw. Ja na mdze lód.

[‘nigdë’]

Złotô gwiôzdka (= Wilëjô) a pòwiôstka.
[‘òbie cón czi ca cón czi’. Sy]

To jemù tak ji dze, jak na Ja dwi dze.
[‘lëchò ji dze’]

Jur (= sw. Je rzi) je mòcniészi òd jur ka (= diôbła).
[do bro do biwô nad złã]

Ze bróné tu przëtrôfczi pòcwier dzy wa ją, że Kaszëbi dlô wëra że niô mòralnëch ë eticznëch
prôwd pòsługùją sã nôtëral ny ma me to da ma twòrze niô ale go riów, wzbòga ca jącë je ar -
ti sticznëma strzód ka ma wzãti ma z co dnio wi mòwë i do swiôdcze niów co dniowégò żëcô.
Kòżdé przësło wié to mikroprzëpòwiesc ò co dnio wim żëcu Kaszëbów, ale razã ze bróné
nio są dosc wiôlgą wiédzã ò czło wiekù ë jegò re li gij nym, ro dzyn nym, spòlëzno wim i to -
warzësczim żëcu. Zbiéra ją zôkazë, żëczbë, nôùczi z do swiôdcze niów wie lu pòkòle niów,
a i dzys w wie lu przëtrôfkach, òkróm swòji nôdrzãdny szti li sticz ny i es te ticz ny wôrtnoscë,
ùczą i wëchòwùją, ra dzą i przestrzéga ją. Tkwiącé w nich pra wi dła, sądë, òcenë, pro gno -
zë nie skłôda ją sã w spój ny fi lo zo ficz ny sys tem, ale tec nié ò to ji dze.

Rów nak nót je pa miãtac, że pa re mio gra fia òbjimô le no pi sóné zdrzó dła, to je przed -
miotã badéro wa niów czëni nié kòńkret ny wa riant wëkònôwczi przësło wiô, le spi sóné
tekstë, to je wpi sóné w wir tu al ną sy tu acjã, a na wet ka w jich wie losc. A przësło wié
w swi nôtërze je dokôzã żëwi mòwë, co dniowégò jãzëka, co wi cy mòckò zrze szoné je
z sy tu acyj nym kòńtekstã, np. kalãda rzo wi rok, òbrzãdo wi warënkùje te ma tikã, a fùnkcja
wëpòwiescë – sztruk turã tek stu; òsoblëwie tikô sã to zwëcza jowëch wi dza wisz czów i za -
ba wów (np. scy na nié ka ni, chòdze nié z gwiôzdką), ro dzynnëch òbrzãdów (wie selé,
pògrzéb), pie sni, zôklãców, za mó wie niów itp. Syn kre tizm leż no sców i sło wa wëmie -
nionëch znan ków lëdo wi kùlturë przedstôwiô, że w ùstny twór czoscë są ôrtë, chtërne
cha rak terëzëją sã swòjim prak ticz no-żëco wim na mie nie nim. Na kònsta tacjô ùdokôzywô
brëkòwnosc an tropòlo gicz no -kùltu ro wi kòncep cje fòlklo ri sticznëch badéro wa niów. 
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WY KAZ ŹRÓ DEŁ I ROZ WIĄ ZA NIE SKRÓ TÓW
CeyO – Cey no wa F., 1852, Flo rian Cey no wa, Prze sło vjo ka szeb skie, w: Образцы

кашебскаго наречія. Памятники и образцы народнаго языка и словесности
(Изданіе II-го Отделенія Императорской Академіи наукъ), Тетрадь 1, листъ VI,
с. 93–112, Санкт Петерсбург.

CeyM – Cey no wa F., 1847, Przy sło wia, w: J. Tre der, Cey no wy i Mos ba cha „Wia do mość
o Ka szu bach” z po ło wy XIX w. A. Mos bach „Wia do mość o Ka szu bach”, Gdy nia
2006, s. 63–68.

CeyS – Cey no wa Flo rian, 1866, Pjr szi tésąc kaszébsko -sło vjn skjch gôdk, [w:] Skôrb
kaszébsko -sło vjn skjè mòwé, z. I -XIII, Świe cie.

Derd – Der dow ski Ja rosz, 2001, Nór cyk kaszëbsczi abò kòrëszk i jed na ma ca jãdrny
prôwdë. Pòzbiérôł Méjster òd pie sni Ò pa nu Czôrliń sczim co do Pùcka pò secë
jachôł. Drëkòwôł Ja rosz Der dow sczi we Wi no nie w Nór to wi Ame ri ce 1897, ùrëch-
towôł i pòsło wié na pisôł Je rzi Tréder, Gduńsk.

Lor – Lo rentz Frie drich, 1968–1983, Po mo ra ni sches Wörter buch, Bd. I A -P, Ber lin
1958; Bd II -V oprac. F. Hin ze, Ber lin.

NKP – No wa księ ga przy słów i wy ra żeń przy sło wio wych pol skich, 1969–1978, W opar -
ciu o dzie ło Sa mu ela Adal ber ga oprac. ze spół re dak cyj ny pod kier. J. Krzy ża now -
skie go,, t. I -IV, War sza wa, PIW.

Pob – Po błoc ki Gu staw, 1887, Słow nik ka szub ski z do dat kiem idy oty zmów cheł miń skich
i ko ciew skich, Chełm no.

Ram – Ra mułt Ste fan, 2003, Słow nik ję zy ka po mor skie go, czy li ka szub skie go, sca lił
i znor ma li zo wał J. Tre der we dług wy dań Aka de mii Umie jęt no ści z ro ku 1893 i Pol -
skiej Aka de mii Umie jęt no ści z ro ku 1993, Gdańsk. 

Rop – Le on Rop pel, Przy sło wia ka szub skie, rps z 1955 r., Ar chi wum NKP.
Sy – Sych ta Ber nard, 1967–1976, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, 

t. I -VII, Wro cław.
SyDz – Sych ta B., 1938, Dzéwczę i mie dza. Dra mat ka szub ski w pię ciu ak tach, Wej -

he ro wo.

BI BLIO GRA FIA
A. Brencz, Wiel ko pol ski rok ob rzę do wy. Tra dy cja i zmia na, Po znań 2006
J. Ka moc ki, J. Ku bie na, Pol ski rok ob rzę do wy, Kra ków 2008.
L. Ma lic ki, Rok ob rzę do wy na Ka szu bach, Wo je wódz ki Ośro dek Kul tu ry, Gdańsk 1986.
W. Ody niec, Ka szub skie ob rzę dy i oby cza je. Wstęp do et no gra fii hi sto rycz nej Ka szub

w XVI -XVII wie ku, Gdańsk 1985.
J. Po mier ska, Le on Rop pel ja ko pa re mio graf, [w:] Klëka. Le on Rop pel i wej he row ska

„Klëka”, Wej he ro wo 2008, s. 21–35.
J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je (na tle po rów naw czym), Wej -

he ro wo 1989.
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SPISËNK ZDRZÓ DŁÓW Ë ROZ WIĄ ZA NIÉ SKRÓCËNKÓW
CeyO – Cey no wa F., 1852, Flo rian Cey no wa, Prze sło vjo ka szeb skie, w: Образцы

кашебскаго наречія. Памятники и образцы народнаго языка и словесности
(Изданіе II-го Отделенія Императорской Академіи наукъ), Тетрадь 1, листъ
VI, с. 93–112, Санкт Петерсбург.

CeyM – Cey no wa F., 1847, Przy sło wia, w: J. Tre der, Cey no wy i Mos ba cha „Wia do -
mość o Ka szu bach” z po ło wy XIX w. A. Mos bach „Wia do mość o Ka szu bach”, Gdy -
nia 2006, s. 63–68.

CeyS – Cey no wa Flo rian, 1866, Pjr szi tésąc kaszébsko -sło vjn skjch gôdk, [w:] Skôrb
kaszébsko -sło vjn skjè mòwé, z. I –XIII, Świe cie.

Derd – Der dow ski Ja rosz, 2001, Nór cyk kaszëbsczi abò kòrëszk i jed na ma ca jãdrny
prôwdë. Pòzbiérôł Méjster òd pie sni Ò pa nu Czôrliń sczim co do Pùcka pò secë
jachôł. Drëkòwôł Ja rosz Der dow sczi we Wi no nie w Nór to wi Ame ri ce 1897, ùrëch-
towôł i pòsło wié na pisôł Je rzi Tréder, Gduńsk.

Lor –Lo rentz Frie drich, 1968–1983, Po mo ra ni sches Wörter buch, Bd. I A -P, Ber lin
1958; Bd II -V oprac. F. Hin ze, Ber lin.

NKP – No wa księ ga przy słów i wy ra żeń przy sło wio wych pol skich, 1969–1978, W opar -
ciu o dzie ło Sa mu ela Adal ber ga oprac. ze spół re dak cyj ny pod kier. J. Krzy ża now -
skie go,, t. I -IV, War sza wa, PIW.

Pob – Po błoc ki Gu staw, 1887, Słow nik ka szub ski z do dat kiem idy oty zmów cheł miń -
skich i ko ciew skich, Chełm no.

Ram – Ra mułt Ste fan, 2003, Słow nik ję zy ka po mor skie go, czy li ka szub skie go, sca lił
i znor ma li zo wał J. Tre der we dług wy dań Aka de mii Umie jęt no ści z ro ku 1893 i Pol -
skiej Aka de mii Umie jęt no ści z ro ku 1993, Gdańsk. 

Rop – Le on Rop pel, Przy sło wia ka szub skie, rps z 1955 r., Ar chi wum NKP.
Sy – Sych ta Ber nard, 1967–1976, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, 

t. I -VII, Wro cław.
SyDz –Sych ta B., 1938, Dzéwczę i mie dza. Dra mat ka szub ski w pię ciu ak tach, Wej he -

ro wo.

BI BLIO GRA FIÔ
A. Brencz, Wiel ko pol ski rok ob rzę do wy. Tra dy cja i zmia na, Po znań 2006
J. Ka moc ki, J. Ku bie na, Pol ski rok ob rzę do wy, Kra ków 2008.
L. Ma lic ki, Rok ob rzę do wy na Ka szu bach, Wo je wódz ki Ośro dek Kul tu ry, Gdańsk 1986.
W. Ody niec, Ka szub skie ob rzę dy i oby cza je. Wstęp do et no gra fii hi sto rycz nej Ka szub

w XVI -XVII wie ku, Gdańsk 1985.
J. Po mier ska, Le on Rop pel ja ko pa re mio graf, [w:] Klëka. Le on Rop pel i wej he row ska

„Klëka”, Wej he ro wo 2008, s. 21–35.
J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je (na tle po rów naw czym), Wej -

he ro wo  1989.

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:42  Page 219



Ka ro li na Ser kow ska

Le gen dy a ob rzę dy lu do we
na Ka szu bach

Ka szu bi ma ją bar dzo bo ga tą ob rzę do wość. W każ dej po rze ro ku na zie mi tej od by wa -
ją się prze róż ne świę ta, uka zu ją ce wy jąt ko wość re gio nu. Lu dzie zaj mo wa li so bie czas
pra cą, po któ rej przy cho dzi ło wy tchnie nie w po sta ci wspól nych za baw. Czę sto wią za -
ły się z ni mi wie rze nia lu du o ta jem ni czych, nie zwy kłych, a na wet cu dow nych wy da -
rze niach sprzed wie lu lat. War to za tem prze śle dzić w ko lej no ści pór ro ku po szcze gól -
ne ka szub skie ob rzę dy i zwią za ne z ni mi le gen dy.

Naj waż niej szym wio sen nym wy da rze niem jest Wiel ka noc. Do świę ta te go od no si
się wie le do dziś prak ty ko wa nych zwy cza jów. Pro fe sor Je rzy Samp przy ta cza spo strze -
że nie pro fe so ra ję zy ko znaw cy Je rze go Tre de ra o tym, że od pod sta wy „ja ster” wzię ła się
na zwa świę ta wio sen ne go. Dla te go „ja stry” ozna czać mia ły Wiel ka noc. Je rzy Samp przy -
wo łu je mit na te mat bo gi ni Isz tar, któ ra by ła ob lu bie ni cą mło de go pa ste rza. Jej uko cha -
ny umie rał każ de go ro ku. Gdy scho dził do kra iny śmier ci, Isz tar roz pa cza ła. Cho dzi ła
za nim, aby zno wu wy pro wa dzić go na świa tło. Jed nak pod czas gdy jej nie by ło na zie -
mi, przy ro da ob umie ra ła i wy ja ła wia ła się. Sta no wi ło to jak by od zwier cie dle nie pór ro -
ku. Z cy klu ży cia i śmier ci wy ło ni ła się uni wer sal na sym bo li ka. Każ dy po wrót bo gi ni
na zie mię i za ślu bi ny bo skiej pa ry ob cho dzo ny był wła śnie na wio snę. 

Z wy cze ki wa niem na bu dze nie się przy ro dy do ży cia zwią za na jest opo wieść trak -
tu ją ca „O Dłu gim Zym ku”, któ rą ze słow ni ka Ber nar da Sych ty wy no to wał ka szub ski
po eta, Grze gorz Schram ke. Pe wien chłop przy szedł do ka szub skiej go spo dy ni i po pro -
sił ją o okra sę. Ko bie ta od po wie dzia ła, że mąż za bro nił jej czę sto wać go ści okra są, po -
nie waż przyjść ma dłu gi zymk. Chłop od rzekł, że to on jest Dłu gim Zym kiem i do stał
upra gnio ny po si łek. Kie dy mąż go spo dy ni wró cił z po la, po chwa li ła się mę żo wi, że da -
ła ca ły gar nek je dze nia Dłu gie mu Zym ko wi, któ ry do nich za wi tał. Mąż na to po wie -
dział: – Ja ci, ba bo, po ka żę Dłu gi Zymk!1 Na iw na żo na za swój czyn zo sta ła po tem sro -
go uka ra na ba tem przez swo je go mę ża.

Tuż przed roz po czę ciem szkol nych wa ka cji, a więc w okre sie let nim na Ka szu bach
ob cho dzo na by ła So bót ka, zwa na też dniem świę te go Ja na. Pod czas tej uro czy sto -
ści dziew czę ta pusz cza ły wian ki, pa li ło się ogni ska, nad któ ry mi ska ka li mło dzień cy.
Mło de dziew czy ny szu ka ły tak że kwia tu pa pro ci, bo ten wró żyć im miał po wo dze nie

1 O Dłu gim Zym ku [w:] W wie czor nej mgle. Nie sa mo wi te opo wie ści z Ka szub ze słow ni ka Sych ty,
oprac. ka szub skie i adapt. w j. pol skim G. J. Schram ke, Re gion, Gdy nia 2008, s. 133.
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Ka rolëna Serkòwskô

Le geńdë a lëdowô òbrządkòwòsc 
na Kaszëbach

Kaszëbi ma ją ba ro bòga tą òbrządkòwòsc. W kòżdim dzélu rokù na ze mi ti òdbiwa ją
sã roz ma jité swiãta, pòkazëjącé òsoblëwòsc re gio nu. Lëdze zajmòwelë so czas robòtą,
pò chtërny przëchôda ło òdpòcznie nié w pòspólnëch zôba wach. Czãsto parłãczëłë sã z ni -
ma wie rze nia lëdzy ò krëjamnëch, apartnëch, a na wet ka cëdownëch zdarzënkach sprzed
wie le lat. Tej wôrt je prze szlachòwac w réżnocë czą dów rokù wszëtczé kaszëbsczé ce -
re mó nie i zrze szoné z ni ma le geńdë.

Nôwôżniészim zymkòwim zdarzënkã są Jastrë. Ze swiãtã tim parłãczi sã wie le do
dzys prak tikòwónëch zwëków. Pro fe sór Je rzi Samp przëpòdôwô zmer ka nié pro fe so ra
jãzëkòznawcë Jerzégò Trédra ò tim, że òd spòdlégò „ja ster” wzãła sã prze zwa zym -
kòwégò swiãta. Dlôte „jastrë” òznaczac miałë Wiôlgą Noc. Je rzi Samp zawòłùje mit
na témã bòdżinë Isz tar, chtërna bëła lub ni cą młodégò pa stu rza. Ji ùkòchó ny ùmiérôł
kòżdégò rokù. Czej schôdôł do krôjnë smiercë, Isz tar trëchla ła. Chòdzëła za nim, że-
bë znôwù wëpro wadzëc gò na wid. Rów nak czej ji nie bëło na ze mi, nôtëra òbùmie ra
i wë jałôwia sã. Bëło to jakbë òdszpéglo wa nié czą dów rokù. Z cy kla żëcégò i smiercë
pòwsta òglowô symbòli ka. Kòżdé nazôdné prziń dze nié bòdżinë na ze miã i żeńbã bòsczi
pôrë òbchòdzonô bëła na zymk. 

Ze żdó nim na bùdze nié sã nôtërë do żëcégò sparłãczonô je kôrbión ka trzi mónô  
„Ò Dłu dżim Zymkù”, chtërną ze słowôrza Ber nar da Zëchtë wëpisôł kaszëbsczi pòéta,
Gré gór Schram ke. Gwësny chłop przëszedł do kaszëbsczi gòspòdi ni i pòprosył jã ò òbò -
nã. Biał ka òdpòwié dza, że chłop zakôzôł ji cze sto wac gòscy òbòną, bò przińc mô dłu dżi
zymk. Ten òdrzekł, że to òn je Dłu dżim Zymkã i dostôł wëpragłé jestkù. Czedë chłop
gòspòdi ni przëszedł z pòla, pòchwôlëła sã jemù, że da ła ca łi gark je dze niégò Dłudżémù
Zymkòwi, chtëren sã do nich zja wił. Chłop na to pòwiedzôł: – Jô ce pòkôżã, babò,
Dłu dżi Zymk!1 Letkòwiérnô biał ka za swój ùczink òsta pòtem mòckò ùkôrónô ba tëgã
bez swòjégò chło pa.

Zarô przed zôczãcym szkòlnëch fe rii, to je w let nim cza su, na Kaszëbach òbchôdónô
bëła So bót ka, zwónô téż dniã swiãtégò Ja na. Òb czas ti ùroczëznë dzéwczãta pùszczałë
wión czi, pôlëło sã ògnisz cza, nad chtërny ma skôkelë knôpi. Młodé dzewùsë szu kałë
téż kwiat par pocë, bò ten wróżëc ji ma miôł pòbiér w mi łocë. Ba ro téż òchòtno przërëch-

1 Ò Dłu dżim Zymkù [w:] W wie czór ny dôce. Niestwòrzoné òpôwiôstczi z Kaszëbsczi ze Słowôrzaa
Zëchtë, kaszëbsczé òprac. i adapt. w pòlsczim j. G. J. Schram ke, Re gion, Gdi nia 2008, s. 133.
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w mi ło ści. Bar dzo też hucz nie przy go to wy wa no ob rzęd ści na nia ka ni. Choć dziś wie le
czyn no ści zwią za nych z So bót ką nie jest już kul ty wo wa nych, wciąż ist nie ją one w pa -
mię ci naj star szych Ka szu bów. W swo ich „Le gen dach ry bac kich” Grze gorz Schram ke oraz
Ry szard Struck wy ja śnia ją tra gicz ne przy czy ny zrzu ca nia wi ny za wszel kie zło na te go
rzad kie go pta ka. Le gen da gło si, że jesz cze do nie daw na lud ka szub ski wie rzył, że ten
skrzy dla ty łow ca od gry wał w ży ciu czło wie ka ja kąś ta jem ni czą i nie po spo li tą ro lę2. Lu -
dzie we wsiach opo wia da li so bie na wza jem róż ne hi sto rie o pta ku, któ ry cią gle chciał
pić. Miesz kań cy Łeb cza za pa mię ta li ta ką opo wieść: Daw no te mu żył so bie bar dzo bo -
ga ty czło wiek, któ re go na zy wa no czar no księż ni kiem. Po noć wi dzia no bły ski, pio ru ny
i pło mie nie wy do by wa ją ce się z wie ży je go zam ku. Za mek ów stał na po ro śnię tym ciem -
nym la sem wzgó rzu. Czło wiek ten ubra ny cho dził na czar no z mie czem u pa sa i me da -
lio nem na szyi. Miał czar ne wło sy i prze ni kli we spoj rze nie, a do dat ko wo mó wio no, że
po sia da księ gi, po ma ga ją ce czer pać ta jem ną wie dzę, któ ra zmie rza ła do szko dze nia i nisz -
cze nia. Uwa ża no, że to ten męż czy zna wi nien jest śmier ci by dła i bra ku desz czu po -
trzeb ne go za sie wom. Któ rejś no cy lu dzie sły sze li ogrom ne hu ki, trza ski i wi dzie li dziw -
ne świa tła, jak by pio ru ny wy do by wa ją ce się z za mczy ska, aż na gle wszyst ko uci chło.
Po trzech dniach dwóch chłop ców za kra dło się na wzgó rze, by po znać przy czy nę ha ła -
sów. Wra ca li w bie gu krzy cząc, że ca ły za mek jest zbu rzo ny, a cze ladź oraz in wen tarz
le żą mar twe. Co sta ło się z go spo da rzem, nie po tra fi li wy ja śnić. Pół wio ski po sta no wi -
ło po dejść pod gó rę, że by zo ba czyć znisz cze nia. Za trzy mał ich opar ty o pień drze wa
chło pak ze wsi, któ ry słu żył od kil ku lat na zam ku. Był ran ny. Chcia no udzie lić mu po -
mo cy, on jed nak rzekł, że to nie po trzeb ne, po nie waż i tak za raz umrze. Za strzegł, że by
nikt nie szedł do zam ku, bo tam jest śmierć. Twier dził, że wi dział jak z ta jem ni czym
męż czy zną wal czy ła do bra moc, bę dą ca sil niej sza od nie go. Gdy zwy cię ży ła, męż czy -
znę za mie ni ła w pta ka. Od tej po ry do koń ca świa ta ma być po tę pio ny i wo łać „pić”, bo
wciąż bę dzie chciał wo dy, a na pić się bę dzie mógł tyl ko z wy żło bio ne go ka mie nia. Ma
to być dla nie go ka ra za wstrzy my wa nie desz czu. Chło piec po wtó rzył, aby nikt nie szedł
w stro nę zam ku i sko nał. Lu dzie wró ci li z mar twym słu gą do wsi, lecz wśród nich by li
też mło dzień cy, któ rzy pierw si wy bra li się na zwia dy. Nie chcie li wra cać, więc wspię li
się na gó rę. Po kil ku dniach zna le zio no ich mar twe cia ła. Gło wy po wy krę ca ne mie li do
ty łu, a twa rze wy glą da ły jak za sty głe z prze ra że nia ma ski. Każ dy śmia łek, któ ry jesz cze
po tem pró bo wał do stać się do ru in zam ku, zna le zio ny był w ta kich sa mych oko licz no -
ściach, co po przed ni cy. Ka nia po dziś dzień krą ży po nie bie chcąc się na po ić. Je śli la -
tem jest upał, za ta cza ogrom ne krę gi w po wie trzu i kwi li „pić! pić!”. Milk nie zaś do pie -
ro, kie dy spa da ją pierw sze kro ple desz czu. O zło śli wym cha rak te rze ka ni pi sze się tak -
że w zbio rze po dań, le gend, ba jek i ba śni „W wie czor nej mgle”3 Pro fe sor Je rzy Samp
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2 Ka nia chce pić [w:] G. J. Schram ke, R. Struck, Le gen dy ry bac kie, Re gion, Gdy nia 2001, s. 64.
3 Zob. Trzy po wiast ki o ka ni, któ rej wciąż chce się pić [w:] W wie czor nej mgle..., ibi dem, s. 26. W utwo -
rach tych trak tu je się o wie rze niach na te mat ka ni z trzech róż nych miej sco wo ści – Puz dro wa, Strzel na i pół -
no cy Ka szub. W Puz dro wie mó wio no o tak du żej su szy na Ka szu bach jed ne go ro ku, że po wy sy cha ły
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towëwó ny béł òbrządk scy na niégò ka ni. Chòc dzysô wie le rëszno tów zrze szonëch 
z So bót ką nie je ju kùltiwòwónëch, wcyg są òne w pa miãcë nôstar szich Kaszëbów.
W swòjich „Rëbac czich le geń dach” Grégòr Schram ke i Ri szard Struck wëja sni wa ją
tra giczné przëczënë zrzuca niégò winë za wszëtczé zło na tegò tej sejnégò ptôcha. Le -
geń da gło sy, że jesz do niedôwna kaszëbsczi lud wie rził, że ten skrzi dla ti ło wiôrz
òdgriwôł w żëcym czło wie ka ja kąs krëjam ną i niezwëczaj ną rolã2. Lëdze we wsach
òpòwiôdelë so roz ma jité hi sto rie ò ptôchù, chtëren wcyg chcôł pic. Miesz kańcë Łeb -
cza za pa miãtelë ta ką òpòwiôstkã: Dôwno temù żił so ba ro bòga ti czło wiek, chtëren
nazéwó ny béł cza row nikã. Bòdôj lëdze wi dzelë łi sczi, grzmòtë i płomë wëdobiwa jącé
sã z wie żi jegò zómkù. Zómk nen stôł na pòro słi cem nym lasã rzmie. Czło wiek ten
nosył czôrny òblëczënk, miecz na pa su i me da lión na szëji. Miôł czôrné włosë i prze -
czidłé we zdrze nié, a na dodôwk gôda ło sã, że mô knédżi, pòmôga jącë na bierac ta jem -
ną wiédzã, chtërna pòmôga w szkòdze nim i nisz cze nim. Lëdze bëlë dbë, że to ten chłop
wi nien je smiercë bëdła i felë desz czu brëkòwnégò zôsewóm. Jed ny nocë lëdze czëlë
wiôldżé grzëmë, trzôsczi i wi dzelë dzywné widë, jakbë grzmòtë wëdostôwa jącé sã
z zómczëszcza, jaż narôz wszëtkò ùcëchłò. Pò trzech dniach dwóch knôpów za kra dło
sã na rzmã, żebë pòznac przëczënã rëmó rów. Nëkelë na zôd wrzesz czącë, że ca łi zómk
je zréno wó ny, a czelôdz i jin weńtôrz le żą ùmarłi. Co sta ło sã z gòspòdôrzã, ni mòglë
wëja snic. Pół wsë ùdba ło so pòdéńc pòd górã, żebë òbaczëc znisz cze nia. Zatrzimôł
jich òpiar ti ò piéń drzéwa knôp ze wsë, chtëren służił òd pôrã lat na zómkù. Béł re nio -
ny. Lëdze chcelë jemù pòmòc, òn rów nak 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 krë jam nym chłopã biôtkòwa sã dobrô mòc, a béła syl niészô òd niegò. Czej dobëła,
chło pa za mie ni ła w ptôcha. Òd tegò cza su do kùńca swia ta mô bëc pòtãpio ny i wòłac
„pic”, bò wcyg bãdze chcôł wòdë, a na pic sã bãdze mógł blós z wëdłëbanégò ka mienia.
Mô to bëc dlô niegò kôra za za trzi mi wa nié desz czu. Knôp pòwtó rził, żebë nicht nie szedł
w starnã zómkù i ùmarł. Lëdze przëszlë nazôd z nieżéwim słëgą do wsë, le we strzód
nich bëlë téż mło di lëdze, chtërny pier szi wëbrelë sã na prze szpie dżi. Nie chcelë przińc
nazôd, temù wtre kelë sã na górã. Pò pôrã dniach na le zoné òstałë jich nieżëwé ca ła.
Głowë pòwëkrãcóné mielë do tëłu, a skar nie wëzdrzałë jak zastëdłé z wëlãkłoscë ma -
sczi. Kòżdi dzyrz nik, chtëren jesz pòtem próbòwôł do stac sã do rëjnów zómkù na le -
zo ny béł w ta czich sa mich lëżno scach, co ùszłi lëdze. Ka nia do dzysô krą żi pò nie bie
chcącë sã napòjic. Żlë òb la to je ceplëzna, zakùlëwô wiôldżé kòła i pisz czi „pic! pic!”.
Cëchnie do piérze, czedë spôda ją pierszé kro ple desz czu. Ò złost nym cha rak te rze ka ni
pi sze sã téż w zbiérze pòwiôda ków, le geń dów, bôjków i pòwiôstków „W wie czór ny
dôce”3. Pro fe sór Je rzi Samp, òkróm roz ma ji tich pòwiôda ków na témã ka ni pi sze téż,

2 Ka nia chce pic [w:] G. J. Schram ke, R. Struck, Rëbacczé le geńdë, Re gion, Gdi nia 2001, s. 64.
3 Òb. Trzë pòwiôstczi ò ka ni, chtërny wcyg pic sã chce [w:] W wie czór ny dôce..., ibi dem, s. 26.
W dokôzach tich pi sze sã ò wie rze niach na témã ka ni z trzech roz ma ji tich môlów – Pùzdro wa, Strzel -
na i nordë Kaszëb. W Pùzdro wie gôda ło sã ò tak wiôldżi suszë na Kaszëbach jednégò rokù, że pòwisëchałë
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na to miast, oprócz róż nych po dań na te mat ka ni pi sze też, że za rzu ca no jej pro wo ko wa -
nie dziew cząt do nie mo ral ne go pro wa dze nia się, al bo że ka nia by ła cza row ni cą czy na -
wet cza ro dzie jem, któ ry chce opa no wać świat4.

La tem od by wa się też okta wa Bo że go Cia ła, kie dy świę ci się uple cio ne wian ki oraz
sy pie świe żo ze rwa ne kwia ty pod czas pro ce sji. Ka szu bi przy wią zu ją bar dzo du żą wa -
gę do re li gii, to też pod czas upal nych let nich dni od by wa się wie le piel grzy mek do miejsc
szcze gól ne go kul tu. Jed ną z ta kich miej sco wo ści jest Sia no wo, gdzie znaj du je się Sank -
tu arium Mat ki Bo skiej Sia now skiej. Piel grzy mo wa nie w to miej sce zwy kle od by wa się
w dru giej po ło wie lip ca. Ze świą ty nią oraz cu dow ną fi gur ką Mat ki Bo skiej Sia now -
skiej zwią za na jest le gen da od no to wa na przez Ro ma na Apo li na re go Re gliń skie go. Au -
tor pi sze, że w Mi ra cho wie na je zio rze, gdzie zo sta ły spusz czo ne wo dy w ce lu osu sze -
nia łąk, po ja wi ła się drew nia na fi gur ka Mat ki Bo skiej z Dzie ciąt kiem. Zna la zła ją cór -
ka bar dzo re li gij ne go go spo da rza z Mi ra cho wa. Za nio sła fi gur kę do swo jej wsi, gdzie
usta wio na zo sta ła w sta rej ka pli cy. Na stęp ne go dnia wi ze run ku Mat ki Bo żej nie by ło
w tym sa mym miej scu. Znaj do wał się w Sia no wie w krza ku dzi ko ro sną cej ró ży. Od -
nie sio no ją na miej sce, a dru gie go i trze cie go ran ka sy tu acja się po wtó rzy ła. Tym cza -
sem we wio sce No wa Hu ta miesz ka ła nie wi do ma ko bie ta, któ rej przy śni ła się ca ła ta
sy tu acja z prze no sze niem się fi gur ki. Na stęp nej no cy sen się po wtó rzył, a ko lej nej przez
sen uka za ła się jej Mat ka Bo ska, któ ra mó wi ła, że ży cze niem Bo ga jest, aby fi gur ka zo -
sta ła w Sia no wie i je śli jesz cze raz zo sta nie usta wio na w Mi ra cho wie, to na za wsze
opu ści kraj Ka szu bów. Sta rusz ka opo wie dzia ła wój to wi oraz star szyź nie gmi ny w Sia -
no wie o wo li Bo żej, któ ra prze ka za na jej zo sta ła przez sen. Po sta no wio no wy bu do wać
ko ściół w Sia no wie i umie ścić Mat kę Bo ską z Dzie ciąt kiem, na zy wa ną Mat ką Bo ską
Sia now ską, Kró lo wą Ka szub oraz opie kun ką mał żeństw. Pod czas wspo mnia nych piel -
grzy mek ka szub ski lud śpie wa jej jed ną z naj słyn niej szych re li gij nych pie śni: Kaszëbskô
Kró lewô! Bòżi, snôżi kwiat! * Panëjesz ju na ma hewò òd sta lat5. O od mien nej hi sto rii
po cho dze nia fi gur ki Mat ki Bo skiej Sia now skiej pi sał tak że du żo wcze śniej Jó zef Cey -
no wa w książ ce „Do bro zwy cię ża”6.
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wszyst kie je zio ra, sta wy, rze ki, stru mie nie, a na wet mo rze. Bóg po le cił wte dy pta kom oczysz cze nie so bie
stud ni i za pew nił je, że bę dą mia ły wo dę. Pta ki za czę ły ko pać, ale ka nia stwier dzi ła, że nie bę dzie te go ro -
bić, po nie waż nie chce ubru dzić so bie nóg. Od te go cza su ptak ów nie mo że pić wo dy z żad ne go in ne go
miej sca, jak tyl ko z ka mie nia, w któ re go za głę bie niu jest desz czów ka, bo tyl ko tam mo że nie ubru dzić so -
bie nóg. Strzel no oraz pół noc Ka szub za cho wa ły opo wieść o tym, że Pan Je zus ze Świę tym Pio trem za -
wi ta li jed nym ra zem do pew nej ko bie ty z proś bą o wo dę do pi cia. Go spo dy ni od mó wi ła po mo cy i za ka -
rę za mie nio na zo sta ła w ka nię. Dla te go wła śnie ka nia wciąż wo ła „pić, pić!”, a nie mo że na pić się in nej
wo dy oprócz tej z wy drą żo ne go ka mie nia. Naj bar dziej jed nak spra gnio na jest pod czas desz czu. 
4 Zob. J. Samp, Mi ste rium pta ka ofiar ne go [w:] Po me ra nia. Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie Za -
rząd Głów ny, Rok XIII, nr 2 (67), Gdańsk 1976, s. 34. Po nad to au tor przy wo łu je opo wieść o ka ni wa -
bią cej dzie ci swo im uśmie chem, po tem je po ry wa i ula tu je. 
5 J. Trepczyk, Kaszëbskô Królewô, [w:] tenże, Odecknienié, Gdańsk 1977, s. 77.  
6 Zob. Wszyst ko się spa li ło, a fi gur ka nie [w:] J. Cey no wa, Do bro zwy cię ża. Le gen dy z Ka szub i Po -
mo rza, Zrze sze nie Ka szub sko-Po mor skie Za rząd Głów ny, Gdańsk 1985, s. 77–78. We dług tej le gen dy
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że zarzucalë ji pòdskôca nié dzéwczëców do nieòbëczajnégò pro wa dze niégò sã, abò że
ka nia bëła cza row ni cą czë na wet ka cza row nikã, chtëren chce òpa no wac swiat.4

Òb la to òdbiwô sã téż òkta wa Bòżégò Ca ła, czedë swiãcy sã ùple coné wión czi
i sëpie swiéżo ze rwóné kwiatë na pro ce sji. Kaszëbi przërzesziwa ją ba ro wiôlgą wôgã
do re li gii, tej òbczas gòrącëch let nich dniów òdbiwô sã wie le piel grzim ków do môlów
òsoblëwégò ùczest nie niégò. Jed nym z ta czich môlów je Swiónowò, gdze je Sank tu arium
Mat czi Bòsczi Swiónowsczi. Piel grzimòwa nié do tegò pla ca co le ma ło òdbiwô sã
w drëdżi pòło wie lëpiń ca. Ze swiąt ni cą, a téż cëdo wną figùrką Mat czi Bòsczi Swiónow -
sczi wią że sã le geń da òdno to wónô bez Ro ma na Apòli narégò Re gliń sczégò. Aùtór pi -
sze, że w Mi rochòwie na je zo rze, gdze òstałë spùszczoné wòdë w célu òbsu sze niégò
łą ków, pòja wi ła sã drew nianô figùrka Mat czi Bòsczi z Dze cątkã. Na la zła jã cór ka ba -
ro nô bòżnégò gbùra z Mi rochòwa. Za nio sła figùrkã do swòji wsë, gdze ùsta wionô òsta
w stôri kaplëcë. Drëdżégò dnia szlachòtë Mat czi Bòżi nie bëło w tim sa mim môlu.
Bëła w Swiónowie w ze lë strzu dzëkò ro scą cy różë. Òdnie sonô òsta na swój plac,
a drëdż égò i trzecégò ren ka sto ji zna sã pòwtórzëła. Tim czasã we wsë Nowô Hëta miesz -
ka nie wi dzącô biał ka, chtërny przësni ła sã całô ta spra wa z przenôsze nim sã figùrczi.
Przińd ny nocë spik sã pòwtórził, a pòtemù bez snie nié ùkôza sã ji Mat ka Bòskô, chtërna
gôda, że żëczbą Bòga je, żebë figùrka òsta w Swiónowie i żlë jesz rôz ùstôwionô mdze
w Mi rochòwie, to na wied no òpùscy krôj Kaszëbów. Starëszka òpòwié dza wòjto wi
i star szi znie gminë w Swiónowie ò Bòżi wòlë, chtërna przekôzónô ji òsta bez spik.
Roz są dzoné òsta ło ò wëbùdo wa nim kòsco ła w Swiónowie i ùmiesz cze nim Mat czi
Bòsczi z Dzie cątkã, nazéwó ną Mat ką Bòską Swiónowską, Kró le wą Kaszëb i òpiekùnką
żeniałëch. Òbczas przëbôczonëch piel grzim ków kaszëbsczi lud spiéwô ji jed nã z nôbar -
żi znónëch re li gijnëch pie sniów: Kaszëbskô Kró lewô! Bòżi, snôżi kwiat! * Panëjesz ju
na ma hewò òd sta lat5. Ò ji ny hi sto rii pòchòdze niégò figùrczi Mat czi Bòsczi Swiónow -
sczi pisôł téż przódë Jó zef Cey no wa w ksąż ce „Do bro do biwô”6.

wszëtczé je zo ra, stawë, rzéczi, strudżi, a na wet ka mòrze. Bóg kôzôł tedë ptôchóm òczëszczëc so stëdniã
i zagwësnił je, że bãdą miałë wòdã. Ptôchë zaczãłë kòpac, le ka nia skònsta to wa, że nie bãdze tegò ro -
bic, bò nie chce pòbrudzëc so nóg. Òd tegò cza su ptôch nen ni mòże pic wòdë z ni żódnégò jinégò pla -
cu, jak blós z ka mienia, w chtërnégò wgłãbie nim je desz czanô wòda, bò blós tam mòże nie pòbrudzëc
so nóg. Strzel no i nor da Kaszëb zatrzimałë òpòwiesc ò tim, że Pón Je zus ze swiãtim Piotrã przëszlë jed -
nym razã do ja czisz biał czi z pros bą ò wòdã do picô. Gòspòdi ni òdmó wi ła pòmòcë i za kôrã za mie nionô
òsta w ka niã. Dlôte ka nia wcyg wòłô „pic, pic!”, a ni mòże na pic sã ji ny wòdë òkróm ti z wëdłëbónégò
ka mienia. Nôbar żi rów nak spragłô je, jak je deszcz. 
4 Òb. J. Samp, Mi ste rium òfiarnégò ptôcha [w:] Pòme ra niô. Kaszëbkò-Pòmòrsczé Zrze sze nié
Przédnictwò, Rok XIII, nr 2 (67), Gduńsk 1976, s. 34. Òkróm tegò aùtór zawòłëwô òpòwiesc ò ka ni trôpią -
cy 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. Cey no wa, Do bro do biwô. Le geńdë z Kaszëb i Pòmòrzégò,
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze sze nié Przédnic two, Gduńsk 1985, s. 77–78. Pòdług ti le geńdë figùrka Mat -
czi Bòsczi Swiónowsczi na le zonô òsta bez młodé dzewùsë w par pacë òbczas zbiéra niégò grzë bów,
jagòdów i bòrów ków w le se. Za niosłë jã do wsë, a lëdze roz sądzëlë, żebë zbùdo wac dlô ni kaplëczkã.
Pò la tach zbùdo wó ny òstôł dlô figùrczi drew nia ny kòscół. Jaczégòs dnia w swiąt nicë wëbùchł òdżin.
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Je sień to dla Ka szu bów okres wzmo żo nej pra cy na po lu. Zna ne miesz kań com te go
re gio nu są wy kop ki ziem nia ków, sia no ko sy, na zwień cze nie któ rych od by wa ją się do -
żyn ki. Na tę oka zję ro bi się oka za łe do żyn ko we wień ce. Mó wi się, że w dzień sia no -
ko sów za wsze pa da deszcz. Dla cze go tak się dzie je, wy ja śnia kar tu ska opo wieść spi -
sa na ze słow ni ka Ber nar da Sych ty: Pew ne go ra zu świę ty Piotr po sta no wił wziąć so bie
urlop7. Po wie dział więc pro ro ko wi Elia szo wi, że ten ma te raz rzą dzić aż do mo men tu
po wro tu świę te go Pio tra. Przy po mniał, że by pro rok dał do brą po go dę ko sia rzom, któ -
rzy pój dą siec łą kę. Przy głu chy Eliasz zro zu miał, że ma im dać du żą wo dę, za miast do -
brą po go dę. Dał więc desz cze. A że w tym okre sie świę ty Piotr za wsze ma urlop, każ -
de go ro ku w sia no ko sy le je deszcz.

Je sie nią przy pa da tak że świę to Za du szek, kie dy Ka szu bi od da ją cześć zmar łym.
Aby du chy mo gły się ogrzać, pa li się w pie cach. Nie wol no w tym cza sie wy le wać wo -
dy na po dwó rze ani spusz czać psów z łań cu chów, po nie waż mo gło by to roz gnie wać nie -
bosz czy ków. Obo wią zy wał za kaz przę dze nia, szy cia i za mia ta nia ze wzglę du na du sze
krą żą ce wo kół lu dzi. Za ka zy wa no tak że śpie wu i tań ca w tym dniu. Ka szu bi wie rzy li,
że wte dy wła śnie moż na wy ba wić naj wię cej po tę pio nych dusz. Wia ra w przy by wa nie
du chów z za świa tów znaj do wa ła wy raz w klech dzie opo wia da ją cej o „Cier pie niach po
śmier ci”. Po trzech dniach od swo jej śmier ci pe wien męż czy zna z Czy stej wy szedł
z gro bu i stra szył we wła snym do mu mał żon kę oraz dzie ci. Ro dzi na chło pa przez kil -
ka no cy zno si ła te nie do god no ści, aż któ re goś dnia po pro si ła jed ne go czło wie ka o po -
moc. Ten za bro nił nie bosz czy ko wi przy cho dzić i stra szyć ro dzi nę. Zmar ły bun to wał
się. Nie chciał też wy ja wić se kre tu, dla któ re go zja wia się w ro dzin nym do mu. Zdra -
dził je dy nie, że jest w rę kach złych8. Do dał też, że za pi sał swo ją du szę dia błu, więc nie
ma spo ko ju. Po le cił czło wie ko wi, aby po pro sił ro dzi nę o wy sta wie nie przy gro bow cu
nie bosz czy ka straż ni ków, któ rzy czu wać bę dą przy nim przez trzy dni i trzy no ce. Po
trzech dniach na miej sce spo czyn ku gło wy ro dzi ny, przy szła do nie go żo na wraz z dzieć -
mi. Otwo rzy ła trum nę, w któ rej na wznak le żał jej mąż. Gdy go do tknę ła, za czął się po -
ru szać. Po wie dział, że nie ma się bać. Dzie ci by ły prze ra żo ne i pła ka ły, a on od parł: – Nie
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fi gur ka Mat ki Bo skiej Sia now skiej zna le zio na zo sta ła przez mło de dziew czę ta w pa pro ci pod czas zbie -
ra nia grzy bów, ja gód i bo ró wek w le sie. Za nio sły ją do wsi, a lu dzie po sta no wi li zbu do wać dla niej ka -
plicz kę. Po la tach zbu do wa no dla fi gur ki drew nia ny ko ściół. Któ re goś dnia w świą ty ni wy buchł po żar.
Spło nę ło wszyst ko oprócz po do bi zny Mat ki Bo skiej. Miesz kań cy za nie śli cu dow ną fi gur kę do ka plicz -
ki za wsią. Na stęp ne go dnia zo ba czy li ją na tym sa mym miej scu, skąd ją wzię li. Dla te go wy bu do wa li
dla niej no wy ko ściół z drew na, któ ry po la tach zno wu spo tkał przy kry los – ude rzył w nie go pio run.
Bu dow la zno wu spło nę ła, ale fi gur ka zo sta ła bez uszczerb ku. Na czas od bu do wa nia ko ścio ła prze nie -
sio na zo sta ła do świą ty ni w Strzep czu. Po ukoń cze niu bu do wy, wró ci ła na swo je wy bra ne miej sce. Kie -
dy do wsi przy szedł no wy pro boszcz, chciał za mie nić ją na in ną, po nie waż ta mu się nie po do ba ła. Jed -
nak jak lu dzie opo wie dzie li księ dzu o wy jąt ko wo ści fi gur ki, za prze stał swo ich pla nów. I tak fi gur ka
Mat ki Bo skiej Sia now skiej stoi w ka szub skiej świą ty ni do dziś. 
7 Dla cze go w sia no ko sy za wsze pa da [w:] W wie czor nej mgle..., ibi dem, s. 41.
8 Cier pie nia po śmier ci [w:] Klech dy ka szub skie, wyb. i tłum. S. Jan ke, Ofi cy na Czec, Gdy nia -Gdańsk
1996, s. 72.
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Je seń to dlô Kaszëbów czas zwiãkszo ny robòtë na pòlu. Znóné miesz kań com tegò
re gio nu są wëkòpczi, sa nokòsë, na skùńcze nié chtërnëch òdbiwa ją sã òżni winë. Na tã
lëżnotã ro bi sã òkôzałé òżni wi nowé wiń ce. Gôdô sã, że w dzéń sa no wich żni wów wied -
no pôdô deszcz. Dlôcze tak sã dze je, wëja sniwô kartëskô òpòwiesc spi sónô ze słowôrza
Ber nar da Zëchtë: Jednégò ra zu swiãti Pio ter roz sądzył ò wzãcym so ùrlopù7. Tej pò -
wiedzôł pro rokòwi Elia szo wi, że ten mô terô rzãdzëc jaż do cza su nazôdnégò prziń -
dze niégò swiãtégò Pio tra. Przëbôcził, żebë pro rok dôł do brą pògòdã kòsa rzóm, chtërny
pùdą séc łąkã. Przëgłu chi Eliasz zroz miôł, że mô ji ma dac wiôlgą wòdã, miast do brą
pògòdã. Dôł desz cze. A że w tim cza su swiãti Pio ter wied no mô ùrlop kòżdégò rokù,
w sa nowé żni wa le je deszcz.

Je se nią przëpôdô téż swiãto Zadëszków, czedë Kaszëbi òddôwa ją czesc ùmar łim.
Żebë dëchë mògłë sã ògrzac, pôli sã w piecach. Nie wòlno w tim cza su wëlewac wòdë
na pòdwó rze ani spùszczë wac szczërzów z liń cu chów, bò mògłobë to rozgòrzëc nie -
bòszczëków. Béł téż zôkôz przãdze niégò, szëcô i za mia ta niégò z pòzdrzatkù na dësze
krą żącé wkół lëdzy. Ni mòżna bëło w tim dniu spiewac i tuń co wac. Kaszëbi wierzëlë, że
tedë mòżna wëba wic nôwiãcy pòtãpionëch dëszów. Wia ra w przëchòdze nié dëchów z za -
swia tów mia ła swòje wëra że nié w bôjce òpòwiôda ją cy ò „Cer pie niach pò smiercë”. Pò
trzech dniach òd swòji smiercë ja czisz chłop z Czësti wëszedł z kùlë i stra sził w swòji
chëczë białkã i dzecë. Fa mi liô chło pa bez pôrã no cy znosëła te nie pa sow notë, jaż jaczégòs
dnia pòprosëła jednégò czło wie ka ò pòmòc. Ten zbro nił niebòszczëkòwi przëchadac
i straszëc fa mi liã. Ùmar łi bùńtowôł sã. Nie chcôł téż pòwie dzec, dlôcze ùkô zëje sã w fa -
mi lio wim do domù. Zdra dzył blós, że je w rãkach złich8. Dodôł téż, że za pisôł swòjã dëszã
diôbłu, tej ni mô pòkù. Kôzôł czło wiekòwi pòprosëc rodzëznã ò wësta wie nié kòl grob -
nicë niebòszczëka starż ni ków, chtërny wachòwac mdą kòl niegò bez trzë dnie i trzë no -
ce. Pò trzech dniach na plac wiecznégò spikù głowë fa mi lii, przëszła do niegò biał ka razã
z dze ca ma. Òtëmkła kùlã, gdze na wznak leżôł ji chłop. Czej gò do tknãła, za czął sã
pòrëszac. Pòwiedzôł, że ni mô sã bòjec. Dzecë bëłë ùrzasłë i pła kałë, a òn rzekł: – Nie
płacz ta, złé dëchë straszëłë was mòjim całã, le ju stracëłë na de mną mòc. A terô jidz nia -
sto, jidz ta dzôtczi z Bògã. Ju wiãcy do mie nie przëchôdaj ta. Jem dostôł pòkój na wie czi
wie ków9.

Pôlëło sã wszëtkò òkróm pòdo biznë Mat czi Bòsczi. Miesz kańcë za nieslë cëdo wną figùrkã do kaplëczczi
za wsą. Nôstãpnégò dnia òbôczëlë jã na tim sa mim pla cu, skąd ka jã wzãlë. Tej wëbùdo welë dlô ni no -
wi kòscół z drew na, chtëren pò la tach znôwù pòtkôł przi kri ka wel – ùderził w niegò grzmòt. Bùdo wla
znôwù sã spôlëła, le figùrka òsta nie znisz czonô. Na czas òdbùdo wa niégò kòsco ła prze nie sonô òsta do
swiąt nicë w Strzep czu. Pò skùńcze nim bùdowë, przëszła nazôd na swój wëbró ny plac. Czedë do wsë
przëszedł no wi probòszcz, chcôł za mie nic jã na ji nã, bò ta jemù sã nie wi dza. Rów nak jak lëdze òpòwie -
dzelë ksãdzu ò òsoblëwòscë figùrczi, za przestôł swòjich pla nów. I tak figùrka Mat czi Bòsczi Swiónowsczi
sto ji w kaszëbsczi swiąt nicë do dzys. 
7 Czemù to w sa nowé żni wa wied no padô [w:] W wie czór ny dôce..., ibi dem, s. 41.
8 Cer pie nia pò smiercë [w:] Kaszëbsczé pòwiôstczi, wëb. i tłum. S. Jan ke, Òfi cy na Czec, Gdi nia -
-Gduńsk 1996, s. 72.
9 Ibi dem.
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płacz cie, złe du chy stra szy ły was mo im cia łem, ale już stra ci ły na de mną moc. A te raz
idź nie wia sto, idź cie dzia tecz ki z Bo giem. Już wię cej do mnie nie przy chodź cie. Otrzy -
ma łem spo kój na wie ki wie ków9.

Zi mą w wi gi lij ny wie czór cho dzi ły gwiż dże i ko lęd ni cy. Na syl we stra zaś mło dzież
mo gła pła tać fi gle, na któ re nie na le ża ło się gnie wać. Sta rzy Ka szu bi opo wia da li so bie
nie raz nie co hu mo ry stycz ne opo wie ści zwią za ne z Gwiazd ką. Ze słow ni ka Ber nar da
Sych ty Grze gorz Schram ke wy szu kał po da nie „O tym, jak ludz cy ko lęd ni cy dia bel -
skich spo tka li.” Na tu chliń skich wy bu do wa niach w pew nym ja rze spo tka ły się dwie
gru py ko lęd ni ków. Jed na z nich nie by ła praw dzi wa, bo by ły to prze bra ne dia bły. Dru -
ga gru pa o tym nie wie dzia ła, więc kie dy do wie dzia ła się, że tam ci chcą na nich ude -
rzyć, po sta no wi ła z ni mi wal czyć. Jed nak za raz po tem je den z chłop ców zo ba czył spod
szat nie praw dzi wych ko lęd ni ków dia bel skie ko py ta i ku rze sto py, a na gło wie jed ne go
z nich wi dać by ło ro gi. Chło pak za czął gło śno śpie wać „Kto się w opie kę”, po czym
przy łą czy li się do nie go współ to wa rzy sze i za śpie wa li jed nym gło sem. Dia bły za czę ły
ucie kać, aż się za ni mi ku rzy ło. Kie dy by ły już dość da le ko w le sie, roz re cho ta ły się
tak moc no, że aż las się za trząsł. 

Po spo ży tej wi gi lij nej wie cze rzy Ka szu bi reszt ki je dze nia od da wa li zwie rzę tom,
któ re po noć te go dnia prze ma wia ją ludz kim gło sem, ale nie moż na ich pod słu chi wać,
po nie waż to mo gło by przy nieść Ka szu bom nie szczę ście. Dba no rów nież o przy ro dę.
Uka zu je to opo wieść Sych ty „O grusz ce, któ ra w Wi gi lię kwi tła”. Na mie dzy dzie lą cej
po la miesz kań ców Tu chli na ro sła sta ra gru sza. Co ro ku w Wi gi lię lu dzie szli ją ob wią -
zy wać po wró słem ze sło my, aby mia ła do bre ob ro dze nie owo ca mi w przy szłym ro ku.
Ona wte dy się za zie le nia ła i wy pusz cza ła prze pięk ne kwia ty. Nad ra nem li ście i kwia -
ty le ża ły na zie mi. Lu dzie, któ rych po la od dzie la ła, za czę li się o tę mie dzę kłó cić. Kie -
dy cią gnę li się po są dach, gru sza za czę ła usy chać. Obec nie już jej tam nie ma. Au tor
le gen dy koń czy swo je wspo mnie nie sło wa mi: Tak to na Bo że Na ro dze nie cie szy się
każ de stwo rze nie10.

Nie któ re z przy to czo nych zwy cza jów i zwią za nych z ni mi wie rzeń kul ty wo wa ne są
do dziś. Jed nak czę sto wie le z nich idzie już w za po mnie nie. Tym cza sem Prze my sław
Ła gosz pod kre śla, że uczest nic two ca łych ro dzin i lo kal nych spo łecz no ści w ob rzę do -
wo ści świąt jest czyn ni kiem nie zwy kle in te gru ją cym i wzmac nia ją cym lud ność Ka szub
na tle in nych grup re gio nal nych11. War to za tem sta rać się o za cho wa nie tra dy cji, któ ra
sta no wi o ka szub skiej toż sa mo ści.     

BI BLIO GRA FIA
Cey no wa J., Do bro zwy cię ża. Le gen dy z Ka szub i Po mo rza, Zrze sze nie Ka szub sko-Po -

mor skie Za rząd Głów ny, Gdańsk 1985.
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9 Ibi dem.
10 O grusz ce, któ ra w Wi gi lię kwi tła [w:] W wie czor nej mgle..., ibi dem, s. 154.
11 Wstęp [w:] P. Ła gosz, Bo że Na ro dze nie w tra dy cji ka szubskiej, Szopa 2008, s. 9.

ZKP_biuletyn_cz2:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:13  Page 228



BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Re fe ratë 229

Zëmą w wi lio wi wie czór chòdzëłë gwiż dże i kòlãdnicë. A na syl we stra mło dze zna
mògła ro bic psotë, na chtërne ni mòżna sã bëło gòrzëc. Stôri Kaszëbi òpòwiôdelë so
nierôz përznã szpòrtowné òpòwiôstczi sparłãczoné z Gwiôzdką. Ze słowôrza Ber nar -
da Zëchtë Grégòr Schram ke wëszukôł pòwiôdakã „Ò tim jak lëdzkô gwiôzdka diôbel -
ską pòtka ła.” Na tëchliń sczich pùstkach w jed nym ro wie pòtkałë sã dwie gwiôzdczi.
Jed na z nich nie bëła prôwdzëwô, bò bëłë to prze bróné biése. Drëdżé kar no ò tim nie
wie dza ło, tej czedë do wie dza ło sã, że tam ti chcą na nich ùderzëc, téż chca ło z ni ma sã
biôtkòwac. Rów nak zarô pòtem je den z knôpów òbôcził spòd ruch nów nieprôwdzëwi
gwiôzdczi dia bel sczé koń sczé i kùrzé no dżi, a na gło wie jednégò z nich wi dzec bëło
ro dżi. Knôp za czął gło sno spie wac „Chto sã w òpiekã”, pò czim przëłączëlë sã do niegò
drëchòwie i za spiéwelë jed nym głosã. Diôbłë zaczãlë ùce kac, jaż sã za ni ma kùrzëło.
Czedë bëlë ju dosc da lek w le se, rzechòtełë sã tak mòckò, że jaż las sã za trzisł. 

Pò zje dzo ny wi lio wi wie cze rzi Kaszëbi òstat czi z je dze niégò òddôwelë zwierzãtóm,
chtërne pòdług wie rze niów tegò dnia przemôwia ją lëdzczim głosã, le ni mòżna jich
pòdsłëchò wac, bò to mògłobë przëniesc Kaszëbóm nie szczescé. Lëdze mielë téż starã
ò nôtërã. Pòkazëje to òpòwiesc Ze chtë „Ò krëszce, co w Wilëjã kwi tła”. Na miedzë dze -
lą cy pòla miesz kań ców Tëchlë na ro sła stôrô krëszka. Kòżdégò rokù w Wilëjã lëdze
szlë jã òbwiązëwac sło mą, żebë mia wie le brza du w przińd nym rokù. Òna tedë sã za -
ze le nia ła i wëpùsca prze piãkné kwiatë. Nad renã lëstë i kwiatë bëłë z ni òpadłé. Lëdze,
chtërnëch pòla òddze la ła, zaczãlë sã ò tã miedzã kłócëc. Czedë cygnãlë sã pò są dach,
krëszka ùsy cha. Terô ju ji tam ni ma. Aùtór le geńdë kùńczi swój wspòmink sło wa ma:
Tak to wéj na Bòże Na ro dze nié ce szi sã wszëtkò stwòrze nié10.

Niëchtërne z òpi sónëch zwëków i zrze szonëch z ni ma wie rze niów kùltiwòwóné są
do dzys. Rów nak czãsto wie le z nich ji dze ju w zabôcze nié. Tim czasã Prze mis łôw Łagòsz
pòdczor chiwô, że nôleż nictwò ca łich fa mi liów i môlo wich spòle znów w òbrządkòwòscë
swiãtów je rësznikã ba ro parłãczą cym i zmòcni wa ją cym Kaszëbów na spòdlim ji nych
re gio nal nych kar nów11. Tej wôrt je miec starã ò ùtrzi ma nié tra di cji, chtërna zna czi
kaszëbską ju wer notã. 
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Za rząd Głów ny, Rok XIII, nr 2 (67), Gdańsk 1976. 
Schram ke G. J., R. Struck, Le gen dy ry bac kie, Re gion, Gdy nia 2001.
Stro ny in ter ne to we: 
http://www.rast ko.net/rast ko -ka/con tent/view/273/32/.
http://szko la.in ter kla sa.pl/f019/stro na/pol/je sien.html.
W wie czor nej mgle. Nie sa mo wi te opo wie ści z Ka szub ze słow ni ka Sych ty, oprac. ka -

szub skie i adapt. w j. pol skim G. J. Schram ke, Re gion, Gdy nia 2008.
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Re gliń sczi R. A., Le geńdë Kartësczi Ze mi, Re gion, Gdi nia 2000.
Samp J., Mi ste rium òfiarnégò ptôcha [w:] Pòme ra niô. Kaszëbkò-Pòmòrsczé Zrze sze -

nié Przédnictwò, Rok XIII, nr 2 (67), Gduńsk 1976. 
Schram ke G. J., R. Struck, Rëbacczé le geńdë, Re gion, Gdi nia 2001.
W wie czór ny dôce. Niestwòrzoné òpòwiôstczi z Kaszëbsczi ze Słowôrza Zëchtë, kaszëb-

sczé òprac. i adapt. w pòlsczim j. G. J. Schram ke, Re gion, Gdi nia 2008.
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To masz Fop ke

Ro la zwie rząt 
w ka szub skim ro ku ob rzę do wym

Opra co wa nie ni niej sze sta no wi pró bę ze bra nia i przy po rząd ko wa nia po szcze gól nym
wy da rze niom ka szub skie go ro ku ob rzę do we go zwią za nych z ni mi zwie rząt wraz z okre -
śle niem ich funk cji i sym bo li ki. Po rzą dek pra cy opar łem na ka len da rzu li tur gicz nym.
Na koń cu przy wo ła łem te ma ty kę po grze bo wą i we sel ną. 

Wraz ze świę ta mi Bo że go Na ro dze nia zwie rzę ta go spo dar skie prze ma wia ją ludz kim
gło sem1, a w skład gwiazd ki, czy li gru py bo żo na ro dze nio wych ko lęd ni ków wcho dzą
m.in.: ba ran, bo cian i ko za2. „Z gwiôzdką co le ma ło chòdzy kóń”3.

W ka szub ski wie czór syl we stro wy wy ga nia się sta ry rok. Czy ni się to za po mo cą
in stru men ta rium per ku syj ne go w po sta ci ko ła tek, grze cho tek i dzwon ków. Uży wa jąc
ich, wo ła się m.in.: „jãdrzné jab ka, jãdrzné krëszczi” oraz wy mie nia się wszyst kie zwie -
rzę ta obec ne w go spo dar stwie: jãdrzné gą sąt ka, ka cząt ka, ce ląt ka, ja gniąt ka...4. W Łeb -
czu te go dnia ru szał po chód z ko niem5.

Świ nia wy stę pu je na Ka szu bach w wi gi lię Trzech Kró li (wła ści wie jej kon su mo wal -
na część). W zwy cza ju „chòdze niô pò Szczodrôkach” pa ste rze ob cho dzą cy do mo stwa
go spo da rzy śpie wa li: 

„Do bri wie czór, szczo dri wie czór! 
Nóm pòwiôda ją, że tu rogôle pie czą; 
A jeżlë nié rogôla, to tej chle ba gléń;
Wa sza dësza mdze szczo droblëwi mia ła dzéń!
A je żelë nié chle ba gléń, to kòrszczôk ma sła –
Wa sza dësza mdze sã do brze w nie bie pa sła...
A nié kòrszczôk ma sła, to swi niégò ca ła  –
Wa sza dësza mdze sã do brze w nie bie mia ła!”6

1 R. Ostrow ska, I. Tro ja now ska, Be de ker ka szub ski, Gdańsk, 1978, s. 124.
2 R. Ostrow ska, I. Tro ja now ska, Be de ker ka szub ski, Gdańsk, 1978, s. 145.
3 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. II, s. 197.
4 R. Ostrow ska, I. Tro ja now ska, Be de ker ka szub ski, Gdańsk, 1978, s. 413.
5 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. II, s. 198.
6 R. Ostrow ska, I. Tro ja now ska, Be de ker ka szub ski, Gdańsk, 1978, s. 415.
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Tomôsz Fóp ka

Rolô zwierzãt 
w kaszëbsczim òbrzãdo wim rokù

Hewòtné òpra co wa nié je pró bą ze bra niô i przëpòrządkòwa niô po sob ny ma wëda rze -
nio ma kaszëbsczégò òbrzãdowégò rokù zrze szo nych z ni ma zwierzãt razã z òkre sle -
nim jich fùnkcje i symbòli czi. Sztur prôcë òpiar ti je na lëtur gicz nym kalãdôrzu. Na
kùńcu jem przëwòłôł te ma tikã pògrzebòwą i wie sel ną. 

Razã z Gòda ma  chòwa prze môwiô lëdzczim głosã1, a w skłôd gwiôzdczi, to je kar -
na gòdowëch kòlãdo wni ków, wchòdzą m.jin. ba ran, bòcón i kòza2. „Z gwiôzdką co le -
ma ło chòdzy kóń”3.

W kaszëbsczi syl we stro wi wie czór wëgòniwô sã stôri rok. Czëni sã to za pòmòcą
perkùsyjnégò jin stru men ta rium w po sta cjach: klekòtków, grochòrków i zwòn ków. Ùżi -
wa jącë jich wòłô sã m.jin. „jãdrzné jab ka, jãdrzné krëszczi” a wëmie niwô sã wszëtczé
zwierzãta z gbùrstwa: jãdrzné gą sąt ka, ka cząt ka, ce ląt ka, ja gniąt ka...4. W Łeb czu te go
dnia rëszôł pòchód z kòniã5.

Swinia, dokładno to, co dô sã z ni zjesc, wëstãpiwô na Kaszëbach w wiliją Trzech
Królów. W zwëkù „chòdze niô pò Szczodrôkach” pa stu rze òbchòdzą cy chëczë gbùrów
spiéwelë: 

„Do bri wie czór, szczo dri wie czór! 
Nóm pòwiôda ją, że tu rogôle pie czą; 
A jeżlë nié rogôla, to tej chle ba gléń;
Wa sza dësza mdze szczo droblëwi mia ła dzéń!
A je żelë nié chle ba gléń, to kòrszczôk ma sła –
Wa sza dësza mdze sã do brze w nie bie pa sła...
A nié kòrszczôk ma sła, to swi niégò ca ła  –
Wa sza dësza mdze sã do brze w nie bie mia ła!”6.

1 R. Ostrow ska, I. Tro ja now ska, Be de ker ka szub ski, Gdańsk, 1978, s. 124.
2 R. Ostrow ska, I. Tro ja now ska, Be de ker ka szub ski, Gdańsk, 1978, s. 145.
3 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. II, s. 197.
4 R. Ostrow ska, I. Tro ja now ska, Be de ker ka szub ski, Gdańsk, 1978, s. 413.
5 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. II, s. 198.
6 R. Ostrow ska, I. Tro ja now ska, Be de ker ka szub ski, Gdańsk, 1978, s. 415. 
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U schył ku XIX wie ku w so bo tę przed za pu sta mi na za ba wach wiej skich po ja wiał
się tzw. „zôpùstny kóń”7.

Kro wa za to łą czy w przy sło wiu kil ka świąt: „Do Gro micz ny mùszi kro wie starczëc
słomë jicz ny, a na Jastrë, czej Pan Jezës zmar twi chw sta je, tej òna ju pléw do sta je. A czej
ju môj swòjim deszczã da je ze mi pic, tej dlô krów czi w chléwie ni ma nic. Na swiãtégò
Ja na kro wa ju nie do sta je sa na.”8.

Na Wiel ka noc, w po nie dzia łek po ja wia się wiel ka noc ny za ją czek, „któ ry w sa dzie
czy w dre wut ni pod rzu ca dzie ciom ko lo ro we ja jecz ka – cu kier ki”9. Wcze śniej, w Wiel -
ką So bo tę świę co no po tra wy, m.in. z ryb. Na Świę ta Zmar twych wsta nia Pań skie go
(rów nież na Bo że Na ro dze nie czy też we se la) pie czo no ciast ka w po sta ci ryb, któ ry mi
dzie lo no się jak opłat kiem10. 

Sto sun ko wo wie le miej sca w li te ra tu rze po świę ca się ob rzę do wi „ści na nia ka ni”-
pta ka z ro dzi ny ja strzę bio wa tych. Pi sa li o nim m.in. Flo rian Cey no wa, Jan Kar now -
ski, Jan Pa tok, Jan Romp ski, Bo le sław Fac czy współ cze śni, np. Je rzy Samp. Ści na -
nie ka ni od by wa ło się w przed dzień św. Ja na (23 czerw ca). Za co ka ra no bied ne stwo -
rze nie? Za to, za co krzy żu je się dziś wciąż na no wo Je zu sa z Na za re tu. Lu dzie łak ną
roz le wu krwi, je śli nie rze czy wi ste go – to wy ima gi no wa ne go. Po wo dem uśmier ca nia
pta ka by ła le gen da, we dług któ rej ka nia by ła kie dyś ko bie tą, któ ra... od mó wi ła po da -
nia wo dy Je zu so wi i św. Pio tro wi, gdy jesz cze obaj pa no wie wę dro wa li po świe cie.
Mó wi ło się też, że pod pió ra mi ka ni kry je się zła cza row ni ca, któ ra czy ni szko dę do -
mo we mu ptac twu i... ma zły wpływ na dziew czę ta... Na le ża ło więc ją uka rać. Na Kę -
pie Oksyw skiej za no to wa no przy sło wie: „Na bro ił, a te raz boi się jak ka nia na świę te -
go Ja na”. Na po la nie, pla cu wzno szą cym się nad wsią, przy wią zy wa no ka nię do żer -
dzi. Wno szo no ją ce re mo nial nie na oczach miesz kań ców wsi. Mów ca - oskar ży ciel od -
czy ty wał li stę win, sę dzia wy da wał wy rok a kat czy nił swo ją po win ność. Po wszyst kim
lu dzie z ulgą i ra do ścią po grą ża li się w za ba wie. Ka ta log win był co ro ku ak tu ali zo -
wa ny i za wie rał prze wi nie nia człon ków miej sco wej spo łecz no ści. Waż na w tym ob -
rzę dzie by ła czer wień. Naj pierw by ła to krew ka ni, któ rą póź niej za stę po wa no ku -
rą, wro ną bądź gli nia ną fi gur ką. We Wła dy sła wo wie za miast ka ni słu ży ła czer wo na 
pi wo nia11. Daw niej ści na nie ka ni sta no wi ło tak że ro dzaj ini cja cji, wej ścia no we go
w krąg gru py pa ste rzy. Tak by ło w Strzel nie. Czte rech przy stę pu ją cych dzie li ło się ro -
la mi: kró la, ka ta, sę dzie go i soł ty sa. Po ścię ciu roz brzmie wa ła or kie stra, a chłop cy 
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7 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. II, s. 198.
8 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. II, s. 262.
9 R. Ostrow ska, I. Tro ja now ska, Be de ker ka szub ski, Gdańsk, 1978, s. 168.
10 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. II, s. 305.
11 R. Ostrow ska, I. Tro ja now ska, Be de ker ka szub ski, Gdańsk, 1978, s. 425-426.
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Pòd kùńc XIX stalatégò w sobòtã przed zôpùsta ma na mùzy kach  – wiej sczich za -
ba wach – pojôwiôł sã tzw. „zôpùstny kóń”7.

Kro wa za to łą czi w przësło wiu czi le swiãt: „Do Gro micz ny mùszi kro wie starczëc
słomë jicz ny, a na Jastrë czej Pan Jezës zmar twi chw sta je, tej òna ju pléw do sta je. A czej
ju môj swòjim deszczã da je ze mi pic, tej dlô krów czi w chléwie ni ma nic. Na swiãtégò
Ja na kro wa ju nie do sta je sa na.”8.

Na Jastrë, w pòniedzôłk pòjôwiô sã ja stro wi zajck, „któ ry w sa dzie czy w dre wut -
ni pod rzu ca dzie ciom ko lo ro we ja jecz ka -cu kier ki”9. Chùtczi, w Wiôlgą Sobòtã swiã -
conô bëła m.jin. jôda z rëbów. Na Jastrë (téż na Gòdë czë téż na wie se la) bëłë piekłé
kùszczi w pòsta cji rëbów, ja czi ma bëło dze loné jak òpłôtkã10.

Dosc tëli pla cu w lëte ra tu rze pòswiãcywô sã òbrzãdo wi „scy na niô ka nie”– ptôcha
z fa mi lie ja strzëbòwatëch. Pi selë ò nim m.jin. Flo rian Cey no wa, Jan Kar now sczi, Jan
Pa tok, Jan Rómp sczi, Bòle sław Fac, czë terôcza sni, np. Je rzi Samp. Scy na nié ka nie
òdbi wa ło sã w przeddzéń sw. Ja na (23 czer wiń ca). Za co biédné stwòrze nié bëło kôróné?
Za to, za co krziżëje sã dzys wcyg na nowò Jezësa z Na za re tu. Lëdze chcą roz lewù krwi,
żelë nié ja wernégò – to ùro jonégò. Pòwòdã usmier cy wa niô ptôcha bëła le geń da, pòdług
ja czi ka nia bëła czedës biał ką, jakô... òdmó wi ła pòda niô wòdë Jezëso wi i sw. Pio tro wi,
czej jesz oba ji chło pi wa nożëlë pò swie ce. Mó wi ło sã téż, że pòd pió ra ma ka nie krëje
sã złô cza row ni ca, co czëni szkòdã ptôszi chòwie i... mô złi wpłiw na dzéwczãta...
Przënôléga ło tej jã ùkarac. Na Òksëwsczi Kãpie za pi sóné òsta ło przësło wié: „Na bro jił,
a terô bo ji sã jak ka nia na swiãtégò Ja na”. Na łą ce, pla cu wznôszi wa ją cym sã na de wsą
ka nia bëła przëwią zy wónô do sza cha. Bëła ce re mó nial no wno szi wó no na oczach miesz -
kań ców wsë. Mów ca -obskôzëcél òdczëtiwôł lëstã prze wi nów, sãdza wëdôwôł wërok
a kat czënił swo jã pòwin nosc. Pò wszëtczim lëdze z ùlgą i re do scą pògrą żi welë sã w za -
ba wie. Spisënk prze wi nów béł co rokù ak tu ali zo wó ny i miôł w se prze wi nie nia nôleż -
ni ków môlo wi spòlëznë. Wôżnô w tim òbrzãdze bëła czer wiéń. Nôpier wi bëła to krew
ka ni, chtërnã pó zni zastãpilë kùrą, wro ną abò glënia ną figùrką. We Wiôldzi Wsë za ka -
niã słu żił czer wio ny bùjón11. Dôwni scy na nié ka nie bëło téz mòdłã ji ni cjacje, wejscô
nowégò w krąg kar na pa stu rzów. Tak bëło w Strzel nie. Sztërzech przëstãpi wa jącëch
dzielëło sã ro la ma: kró la, ka ta, sãdzégò i szôłtësa. Po scãcym roz brzmiéwa ła òrke stra
a knôpi pòdôwalë dzéwczãto ma swòje mùce, jaczé òne stro iłë wstąż ka ma. Brak wstąż -
czi òznôczôł dlô ka wa le ra ca ło wie czórné tuń cowé so lo12.

7 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. II, s. 198.
8 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. II, s. 262. 
9 R. Ostrow ska, I. Tro ja now ska, Be de ker ka szub ski, Gdańsk, 1978, s. 168. 
10 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. II, s. 305. 

11 R. Ostrow ska, I. Tro ja now ska, Be de ker ka szub ski, Gdańsk, 1978, s. 425–426.
12 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. II, s. 30.
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po da wa li dziew czę tom swo je czap ki, któ re one stro iły wstąż ka mi. Brak wstąż ki ozna -
czał dla ka wa le ra ca ło wie czor ne so lo ta necz ne12.

Pies zwią za ny jest z po grze bem. Wie rzo no, że pies wi dzi du szę umie ra ją ce go. Czło -
wiek mo że ją tak że uj rzeć, pa trząc psu w ucho lub mię dzy uszy. We dług wie rzeń ogól -
no sło wiań skich du sze lu dzi, zwłasz cza te po ku tu ją ce, mo gą przy brać po stać zwie rzę -
cia, w tym psa13. Po stać pta ka przyj mu je du sza wy la tu ją ca z cia ła umie ra ją ce go oraz
du sza dziec ka nie ochrz czo ne go14. Za wróż bę śmier ci przyj mu je się pie ją cą ku rę, zwłasz -
cza w po łu dnie. Dla za po bie że nia ewen tu al ne mu nie szczę ściu na le ży ku rze na tych miast
uciąć łeb15. Dro gę w za świa ty zna koń. Je go grze ba nie no gą sym bo li zu je ko pa nie gro -
bu. Sen o ka rych ko niach wiesz czy ża ło bę16.

We se le. Ka szub ska ko bie ta za nim wyj dzie za mąż, po siąść mu si sze reg umie jęt no -
ści. Na le ży do nich ho dow la gę si: „Dzéwczã, co nie pòtra fi ùchòwac gãsy, nie je zdatné
do żeńbë”17. „Swi nim gównã pùszczac” od no si ło się zaś do za le ca nia się18. Ry chłe za -
mąż pój ście gwa ran to wa ło ka szub skim dziew czę tom ugry zie nie przez psa, a ka wa le -
rom przez... su kę19. Ze zmia ną sta nu mał żeń skie go sko ja rzyć moż na tak że ko zę, pchłę,
sar nę i ku rę. Dziew czę, któ re mu nie po wio dło się za mąż pój ście, bę dzie po śmier ci pa -
sać ko zy przed bra ma mi pie kieł20. Sta rym ka wa le rom przy pa da w udzia le zaś pa sie nie
pcheł. Pod czas za rę czyn „go nio no sar nę”, czy li na rze czo ny mu siał roz po zna wać na -
rze czo ną okry tą płach tą po śród in nych dziew cząt okry tych po dob nie21. Je śli pod -
czas za rę czyn ob rącz ka spa dła na zie mię, to wten czas „kùrë roz dra pałë wie selé”22, czy -
li we se le nie do cho dzi ło do skut ku. Dla te go też ku ra nie wcho dzi w skład wy pra wy
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12 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. II, s. 30.
13 J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je na tle po rów naw czym, Wej he ro wo, 1989,
s. 27.
14 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. IV, s. 214.
15 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. II, s. 301.
16 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków,
1968, t. II, s. 197.
17 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. II, s. 309.
18 J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je na tle po rów naw czym, Wej he ro wo, 1989,
s. 164.
19 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. IV, s. 262.
20 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. II, s. 222.
21 J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je na tle po rów naw czym, Wej he ro wo, 1989,
s. 165.
22 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. I, s. 235.
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Pies zrze szo ny je z pògrzebã. Bëło wie rzoné, że pies wi dzy dëszã ùmie ra jącégò.
Czło wiek mòże jã téż ùzdrzec zdrzącë psu w ùchò abò midzë ùszë. Pòdług òglowòsło -
wiań sczich wie rze niów dësze lëdzy, w ca łoscë te pòkùtu jącé, mògą przëbrac pòsta cją
zwierzãca, w tim psa13. Po stacją ptôcha przëjimô dësza wëla ti wa jącô z ca ła ùmiéra -
jącégò a dësza dzec ka nieòchrzconégò14. Za wróżbã smiercë przëjimô sã pie ją cą kùrã,
w ca łoscë na pôłnié. Cobë òdnëkac, nie szczescé mùszi kùrze natëchsto pach ùcąc łeb15.
Drogã na nen swiat znô kóń. Jegò grze ba nié szpérą symbòlizëje kòpa nié grobù. Sen
o czôrnëch ko niach (fók sach) wró żi ża łobã16.

Wie selé. Kaszëbskô biał ka niglë sã òże ni mùszi roz miôc ro bic przë gbùrstwie. Nôle -
żi do te chòwa nié gãsów: „Dzéwczã, co nie pòtra fi ùchòwac gãsy, nie je zdatné do żeń -
bë”17. „Swi nim gównã pùszczac” òdnoszëło sã do wrëjo wa niô18. Chi żi òżenk zagwës -
ni wa ło kaszëbsczi ma dzéwczãto ma ką se nié przez psa, a ka wa le ro ma przez... sëkã19. Ze
zmia ną mał żeń sczégò sta nu skòjarzëc ji dze téż kòzã, pchłã, sarnã i kùrã. Dzéwczã,
chtërnémù nie wëszedł òżenk, bãdze pò smier cy pasac kòzë przed pór to ma pie kłów20.
Stôri ma ka wa le ró ma przëpôdô w ùdzélu pôsa nié pchłów. Òbczas zrãkòwin miéwelë bëlë
„gònioné sarnã”, to je kawalér mùszôł roz po zna wac brutkã òbkrëtą płôchtą pòstrzód
jinëch dzéwczãt òbkrëtëch pòdo bno21. Żelë òbczas zrãkòwi nów òbrącz ka spa dła na ze -
miã, to tedë „kùrë roz dra pałë wie selé”22, to je wie selé nie dochòdzëło do skùtkù. Dlôtegò
téż kùra nie nôle żi do spòsobù, „bò mògła bë mło dim roz grze bac szczescé”23. W òpi -
sënkù skróm noscë pòsa gu ùżi welë ko nia: „kùlawégò kònia do stac”24 czë wspòmi nó ny

13 J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je na tle po rów naw czym, Wej he ro wo, 1989,
s. 27. 
14 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. IV, s. 214. 
15 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. II, s. 301. 
16 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. II, s. 197.
17 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. II, s. 309.
18 J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je na tle po rów naw czym, Wej he ro wo, 1989,
s. 164.
19 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. IV, s. 262.
20 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. II, s. 222. 
21 J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je na tle po rów naw czym, Wej he ro wo, 1989,
s. 165.
22 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. I, s. 235.
23 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. II, s. 301.
24 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. II, s. 295.
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we sel nej, „bò mògłabë mło dim roz grze bac szczescé”23. Skrom ność po sa gu okre śla-
 no z uży ciem ko nia: „kùlawégò kònia do stac”24 czy wspo mnia nej ko zy: „do stac kòzã
i pôl”25. Druż ba za pra sza ją cy go ści na we se le prze miesz czał się kon no. Pod czas za ba -
wy we sel nej po ja wia ły się róż ne masz ka ry, sym bo li zu ją ce lu do wy świat ma gii. Jed ną
z nich był od no to wa ny w Chwasz czy nie „wie sel ny bùla”- byk, któ ry swym prze raź li -
wym ry kiem wzbu dzał strach pan ny mło dej i dru hen. Tam że wy stę po wał rów nież „wie -
sel ny kóń”, któ re go w mil cze niu wpro wa dza no na sa lę po głów nym po sił ku. To wa rzy -
stwo do peł nia ła „wie selnô kòza”, któ ra wszyst kich bo dła26. Wśród „zwie rzę cych” tań -
ców we sel nych na le ży wy mie nić „kùrzi tuńc”, pod czas któ re go przed sta wia no go spo -
się wśród kur. Dzia ło się to do tak tu na 2/427. Na we sel nym sto le nie mo gło za brak nąć
ryb. Przede wszyst kim by ły to: wę gorz, ło soś, flą dra i śle dzik. Pierw szeń stwo w ich
spo ży ciu mie li no wo żeń cy28. Na tu ral ną ko le ją rze czy po ślu bie i we se lu po ja wia ły się
w sta dle mał żeń skim dzie ci. Za nim to na stą pi ło, uką sze nie przez pszczo łę we śnie ozna -
cza ło de flo ra cję29, a sa mą cią żę zwia sto wa ły tak że pszczo ły – „pszczołë jã pògrëzłë”,
trzmiel - „brzmiôl jã ką sył”, bo cian - „bòcón jã wëklepôł” lub „bòcón jã w kòla no szczip -
nął”, ko za - „kòza jã pòbòdła”, wę gorz - „wãgòrz jã ką sył”, żmi ja - „żni ja jã kąsëła” (po -
dob nie „slëmiéń”, czy li pa da lec). Za cią żę od po wia da ły tak że po spo łu bo cian i żmi ja -
„bòcón żmnijã spùscył na klin a òna jã schwëcëła”30. Po ród ko ja rzo ny jest z pszczo ła -
mi: „Ù nich sã pszczołë dzys ro ją”31.

Cie ka wy za bieg ma gicz ny zwią za ny jest z ożen kiem wdow ca. „Czej gdówc sã że -
ni, a ta jegò nowô biał ka prze no sy sã do niegò, to òna pòwin na nôprzód czôrnégò
kòta wpùscëc bez òkno a tej sa ma bez òkno wlezc, żebë òszëkac to złé, co co jã mia -
ło spòtkac”32. Po wąt pie wa nie, zwłasz cza w wy pad ku wy cho dzą cej za mąż pan ny

238 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

23 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. II, s. 301.

24 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. II, s. 295.
25 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. III, s. 40.

26 J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je na tle po rów naw czym, Wej he ro wo, 1989,
s. 173.
27 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. II, s. 302.

28 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. IV, s. 305.

29 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. V, s. 34.
30 J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je na tle po rów naw czym, Wej he ro wo, 1989,
s. 167.
31 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. IV, s. 211.
32 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. II, s. 219.
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kòzë: „do stac kòzã i pôl”25. Druż ba rôczą cy gòscy na wie selé jachôł na kòniu. Òbczas
wie selô pòjôwiałë sã różné strôszczi, symbòlizëjącé lëdo wi swiat ma gie. Jed nym z nich
béł za pi só ny w Chwasz czë nie „wie sel ny bùla” – bik, ja czi swim prze razlëwim rëkã
wzbùdzywôł strach mło di pannë i przëdón ków. Tam wëstãpòwôł téż „wie sel ny kóń”,
co gò w mil cze nim bëło wprowôdzóné na salã pò głów nym môl tëchù. To warzëstwò do -
peł ni wa ła „wie selnô kòza”, jakô wszëtczich bòdła26. Strzód „zwierzãcëch” wie selnëch
tuń ców przënôlégò wëmie nic „kùrzi tuńc”, w ja czim przedstôwiônô bëła gòspòdëni
pòstrzód kùrów. Dze ja ło się to do tak tu na 2/427. Na wie sel nym sto le ni mògło za brak -
nąc rëbów. Przede wszëtczim bëłë to: wãgòrz, ło sos, bańt ka i slédzk. Pierszéństwo
w ich zje dze nim mielë naòże ni28. Na tu ral nym turã pò slëbie i wie se lim pòjôwiałë sã
dzecë. Niglë do te do szło, ùżarcé przez pszczołã w spikù òznôcza ło de flo ra cją29 a sa -
mą cążã zwia sto wałë: téż pszczołë – „pszczołë jã pògrëzłë”; przmiel  – „brzmiôl jã ką -
sył”; bòcón  – „bòcón jã wëklepôł” abò „bòcón jã w kòla no szczip nął”; kòza  – „kòza
jã pòbòdła”; wãgòrz   – „wãgòrz jã ką sył”; żni ja   – „żni ja jã kąsëła” (pòdo bno „slëmiéń”,
to je pa dalc). Za cążã òdpòwiôdałë téż do grëpë wzãté bòcón i żni ja   – „bòcón żmnijã
spùscył na klin a òna jã schwëcëła”30. Po ród parłãczo ny je z pszczo ła ma: „Ù nich sã
pszczołë dzys ro ją”31.

Cze ka wi ma gicz ny za biég zwią zó ny je z òżenkã gdów ca. „Czej gdówc sã że ni, a ta
jegò nowô biał ka prze no sy sã do niegò, to òna pòwin na nôprzód czôrnégò kòta wpùscëc
bez òkno a tej sa ma bez òkno wlezc, żebë òszëkac to złé, co co jã mia ło spòtkac”32.
Pòwąt pié wa nié, w ca łoscë w przëtrôfkù że nia cy sã stôri pannë wërôżi wóné bëło tak:
„Òna sã mdze że ni ła. Z kim? Chòba z kòtã”33.

Zakùńczã „psym” ak ceńtã. Móm nôdzejã, że to co wëżi na pi sóné nie mdze „psu na
bùdã” i że nie bãdze tak, że „pies z kùla wą no gą” nie pòfa tigùje sã, żebë to przëczë-
tac. Tfù! Na psa ùrok!

25 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. III, s. 40.
26 J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je na tle po rów naw czym, Wej he ro wo, 1989,
s. 173. 
27 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. II, s. 302.
28 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. IV, s. 305. 
29 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, 
t. V, s. 34.
30 J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie rze nia i zwy cza je na tle po rów naw czym, Wej he ro wo, 1989,
s. 167. 
31 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968, str. 211
32 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław -War sza wa -Kra ków, 1968,
t. II, s. 219. 
33 tam że

ZKP_biuletyn_cz3:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:16  Page 239



w star szym wie ku, wy ra ża no na stę pu ją co: „Òna sã mdze że ni ła. Z kim? Chòba
z kòtã”33.

Za koń czę „psim” ak cen tem. Tu szę, że ma te riał po wyż szy nie oka że się być „psu na
bùdã” i że nie bę dzie tak, że „pies z kùla wą no gą” nie po fa ty gu je się, aby go prze czy -
tać. Tfu! Na psa urok!
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33 tam że
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Le szek Se lin

Ro śli ny a rok ob rzę do wy. 
Uwa gi o funk cjach nazw ro ślin 
w po wie ściach ka szub skich

Ro śli ny, za rów no ro sną ce, jak i w po sta ci róż ne go ro dza ju wy ro bów z tzw. ży wych ro -
ślin, ale też z ro ślin su szo nych i utrwa la nych w in ny spo sób, peł nią istot ne zna cze nie
w kul tu rze po szcze gól nych na ro dów i grup et nicz nych. Ze wzglę du na ła twą do za ob -
ser wo wa nia cy klicz ność ich roz wo ju szcze gól nie czę sto wią za ne są z ro kiem ob rzę do -
wym1 oraz z to wa rzy szą cy mi mu zwy cza ja mi i tra dy cja mi. Zwią zek ten czę sto by wa
od zwier cie dla ny w li te ra tu rze, w tym oczy wi ście w li te ra tu rze ka szub skiej.

Przed mio tem me go ar ty ku łu są po wią za ne z ka szub skim ro kiem ob rzę do wym na -
zwy ro ślin wy stę pu ją ce w po wie ściach ka szub skich. Pod da łem ana li zie świat bo -
ta nicz ny od wzo ro wa ny w trzech po wie ściach na pi sa nych w ję zy ku ka szub skim (ty -
le ich na pi sa no do tych czas): „Żëcym i przigòdach Remùsa” Alek san dra Maj kow skie -
go2, „Łi ska wicë” Sta ni sła wa Jan ke go3 (1988–1989) i „Twa rzy Smęt ka” Ja na Drzeż -
dżo na4.

W po wie ściach tych w uży ciach w róż ny spo sób po wią za nych z ro kiem ob rzę do -
wym wy stą pi ło łącz nie 9 nazw bo ta nicz nych (re pre zen to wa nych przez rze czow ni ki
pod sta wo we i/lub ich de ry wa ty sło wo twór cze) od no szą cych się w swych pod sta wo -
wych zna cze niach do trzech ro dza jów mo ty wów ro ślin nych: ga tun ków ro ślin, ogól -
nych ro dza jów ro ślin i zbio ro wisk ro ślin nych. Na owych 9 nazw zwią za nych z ro kiem
ob rzę do wym skła da się 5 nazw ga tun ków ro ślin (bes, chòjin ka, dan ka, pa proc//pa -
procën i sliw ka5), 3 na zwy ogól ne ro ślin (drze wo//drzéwko, grzib i kwiat//kwiôtk) 
i 1 na zwa zbio ro wi ska ro ślin ne go (bór). Wszyst kich do ty czą cych ro ku ob rzę do we go wy -
stą pień tych nazw w trzech ana li zo wa nych utwo rach jest 26. Szcze gó ło we da ne sta ty -
stycz ne na ten te mat za wie ra po niż sza ta be la.

1 Por. A. Kar daś, Ro śli ny i ich sym bo li ka w pol skich ob rzę dach i oby cza jach re li gij no -lu do wych, [w:]
Sym bo li ka ro ślin. He ral dy ka i sym bo li ka chrze ści jań ska, pod. red. J. Ma rec kie go i L. Rot ter, Wy daw -
nic two Na uko we Pa pie skiej Aka de mii Teo lo gicz nej, Kra ków 2007.
2 A. Maj kow ski, Żëcé i przi godë Re mu sa. Zvjer ca dło ka szub skji, To ruń 1938.
3 S. Jan ke, Łi ska wi ca, Gdańsk 1989.
4 J. Drzeż dżon, Twarz Smęt ka, Gdańsk 1993.
5 Ka szub skie na zwy ro ślin po da ję w pi sow ni znor ma li zo wa nej, na to miast cy ta ty z ich uży ciem przy -
ta czam w pi sow ni ory gi nal nej, za źró dła mi, z któ re go ko rzy stam.
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Leszk Se lin

Roscënë a òbrzãdo wi rok. 
Uwôdżi ò fùnkcjach pòzwów roscënów 

w kaszëbsczich pòwie scach

Roscënë, tak ne ro scącé, jak ë ne w pòstacëji roz ma jitégò ôrtu wëro bów z tzw. żëwëch
roscënów, ale téż z sëszonëch roscënów i ùtrwa li wónëch w jin szi spòsób, ma ją wiôldżé
zna cze nié w kùltu rze apartnëch nôro dów i et nicznëch kar nów. Zdrzącë na pro stą do do -
zdrze niô cy klicz nosc jich roz wi ju òsoblëwie czãsto rze szoné są z òbrzãdo wim rokã1

ë z to wa rzą cy ma mù zwëka ma i tra di cja ma. Na łącz ba czãsto biwô pòkôzónô w lëte -
ra tu rze, w tim, roz mie je sã, w kaszëbsczi lëte ra tu rze.

Przed miotã mòjégò ar ti kla są zrze szoné z kaszëbsczim òbrzãdo wim rokã pòzwë
roscënów, jaczé mòże na lezc w kaszëbsczich pòwie scach. Za na li zowôł jem bòta nicz -
ny swiat òdwzo ro wó ny w trzech pòwie scach na pi sónëch pò kaszëbskù (donëch-
czas tëlé òsta ło jich na pi sóné): „Żëcym i przigòdach Remùsa” Alek san dra Maj-
kòwsczégò2, „Łi ska wicë” Sta ni sła wa Jan kegò3 (1988–1989) i „Twa rzy Smęt ka” Ja na
Drzéżdżo na4.

W nëch pòwie scach w ùżëcach na roz ma ji ti ôrt zrze szonëch z òbrzãdo wim rokã
razã wëstą pi ło 9 bòta nicznëch pòzwów (re pre zen to wónëch bez spòdlowé jist ni czi i/abò
jich słowòtwórzbné de ri watë) òdnôsza jącëch sã w swòjich pòdstawòwëch zna cze niach
do trzech ôrtów roscënowëch mòti wów: gatënków roscënów, òglowëch ôrtów roscënów
i roscënowëch zbio ro wisz czów. Na nëch 9 pòzwów zrze szonëch z òbrzãdo wim rokã
skłôdô sã 5 pòzwów gatënków roscënów (bes, chòjin ka, dan ka, pa proc//pa procën i sliw -
ka5), 3 òglowé pòzwë roscënów (drze wo//drzéwko, grzib i kwiat//kwiôtk) i 1 pòzwa
roscënowégò zbio ro wisz cza (bór). Wszëtczich ti ka jącëch sã òbrzãdowégò rokù wëstą -
pie niów nëch pòzwów w trzech ana li zo wónëch dokôzach je 26. Szcze gó łowé sta ti -
sticzné dóné na ną témã są w ni żi ùmiesz czo ny ta belë.

1 Pòr. A. Kar daś, Ro śli ny i ich sym bo li ka w pol skich ob rzę dach i oby cza jach re li gij no -lu do wych, [w:]
Sym bo li ka ro ślin. He ral dy ka i sym bo li ka chrze ści jań ska, pod. red. J. Ma rec kie go i L. Rot ter, Wy daw -
nic two Na uko we Pa pie skiej Aka de mii Teo lo gicz nej, Kra ków 2007.
2 A. Maj kow ski, Żëcé i przi godë Re mu sa. Zvjer ca dło ka szub skji, To ruń 1938.
3 S. Jan ke, Łi ska wi ca, Gdańsk 1989.
4 J. Drzeż dżon, Twarz Smęt ka, Gdańsk 1993.
5 Kaszëbsczé pòzwë roscënów pòdôwóm w znor ma li zo wó nym pisënkù, zôs cy tatë z je jich wëzwëska -
nim dôwajã w òri gi nal nym pisënkù, za zdrzó dła ma, z jaczégò kòrzistóm.

ZKP_biuletyn_cz3:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:16  Page 243



Nie jest to licz ba im po nu ją ca, zwłasz cza w wy pad ku licz by użyć tek sto wych. Łącz -
na licz ba wy stą pień nazw ro ślin, czy li ich nazw ogól nych, nazw ga tun ko wych i nazw
zbio ro wisk ro ślin nych, w trzech ba da nych po wie ściach ka szub skich prze kra cza 1600,
a więc ja kiś zwią zek z ro kiem ob rzę do wym ma tyl ko oko ło 1,8% tych wy stą pień.

Mi mo nie wiel kie go sta ty stycz nie udzia łu wśród po wie ścio wych użyć nazw ro ślin ta -
kich ich użyć, któ re są ja koś po wią za ne z ro kiem ob rzę do wym, sy tu acja ta przed sta wia
się nie co od mien nie w każ dej z trzech po wie ści ka szub skich. Wy ni ka to z od mien nej
struk tu ry świa ta ro ślin od zwier cie dla ne go w tych utwo rach. Zgod nie z ogól nym 
po glą dem, że „umi ło wa nie wszyst kie go, co swoj skie, miej sco we, ka szub skie naj peł niej -
szy swój wy raz zna la zło w po wie ści Maj kow skie go «Żëcé i przigòdë Remùsa»6”, wszech -
stron nej cha rak te ry sty ce pod da na zo sta ła tu rów nież ro la ro ślin w przy ro dzie i kul tu rze
Ka szub. Ar tyzm Maj kow skie go prze ja wia się w wier no ści od da wa nia ro dzi mej flo ry
i fau ny oraz w umie jęt no ści na szki co wa nia za ry su da nej ro śli ny za po mo cą nie wie lu
słów. Pi sarz zdo łał nie tyl ko wier nie „od ma lo wać pew ne cha rak te ry stycz ne ce chy po -
szcze gól nych ro ślin, drzew, ze spo łów le śnych, zwie rząt”7, lecz rów nież ich funk cję
kul tu ro wą. Zda niem Ewy Ro gow skiej świat ro ślin ny ka szub skiej epo pei „Żëcé
i przigòdë Remùsa” Alek san dra Maj kow skie go „jest nie zwy kle bo ga ty za rów no od
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6 A.K. Hirsz, Przy ro da na tle kul tu ry lu do wej w „Re mu sie” Maj kow skie go, „Biu le tyn Zrze sze nia Ka -
szub sko -Po mor skie go” 1968, nr 6 (27), s. 31.
7 Tam że, s. 34.

Na zwa Ekwi wa lent Licz ba użyć tek sto wych da nej na zwy

ka szub ska pol ski Maj kow ski Jan ke Drzeż dżon Ra zem 

bes bez 1 1 2 

bór bór 1 1

chòjin ka so sna 1 1

dan ka świerk 2 1 3

drze wo//drzew ko drze wo 2 2

grzib grzyb 1 1

pa proc//pa procën pa proć//pa pro cio wy 7 7

kwiat//kwiôtk kwiat//kwia tek 8 3 11

sliw ka śliw ka 1 1

Ra zem 21 6 2 29 
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Nie je to zadzëwòwnô lëczba, òsoblëwie w przëtrôfkù lëczbë tek stowëch ùżëców.
Łącznô lëczba wëstą pie niów pòzwów roscënów, to je jich òglowëch pòzwów, gatën -
kòwëch pòzwów i pòzwów roscënowëch zbio ro wisz czów, w trzech badéro wónëch
kaszëbsczich pòwie scach je wikszô jak 1600, temù ja kąs łaczbã z òbrzãdo wim rokã mô
le no kòle 1,8% nëch wëstą pie niów.

Nimò sta ti sticz no nie wiôldżégò ùdzélu we strzód pòwie scowëch ùżëców pòzwów
roscënów ta czich jich ùżëców, jaczé jakòs są z òbrzãdo wim rokã zrze szóné, na sy tu -
acjô przedstôwiô sã kąsk ji na czi w kòżdi z trzech kaszëbsczich pòwie scy. Wëchôdô to
z ji ny sztruk turë swia ta roscënów òdzwier ce dlónégò w nëch dokôzach. Zgód no z òglo -
wim pòzdrzatkã, że „ùmi ło wa nié wszëtczégò, co swój sczé, môlowé, kaszëbsczé swój
nôfùlniészi òbrôz na la zło w pòwiescë Majkòwsczégò «Żëcé i przigòdë Remùsa»6”,
wszech strón ny cha rak te ri sti ce pòddónô òsta ła tu téż ro la roscënów w ro dze ë kùltu rze
Kaszëb. Ar tizm Majkòwsczégò wi dzec je w wiér noscë òddôwa niô rod ny florë i faunë
a téż w ùmiejãtnoscë nacéchòwa niô zarësu dó ny roscënë za pòmòcą nie wie lu sło wów.
Pisôrz roz miôł nié le wiér no „òdma lo wac gwësné òsoblëwé znan czi òsóbnëch roscënów,
drzéwiãtów, lesnëch kar nów, zwierzãtów”7, le téż jich kùltu ro wą fùnkcjã. We dle Éwë
Rogòwsczi roscëno wi swiat kaszëbsczi epòpe ji „Żëcé i przigòdë Remùsa” Alek san dra

6 A.K. Hirsz, Przy ro da na tle kul tu ry lu do wej w „Re mu sie” Maj kow skie go, „Biu le tyn Zrze sze nia Ka -
szub sko -Po mor skie go” 1968, nr 6 (27), s. 31.
7 Tam że, s. 34.

Kaszëbskô Pòlskô Lëczba tek stowëch ùżëców dó ny pòzwë

pòzwa pòzwa Majkòwsczi Jan ke Drzéżdżón Razã 

bes bez 1 1 2 

bór bór 1 1

chòjin ka so sna 1 1

dan ka świerk 2 1 3

drze wo//drzew ko drze wo 2 2

grzib grzyb 1 1

pa proc//pa procën pa proć//pa pro cio wy 7 7

kwiat//kwiôtk kwiat//kwia tek 8 3 11

sliw ka śliw ka 1 1

Ra zã 21 6 2 29 
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stro ny ilo ścio wej, jak i funk cjo nal no -se man tycz nej”8. W po wie ści tej moż na zna leźć aż
113 nazw ro ślin (89 nazw ga tun ków ro ślin, 6 ogól nych nazw ro ślin nych i 10 nazw zbio -
ro wisk ro ślin nych), a łącz na licz ba ich użyć wy no si oko ło 1000. Do róż nych okre sów
ro ku ob rzę do we go na wią zu ją w tym utwo rze wy stą pie nia 7 z tych 113 nazw, czy li wy -
stą pie nia 6,2% nazw, a użyć tych jest 21, co w sto sun ku do wszyst kich użyć nazw ro -
ślin w tym utwo rze sta no wi oko ło 2%.

W po wie ści Sta ni sła wa Jan ke go „Łi ska wi ca” świat bo ta nicz ny jest znacz nie uboż -
szy ilo ścio wo niż w po wie ści Maj kow skie go, ale sto sun ko wo zróż ni co wa ny, a więc
dość bo ga ty ja ko ścio wo. W tek ście tym po ja wia ją się 44 na zwy ro ślin (33 na zwy ga -
tun ków, 8 nazw ogól nych i 3 na zwy zbio ro wisk), a licz ba ich użyć wy no si 128. Zwią -
zek z róż ny mi ele men ta mi ro ku ob rzę do we go ma ją 3 z tych 44 nazw, czy li 6,8% nazw,
a gdy po li czy my nie na zwy, lecz ich uży cia – 6 ze 128 użyć, czy li 4,7%. Mi mo że od -
se tek nazw ro ślin sto so wa nych w od nie sie niu do ro ku ob rzę do we go jest w tej po wie -
ści naj niż szy spo śród trzech ka szub skich po wie ści, to od se tek ich użyć jest spo śród
tych po wie ści naj wyż szy.

Trze cia ka szub ska po wieść, „Twarz Smęt ka” Ja na Drzeż dżo na, za wie ra tyl ko 29 nazw
ro ślin (23 na zwy ga tun ków ro ślin, 3 na zwy ogól ne, 3 na zwy zbio ro wisk ro ślin nych),
uży tych tu oko ło 500 ra zy. Świat ro ślin ny te go utwo ru jest więc ilo ścio wo znacz nie bo -
gat szy niż świat ro ślin ny „Łi ska wicë”, lecz uboż szy od nie go ja ko ścio wo, znacz nie
mniej uroz ma ico ny. Tyl ko 2 na zwy ro ślin ma ją w tym utwo rze uży cia, któ re wią żą się
z ka szub skim ro kiem ob rzę do wym, i są to uży cia po je dyn cze, co spra wia, że na zwy te
sta no wią 6,9% wszyst kich nazw, a uży cia – za le d wie 0,4% wszyst kich użyć.

Z wy jąt kiem wy ra zów bes i kwiat, któ re w kon tek stach zwią za nych z ro kiem ob -
rzę do wym zo sta ły uży te w dwu po wie ściach: Maj kow skie go i Jan ke go, oraz wy ra zu dan -
ka, któ ry wy stą pił w po wie ściach Jan ke go i Drzeż dżo na, po zo sta łe 6 nazw po ja wia się
w ta kich kon tek stach tyl ko w jed nej po wie ści. W po wie ści Maj kow skie go są to oprócz
na zwy ogól nej kwiat i na zwy ga tun ko wej bes na zwy ga tun ko we pa proc//pa procën i sliw -
ka, na zwy ogól ne drzewò//drzéwkò i grzib oraz na zwa zbio ro wi ska bór. W po wie ści Sta -
ni sła wa Jan ke go „Łi ska wi ca” w kon tek ście wy da rzeń ro ku ob rzę do we go wy stę pu ją tyl -
ko na zwa ogól na kwiat i na zwy ga tun ko we bes i dan ka. W utwo rze Drzeż dżo na oprócz
na zwy ga tun ko wej dan ka z ro kiem ob rzę do wym zwią za na jest na zwa ga tun ko wa chòjin -
ka. Po wie ści ka szub skie od wo łu ją się za tem do róż nych ste reo ty po wych mo ty wów ro -
ślin nych po wią za nych z ob rzę da mi do rocz ny mi.

Fre kwen cja nazw ro ślin w kon tek stach zwią za nych z ro kiem ob rzę do wym jest w tych
po wie ściach nie wiel ka. Spo śród 9 mo ty wów bo ta nicz nych na zy wa nych wy ra za mi na -
le żą cy mi do nazw ogól nych, nazw ga tun ko wych lub nazw zbio ro wisk ro ślin nych tyl -
ko 5 wy stę pu je wię cej niż jed no krot nie. Są to: na zwy kwiat//kwiôtk, uży te w dwu po -
wie ściach 11 ra zy: 8 ra zy w po wie ści Maj kow skie go i 3 ra zy w po wie ści Jan ke go; dwa
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8 E. Ro gow ska, Na zwy ro ślin u Maj kow skie go, [w] „Ży cie i przy go dy Re mu sa” Alek san dra Maj kow -
skie go. Po wieść re gio nal na czy ar cy dzie ło eu ro pej skie, pod red. T. Link ne ra, Słupsk 1999, s. 137.
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Majkòwsczégò „je ba ro bòkad ny, tak zdrzącë òd ji lo sco wi stronë, jak i fùnkcjo nal no -
-se man tycz ny”8. W ti pòwiescë na lezc mòże jaż 113 pòzwów roscënów (89 pòzwów
gatënków roscënów, 6 òglowëch roscënowëch pòzwów i 10 pòzwów roscënowëch
zbio ro wisz czów), a łącz na lëczba jich ùżëców wënôszô kòle 1000. Do roz ma jitëch czą -
dów òbrzãdowégò rokù nawléka ją w nym dokôzu wëstą pie niô 7 z nëch 113 pòzwów,
to je wëstą pie niô 6,2% pòzwów, a ùżëców nëch je 21, co w stosënkù do wszëtczich
ùżëców pòzwów roscënów w nym dokôzu sta no wi kòle 2%.

W pòwiescë Sta ni sła wa Jan kegò „Łi ska wi ca” bòta nicz ny swiat ji lo scowò je dosc
wie le biédniészi jak w pòwiescë Majkòwsczégò, ale dosc zróż ni co wó ny, a wiãc dosc
jakòscowò bòkad ny. W nym tek sce pòjôwia ją sã 44 pòzwë roscënów (33 pòzwów
gatënków, 8 òglowëch pòzwów i 3 pòzwë zbio ro wisz czów), a lëczba jich ùżëców to
128. Łącz bã z roz ma ji ti ma ele meń ta ma òbrzãdowégò rokù ma ją 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 sto so wónëch w òdnie se nim do òbrzãdowégò
rokù je w ti pòwiescë nôniż szi spòstrzód trzech kaszëbsczich pòwie scy, to òdsetk jich
ùżëców je spòstrzód nëch pòwie scy nôwëższi.

W trze cy kaszëbsczi pòwiescë, „Twarz Smęt ka” Ja na Drzéżdżo na, je le no 29 pò -
zwów roscënów (23 pòzwë gatënków roscënów, 3 òglowé pòzwë, 3 pòzwë roscënowëch
zbio ro wisz czów), ùżëtëch tu kòle 500 ra zy. Temù téż roscëno wi swiat negò dokôzu je
ji lo scowò wie le bòkadnészi jak roscëno wi swiat „Łi ska wicë”, ale biédniészi òd niegò
jakòscowò, wie le mni ùroz ma ji co ny. Le no 2 pòzwë roscënów ma ją w nym dokôzu
ùżëcô, jaczé parłãczą sã z kaszëbsczim òbrzãdo wim rokã, i są to pòje dinczé ùżëcô, co
sprôwiô, że ne pòzwë sta no wią 6,9% wszëtczich pòzwów, a ùżëcô – le no 0,4%
wszëtczich ùżëców.

Z wëjątkã słów bes i kwiat, jaczé w kòntek stach zrze szonëch z òbrzãdo wim rokã
òstałë ùżëté w dwùch pòwie scach: Majkòwsczégò i Jan kegò, a téż sło wa dan ka, jaczé
wëstą pi ło w pòwie scach Jan kegò i Drzéżdżo na, resz ta z 6 pòzwów pòjôwiô sã w ta -
czich kòntek stach le no w jed ny pòwiescë. W pòwiescë Majkòwsczégò są to òkróm
òglo wi pòzwë kwiat i gatënkòwi pòzwë bes gatënkòwé pòzwë pa proc//pa procën i sliw -
ka, òglowé pòzwë drzewò//drzéwkò i grzib ë pòzwa zbio ro wisz cza bór. W pòwiescë
Sta ni sła wa Jan kegò „Łi ska wi ca” w kòntek sce wëda rze niów òbrzãdowégò rokù wë -
stãpùją le no òglowô pòzwa kwiat i gatënkòwé pòzwë bes i dan ka. W dokôzu Drzéżdżo -
na òkróm gatënkòwi pòzwë dan ka z òbrzãdo wim rokã zrze szonô je gatënkòwô pòzwa
chòjin ka. Tej kaszëbsczé pòwiescë òdwòłi wa ją sã do roz ma jitëch ste reo tipòwëch
roscënowëch mòti wów sparłãczonëch z co rocznëma òbrzãda ma.

Fre kwencjô pòzwów roscënów w kòntek stach zrze szonëch z òbrzãdo wim rokã 
je w nëch pòwie scach nie wiôlgô. Spòstrzód 9 bòta nicznëch mòti wów pòzé wónëch 
sło wa ma słëcha ją cy ma do òglowëch pòzwów, gatënkòwëch pòzwów abò pòzwów

8 E. Ro gow ska, Na zwy ro ślin u Maj kow skie go, [w] „Ży cie i przy go dy Re mu sa” Alek san dra Maj kow -
skie go. Po wieść re gio nal na czy ar cy dzie ło eu ro pej skie, pod red. T. Link ne ra, Słupsk 1999, s. 137.
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wy ra zy wy stę pu ją ce tyl ko w po wie ści Maj kow skie go: pa proc, uży ta 7 ra zy, i drze -
wò//drzéwkò, uży te 2 ra zy; a tak że dan ka, za sto so wa na dwu krot nie przez Jan ke go i jed -
no krot nie przez Drzeż dżo na, oraz bes, ma ją cy po je dyn cze uży cia w po wie ściach Maj -
kow skie go i Jan ke go. Na zwy ro ślin zwią za nych z ob rzę da mi do rocz ny mi nie na le żą
więc – mo że z wy jąt kiem wy ra zu kwiat – do sta ty stycz nych słów klu czy tych utwo rów.

Wśród 29 użyć nazw ro ślin po nad 2/3 – 20 użyć – to ich uży cia w zna cze niach pod -
sta wo wych, od no szą cych się do ca łych ro ślin, ale w 9 wy stą pie niach dwie z tych nazw
po ja wia ją się w po wie ści Maj kow skie go w zna cze niu me to ni micz nym, od no szą cym
się do czę ści ro śli ny. W zna cze niach par ty tyw nych wy stę pu je w po wie ściach Maj kow -
skie go i Jan ke go na zwa kwiat//kwiôtk, od no szą ca się tu nie do ro śli ny kwit ną cej, lecz
do kwit ną cej czę ści tej ro śli ny, a w po wie ści Maj kow skie go po nad to wy raz sliw ka, na -
zy wa ją cy nie drze wo, lecz je go owoc.

Na zwy omó wio nych ro ślin po ja wia ją się w po wią za niu z róż nej dłu go ści i róż nej
dla tre ści trzech ana li zo wa nych utwo ru wa gi wzmian ka mi o sze ściu dniach lub okre -
sach ro ku ob rzę do we go. Jed no z wy da rzeń ro ku ob rzę do we go – Bo że Na ro dze nie – jest
ze sta wio ne z mo ty wa mi ro ślin ny mi w dwu róż nych utwo rach: w po wie ściach Maj kow -
skie go i Drzeż dżo na, po zo sta łe po wią za nia po mię dzy ro śli na mi a ob rzę da mi do rocz -
ny mi ma ją w ana li zo wa nych po wie ściach cha rak ter nie po wta rzal ny. Naj wię cej ta kich
po wią zań przed sta wia po wieść Maj kow skie go, gdyż mo ty wy ro ślin ne po ja wia ją się
w niej w kon tek ście pię ciu wy da rzeń ro ku ob rzę do we go: ad wen tu, Go dów, dni krzy -
żo wych, no cy świę to jań skiej i dnia świę tej An ny. W po wie ści Jan ke go na zwy ro ślin zo  -
sta ły wy mie nio ne w kon tek ście uro czy sto ści Bo że go Cia ła. W „Twa rzy Smęt ka” na zwy
ro ślin wy stę pu ją tyl ko w kon tek ście Bo że go Na ro dze nia.

Mi mo sto sun ko wo ni skiej fre kwen cji w kon tek stach wy da rzeń ro ku ob rzę do we go
spo sób wy ko rzy sta nia tych nazw oraz ich funk cje są uroz ma ico ne i waż ne dla pro ble ma -
ty ki oraz struk tu ry tych utwo rów. Funk cje te opi szę, od wo łu jąc się do kla sy fi ka cji funk -
cji mo ty wów ro ślin nych w utwo rach li te rac kich opra co wa nej przez li te ra tu ro znaw cę An -
drze ja Stof fa9. Ba dacz ten wy róż nił sześć na stę pu ją cych funk cji mo ty wów ro ślin nych:

– funk cję me ta fo rycz ną, któ ra „wy stę pu je w przy pad ku uży cia na zwy obiek tu bo ta -
nicz ne go lub ja kie go kol wiek in ne go okre śle nia od no szą ce go się wprost do ro ślin ja -
ko «przed mio tu po moc ni cze go» w me ta fo rze”10;

– funk cję mi me tycz ną, któ ra „jest kon se kwen cją po sta wy na śla do wa nia rze czy wi sto -
ści, in ten cjo nal ne go do sto so wa nia te go, co li te rac kie, do te go, co po zna wal ne”11;

– funk cję przed mio to wą, gdy ro śli ny bę dą ce ele men tem świa ta przed sta wio ne go utwo -
ru „są obiek tem od dzia ły wa nia, tro ski i wy ko rzy sta nia”12 przez czło wie ka;

248 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

9 A. Stoff, Pro ble ma ty ka teo re tycz na funk cjo no wa nia mo ty wów ro ślin nych w utwo rach li te rac kich,
[w:] Li te rac ka sym bo li ka ro ślin, pod. red. A. Mar tu szew skiej, Gdańsk 1997, s. 20–21.
10 Tam że, s. 18.
11 Tam że, s. 19.
12 Tam że, s. 20.
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roscënowëch zbio ro wisz czów le no 5 wëstãpùje wi cy jak je den rôz. Są to: pòzwë kwiat//
// kwiôtk, ùżëté w dwùch pòwie scach 11 ra zy: 8 ra zy w pòwiescë Majkòwsczégò i 3 razë
w pòwiescë Jan kegò; dwa sło wa wëstãpùjącé le no w pòwiescë Majkòwsczégò: pa proc,
ùżëté 7 ra zy, i drzewò//drzéwkò, ùżëté 2 ra zy; a téż dan ka, wëzwëskónô dwa razë bez Jan -
kegò i rôz bez Drzéżdżo na, a téż bes, ja czi mô pòje dińczé ùżëcé w pòwie scach Majkòw -
sczégò i Jan kegò. Pòzwë roscënów sparłãczonëch z co rocznëma òbrzãda ma nie słëcha -
ją wiãc – mòże z wëjątkã sło wa kwiat – do sta ti sticznëch sło wów klu czów nëch dokôzów.

We strzód 29 ùżëców pòzwów roscënów wi cy jak 2/3 – 20 ùżëców – to jich ùżëcô
w pòdstawòwëch zna cze niach, òdnôszjącëch sã do całëch roscënów, ale w 9 wëstą pie -
niach dwie z nëch pòzwów pòjôwia ją sã w pòwiescë Majkòwsczégò w me to ni micz -
nym zna cze nim, òdôsza ją cym sã do dzélu roscënë. W par ti tiwnëch zna cze niach wë -
stãpùje w pòwie scach Majkòwsczégò i Jan kegò pòzwa kwiat//kwiôtk, òdnôsza jącô sã
tu nié do kwit ną cy roscënë, le do kwit nącégò dzélu ti roscënë, a w pòwiescë Maj -
kòwsczégò pònad to słowò sliw ka, pòzéwa jącô nié drzéwiã, le no jegò brzôd.

Pòzwë òbgôdónëch roscënów pòjôwia ją sã w sparłãcze nim z roz ma ji ti długòscë
i roz ma ji ti dlô zam kłoscë trzech ana li zo wónëch dokôzów wôżnoscë wzmión ka ma 
ò szes cu dniach abò czą dach òbrzãdowégò rokù. Jed no z wëda rze niów òbrzãdowégò
rokù – Gòdë – je ze sta wioné z roscëno wi ma mòti wa ma w dwùch roz ma jitëch dokôzach:
w pòwie scach Majkòwsczégò i Drzéżdżo na, resz ta zrze sze niów pòmidzë roscëna ma
a co rocznëma òbrzãda ma mô w ana li zo wónëch pòwie scach niepòwtôrzal ny cha rak ter.
Nôwi cy ta czich zrze sze niów przedstôwiô pòwiesc Majkòwsczégò, bò roscënowé mò -
tiwë pòjôwia ją sã w ni w kòntek sce piãcu wëda rze niów òbrzãdowégò rokù: ja gwań tu,
Gòdów, krzi żowëch dniów, swiãto jań sczi nocë i dnia swiãti Anë. W pòwiescë Jan kegò
pòzwë roscënów òstałë wëmie nioné w kòntek sce ùroczëznë Bòżégò Ca ła. W „Twa rzy
Smęt ka” pòzwë roscënów są le w kòntek sce Gòdów.

Nimò dosc ni sczi fre kwen cji w kòntek stach wëda rze niów òbrzãdowégò rokù spòsób
wëzwëska niô nëch pòzwów a téż jich fùnkcje są ùroz ma ji coné i wôżné dlô pro ble ma -
ti czi ë sztruk turë nëch dokôzów. Ne fùnkcje òpiszã, òdwòłu jącë sã do kla sy fi ka cji
fùnkcji roscënowëch mòti wów w lëte rac czich dokôzach zrëchto wó ny bez lëte ra tu -
roznôja rza An drze ja Stof fa9. Nen badéra wëapart nił szesc pòstãpnëch fùnkcji roscëno -
wëch mòti wów:

– me ta fo ricz ną fùnkcjã, jakô „je w przëtrôfkach ùżëcô pòzwë bòta nicznégò òbiek tu
abò jaczégò le jinszégò òkresz le niô òdnôsza jącégò sã prosto do roscënów jak no«
pòmòcniczégò przed mio tu» w me tafòrze”10;

– mi me ticz ną fùnkcjã, chtërna „je kònse kwen cją pòstawë na sla do wa niô ju wer notë,
jin ten cjo nalnégò do pa so wa niô tegò, co lëte racczé, do te, co pòznôwalné”11;

9 A. Stoff, Pro ble ma ty ka teo re tycz na funk cjo no wa nia mo ty wów ro ślin nych w utwo rach li te rac kich,
[w:] Li te rac ka sym bo li ka ro ślin, pod. red. A. Ma tu szew skiej, Gdańsk 1997, s. 20–21.
10 Tam że, s. 18.
11 Tam że, s. 19.
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– funk cję sym bo licz ną, któ ra „an ga żu je mo ty wy bo ta nicz ne w kon sty tu owa nie naj -
głęb szych po kła dów se man tycz nych”13; peł nią je zin dy wi du ali zo wa ne przed sta wie -
nia, uję cia skon wen cjo na li zo wa ne i za krze płe zna ki kul tu ro we14;

– funk cję eks pre syw ną, po le ga ją cą na tym, że obiek ty bo ta nicz ne peł nią ce tę funk cję
za cho wu ją swo ją toż sa mość ma te rial ną, któ ra jest wa run kiem emo cjo nal ne go na -
ce cho wa nia15;

– funk cję de ko ra cyj ną, któ rą peł nią ele men ty kom po zy cyj ne, któ re nie są w utwo rze
nie zbęd ne, a „ich obec ność ma czę sto cha rak ter po pi so wy, eru dy cyj ny bądź sty li -
stycz ny”16.

Ana li zo wa ne mo ty wy ro ślin ne to wa rzy szą ce wy da rze niom ro ku ob rzę do we go wy stą -
pi ły w po wie ściach ka szub skich w czte rech spo śród wy żej wy mie nio nych funk cji: me -
ta fo rycz nej, mi me tycz nej, przed mio to wej i sym bo licz nej.

Za cznę od opi su użyć tych mo ty wów w funk cji me ta fo rycz nej, któ ra zda niem An -
drze ja Stof fa „we dług stop nia zło żo no ści i istot no ści”17 zaj mu je ostat nie, naj mniej istot -
ne miej sce spo śród wy róż nio nych przez nie go funk cji. W funk cji me ta fo rycz nej po ja -
wia się też w ana li zo wa nych utwo rach naj wię cej nazw ro ślin: 5 spo śród 9, choć licz bą
użyć (a jest ich rów nież 5, gdyż każ da na zwa ro śli ny w funk cji me ta fo rycz nej wy stę -
pu je je den raz) prze wyż sza ją funk cja sym bo licz na. Po nad to funk cja me ta fo rycz na ja -
ko je dy na obej mu je wszyst kie trzy oma wia ne po wie ści.

Na zwy ro ślin uży te w funk cji me ta fo rycz nej naj czę ściej po ja wia ją się w tych po wie -
ściach w kon tek ście nazw wy da rzeń ro ku ob rzę do we go rów nież uży tych me ta fo rycz nie,
gdy za rów no mo ty wy ro ślin ne, jak i wy da rze nia ro ku ob rzę do we go nie sta no wią skład ni -
ków świa ta przed sta wio ne go, lecz oba są wy łącz nie skład ni ka mi ob ra zu me ta fo rycz ne go.

Ca ły ta ki – mniej lub bar dziej roz bu do wa ny – ob raz me ta fo rycz ny naj czę ściej na -
wią zu je do wie dzy po ten cjal nych czy tel ni ków na te mat spo so bu wy ko rzy sta nia ro ślin
lub ich czę ści w ob rzę dach do rocz nych.

W ta ki spo sób zo sta ło w „Twa rzy Smęt ka” zbu do wa ne po rów na nie so sen ki ob wie -
szo nej spodnia mi do cho in ki ustro jo nej na Bo że Na ro dze nie: Té, kòl wje czo ra calô
chòjin ka bëla òbwje szonô chlopszczëmë spôdnëmë bùksamë, a wëzdrza dëcht jak ùstro -
jónô na gwjôzdkę dan ka („Twarz Smęt ka”, s. 84). Po rów na nie to eks po nu je po do bień -
stwo nie zwy kłe go efek tu wy da rze nia sta no wią ce go frag ment po wie ścio wej fa bu ły – ob -
wie sze nia ro sną ce go drzew ka spodnia mi – do efek tu wy da rze nia głę bo ko za ko rze nio -
ne go w kul tu rze ob rzę do wej: ubie ra nia cho in ki. Ta ki opis wpły wa na pla stycz ność
przed sta wie nia oraz ro dzi efekt hu mo ry stycz ny.
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13 Tam że, s. 21.
14 Tam że, s. 22.
15 Tam że, s. 21.
16 Tam że, s. 18–19.
17 Tam że, s. 18.
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– przed mio to wą fùnkcjã, czej roscënë mdącë ele meńtã swia ta przed sta wionégò dokôzu
„są òbiektã òddza łi wa niô, ja dłobë i wëkòrzësta niô”12 bez czło wie ka;

– symbòlicz ną fùnkcjã, jakô „an gażëje bòta niczné mòtiwë w kònsti tu owa nié nôgłãb-
szich se man ticznëch pòkła dów”13; peł nią je zjin di wi du ali zo wóné przed sta wie niô,
skònwen cjo na li zo wóné ùjãcô i zastãgłé kùltu rowé céchë14;

– eks pre syw ną fùnkcjã, jakô pòlégô na tim, że bòta niczné òbiektë peł niącé nã fùn -
kcjã za chòwùją swòjã ma te rial ną ju wer notã, jakô je warënkã emòcjo nalnégò na -
céchòwa niô15;

– dekòra cyj ną fùnkcjã, ja ką peł nią kòmpòzy cyjné ele meńtë, chtërne nie są w dokô-
zu niebrëkòwné, a „jich bëtnosc mô czãsto pòpi so wi, eru di cyj ny abò szti list ny cha -
rak ter”16.

Ana li zo wóné roscënowé mòtiwë to wa rzącé wëda rze nióm òbrzãdowégò rokù wëstą -
piłë w kaszëbsczich pòwie scach w sztërzech spòstrzód wëżi wëmie nionëch fùnkcjów:
me tafòricz ny, mi me ticz ny, przed mio to wi i symbòlicz ny.

Za cznã òd òpisënkù ùżëców nëch mòti wów w me tafòricz ny fùnkcji, jakô zda nim
An drze ja Stof fa „we dle stãpnia zło żo noscë i wôżnoscë”17 za jimô slédny, nômni wôżny
môl spòstrzód wëapart nionëch bez niegò fùnkcji. W me tafòricz ny fùnkcji pòjôwiô sã
téż w ana li zo wónëch dokôzach nôwi cy pòzwów roscënów: 5 spòstrzód 9, chòc lëczbą
ùżëców (a je jich téż 5, bò kòżdô pòzwa roscënë w me tafòricz ny fùnkcji wëstãpùje je -
den rôz) prze wiższô jã symbòlicznô fùnkcjô. Co wi cy me tafòricznô fùnkcjô jakò je -
durnô òbjimô wszëtczé trzë òbgôdi wóné pòwiescë.

Pòzwë roscënów ùżëté w me tafòricz ny fùnkcji nôczãscy pòjôwia ją sã w nëch pòwi-
e scach w kòntek sce pòzwów wëda rze niów òbrzãdowégò rokù téż ùżëtëch me tafòricz no,
czej za rów no roscënowé mòtiwë, jak i wëda rze niô òbrzãdowégò rokù nie sta no wią skłôd-
ni ków przed sta wionégò swia ta, le òba są blós skłôdni ka ma me tafòricznégò òbra zu.

Ca łi ta czi – mni abò bar żi rozbùdo wó ny – me tafòricz ny òbrôz nôczãscy nawlékô
do wiédzë pòten cjalnëch czëtiń ców na témã spòsobù ùżëcô roscënów abò jich dzélów
w co rocznëch òbrzãdach.

Na ta czi ôrt w „Twa rzy Smęt ka” zbùdo wóné przërów na nié chó jecz czi òbwie szo ny
bùksa ma do dan czi òbstro jo ny na Gòdë: Té, kòl wje czo ra calô chòjin ka bëla òbwje -
szonô chlopszczëmë spôdnëmë bùksamë, a wëzdrza dëcht jak ùstro jónô na gwjôzdkę
dan ka („Twarz Smęt ka”, s. 84). No pòrów na nié ekspònëje szlachòwnotã niezwëcza-
jnégò efek tu wëda rze niô, ja czi sta no wi dzélëk pòwie sco wi fabùłë – òbwie sze niô ro -
scącégò drzéwiã bùksa ma – do efek tu wëda rze niô głãbòk za se dzałégò w òbrzãdo wi

12 Tam że, s. 20.
13 Tam że, s. 21.
14 Tam że, s. 22.
15 Tam że, s. 21.
16 Tam że, s. 18–19.
17 Tam że, s. 18.
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Po przez od wo ła nie do wie dzy czy tel ni ków na te mat ro li ro ślin w ob rzę dach do rocz -
nych zo sta ła też wzbo ga co na me ta fo ry ka „Łi ska wicë”. Jej dzie cię ce mu bo ha te ro wi,
któ ry wy obra ża so bie swą ko le żan kę-sio strę ubra ną na bia ło, przy cho dzą na myśl dziew -
czę ta sy pią ce kwiat ki pod czas pro ce sji Bo że go Cia ła: Jem w ti chwilë pomëslôł, że je
tak sa mo ob lokłô jak dzew czę ta, co na pro ce sji sëpią ksę dzu kwiôtczi pod no dżi („Łi -
ska wi ca”, s. 65). Utrwa lo ny w kul tu rze chrze ści jań skiej ob raz kwia tów i pro ce sji Bo -
że go Cia ła ma cha rak ter ra do sny, zda niem Ber nar da Sych ty kwia ty „za naj więk sze
szczę ście po czy tu ją so bie, je śli mo gą to wa rzy szyć Mat ce Bo żej na oł ta rzu lub w ka plicz -
ce przy droż nej, tu dzież brać udział pod czas pro ce sji Bo że go Cia ła”18. Dzię ki od nie sie -
niu do wy obra żeń uro czy stej pro ce sji po chwa ła wy glą du wy obra żo nej dziew czyn ki zy -
sku je w „Łi ska wicë” ory gi nal ny cha rak ter i me ta fi zycz ny wy miar.

In ną mo ty wa cję ma ze sta wie nie w po wie ści Maj kow skie go w ra mach te go sa me go
ob ra zu me ta fo rycz ne go z jed nej stro ny śli wek i drze wa, z dru giej – świę ta Go dów. Szu -
ka nie śli wek na drze wie po Bo żym Na ro dze niu jest me ta fo rycz nym do wo dem na iw no -
ści bo ha te ra: Vje ra i tak bę dze, bo chtuż ze zdro vim ro zu mem szu koł be slivk na drze vje
po Go dach? („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 53). Wy raz Gòdë, bę dą cy na zwą okre su ro -
ku ob rzę do we go, wy stą pił w tym po rów na niu bez swych ko no ta cji ob rzę do wych, ja ko
kon wen cjo nal na mia ra cza su. Ten ro dzaj użyć nazw okre sów ro ku ob rzę do we go, choć
nie od sy ła do kon kret nych wy obra żeń zwią za nych z ob cho dze niem tych świąt, świad -
czy o ich sil nym za ko rze nie niu w kul tu rze ka szub skiej. Uży cia ta kie sta no wią za tem
ele ment cha rak te ry sty ki kul tu ry ka szub skiej ja ko kul tu ry czer pią cej z tra dy cji chrze ści -
jań skiej.

Od sy tu acji, gdy za rów no na zwa okre su ro ku ob rzę do we go, jak i na zwa ro śli ny
peł nią funk cję me ta fo rycz ną, rzad sza jest w po wie ściach ka szub skich sy tu acja, gdy
funk cję me ta fo rycz ną peł ni tyl ko na zwa ro śli ny, a na zwa cza su jest osa dzo na w świe -
cie przed sta wio nym po wie ści. Tak jest w wy pad ku związ ku łą czą ce go grzyb i ad went
w po wie ści Maj kow skie go. Au tor po rów nał w niej sło mia ny dach cha łu py, wi dzia ny
w ad wen to wym śnie gu, do „za po mnia ne go grzy ba”: A v Ad vań ce, kjej słom jan ni dach
je go cha łupë z ma łim wok nem vëze roł ze smje gu, jak za bo czo ni grzib, tej jô do nje go
za cho dzeł, bo mje tich pje sn ji ze svo ji du żi ksę gji wu czeł („Żëcé i przigòdë Remùsa”,
s. 77). Czas ad wen tu zo stał tu scha rak te ry zo wa ny nie ze wzglę du na swą treść teo lo -
gicz ną czy li tur gicz ną, lecz w związ ku z ka len da rzem przy rod ni czym ja ko okres prze-
j ścio wy mię dzy au rą je sien ną a zi mo wą. Na wią zu jąc do fak tu, że cza sem w tym okre -
sie moż na jesz cze spo tkać w le sie nie ze bra ne grzy by, au tor do ta kie go grzy ba przy -
rów nał przy po mi na ją cy go kształ tem sło mia ny dach. Grzyb wy stę pu ją cy u pro gu zi -
my ewo ku je po nad to myśl o za po mnie niu i smut ku, dzię ki cze mu czas ad wen tu
i przy pi sa ne mu czyn no ści bo ha te ra zo sta ły uka za ne ja ko peł ne za du my i sku pie nia,
a przez to waż ne.
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18 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich, Gdańsk, 1968, t. II, s. 314.
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kùltu rze: òblo ka nié dan czi. Ta czi òpisënk mô cësk na pla sticz nosc przed sta wie niô ë dô -
wô hùmòro sticz ny efekt.

Òbez òdwòła nié do wiédzë czëtiń ców na témã rolë roscënów w co rocznëch òb rzãdach
òsta ła téż ùbòga conô me tafòri ka „Łi ska wicë”. Ji dzecãcémù bòhatérze, ja czi ro ji so swòjã
drëszkã-sostrã na biôło òblo kłą, przëchôda ją na mëslã dzéwczãta sëpiącé kwiôtczi òbczas
pro ce sji Bòżégò Ca ła: Jem w ti chwilë pomëslôł, że je tak sa mo ob lokłô jak dzew czę ta,
co na pro ce sji sëpią ksę dzu kwiôtczi pod no dżi („Łi ska wi ca”, s. 65). Ùtrwa ló ny w chrze -
scy jań sczi kùltu rze òbrôz kwia tów i pro ce sji Bòżégò Ca ła mô re dost ny cha rak ter, we dle
Ber na ta Zëchtë kwiatë „we dle nich nôwik szim szcze scym [kwiatów] je to, żlë mògą to -
warzëc Mat ce Bòżi na wôłtôrzu abò w kòldrogòwi kaplëcë, czë téż jic w pro ce sji Bòżégò
Ca ła”18. Òbez no òdnie se nié do ro je nów ùroczësti pro ce sji chwal ba wëzdrzatkù wëòbra -
żonégò dzéwcząt ka dostôwô w „Łi ska wicë” òri gi nal ny cha rak ter i me ta fi zycz ny wëmiôr.

Jin szą mòti wacjã mô ze sta wie nié w pòwiescë Majkòwsczégò w òbrëmie nim negò
samégò me tafòricznégò òbra zu z jed ny stronë slëwów i drzéwiãca, z drëdżi – swiãta
Gòdów. Szëka nié slëwów na drzéwie pò Gòdach je me tafòricz nym dowòdã letkòwier -
notë bòhatérë: Vje ra i tak bę dze, bo chtuż ze zdro vim ro zu mem szu koł be slivk na drze -
vje po Go dach? („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 53). Słowò Gòdë, mdą ce pòzwą czą du
òbrzãdowégò rokù, wëstą pi ło w tim pòrów na nim bez swòjich òbrzãdowëch kòno ta -
cjów, jak no kònwen cjo nalnô mia ra cza su. Nen ôrt ùżëców pòzwów czą dów òbrzãdo -
wégò rokù, chòc nie òdsélô do kònkretnëch ro je niów zrze szonëch z òbchòdze nim nëch
swiãt, swiôdczi ò jich mòcnym za se dze nim w kaszëbsczi kùltu rze. Tak tej taczé ùżëca
sta no wią ele meńt cha rak te ri sti czi kaszëbsczi kùlturë jak no kùlturë, chtërnô bie rze
z chrze scy jań sczi tra di cji.

Òd sy tu acji, czej za rów no pòzwa czą du òbrzãdowégò rokù, jak i pòzwa roscënë
peł nią me tafòricz ną fùnkcjã, rzôdszô je w kaszëbsczich pòwie scach sy tu acjô, czej me -
tafòricz ną fùnkcjã peł ni le no pòzwa roscënë, a pòzwa cza su òsa dzonô je w przed sta -
wio nym swie ce pòwiescë. Tak je w przëtrôfkù związkù parłãczącégò grzib i ja gwańt
w pòwiescë Majkòwsczégò. Au tór pòrów nał w ni sło mia ny dak chëczi, wi dzó ny w ja -
gwań to wim sniegù, do „zabëtégò grzëba”: A v Ad vań ce, kjej słom jan ni dach je go cha -
łupë z ma łim wok nem vëze roł ze smje gu, jak za bo czo ni grzib, tej jô do nje go za cho dzeł,
bo mje tich pje sn ji ze svo ji du żi ksę gji wu czeł („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 77). Czas
ja gwań tu òstôł tu scha rak te ri zo wó ny nié temù, że mô swòjã teo logòwą czë lëtur gicz ną
zam kłosc, le wespół z kalãdarzã rodë, jak no przeń sco wi cząd miãdzë jesénną a zëmòwą
au rą. Nawléka jącë do fak tu, że czasã w nym czą dze mòże jesz na lezc w le se nie ze bróné
grzëbë, au tór do taczégò grzëba przërównôł przëbôczi wa ją cy gò sztôłtã sło mia ny dak.
Co wi cy grzib wëstãpùją cy na zôczątkù zëmë ewòkùje mëslã ò zabëcym i smùtkù,
dzãka czemù czas ja gwań tu i przëpi sóné mù dzejaniô bòhatérë òstałë ùkôzóné jak no
fùlné zamësle niô i skùpie niô, a bez to wôżné.

18 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich, t. II, Gdańsk 1968, s. 314.
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Na zwy ro ślin wy stę pu ją ce w kon tek ście mo ty wów ro ślin nych w funk cji me ta fo -
rycz nej po zwa la ją więc bar dziej pla stycz nie przed sta wiać po wie ścio we oso by i wy da -
rze nia, do kład niej je cha rak te ry zo wać, a tak że współ two rzą na strój po szcze gól nych
frag men tów po wie ści (hu mo ry stycz ny lub pe łen za du my). Sta no wią one rów nież ele -
ment cha rak te ry sty ki kul tu ry ka szub skiej, gdyż na wią zu ją do ob ra zów głę bo ko w tej
kul tu rze utrwa lo nych.

Ko lej ną zda niem An drze ja Stof fa „we dług stop nia zło żo no ści i istot no ści”19 funk -
cją mo ty wów ro ślin nych, w tym wy pad ku mo ty wów ro ślin nych po wią za nych z ro kiem
ob rzę do wym, jest ich funk cja mi me tycz na. Wy stą pie nia nazw ro ślin w tej funk cji do -
ty czą „fak tu obec no ści przy ro dy ja ko na tu ral ne go tła po czy nań czło wie ka w da nym
miej scu i cza sie”20 w świe cie przed sta wio nym utwo ru li te rac kie go. W ana li zo wa nych
po wie ściach ka szub skich w funk cji mi me tycz nej w kon tek ście wy da rzeń ro ku ob rzę -
do we go wy stę pu je na zwa ga tun ko wa bes oraz na zwa zbio ro wi ska ro ślin ne go bór. W obu
wy pad kach na zwy wy da rzeń ro ku ob rzę do we go po słu ży ły au to rom do okre śle nia cza -
su wy da rzeń fa bu lar nych osa dzo nych w prze strze ni przy ro dy.

W świe cie przed sta wio nym po wie ści Jan ke go bzy ro sną ce na te re nie, na któ rym ba -
wią się bo ha ter i je go ko le żan ka Anul ka, kwit ną w cza sie opi sa nym po przez od nie sie -
nie do dnia Bo że go Cia ła, por. Prze waż nie më sę ba wilë w za rosłëch be sę Szadëch
Krzach, ja czi przed Bo żim Ca łę zmie niłë sę w wiôldżi biôłi ogród („Łi ska wi ca”, s. 39).

W po wie ści Maj kow skie go bo ry wej he row skie zo sta ły uka za ne ja ko prze strzeń po -
go ni za Re mu sem w okre sie mie rzo nym dwo ma wy da rze nia mi ro ku ob rzę do we go: od
krzy żo wych dni (okres ten to trzy dni przed Wnie bo wstą pie niem Pań skim) aż do świę -
te go Ja na, por. Wod krzi zo vich dnji jaż do svję ti go Ja na va no żę jô po Puc kji Kę pje i po
Vej he ro vskjich bo rach i ve vsze kjich rëbac kjich i gbur skjich vsach pi tom, czë tu nje
prze cho dzeł ta kji dłu gji, jak li tan jijô, chłop ve fo li szo vim vamp su i mu cą ba ran ko vą na
gło vje, vje zą ci ka rę przed so bą („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 429). Mi me tycz ne przed -
sta wie nie bo rów wej he row skich sta no wi ele ment opi su kra jo bra zu przy rod ni cze go 
Ka szub, gdyż – jak pi sze Wa cław Ody niec – „kra jo bra zu Ka szub nie moż na so bie wy -
obra zić w mi nio nych wie kach bez la sów. Las za my kał ho ry zont li nią pro stą lub po fał -
do wa ną, za wsze ciem ną, zwar tą, na wet ta jem ni czą. Był obec ny wszę dzie, wdzie rał się
w po la upraw ne, anek to wał łą ki, ota czał je zio ra, ocie niał rze ki”21. Jak stwier dza Ta de -
usz Link ner: „W Re mu sie mó wi się czę sto o więk szych kom plek sach le śnych – Le sie
Mi ra chow skim, Bo rach Wej he row skich, Pusz czy Darż lub skiej, la sach li pu skich, wdzy-
dz kich, rusz kow skich i par chow skich. Naj wię cej Maj kow ski po wie o Le sie Mi ra -
chow skim, gdzie zwie rzy na i dzi kie ptac two ma ją swój raj”22. Przy wo ła nie tych bo rów

19 A. Stoff, dz. cyt., s. 18.
20 Tam że.
21 W. Ody niec, Ka szub skie ob rzę dy i oby cza je, Gdańsk 1985, s. 13-14.
22 T. Link ner, He ro icz na bio gra fia Re mu sa. W zwier cia dle mi tu i ka szub skich wie rzeń, Gdańsk 1996,
s. 187
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Pòzwë roscënów wëstãpùjącé w kòntek sce roscënowëch mòti wów w me tafòricz ny
fùnkcji pòzwôla ją wiãc bar żi pla sticz no przed sta wiac pòwie scowé per sónë i wëda rze -
nia, do kład ni je cha rak te ri zo wac, a téż we spółùsôdza ją na strój òsóbnëch dzélëków pò -
wiescë (hùmòri sticz ny abò fùl zamësle niô). Sta no wią òne téż ele meńt cha rak te ri sti czi
kaszëbsczi kùlturë, bò nawléka ją do òbra zów głãbòk w ti kùltu rze ùtrwa lonëch.

Pòstãpną zda nim An drze ja Stof fa „we dle stãpnia zło żo noscë i wôżnoscë”19 fùnkcją
roscënowëch mòti wów, w tim przëtrôfkù roscënowëch mòti wów zrze szonëch z òbrzãdo -
wim rokã, je jich mi me ticznô fùnkcjô. Wëstą pie niô pòzwów roscënów w ti fùnkcji ti -
ka ją sã „fak tu bëtnoscë rodë jak no nôtërnégò tła pòczëna niów czło wie ka w dó nym mô -
lu ë cza su”20 w swie ce przed sta wio nym lëte rac czim dokôzu. W ana li zo wónëch kaszëb-
sczich pòwie scach w mi me ticz ny fùnkcji w kòntek sce wëda rze niów òbrzãdowégò rokù
wëstãpùje gatënkòwô pòzwa bes ë pòzwa roscënnégò zbio ro wisz cza bór. W nëch dwùch
przëtrôfkach pòzwë wëda rze niów òbrzãdowégò rokù pòsłużëłë au to róm do òkre sle niô
cza su fabùlarnëch wëda rze niów òsa dzonëch w rëmie rodë.

W swie ce przed sta wio nym pòwiescë Jan kegò bzë ro scącé na môlu, dze ba wi sã bò -
hatéra i jegò drëszka Anul ka, kwit ną w òpi só nym cza su bez òdnie se nié do dnia Bòżégò
Ca ła, pòr. Prze waż nie më sę ba wilë w za rosłëch be sę Szadëch Krzach, ja czi przed Bo -
żim Ca łę zmie niłë sę w wiôldżi biôłi ogród („Łi ska wi ca”, s. 39).

W pòwiescë Majkòwsczégò wej row sczé lasë òstałë pòkôzóné jak no rum nëkbë za
Remùsã w czą dze mie rzo nym dwùma wëda rze nia ma òbrzãdowégò rokù: òd krzi żowëch
dniów (nen cząd to trzë dni przed Pań sczim Wniebòwstą pie nim) jaż do swiãtégò Ja -
na, pòr. Wod krzi zo vich dnji jaż do svję ti go Ja na va no żę jô po Puc kji Kę pje i po Vej he -
ro vskjich bo rach i ve vsze kjich rëbac kjich i gbur skjich vsach pi tom, czë tu nje prze cho -
dzeł ta kji dłu gji, jak li tan jijô, chłop ve fo li szo vim vamp su i mu cą ba ran ko vą na gło vje,
vje zą ci ka rę przed so bą („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 429). Mi me ticzné przed sta wie -
nié wej row sczich la sów sta no wi dzélëk òpisënkù krôjòbra zu rodë Kaszëbsczi, bò – jak
pi sze Wacłôw Òdi niec – „krôjòbra zu Kaszëb ni mòże so wëòbrazëc w ùszłëch sta la -
tach bez la sów. Las za mikôł wid nik pro stą abò pògùbòwó ną lënią, wied no cem ną, zwar -
tą, na wet ka krëjam ną. Béł wszãdze, wdzérôł sã w pòla, za jimôł łą czi, òtaczôł je zo ra,
òcéniôł rzéczi”21. Jak stwier dzywô Ta deùsz Link ner: „W Remùsu czãsto gôdô sã ò wiã -
kszich lesnëch kòmplek sach – Mi rochòwsczim Le se, Wej row sczich La sach, Dar -
żlëbsczim Le se, lëpùsczich, wdzëdzczich, tuszkòwsczich i parchòwsczich la sach. Nôwi -
cy Majkòwsczi rze cze ò Mi rochòwsczim Le se, dze zwierzëna i dzëwé ptôchë ma ją
swój rôj”22. Przëwòła nié nëch la sów w kòntek sce wëda rze niów òbrzãdowégò rokù peł -
niącëch fùnkcjã kalãda rza, ja czi regùlëje co dniowé żëcé Kaszëbów pòzwôlô au to ro wi

19 A. Stoff, d. cët., s. 18.
20 Tam że.
21 W. Ody niec, Ka szub skie ob rzę dy i oby cza je, Gdańsk 1985, s. 13-14.
22 T. Link ner, He ro icz na bio gra fia Re mu sa. W zwier cia dle mi tu i ka szub skich wie rzeń, Gdańsk 1996,
s. 187
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w kon tek ście wy da rzeń ro ku ob rzę do we go peł nią cych funk cję ka len da rza re gu lu ją ce -
go co dzien ne ży cie Ka szu bów po zwa la au to ro wi pod kre ślić waż ną ro lę przy ro dy w ży -
ciu Ka szu bów. A.K. Hirsz okre ślił las wy stę pu ją cy w epo pei ja ko miej sce, któ re „kry -
je wie le ta jem ni czych je zior, pa gór ków, trzę sa wisk, łąk, mo gił sto le mów, zam ko wisk,
z la sem tym wią że się spo ro po wia stek i ba jek lu do wych. Gra ni ce la su zo sta ły ści śle
okre ślo ne, sam zaś opis jest pięk ny i wier ny, na wet w szcze gó łach”23.

Zu peł nie wy jąt ko wo na zwa ro śli ny wy stę pu ją ca w ana li zo wa nych utwo rach w kon -
tek ście ro ku ob rzę do we go peł ni tak że funk cję przed mio to wą. Funk cja ta jest zda niem
An drze ja Stof fa naj mniej li te rac ką z wy od ręb nio nych przez nie go funk cji mo ty wów
ro ślin nych, a do ty czy „wy ko rzy sty wa nia po szcze gól nych obiek tów bo ta nicz nych zgod -
nie z ich na tu rą i prze zna cze niem”24. Sy tu acja ta ka za cho dzi we wspo mnia nym już frag -
men cie po wie ści Ja na Drzeż dżo na do ty czą cym ob wie szo nej spodnia mi so sen ki po rów -
na nej do bo żo na ro dze nio wej cho in ki: Té, kòl wje czo ra calô chòjin ka bëla òbwje szonô
chlopszczëmë spôdnëmë bùksamë, a wëzdrza dëcht jak ùstro jónô na gwjôzdkę dan ka
(„Twarz Smęt ka”, s. 84). Przed sta wio ny tu spo sób wy ko rzy sta nia przez bo ha te rów so -
sen ki jest nie ty po wy: ukry ci w ko ro nie drze wa żoł nie rze zdej mu ją swo je ubra nia, da -
jąc je do pra nia wspie ra ją cym je ko bie tom, w re zul ta cie cze go ca ła so sen ka zo sta je ob -
wie szo na spodnia mi. Dzię ki za sto so wa niu nie kon wen cjo nal ne go po rów na nia do bo żo -
na ro dze nio we go drzew ka opi sa na sy tu acja wy da je się bar dziej pla stycz na i w związ ku
z tym bar dziej in te re su ją ca dla czy tel ni ków.

Naj częst szą spo śród funk cji mo ty wów ro ślin nych zwią za nych z ro kiem ob rzę do -
wym jest w po wie ściach ka szub skich ostat nia z wy róż nio nych przez An drze ja Stof fa
funk cji – funk cja sym bo licz na. Uży cia o funk cji sym bo licz nej wy stę pu ją w epo pei Maj -
kow skie go i w po wie ści Jan ke go. W funk cji tej w utwo rze Maj kow skie go po ja wia ją się
4 na zwy ro ślin, a licz ba ich użyć wy no si 17. W utwo rze Jan ke go funk cję sym bo licz ną
peł nią 3-krot nie 2 na zwy ro ślin. Zda niem An drze ja Stof fa „funk cję sym bo licz ną peł nią
nie tyl ko zin dy wi du ali zo wa ne przed sta wie nia, ale i uję cia skon wen cjo na li zo wa ne, za -
krze płe zna ki kul tu ro we”25 i z ta ką wła śnie sy tu acją ma my do czy nie nia w li te ra tu rze
ka szub skiej.

W utwo rze Maj kow skie go spo śród nazw ro ślin zwią za nych z ro kiem ob rzę do wym
funk cję sym bo licz ną peł ni przede wszyst kim na zwa ga tun ko wa pa proc i jej de ry wat pa -
procën (4 uży cia) oraz na zwa ogól na kwiat i jej de ry wat kwiôtk (8 użyć) – te ostat nie za -
sto so wa ne w zna cze niu me to ni micz nym ‘część ro śli ny’. Kwiat pa procë ma cha rak ter
le gen dar ny. Ro śli na ta mia ła za kwi tać w wi gi lię św. Ja na, a ze rwa nie jej cu dow ne go
kwia tu mia ło przy no sić wiel kie szczę ście i do sta tek. Jak pi sze Wa cław Ody niec w książ -
ce o ka szub skich ob rzę dach: „O pół no cy zno wu ba zu ny ogła sza ły czas po szu ki wa nia
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23 A.K. Hirsz, Przy ro da na tle kul tu ry lu do wej w „Re mu sie” Maj kow skie go, „Biu le tyn Zrze sze nia Ka -
szub sko -Po mor skie go”; 1969, nr 1 (28), s. 41-42.
24 A. Stoff, dz. cyt., s. 20.
25 Tam że, s. 21.
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pòdsztréchnąc wiôldżi znaczënk rodë w żëcym Kaszëbów. A.K. Hirsz pòzwôł las
wëstãpùją cy w epòpe ji jakò môl, chtërny „krëje wie le krëjamnëch je zór, grzëpów, ba -
gnisz czów, łą ków, mòdżił sto le mów, zómkòwisz czów, z nym lasã parłãczi sã wie le
pòwiast ków i lëdowëch baj ków. Grań ce la su òstałë do kład no òkre sloné, zôs sóm òpisënk
je pëszny i wiérny, na wet ka w drob no tach”23.

Czësto wëjątkòwò pòzwa roscënë jakô je w ana li zo wónëch dokôzach w kòntek sce
òbrzãdowégò rokù peł ni téż przed mio to wą fùnkcjã. Na fùnkcjô je we dle An drze ja Stof -
fa nômni lëte rac ką z wëapart nionëch bez niegò fùnkcji roscënowëch mòti wów, a tikô
sã „wëzwëski wa niô òsóbnëch bòta nicznëch òbiek tów zgód no z je jich nôtërą i na mie -
nie nim”24. Takô sy tu acjô zachôdô w nad czid nio nym ju frag meń ce pòwiescë Ja na
Drzéżdżo na ti ka ją cym sã òbwie szo ny bùksa ma chój czi pòrów nó ny do gòdo wi dan czi:
Té, kòl wje czo ra calô chòjin ka bëla òbwje szonô chlopszczëmë spôdnëmë bùksamë,
a wëzdrza dëcht jak ùstro jónô na gwjôzdkę dan ka („Twarz Smęt ka”, s. 84). Przed sta -
wio ny tu spòsób wëzwëska niô chój czi bez bòhatérów je nie ti picz ny: skrëti w kòru nie
drzéwiã żôłniérze scy ga ją ruch na, da jącë je do pra niô wspiéra ją cym je jich biał kóm,
bez co całô chó jecz ka òstôwô òbwie szonô bùksa ma. Dzãka wëzwëska nim nie ti picznégò
pòrów na niô do gòdowégò drzéwka òpi sónô sy tu acja wëdôwô sã bar żi pla sticznô i temù
bar żi za ji ma jącô dlô czëtiń ców.

Nôczãstszą spòstrzód fùnkcji roscënowëch mòti wów zrze szonëch z òbrzãdo wim
rokã je w kaszëbsczich pòwie scach slédnô z wëapart nionëch bez An drze ja Stof fa fùnkcji
– symbòlicznô fùnkcjô. Ùżëcô ò symbòlicz ny fùnkcji są w epòpe ji Majkòwsczégò
i w pòwiescë Jan kegò. W ti fùnkcji w dokôzu Majkòwsczégò pòjôwia ją sã 4 pòzwë
roscënów, a lëczba jich ùżëców je 17. W dokôzu Jan kegò symbòlicz ną fùnkcjã peł nią
3 razë 2 pòzwë roscënów. We dle An drze ja Stof fa „symbòlicz ną fùnkcjã peł nią nié le
zjin di wi du ali zo wóné przed sta wie niô, ale i skònwen cjo na li zo wóné ùjãcô, zastãgłé kùltu -
rowé zna czi”25 i pra wie z ta ką sy tu acją mómë do czënie niô w kaszëbsczi lëte ra tu rze.

W dokôzu Majkòwsczégò spòstrzód pòzwów roscënów zrze szonëch z òbrzãdo wim
rokã symbòlicz ną fùnkcjã przede wszëtczim peł ni gatënkòwô pòzwa pa proc i ji de -
riwôt pa procën (4 ùżëców) ë òglowô pòzwa kwiat i ji de riwôt kwiôtk (8 ùżëców) – ne
slédné za sto so wóné w me to ni micz nym zna cze nim ‘dzél roscënë’. Kwiat pa procë mô
le geń dar ny cha rak ter. Na roscëna wëkwit nąc mia ła na wilëją sw. Ja na, a ze rwa nié ji
cëdownégò kwia ta mia ło da wac wiôldżé szczescé i bòka dosc. Jak pi sze Wacłôw Òdi -
niec w ksąż ce ò kaszëbsczich òbrzãdach: „Ò pół nocë znôwù ba zunë ògłôszałë szëk-
bã kwia tu par pacë. Szu kałë gò dzéwczãta. Kwiat mògło na lezc le no gòłé dzéwczã,
jaczé króm tegò ani ra zu ni mògło òbez drzec sã do wslôdë. Temù że ce kawòsc abò
strach òbczas szëkbë zmùszałë je do rozzéra niô sã, ni żódna nigdë nie na la zła cëdownégò

23 A.K. Hirsz, Przy ro da na tle kul tu ry lu do wej w „Re mu sie” Maj kow skie go, „Biu le tyn Zrze sze nia Ka -
szub sko -Po mor skie go”; 1969, nr 1 (28), s. 41-42.
24 A. Stoff, dz. cët., s. 20.
25 Tam że, s. 21.
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kwia tu pa pro ci. Szu ka ły go dziew czę ta. Zna leźć kwiat mo gła tyl ko na ga dziew czy na,
któ ra w do dat ku ani ra zu nie mo gła obej rzeć się za sie bie. Po nie waż cie ka wość lub
strach w trak cie po szu ki wań zmu sza ły je do roz glą da nia się wo kół, żad na nie od na la -
zła ni gdy cu dow ne go kwia tu. Chłop cy w tym cza sie tak że nie próż no wa li i uda wa li się
na po szu ki wa nie dziew cząt. A któ ry pa ro bek za ko chał się w dziew czę ciu pod czas so -
bót ki i oże nił się z nią, był w mał żeń stwie szczę śli wy przez ca łe ży cie. Zwy cza je so bót  -
ko we był tak za ko rze nio ne, że Ko ściół nie sprze ci wiał się im i to le ro wał je”26. A.K. Hirsz
do da je: „Z wie rze nia mi zwią za ny mi z kwia tem pa pro ci łą czy się zwy czaj pa le nia so -
bó tek, któ re go po gło sów nie tak trud no do szu kać się w li te ra tu rze nie tyl ko lu do wej.
Na le żą tu przede wszyst kim róż ne pie śni, spo ry za sób przy sło wi etc.”27.

Obec ność kwia tu pa procë w epo pei Alek san dra Maj kow skie go zwią za na jest z tra -
dy cyj ny mi ob cho da mi no cy świę to jań skiej, por.: Dzi so v nocë pa proc mô że vi vę gjel
przë ko rzen ju a pesz ni kvjat na vjerz chu. A szedł bes të dzis szu kac vę gla i kvja tu pa -
pro ce ni go? („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 124); V dzi se szi nocë pa proc mja ła za kvit -
nąc v głę bo kjim le se cu do vnim kvja tem („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 549). Z po wie -
ści moż na się do wie dzieć o ka szub skich wie rze niach do ty czą cych te go kwia tu: Chto mô
ser ce wo dvożné, ji dze tam v noc Svję ti go Ja na wu dobéc kvja tu pa procë i vę gla wod ji
ko rzen ja. Po vja delë na pust ko vju wo ta kjich, chter nim przë szu kan ju vę gla i kvja tu nji -
co Strasz ni go gło vę v teł li ca mi na ple ce vëkrą ve ło („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 38).
Czy ta jąc o cu dow nym kwie cie pa pro ci, czy tel nik sku pia się na wie rze niach lu do wych
i na cha rak te rze no cy świę to jań skiej. Już sa ma czę stość uży cia tej na zwy w utwo rze
wska zu je na nie zwy kłe zna cze nie te go mo ty wu. To wła śnie w noc świę to jań ską ma zo -
stać speł nio na mi sja Re mu sa, co sta no wi punkt kul mi na cyj ny utwo ru. W epo pei Maj -
kow skie go kwiat pa pro ci wy stę pu je ja ko szczę ścio daj ny sym bol waż ny w struk tu rze ide -
owej utwo ru: Chte ren nje se szczescé svja tu – / I pa procë kvja tu...” / Po kąd trunk nen
v du chóv mocë, / Po kąd nje za kvjitł pa procë / Szcze sco daj ni kvjat!” („Żëcé i przigòdë
Remùsa”, s. 552). Ro śli na ta ma przy nieść głów ne mu bo ha te ro wi – Re mu so wi – po -
wo dze nie w speł nie niu po wie rzo nej mu mi sji i bło go sła wień stwo w wal ce ze złym du -
chem Smęt kiem: A że li Bog cë na mjen jił i bę dzesz mjoł v duszë, co trze ba, tej cu do vni -
go vji du kvjat vëkvjitn je z pa procë v tvo jim rę ku („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 553).

In nym mo ty wem ro ślin nym wy stę pu ją cym w epo pei Maj kow skie go w funk cji sym -
bo licz nej jest drzew ko bzu. Cho ry bo ha ter zo sta je lip co wą po rą, w dniu świę tej An ny,
za pro wa dzo ny pod krza ki bzu: Na svję tą An nę po zvo lilë mje vstac, za pro va dzilë przede
dvje rze na słuń ce, chdze dva drze vka be su sto jałë, co be mje vja ter wo vjoł i słuń ce wo -
grza ło („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 130). Jak pi sze Ta de usz Link ner: „Mia ło go nie
tyl ko wy grzać słoń ce i owiać wiatr, ale tak że, z cze go już nie zda wa li so bie spra wy 
lu dzie na pust ko wiu, miał mu po móc bez; je że li był to oczy wi ście bez czar ny, cze go
Maj kow ski nie mó wi. Bez ozdob ny, nie zaś czar ny (Sam bu cus ni gra), sym bo licz nie
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26 W. Ody niec, dz. cyt., s. 47.
27 A.K. Hirsz, dz. cyt., 1968, nr 6 (27), s. 36-37.
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kwia ta. W tim sa mim cza su bëńlo wie téż nie bëlë zgni łi a szlë szëkac dzéwczãta. A ja -
czi pa róbk zakòchôł sã w dzéwce òbczas so bót czi i òże nił sã z nią, bez całé żëcé béł
szcze stlëwi w żeń bie. So bótkòwé zwëczi bëłë tak za se dzałé, że Kòscół nie béł ji ma
procëm i to le rowôł je”26. A.K. Hirsz dodôwô: „Z wie rze nia ma zrze szo ny ma z kwiatã
par pacë parłãczi sã zwëk pôle niô so bót ków, jaczégò pòmio nów  nié tak drãgò doszëkac
sã w lëte ra tu rze nié le lëdo wi. Słëcha ją tu przede wszëtczim roz ma jité pie snie, dosc
wiôldżi zbiér przësło wiów etc.”27.

Bëtnosc kwia tu pa procë w epòpe ji Alek san dra Majkòwsczégò zrze szonô je z tra -
di cyj ny ma òbchòda ma swiãto jań sczi nocë, pòr.: Dzi so v nocë pa proc mô że vi vę gjel przë
ko rzen ju a pesz ni kvjat na vjerz chu. A szedł bes të dzis szu kac vę gla i kvja tu pa pro ce -
ni go? („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 124); V dzi se szi nocë pa proc mja ła za kvit nąc 
v głę bo kjim le se cu do vnim kvja tem („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 549). Z pòwiescë
mòże do wie dzec sã ò kaszëbsczich wie rze niach ti ka jącëch sã negò kwia ta: Chto mô ser -
ce wo dvożné, ji dze tam v noc Svję ti go Ja na wu dobéc kvja tu pa procë i vę gla wod ji ko -
rzen ja. Po vja delë na pust ko vju wo ta kjich, chter nim przë szu kan ju vę gla i kvja tu nji -
co Strasz ni go gło vę v teł li ca mi na ple ce vëkrą ve ło („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 38).
Czëta jącë ò cëdo wnym kwia ce par pacë, czëtińc skùpiô sã na lëdowëch wie rze niach i na
cha rak te rze swiãto jan sczi nocë. Ju sa ma czãstosc ùżëcô ti pòzwë dôwô wskôzã na nie -
zwëczajné zna cze nié tegò mòtiwù. To pra wie w swiãto jań ską noc mô òstac speł nionô
misjô Remùsa, co je kùlmi na cjo wim pùnktã dokôzu. W epòpe ji Majkòwsczégò kwiat
par pa cy wëstãpùje jak no szcze scodôwa ją cy symbòl wôżny w de jo wi sztruk tu rze dokô -
zu: Chte ren nje se szczescé svja tu – / I pa procë kvja tu...” / Po kąd trunk nen v du chóv
mocë, / Po kąd nje za kvjitł pa procë / Szcze sco daj ni kvjat!” („Żëcé i przigòdë Remùsa”,
s. 552). Na roscëna mô dac przédnémù bòhatérze – Remùso wi – zwënégã w speł nie -
nim pòwie rzo ny mù mi sji ë błogòsła wieństwò w biôtce ze złim dëchã Smãtkã: A że li
Bog cë na mjen jił i bę dzesz mjoł v duszë, co trze ba, tej cu do vni go vji du kvjat vëkvjitn -
je z pa procë v tvo jim rę ku („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 553).

Jin szim roscëno wim mòtiwã ja czi je w epòpe ji Majkòwsczégò w symbòlicz ny
fùnkcji je drzéwkò be su. Chòri bòhatéra je w lëpiń co wim cza su, w dniu sw. Anë, za -
prowôdzo ny pòd krzã be su: Na svję tą An nę po zvo lilë mje vstac, za pro va dzilë przede
dvje rze na słuń ce, chdze dva drze vka be su sto jałë, co be mje vja ter wo vjoł i słuń ce wo -
grza ło („Żëcé i przigòdë Remùsa”, s. 130). Jak pi sze Ta deùsz Link ner: „Mia ło gò nié
le no wëgrzôc słuń ce i òwiôc wia ter, ale téż, z czegò ju nie zdôwelë so sprawë lëdze na
pùstkòwim, miôł mù pòmòc bes; żlë béł to, roz mie je sã, czôrny bes, czegò Majkòwsczi
nie gôdô. Òzdób ny bes nié czôrny (Sam bu cus ni gra), symbòlicz no kòja rzo ny béł z nô -
dze ją w ma je wim cza su òdra dza ją cy sã rodë. Temù w Mło di Pòlsce to warził òn òdra -
dza ją cy sã mi łocë. Rów nak w pòwiescë Majkòwsczégò je na òpak. Rekònwa le scencjô
pòd besã kùńczi pra wie te ra piã bòhatérë z mi łosnëch za pa łów. Tej mòże béł to krzôk

26 W. Ody niec, dz. cyt., s. 47.
27 A.K. Hirsz, dz. cyt., 1968, nr 6 (27), s. 36-37.
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ko ja rzo no z na dzie ją w ma jo wym cza sie od ra dza ją cej się przy ro dy. Dla te go w Mło dej
Pol sce to wa rzy szył on od ra dza ją cej się mi ło ści. W po wie ści Maj kow skie go jest jed nak
od wrot nie. Re kon wa le scen cja pod bzem koń czy wła śnie te ra pię bo ha te ra z mi ło snych
za pa łów. Więc mo że był to krzew czar ne go bzu? Dzia ło się to wszak w dniu św. An ny,
kie dy ozdob ny bez już nie kwit nie”28. Sym bo li ka czar ne go bzu w tra dy cjach ka szub -
skich od no si się do cu dow ne go uzdra wia nia z cho rób. Pi sze o tym m.in. Ber nard Sych -
ta: „Pod bez za no si mat ka cho re dziec ko i mó wi «Òstań ta tu su chotë jaż jô zro biã trzë
robòtë, jak jô skuńczã trzë robòtë przińdã pò suchòtë». Mat ka roz po czy na trzy ro bo ty,
lecz żad nej z nich nie koń czy, po czym za bie ra dziec ko do izby”29.

W „Łi ska wicë” Jan ke go funk cję sym bo licz ną po wią za ną z ro kiem ob rzę do wym peł -
nią dwie na zwy ro ślin, o któ rych mo wa w kon tek ście wi gi lii Bo że go Na ro dze nia: dan -
ka i kwiat. Za ini cjo wa ne przez ciot kę z Gdy ni ubra nie cho in ki zo sta ło uka za ne ja ko
wy da rze nie wi gi lij ne wy jąt ko we w ubo gim do mu nar ra to ra, choć zna ne mu już wcze -
śniej ze sły sze nia, por. Wu ja Am bro żi przëjachôł do piérze w Wi gi li ją Bożégo Na ro dze -
niô. Ale jem po strzegł, że cot ka wcôle sę z te go nie ceszëła, rów nak wie cze rzę przëszëko -
wa ba ro wëstaw ną, a jesz ob stro ji ła dan kę i wkół ni roz łożëła po darënczi. Nie jed ny
nierôz mie gôdalë, jak takô wëstro jonô dan ka wëzdrzi, ale cziéj jem ję uzdrzôł, to
wszëtczié opisë se nie umëwałë do ji sna żotë. („Łi ska wi ca”, s. 58–59). Na to miast wia -
ra w roz kwi ta nie w wie czór wi gi lij ny pod śnie giem kwia tów to mo tyw wy stę pu ją cy
w opo wie ści bab ki nar ra to ra: Dzysô je cëdo wny wie czór [...] Zwiérzę ta do sta ją ta ką
moc, że roz mie ją gôdac jak lëdze, a wo da w zdro jach i stëdniach mie niô sę w wi no.
I jesz kwiatë pod snie gę kwit ną, jo, po prôwdze („Łi ska wi ca”, s. 59).

Omó wio ne wy żej mo ty wy ro ślin ne wy stę pu ją ce w po wie ściach ka szub skich w po -
wią za niu z ro kiem ob rzę do wym uczest ni czą w kre owa niu na kar tach tych po wie ści za -
rów no ob ra zu przy ro dy zie mi ka szub skiej, jak i ob ra zu kul tu ry lu du ka szub skie go. Li -
te rac ki świat ro ślin oglą da ny w per spek ty wie ro ku ob rzę do we go, cze go prze ja wem jest
zwłasz cza po ja wia nie się ro ślin w ce re mo nia łach kul tu ro wych i nazw ro ślin w ję zy ku
sto so wa nym do opi sy wa nia zja wisk kul tu ro wych, sta no wi świa dec two tra dy cji lu du
Po mo rza – tra dy cji do wo dzą cej, jak bar dzo i jak wie lo ra ko czło wiek jest zwią za ny
z przy ro dą.
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28 T. Link ner, dz. cyt., s. 204.
29 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich, t. I, Gdańsk 1967, s. 35. W tek ście ka szub skim za sto so wa no
uprosz czo ną pi sow nię.
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czôrnégò be su? Kò dzejało sã to w dniu sw. Anë, czedë òzdób ny bes ju nie wëkwitô”28.
Symbòli ka czôrnégò be su w kaszëbsczich tra di cjach òdnôszô sã do cëdownégò ùzdrô -
wia niô z chòro scy. Pi sze ò tim m.jin. Ber nat Zëchta: „Pòd bes zanôszô mat ka chòré
dzeckò i gôdô «Òstań ta tu su chotë jaż jô zro biã trzë robòtë, jak jô skuńczã trzë robòtë
przińdã pò suchòtë». Mat ka za czinô trzë robòtë, le ni żód ny nie kùńczi, a tej za biérô
dzeckò w jizbã”29.

W „Łi ska wicë” Jan kegò symbòlicz ną fùnkcjã zrze szo ną z òbrzãdo wim rokã peł nią
dwie pòzwë roscënów, ò ja czich gôdka w kòntek sce wilëji Gòdów: dan ka i kwiat. Za -
ji ni cjo wóné bez cotkã z Gdi ni stro je nié dan czi pòkôzóné òsta ło jak no wilëjné wëda -
rze nié wëjątkòwé w biédnym do do mie nar ra to ra, chòc czuł ju ò nim rëchli, pòr. Wu ja
Am bro żi przëjachôł do piérze w Wi gi li ją Bożégo Na ro dze niô. Ale jem po strzegł, że cot -
ka wcôle sę z te go nie ceszëła, rów nak wie cze rzę przëszëko wa ba ro wëstaw ną, a jesz
ob stro ji ła dan kę i wkół ni roz łożëła po darënczi. Nie jed ny nierôz mie gôdalë, jak takô
wëstro jonô dan ka wëzdrzi, ale cziéj jem ję uzdrzôł, to wszëtczié opisë se nie umëwałë
do ji sna żotë. („Łi ska wi ca”, s. 58–59). Zôs wia ra w roz kwi ta nié w wilëjny wie czór pòd
sniegã kwia tów to mòtiw, ja czi wëstãpùje w òpòwiescë óm czi nar ra to ra: Dzysô je cëdo -
wny wie czór [...] Zwiérzę ta do sta ją ta ką moc, że roz mie ją gôdac jak lëdze, a wo da
w zdro jach i stëdniach mie niô sę w wi no. I jesz kwiatë pod snie gę kwit ną, jo, po prôwdze
(„Łi ska wi ca”, s. 59).

Wëżi òbgôdóné roscënowé mòtiwë, jaczé są w kaszëbsczich pòwie scach w zrze szbie
z òbrzãdo wim rokã ùczãstni czą w ùsôdza nim na kôrtach nëch pòwie sców tak òbra zu
rodë kaszëbsczi ze mi, jak i òbra zu kùlturë kaszëbsczégò lëdu. Lëte rac czi swiat roscënów
òbzéró ny w per spek ti wie òbrzãdowégò rokù, czegò znan ką je òsoblëwie pò ja wie nié sã
roscënów w kùltu rowëch ce re mó niach i pòzwów roscënów w jãzëkù wë zwëski wó nym
do òpi so wa nia kùltu rowëch zja wisz czów, sta no wi swiôdectwò tra di cji lëdu Pòmòrzégò
– tra dy cji dokôzywô, jak ba ro i jak wie lo rakò czło wiek je zrze szó ny z ro dą.

28 T. Link ner, dz. cyt., s. 204.
29 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich, t. I, Gdańsk 1967, s. 35. W kaszëbsczim tek sce wëzwëskół
jem ùprosz czo ny pisënk.
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Eu ge niusz Prycz kow ski

Ka szub skie ob rzę dy i zwy cza je
w naj now szej twór czo ści mu zycz nej

Zwy cza je i ob rzę do wość ka szub ska za wsze pa sjo no wa ły twór ców pio se nek. Od nie sie -
nia ta kie znaj du je my już w naj star szych lu do wych utwo rach. W nie mal już nie zna nym
śpiew nicz ku z 1936 ro ku znaj du ją się pie śni bo żo na ro dze nio we: „Kró lo wie ja dą”
i „Witôj Je zu lu”. Z tej dru giej do wia du je my się, jak do brze przy ję li by Ka szu bi Je zu -
ska – zgod nie ze zwy cza jem – gdy by Ten na ro dził się na Ka szu bach1. W in nej przed -
wo jen nej ksią żecz ce na tra fia my na przy śpiew ki lu do we na pi sa ne z oka zji do ży nek,
w któ rych mo wa jest o zwy cza ju bãksa (za koń cze nia żniw) oraz za ba wach, któ re wów -
czas się od by wa ją2. War to w tym miej scu przy po mnieć sło wa za po mnia nej dziś pio sen -
ki o ty tu le „Bãks”: 1. Chło pi se ką żëto / dzéwczi slôdë gra bią / jak ze se ką ca łi sztëk /
tej so bie za ba wią. 2. Kòsa scynô żëto, / W snopë gra ble pcha ją. / Ju sã kùńczi ca łi sztëk,
/ Mło di ju spiéwa ją. 3. Jesz je nórcëk żëta, / są le dwa półkòsczi, / Tó na ze sekł ten òstatk,
/ Gra bią bãks – chtos wrzesz czi. 4. Ju je bãks zgra bio ny, / Żni wa ju skùńczoné, / Snopë
na wóz pakùją, / Z bãksã do dóm ja dą3. Za rów no bãks oraz ożni winë, so bót ka i ści na -
nie ka ni, jak i wie le in nych zwy cza jów są wdzięcz nym te ma tem lu do wych przy śpie -
wek, w któ re ob fi tu je trzy to mo we dzie ło „Ka szu by. Pol ska pieśń i mu zy ka lu do wa.
Źró dła i ma te ria ły”. Jest ich tak du żo, że ca ły pierw szy z trzech to mów po świę co ny jest
wła śnie pie śniom ob rzę do wym4. Ta te ma ty ka jest też czę sto obec na w po wo jen nym
zbio rze Wła dy sła wa Kir ste ina i Le ona Rop pla „Pie śni z Ka szub”, cho ciaż ten bar dzo
sze ro ki zbiór pie śni lu do wych uka zu je, że naj chęt niej Ka szu bi śpie wa ją jed nak o mi -
ło ści, w dru giej ko lej no ści o pra cy, da lej o ma łej oj czyź nie, tę sk no cie i ogól nie ży ciu5.

1 Ka szu by. Bi bl jo tecz ka pie śni re gjo nal nych nr 3, pod red. K. Hła wicz ki, Ka to wi ce. W to mi ku brak
ro ku wy da nia. Wia do mo jed nak, że se ria ta wy da na zo sta ła w la tach 1935-1938; patrz: M. Dzia dek, Ka -
rol Hła wicz ka (1894-1976), „De Mu si ca”, War sza wa – Po znań. Vol. IX, 2004. Na 1936 rok pre cy zu ją
wy da nie to mi ku Wła dy sław Kir ste in i Le on Rop pel w swo ich „Pie śniach z Ka szub”. Ko pię śpiew ni ka
prze ka za łem na po trze by Wej he row skiej Bi blio te ki Cy fro wej pro wa dzo nej przez Bi blio te kę im. A. Maj -
kow skie go w Wej he ro wie.
2 J. K. Ko tłow ski, Do żyn ki ka szub skie, Lu zi no 1936.
3 J. K. Ko tłow ski, Do żyn ki ka szub skie, Lu zi no 1936.
4 Ka szu by. Pol ska pieśń i mu zy ka lu do wa – Źró dła i ma te ria ły, red. L. Bie law ski, A. Mio du chow ska,
In sty tut Sztu ki PAN, 3 to my, War sza wa 1998.
5 W. Kir ste in, L. Rop pel, Pie śni z Ka szub, Gdańsk 1958. 
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Eu ge niusz Prëczkòwsczi

Kaszëbsczé òbrzãdë a zwëczi 
w nônow szim mùzycz nym ùtwór stwie

Zwëczi a kaszëbskô òbrzãdowòsc wied no rôd bëłë pòrëszi wóné przez ùtwór ców pie -
sni. Ju w nôstar szich lëdowëch pie snicz kach nalôżómë taczé òdnie se nia. W dëcht
czësto ma ło znó nym spiéwnikù wëdó nym w 1936 rokù są gòdowé pie snie „Kró lo -
wie ja dą” i „Witôj Je zu lu”. W ti drëdżi do wia di wómë sã, jak bëlno achtnãlëbë Jezëska
Kaszëbi – pòdług zwëków – czejbë Nen tu sã ùro dzył1. W jin szi przedwòjno wi ksą -
żecz ce mò żemë tra fic na lëdowé przëspiéwczi z leż noscë òżni wi nów, chtërne gôda -
ją ò zwëkù bãksa i za ba wach -szru mach, jaczé co le ma ło tej sã òdprôwia ją2. Wôrt tu
przëbaczëc sło  wa zabôczo ny dzys spiéwë ò ti tu le „Bãks”: 1. Chło pi se ką żëto / dzéw -
czi slôdë gra bią / jak ze se ką ca łi sztëk / tej so bie za ba wią. 2. Kòsa scynô żëto, /
W snopë gra ble pcha ją. / Ju sã kùńczi ca łi sztëk, / Mło di ju spiéwa ją. 3. Jesz je nórcëk
żëta, / są le dwa pół kòsczi, / Tó na ze sekł ten òstatk, / Gra bią bãks – chtos wrzesz czi.
4. Ju je bãks zgra bio ny, / Żni wa ju skùńczoné, / Snopë na wóz pakùją, / Z bãksã do -
dóm ja dą3. I bãks, i òżni winë, so bót ka i scy na nié ka ni, i wie le jin szich zwëków są
te ma ta ma lëdowëch przë spiéwków, ja czich bòka dosc je w trzëtomòwim dokôzu „Ka -
szu by. Pol ska pieśń i mu zy ka lu do wa. Źró dła i ma te ria ły”. Je jich tëli, że ca łi pier -
szi z trzech to mów je pòswiãco ny pra wie pie snióm òbrzãdo wim4. Tã te ma tikã téż
mòże tej sej na lezc w pòwòjno wim zbio rze Wła di sła wa Kir ste ina i Leòna Rop pla
„Pie śni z Ka szub”, chòc nen, ba ro sze ro czi zbiérk lëdowëch pie sni, ùdo ka zniwô, że
nômi li Kaszëbi spiéwa ją rów nak ò mi ło ce, da li ò robòce, tej swòji tatczëznie, te sk -
niącz ce, a żëcym5.

1 Ka szu by. Bi bl jo tecz ka pie śni re gjo nal nych nr 3, pod red. Ka ro la Hła wicz ki, Ka to wi ce. 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. Ko tłow ski, Do żyn ki ka szub skie, Lu zi no 1936.
3 Jan K. Ko tłow ski, Do żyn ki ka szub skie, Lu zi no 1936.
4 Ka szu by. Pol ska pieśń i mu zy ka lu do wa – Źró dła i ma te ria ły, red. Lu dwik Bie law ski, Au re lia Mio -
du chow ska, In sty tut Sztu ki PAN, 3 to my, War sza wa 1998.
5 Wła dy sław Kir ste in, Le on Rop pel, Pie śni z Ka szub, Gdańsk 1958. 
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Te ma ty kę ob rzę do wo ści po ru sza li też póź niej si twór cy. Moż na ją ła two do strzec
w zbio rach Ja na Trep czy ka, ks. An to nie go Pe pliń skie go, Alek san dra To macz kow skie -
go, czy Kor ne liu sza Tre de ra6. Każ dy czer pie z ro dzi mej tra dy cji, ja ko war to ści, któ rą
na le ży pie lę gno wać. Dla przy kła du w pie śni Tre de ra znaj du je my: Przed Wej rowã, na
Lesôkach, / Lud spòkój ny żëje. / Stôré zwëczi pòdtrzimùje, / Mòwã pielãgnëje7. Zno -
wuż Trep czyk w po dzię ko wa niu Mi strzo wi Alek san dro wi Maj kow skie mu wy zna je: Cë
przësy gómë, nasz Knie zu, z bëna naji serc, / Że òd wëtchłégò so célu – òder wie le smierc.
// Cë przësy gómë, nasz Knie zu, bar nic rod ną chëcz, / Bra cy nów i so ster naji, gôdkã,
spiéw i zwëcz8. Trud no jed nak stwier dzić, że by zwy cza je sa me w so bie by ły pre tek -
stem do na pi sa nia ja kiej kol wiek pio sen ki przez tych że au to rów. To sa mo moż na stwier -
dzić po ana li zie czte rech ma ło już dziś zna nych zbior ków wy da nych przez Wo je wódz -
ki Ośro dek Kul tu ry w Gdań sku w cza sach, w któ rych ten ośro dek nie co bar dziej dbał
o ka szub ską kul tu rę9. Te czte ry to mi ki przy no szą nam de biu ty no wych ka szub skich
twór ców, do dziś bar dzo ak tyw nych: Je rze go Sta chur skie go i Je rze go Ły ska10. To mi ki
te za mknę ły pew ną część twór czo ści mu zycz nej, w któ rej prym wio dły lu do we utwo -
ry, acz kol wiek już wów czas po ja wia ły się utwo ry two rzo ne przez pro fe sjo nal nych au -
to rów. Ty po wy mi przed sta wi cie la mi nur tu lu do we go by li: ks. An to ni Pe pliń ski i Alek -
san der To macz kow ski. 

Do pie ro la ta 90-te ubie głe go wie ku przy no szą wy raź ne oży wie nie i zmia nę sto sun -
ku do ka szub skiej mu zy ki. Na po cząt ku po ja wia ją się ka se ty z pio sen ka mi na pi sa ny mi
daw niej, w więk szo ści jesz cze lu do wy mi. Szcze gól na wdzięcz ność na le ży się tu księ -
żom Ja no wi Per szo no wi i Zbi gnie wo wi Kul wi kow skie mu11. W 1992 wy cho dzi pierw -
szy śpiew nik ko ściel ny „To bie Bo że chwa ła”, w któ rym jest kil ka no wych utwo rów.
W dru giej po ło wie lat 90-tych na po le ka szub skiej twór czo ści mu zycz nej wkra cza no -
we po ko le nie. Owo cem te go są no we pio sen ki w licz nych pro gra mach te le wi zyj nych
i ra dio wych. Do pie ro w XXI wie ku pio sen ki te uka zu ją się w ca łej se rii śpiew ni ków.
Przede wszyst kim są to zbio ry: „Pie snie Rod ny Ze mi”, „Dlô Was Pa nie” i „Nótë kaszëb-
sczé”12. Tym dzie łom na le ży po świę cić nie co wię cej uwa gi pod ką tem te ma ty ki ob rzę do -
wej. Do nich na le ży za li czyć rów nież dłu gą pół kę z płyt ka mi kom pak to wy mi: ze społu
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6 J. Trep czyk, Lecë cho ran ko, Pie śni ka szub skie, Wej he ro wo 1997; A. Pe pliń ski, Kaszëbë wo ła ją nas,
Gdańsk 1988; A. To macz kow ski, Wy bór pie śni, WOK Gdańsk 1983; K. Tre der, Z pie snią do Ce bie,
Chór Ka szu bia, Sze mud 2004.
7 Patrz: K. Tre der, Z pie snią do Ce bie, Chór Ka szu bia, Sze mud 2004, s. 20.
8 J. Trep czyk, Òdeck nie nié, Gdańsk 1977, s. 19.
9 Ji dze pòzymk. Pio sen ki ka szub skie, Gdańsk 1992; Na kaszëbsczi ôrt. Pio sen ki ka szub skie, Gdańsk
1981; Lëdze gôda ją. Pio sen ki ka szub skie, Gdańsk 1980; Da lecz nosc. Pio sen ki ka szub skie, Gdańsk 1986.
10 Obaj twór cy zo sta li przy ję ci do Związ ku Au to rów i Kom po zy to rów Sce nicz nych. Sta chur ski jest
dziś człon kiem Związ ku, a Łysk po kil ku la tach mu siał zre zy gno wać. Trze ba wie dzieć, że jesz cze w tych
la tach ka szubsz czy zna po ja wia ła się w me diach bar dzo rzad ko. 
11 Wy szła wte dy se ria dzie się ciu ka set. Do więk szo ści by ły do łą czo ne śpiew ni ki. 
12 Obok tych trzech uka za ły się dwa śpiew ni ki au tor skie: K. Tre der, Z pie snią do Ce bie, Chór Ka szu -
bia, Sze mud 004 i W. Kir kow ski, Z To bą bëc. Kaszëbsczé spiéwë, Sia no wo -Ba ni no 2007. Pie śni Tre de ra
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Te te matë rôd pòrëszi welë pó zniészi ùtwórcë. Mòże je letkò do zdrzec w au tor sczich
zbiérkach Ja na Trep czi ka, ks. An to niégò Pe plin sczégò, Alek san dra To maczkòwsczégò,
czë Kòrne liu sza Trédra6. Kòżdi z nich sygô do rod ny tra di cji, jak no wôrtoscë, chtërnã
przënôlégô do ze rac. Dlô przi kła du w pie sni Trédra mómë: Przed Wej rowã, na Lesôkach,
/ Lud spòkój ny żëje. / Stôré zwëczi pòdtrzimùje, / Mòwã pielãgnëje7. Trep czik zôs
w òddzãkòwa nim Méstro wi Alek san dro wi Majkòwsczémù wëznôwô: Cë przësy gómë,
nasz Knie zu, z bëna naji serc, / Że òd wëtchłégò so célu – òder wie le smierc. // Cë przë -
sy gómë, nasz Knie zu, bar nic rod ną chëcz, / Bra cy nów i so ster naji, gôdkã, spiéw i zwëcz8.
Nie dô sã rów nak rzec, żebë zwëczi sa me w se bëłë òrãdzą do na pi sa niô ja czikòlwiek
pie sni przez tëch au to rów. To samò mùszimë scwierdzëc pò prze zdrze nim sztërzech ma -
ło znónëch zbiérków, jaczé wëdóné bëłë przez Wòje wódz czi Òstrzódk Kùlturë we
Gduńskù, w cza sach czej nen òstrzódk kąsk bar żi ò kaszëbską kùlturã dbôł9. Te sztërë
to mi czi przëniosłë nowëch kaszëbsczich ùtwór ców, do dzys ba ro ak tiwnëch: Jerzégò
Stachùrsczégò i Jerzégò Łi ska10. To mi czi zamkłë rów nak cząd mùzycznégò ùtwór stwa,
w ja czim – chòc sã ju pòjôwia ło corôz wi cy warkòwëch dokôzów mùzycznëch – górã
mia ło jesz dërch lëdowé ùtwórstwò, chtërnégò tipòwi ma przedstôwca ma bëlë ks. An -
to ni Pe pliń sczi czë Alek san der To maczkòwsczi. 

Do piérze la ta 90. łoń sczégò wiekù przënôsza ją wërazné òżëwie nié i zmianã w zdrze -
nim na kaszëbską mùzykã. Na pòczątkù pòjôwia ją sã kasétë z pie snia ma rëchli na pi -
só ny ma, w wik szim dzélu jesz lëdo wi ma. Òsoblëwô za wdzãka nôle żi sã tu ksãdzóm
Ja no wi Per szo no wi i Zbi gniewòwi Kùlwikòwsczémù11. W 1992 rokù wëchôdô pier -
szi kòscel ny spiéwnik „To bie Bòże chwa ła”, w chtërnym je ju czi le nowëch pie sniów.
W drëdżi pòło wie lat 90. do kaszëbsczégò ùtwór stwa mùzycznégò wkrôczô nowé
pòkòle nié. Brzadã tegò są nowé spiéwë w wielnëch pro gra mach te le wi zyjnëch i ra -
diowëch. W spiéwni kach te pie snie ùkôzy wa ją sã do piérze w XXI wiekù, czej pòjôwiô
sã jich całô réga. Przede wszëtczim są to zbiorë: „Pie snie Rod ny Ze mi”, „Dlô Was Pa -
nie” i „Nótë kaszëbsczé”12. Ji ma chcã sã kąsk przëzdrzec pòd kątã òbrzãdo wi te ma ti -
czi. Do te je téż za chtnô pòlëca z kóm pak to wi ma plat ka ma: kar na „Prôwda” z Lëzëna

6 Jan Trep czyk, Lecë cho ran ko, Pie śni ka szub skie, Wej he ro wo 1997; An to ni Pe pliń ski, Kaszëbë wo -
ła ją nas, Gdańsk 1988; Alek san der To macz kow ski, Wy bór pie śni, WOK Gdańsk 1983; Kor ne liusz Tre -
der, Z pie snią do Ce bie, Chór Ka szu bia, Sze mud 2004.
7 Patrz: Kor ne liusz Tre der, Z pie snią do Ce bie, Chór Ka szu bia, Sze mud 2004, s. 20.
8 Jan Trep czyk, Òdeck nie nié, Gdańsk 1977, s. 19.
9 Ji dze pòzymk. Pio sen ki ka szub skie, Gdańsk 1992; Na kaszëbsczi ôrt. Pio sen ki ka szub skie, Gdańsk
1981; Lëdze gôda ją. Pio sen ki ka szub skie, Gdańsk 1980; Da lecz nosc. Pio sen ki ka szub skie, Gdańsk 1986.
10 Òba ji ùtwórcë przëjãti òstelë do Związkù Au to rów i Kòmpòzy tó rów Bi nowëch. Stachùrsczi je dzys
zwëczaj nym nôleż nikã związ ku, a Łisk pò czi le la tach mùszôł zre zë gno wac. Trze ba wie dzec, że jesz
w tëch la tach kaszëbi zna w me diach bëła ba ro rzôdkò.
11 Wëszła tej całô se ria jaż dzesãc kasétów. Do wik szoscë bëłë do łą czoné spiéwnicz czi. 
12 Òkróm tëch trzech ùkôzałë sã dwa au tor sczé spiéwni czi: Kor ne liusz Tre der, Z pie snią do Ce bie,
Chór Ka szu bia, Sze mud 2004 i Wa cław Kir kow ski, Z To bą bëc. Kaszëbsczé spiéwë, Sia no wo -Ba ni no
2007. Pie snie Trédra pòwstôwałë rów nak wie le rëchli i ma ją czësto lëdo wi cha rak ter, zôs Kirkòwsczi
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„Prôwda” z Lu zi na „Më jesmë mło di” i „Le żëcé biegô”, ze spo łu „Spiéwné kwiôtczi”
„Òd se cos dac”, chó ru „Lut nia” z Lu zi na „Bògù spie wac chcã” i „We cma nim” zre ali -
zo wa ną wspól nie (we cma nim) z „Piãclënią” z Li ni, „Lëgòtka na szkòłã” chó ru „Ba tu -
ta” z Sze mu da, dwie płyt ki „Kaszëbë na Gòdë do łą czo ne do „Dzien ni ka Bał tyc kie go,
na stęp nie „Ora to rium Sia now skie”, „Wi wat Bie sa da”, „A jô so spiéwiã pò kaszëbskù”,
„Na wied no” We ro ni ki Kor thals, dwie płyt ki z fi na łów Ka szub skie go Ido la, czy cał kiem
świe że „Piãkné Kaszëbë” ze spo łu „Ko lecz ko wia nie”, na któ rej więk szość utwo rów jest
zu peł nie no wa oraz „Cél da le czi” „Spiéwnëch kwiôtków”13. 

Roz po czy na jąc od wspo mnia nych już żniw i bãksa, ma my tu ta kie oto dzie ła; je den
o ty tu le „Bãks” To ma sza Fop ki, któ re go ostat nie sło wa tak brzmią: Dzys jesz rôz, jak
starcë òd sta lat / Stanã jô, tatk mój, mëma, brat / A tej wszëtcë wzniesmë w niebò gło -
sny zwãk: / Òżni winë – la to sy bãks14. In na pio sen ka „Plón” do słów Eu ge niu sza Prycz -
kow skie go wy zy sku je mo tyw bãksa, żniw i do żyn ko we go wień ca (Bò je robòtë kùńc /
Nót stro jic w ser cach wińc / Bë chwi la szczescô ta / So na swiat sze rok szła), że by uka -
zać ludz ki trud, przede wszyst kim ży cie, w któ rym trze ba: Dobré se miã zôs /
W kòżdëchny môlëk wsôc, / Bë kòżdi ze msczi gón / Wëdôwôł bëlny plón. Je śli ta kie bę -
dzie po stę po wa nie, wów czas moż na być pew nym, że wszyst ko bę dzie w po rząd ku,
stąd: Niech nôdze ja ji dze wszãdze, / – Kò tak bëło, je i bãdze – / Że ùtcëwi prôcë trud
/ Dô rôz czedës bëlny brzôd15.

Ten „bëlny brzôd” mo że już po ja wić się na tym świe cie, ale za pew ne waż niej sze jest,
je śli bę dzie na dru gim. O to trze ba się du żo mo dlić. Ka szu bi bar dzo wie rzą w ob co wa -
nie zmar łych, dla te go gor li wie mo dlą się za nich. I to od dzie ciń stwa, jak w „Mòdlëtwie
za star ków”: Jô za star ków mòjëch proszã / Bòże Pa nie, miéj jich kòl se / Niech sã ji ma
w nocë prze sni / chùr ja niół ków w biôłëch kòszlach // Jô za wszëtczich proszã rów no /
Mëmã, tat ka, sostrã, bra ta / Pa nie Bòże trzëm jich kòl se / Wied no – jaż do kùńca swia -
ta16. Że by dzie ci mo dli ły się za zmar łych trze ba je po rząd nie wy cho wać, w czym ro la ro -
dzi ców i dziad ków jest de cy du ją ca, jak w utwo rze: A jim bar żi nót wcyg zno wa / Ser ca,
lubkòscë i sło wa. / Wôrt je pro cem dogôdza niô / Sta wic bëlné wëchòwa nié17. Jed nym

po wsta wa ły o wie le szyb ciej i ma ją czy sto lu do wy cha rak ter, na to miast Kir kow ski pi sze tyl ko mu zy kę
do tek stów in nych au to rów, dla te go też te dwa śpiew ni ki po mi jam w tych roz wa ża niach. Po nad to uka -
zał się też śpiew nik Bie sia da Ka szub ska, Śpiew nik. Pie śni, przy śpiew ki i ga wę dy z gmi ny Sze mud, Sze -
mud 2004. Jest to zbiór ze bra nych na te re nie tej gmi ny pie śni lu do wych po wsta łych daw no te mu. 
13 Przed sta wiam tyl ko pły ty, na któ rych wy stę pu ją no we utwo ry. Na tym po lu po ja wia ją się trzy ama -
tor sko zro bio ne pły ty ze spo łu dzie cię ce go „Ste gna” z Bor ko wa, na któ rych znaj du ją się spe cjal nie dla
te go ze spo łu na pi sa ne pie śni przez za wo do wych twór ców. Swo je pły ty wy da ły też ta kie ze spo ły, jak:
„The Roz mish”, „Kóm pa nijô wãdzëbôków” czy „Chëcz”. Wy stę pu ją na nich al bo utwo ry lu do we, al bo
na pi sa ne wie le lat te mu.. 
14 T. Fóp ka, E. Prëczkòwsczi, J. Sta chùr sczi, Pie snie Rod ny Ze mi, Ba ni no 2003 (da lej bę dę uży wał skró -
tu: PRZ), s. 146.
15 Śpiew nik do pły ty kom pak to wej „Òd se cos dac” ze spo łu „Spiéwné kwiôtczi”, Ba ni no 2008.
16 T. Fop ke, Mòdlëtwa za star ków [w:] PRZ, s. 24.
17 E. Prycz kow ski, Dzec ny dzéń [w:] PRZ, s. 18.
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„Më jesmë mło di” i „Le żëcé biegô”, kar na „Spiéwné kwiôtczé” „Òd se cos dac”, chùru
„Lut nia” z Lëzëna „Bògù spie wac chcã” i „We cma nim” zro bio ną we spół (we cma nim)
z „Piãclënią” z Lëni, „Lëgòtka na szkòłã” chùru „Ba tu ta” z Szemùda, dwie plat czi „Ka -
szëbë na Gòdë”, „Òra to rium Swió now sczé”, „Wi wat Bie sa da”, „A jô so spiéwiã pò
kaszëbskù”, „Na wied no” We ró ni czi Kòrthals, dwie plat czi z fi na łów Kaszëbsczégò
Ido la, czë dëcht swiéżô „Piãkné Kaszëbë” kar na „Kòleczkòwia nie”, na ja czi wik szosc
je nowëch dokôzów13. 

Jeżlë bë za cząc òd wspòmniónëch ju żniw a bãksa, tej mómë taczé hewò dokôzë;
je den ò ti tu le „Bãks” Tó ma sza Fóp czi, chtërnégò òstatné sło wa tak brzëmią: Dzys jesz
rôz, jak starcë òd sta lat / Stanã jô, tatk mój, mëma, brat / A tej wszëtcë wzniesmë w niebò
gło sny zwãk: / Òżni winë – la to sy bãks14. Jinszô spiéwa „Plón” do słów Eu ge niu sza
Prëczkòwsczégò wëzwëskiwô mòtiw bãksa, żniw i żniwnégò wiń ca (Bò je robòtë kùńc
/ Nót stro jic w ser cach wińc / Bë chwi la szczescô ta / So na swiat sze rok szła), żebë pòka -
zac lëdzką ma ra szbã, a òsoblëwie żëcé, w ja czim trze ba: Dobré se miã zôs / W kòżdëchny
môlëk wsôc, / Bë kòżdi ze msczi gón / Wëdôwôł bëlny plón. Czej wszëtkò mdze tak ro -
bio né, tej co le ma ło czło wiek mòże bëc gwës, że pùdze do brze. Temù téż: Niech nôdze -
ja ji dze wszãdze, / – Kò tak bëło, je i bãdze – / Że ùtcëwi prôcë trud / Dô rôz czedës
bël ny brzôd15.

Nen „bëlny brzôd” mòże przińc na tim swie ce, ale wierã wôżniészé je, żebë béł na
drëdżim. Ò to trze ba sã wie le mòdlëc. Kaszëbi mòcno wie rzą w przëstôwa nié ùmarłëch,
tej téż mòcno sã za nich i do nich mòdlą. I to òd ma łoscë, jak w „Mòdlëtwie za star -
ków”: Jô za star ków mòjëch proszã / Bòże Pa nie, miéj jich kòl se / Niech sã ji ma w nocë
prze sni / chùr ja niół ków w biôłëch kòszlach // Jô za wszëtczich proszã rów no / Mëmã,
tat ka, sostrã, bra ta / Pa nie Bòże trzëm jich kòl se / Wied no – jaż do kùńca swia ta16.
Żebë dzôtczi prosëłë za ùmarłëch trze ba jich do brze wëchòwac, w czim ro la star szich
je a star ków biwô ba ro wiôlgô, jak w pie sni: A jim bar żi nót wcyg zno wa / Ser ca,
lubkòscë i sło wa. / Wôrt je pro cem dogôdza niô / Sta wic bëlné wëchòwa nié17. Jed nym
z ele meń tów tegò są pòspólné mòdłë kòle krzi ża czë przëdrożny kaplëczczi na ma -
jewëch nôbòżéństwach: Bò pòkórné jich mòdle nié / Mòc dëbelt ną mô, / W do broc mieni

pi sze le no mùzykã do tek stów jin szich au to rów, temù te dwa pie sniôczi pòmi jóm w tëch tu rozwôża niach.
Nad to ùkôzôł sã téż spiéwnik Bie sia da Ka szub ska, Śpiew nik.Pie sni, przy śpiew ki i ga wę dy z gmi ny Sze -
mud, Sze mud 2004. Je to zbiérk ze brónëch na te re nie ti gminë pie sni lëdowëch pòwstałëch dôwno temù.
13 Pòdôwóm le no te plat czi, na chtërnëch są nowò pi sóné sztëczczi. Na ti pòlëcë są téż trzë ama torskò
zro bioné plat czi dzecnégò kar na „Ste gna” z Bór kó wa, dze rów nak są czësto nowò dlô nich na pi sóné pie -
snie przez warkòwëch ùtwór ców. Plat czi swòje wëdałë téż taczé kar na, jak „The Roz mish”, „Kóm pa -
nijô wãdzëbôków” czë „Chëcz”. Są rów nak na nich sztëczczi abò lëdowé, abò na pi sóné ju wie le lat
temù. 
14 To masz Fóp ka, Eu ge niusz Prëczkòwsczi, Je rzi Sta chur sczi, Pie snie Rod ny Ze mi, Ba ni no 2003 (da -
li bądã ùżiwôł skrócënkù: PRZ), s. 146.
15 Spiéwnik do plat czi kóm pak towôi „Òd se cos dac” kar na „Spiéwné kwiôtczi”, Ba ni no 2008.
16 Fop ke T., Mòdlëtwa za star ków [w:] PRZ, s. 24.
17 Prycz kow ski E., Dzec ny dzéń [w:] PRZ, s. 18.
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z waż nych te go ele men tów są wspól ne mo dli twy przy krzy żu lub ka plicz ce przy droż -
nej na na bo żeń stwach ma jo wych: Bò pòkórné jich mòdle nié / Mòc dëbelt ną mô, / W do -
broc mie ni zło, / Chwat zwąt pia łim dô. // A wiôldżi Pón rôd czëje tón, / Co dôwô mòd -
lëtew ny krąg / To do bri wzór dlô knôpów, cór. / Ti mdą nen zwëk trzëmac wcąg18. Zu -
peł nie tak sa mo jest w cią gu ca łe go ro ku, ty le że w do mach, dla te go – zwłasz cza przed
snem – ro dzi ce po win ni zwró cić uwa gę i wręcz przy ka zać: Dzéń ju zno wa zdą żił ùcec!
/ Do pôcór ka chùtkò klëkac, / Zebléc bótë, ruch na zdrzucëc / Czas pòd gãsé górë nëkac!
// Le no nôpierw wied no wstec / Wskòczëc w kąp nicã je mùsz, / Gąbkã prze trzec, ząb -
czi mëc, / Włosë czo sac, w zdrza dło zdrzec, / W wërë czësti so bie le gnąc môsz19. 

A je śli już dziec ko za cho wu je się na le ży cie, wów czas w cza sie świąt mo że otrzy -
mać pre zent. Zwłasz cza okres bo żo na ro dze nio wy ob fi tu je w zwy cza je, a prze to tak że
w pie śni, któ re po ru sza ją tę te ma ty kę. Ga li ma tias z pre zen ta mi roz po czy na się już 6
grud nia, w dzień Mi ko ła ja. Dzi siaj – w od róż nie niu od prze szło ści – te go dnia pre zen -
ty otrzy mu ją nie mal wszyst kie dzie ci, cze go też po twier dze nie znaj du je my w pio sen -
kach: Cëż za szpôs! Do nas wlôzł / Pón Mikòłôj, czło wiek za cht. / Miôł òn miech, jak
na trzech. / Sóm gò dwigôł. Co za chwat?! // Bëne chłop miôł w nim lop / Smacz ków,
kùszków – cent nar wnet. / Do te jesz do bri kòsz / Krëszków, jab ków, slëwów mët. // Chto
le chcôł, cos z te miôł, / Je den bóm ka, jin szi drops. / A fejn dzéwczã òczka blészcza, /
Dlô nie wëjął eks tra cos. // Ala że, cëż to je?! / Ksąż ka – rod ny w ni pisënk. / Zdrzelë
w niã, dzëwiąc sã / Ja czi snôżi to darënk20. Dłuż sza tra dy cja da wa nia pre zen tów zwią -
za na jest z bo żo na ro dze nio wym cza sem. Naj pierw Ka szu bi ob da rza ją No wo na ro dzo -
ne go, co Je rzy Sta chur ski ujął na stę pu ją co: Do Be tle jem darë nieslë / Leòn, Tó na, Franc
/ Przëwi tac chcą Sëna ce sle / Spie wac ma ją chãc. // Do Be tle jem Leòn nie se / W wiôldżim
miechù gãsë dwie / W Tónë miechù swi nia drze sã / Dzysô téż chce bëc kòl Ce21. Przed
snem trze ba zaś za pew nić Je zu sko wi cie pło: Wez Jezëskù, wez na no dżi / Żo czi z wełnë
dwie / Bãdze To bie, bãdze ce pło / Jak je w ser cu mie22. Po tak speł nio nym obo wiąz ku moż -
na li czyć na na gro dę dla sie bie, po nie waż: Prziń dze gwiôzdór, dô darënczi grzecz nym
dze cóm / Czasã kòrbacz je w robòce ù nipòcëch… / Gòdné drzéwkò w nór ce swiécy swòjim
blôskã, / Chtëren òdżin w lëdzczich ser cach mô zniéconé23. Al bo też: Gwiôzda wësok je
na nie bie / Do wie czerzë sa dac czas / Wszëtczich wòłô flot do se bie / Żebë w kar nie bëc
ten rôz. // Wtim sã czëc ju dałë zwón czi / „Niech mdze Chri sta chwa ła tu”. / Dzecë z ùrza -
su na mión czi / Wszëtczé w nór tach bëłë ju. // A to gwiôzdor pra wie wpa rził / Dzecë pôcerz
miałë rzec! / Te, co mògłë, rôd òbda rził, / Jin szich le no chlëch béł czëc!24
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18 E. Prycz kow ski, Ma jewé [w:] PRZ, s. 35. 
19 E. Prycz kow ski, Kąp ni ca, [w:] PRZ, s. 19.
20 E. Prycz kow ski., Ja czi snôżi to darënk, PRZ, s. 26.
21 J. Sta chur ski, Do Be tle jem darë nieslë, PRZ, s. 84.
22 J. Sta chur ski, Kòli bión ka dlô Jezëska, PRZ, s. 86.
23 T. Fop ke, Ser ce wi lij ny nocë, PRZ, s. 74.
24 E. Prycz kow ski, Wi lij ny wie czór, plat ka CD „Kaszëbi na Gòdë” II, Gdańsk 2005.
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zło, / Chwat zwąt pia łim dô. // A wiôldżi Pón rôd czëje tón, / Co dôwô mòdlëtew ny krąg
/ To do bri wzór dlô knôpów, cór. / Ti mdą nen zwëk trzëmac wcąg18. Dëcht tak samò je
òbczas całégò rokù, le w chëczach, temù – òsoblëwie przed spikã – star szi mùszą kąsk
òpa so wac i przëka zac: Dzéń ju zno wa zdą żił ùcec! / Do pôcór ka chùtkò klëkac, / Zebléc
bótë, ruch na zdrzucëc / Czas pòd gãsé górë nëkac! // Le no nôpierw wied no wstec /
Wskòczëc w kąp nicã je mùsz, / Gąbkã prze trzec, ząb czi mëc, / Włosë czo sac, w zdrza -
dło zdrzec, / W wërë czësti so bie le gnąc môsz19. 

A skòrno sã chto do brze sprôwiô, tej w swiãta mòże do stac darënk. Òsoblëwie
gòdo wi czas bòga ti je w zwëczi, në i przez to je bòga ti w spiéwë, co pòrëszi wa ją
nen te mat. Pò prôwdze szermëcél z darënka ma za czinô sã ju 6 gòdni ka, w dzéń
Mikòła ja. Przódë nié, ale dzysô w nen dzéń darënczi dostôwa ją co le ma ło wszëtczé
dzecë, tej téż i w spiéwach je tegò pòcwier dze nié: Cëż za szpôs! Do nas wlôzł / Pón
Mikòłôj, czło wiek za cht. / Miôł òn miech, jak na trzech. / Sóm gò dwigôł. Co za
chwat?! // Bëne chłop miôł w nim lop / Smacz ków, kùszków – cent nar wnet. / Do te
jesz do bri kòsz / Krëszków, jab ków, slëwów mët. // Chto le chcôł, cos z te miôł, / Je -
den bóm ka, jin szi drops. / A fejn dzéwczã òczka blészcza, / Dlô nie wëjął eks tra cos.
// Ala że, cëż to je?! / Ksąż ka – rod ny w ni pisënk. / Zdrzelë w niã, dzëwiąc sã / Ja czi
snôżi to darënk20.

Dłëgszô tra dicjô dôwa niô darënków zrze szonô je z gwiôzdką. Nôpier wi Kaszë-
bi zanôsza ją cos Nowòna ro dzonémù, co Je rzi Stachùrsczi tak przedstôwiô: Do Be -
tle jem darë nieslë / Leòn, Tó na, Franc / Przëwi tac chcą Sëna ce sle / Spie wac ma ją
chãc. // Do Be tle jem Leòn nie se / W wiôldżim miechù gãsë dwie / W Tónë miechù 
swi nia drze sã / Dzysô téż chce bëc kòl Ce21. A do spikù do brze je Jezëska za zy chro -
wac, żebë nie bëło zëmno: Wez Jezëskù, wez na no dżi / Żo czi z wełnë dwie / Bãdze
To bie, bãdze ce pło / Jak je w ser cu mie22. Pò tak zji sco nym òbòwiązkù mòżna re -
chòwac na darënczi dlô se, bò: Prziń dze gwiôzdór, dô darënczi grzecz nym dze cóm /
Czasã kòrbacz je w robòce ù nipòcëch… / Gòdné drzéwkò w nór ce swiécy swòjim
blôskã, / Chtëren òdżin w lëdzczich ser cach mô zniéconé23. Abò téż: Gwiôzda wësok
je na nie bie / Do wie czerzë sa dac czas / Wszëtczich wòłô flot do se bie / Żebë w kar -
nie bëc ten rôz. // Wtim sã czëc ju dałë zwón czi / „Niech mdze Chri sta chwa ła tu”.
/ Dzecë z ùrza su na mión czi / Wszëtczé w nór tach bëłë ju. // A to gwiôzdor pra -
wie wpa rził / Dzecë pôcerz miałë rzec! / Te, co mògłë, rôd òbda rził, / Jin szich le no
chlëch béł czëc!24

18 Prycz kow ski E., Ma jewé [w:] PRZ, s. 35. 
19 Prycz kow ski W., Kąp ni ca, [w:] PRZ, s. 19.
20 Prycz kow ski E., Ja czi snôżi to darënk, PRZ, s. 26.
21 Sta chur ski J., Do Be tle jem darë nieslë, PRZ, s. 84.
22 Sta chur ski J., Kòli bión ka dlô Jezëska, PRZ, s. 86.
23 Fop ke T., Ser ce wi lij ny nocë, PRZ, s. 74.
24 Prycz kow ski E., Wi lij ny wie czór, plat ka CD „Kaszëbi na Gòdë” II, Gdańsk 2005.
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Z otrzy my wa niem pre zen tów wią że się zwy czaj ubie ra nia cho in ki, o czym wspo -
mi na pieśń: Pòjta w jizbã drawò dzôtczi / Dankã strojëc je ju czas. / We zta kùgle, liń -
cuch, swiéczczi! / To mdze ce szba dlô nas. Bar dzo cie ka wa jest dru ga zwrot ka te go
utwo ru, któ ra też mó wi o zwy cza jach, lecz ne ga tyw nych, ogól no ludz kich: Ach, jak
wësok je jaż w czëpie! / Trze ba so bie stółk wëszëkac. / Le chto w górã rwie sã slepò, /
Mòże chùtkò znëkac25. Gdy cho in ka jest już ubra na, a pre zen ty roz da ne, wów czas mo -
gą po ja wić się prze bie rań cy, jak w pio sen ce: Biôjże mie pùrtkù të, / Na nic szãto le nié,
/ Wërgle nót szmërgnąc w nórt / Kùńc je twégò smie niô! // Bò wej przëszedł Bòżi Syn /
Przëniósł jinszé prawò / Niech sã bòji sprôwca win / I zmie niwô drawò. // Drësze hej
chcemë tej / Spòtkac sã na ste gnie / Głosëc wiesc, òddac czesc, Gwiôzda z na ma rëgnie26.
Po prze bie rań cach, zwa nych rów nież panëszka mi, na stę pu je śpie wa nie ko lęd, do cze -
go za chę ca naj czę ściej oj ciec lub mat ka: Mòji kòcha ny przińdz ta blëżi tu pòd dankã /
Chcemë wspòmi nac so ò gwiôzdce / I téż dôwno mi nionëch swiãtach. // Tëch, co tak
piãkné, na szi starcë wied no mielë / Czedë bi welë tu rôd gòsce / Co so ùsmiéch do se
wcyg swelë. // Chcemë spie wac we spół dëcht tak jak òni / Niech ùbëtk téż dzysô kòżdi
ba ro ce ni27. Cie ka we, że śpiew by wa nie co in ny w każ dej oko li cy. Być mo że w róż -
nych stro nach zna ją i lu bią in ne pie śni bo żo na ro dze nio we: Zazérô do òkna mróz wiôldżi
jak bùczi. / Nie szkòdzy ja nio łóm përznã nôùczi. / Ji na czi mùszą spie wac w Wej ro wie.
/ Ji na czi, ji na czi hewò w Przedkòwie. // Ju przëszła Wilëjô i stôł sã cud, / Co w kòsce -
le zebrôł przedkòwsczi lud. / Tej za spiéwelë w kaszëbsczi mòwie / Na sztërë głosë tak
ja nio ło wie28. Tak czy ina czej naj pięk niej śpiew roz brzmie wa na pa ster ce, na któ rą daw -
niej szło się pie szo lub je cha ło san ka mi, jak w pie śni: Nëkô wa sąg, nëkô wa sąg / Na
pa sterkã we dwa kònie, / Żebë Dzeckù òddac pòkłón / – Rôczą snôżo kòscła zwònë29.
Cho dze nie na pa ster kę jest wciąż tak sa mo waż ne, cho ciaż ro dzaj trans por tu uległ cał -
ko wi tej zmia nie: Józk òd krzëwi danë / Wsôdł na star ka sa nie / Kònióm spòd nóg ji dą
skrë / Chòc je sniegù wie le / Je dze Franc na kòle / Za nim jegò sostrë trzë. // Je dze
Gùst co miôł wie selé / Sprzedôł żëto kùpił celã. / Ja dą téż szkòłowé dzecë / Przed kùmk
kòżdi le cy. // Je dze z pùstków Tó na / Grac na sak se fó nach / Wie ze Leòn trąbë dwie /
Władk sy re ną bie żi / Bãben we strzód le żi / Jezëskòwi grac téż chce30. Z in nej ko lę dy
Sta chur skie go wie my po nad to, że w cza sie pa ster ki, zwie rzę ta do mo we mó wią ludz -
kim gło sem: Swiécy gwiôzda, swiécy na nie bie / Żebë na lezc drogã do Ce bie / Ju gôda -
ją zwierzãta, / Noc za czinô sã swiãtô31. Ale wie my rów nież, że nie moż na ich pod słu -
chi wać, cho ciaż jest fak tem, że zwie rzę ta mo gły by nam du żo po wie dzieć, na przy kład:
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25 E. Prycz kow ski, Gòdné drzewkò, PRZ, s. 25.
26 E. Prycz kow ski, Pòjmë z gwiôzdą, plat ka CD „Òd se cos dac”, Ba ni no 2008.
27 E. Prycz kow ski, Kòlãda ùbëtkù, PRZ, s.90.
28 E. Sta chur ski, Anielskô spiéwa, PRZ, s. 79.
29 E. Prycz kow ski, Na pa sterkã we dwa kònie, PRZ, s.93.
30 E. Sta chur ski, Na pa sterkã ja dą, PRZ, s. 88.
31 E. Sta chur ski, Grôjta kòlãd zwón czi, [w:] Nótë kaszëbsczé, s. 172.
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Z dostôwa nim darënków parłãczą sã zwëczi stro je niô dan czi, ò czim gôdô spiéwa:
Pòjta w jizbã drawò dzôtczi / Dankã strojëc je ju czas. / We zta kùgle, liń cuch, swiéczczi!
/ To mdze ce szba dlô nas. Dëcht cze kawô je drëgô sztrof ka, chtërna téż gôdô ò zwëkach,
le ne ga tiwnëch, òglowòlëdzczich: Ach, jak wësok je jaż w czëpie! / Trze ba so bie stółk
wëszëkac. / Le chto w górã rwie sã slepò, / Mòże chùtkò znëkac25. Czej dan ka je wëstro -
jonô, a darënczi do stóné, tej mògą czasã przińc gwiôzdczi, jak w pie snicz cze: Biôjże
mie pùrtkù të, / Na nic szãto le nié, / Wërgle nót szmërgnąc w nórt / Kùńc je twégò smie -
niô! // Bò wej przëszedł Bòżi Syn / Przëniósł jinszé prawò / Niech sã bòji sprôwca win
/ I zmie niwô drawò. // Drësze hej chcemë tej / Spòtkac sã na ste gnie / Głosëc wiesc,
òddac czesc, Gwiôzda z na ma rëgnie26. Pò gwiôzdkach, zwónëch téż panëszka ma, je
spiéwa nié kòlãdów, do czegò co le ma ło przërôcziwô tatk abò mëmka: Mòji kòcha ny
przińdz ta blëżi tu pòd dankã / Chcemë wspòmi nac so ò gwiôzdce / I téż dôwno mi nio -
nëch swiãtach. // Tëch, co tak piãkné, na szi starcë wied no mielë / Czedë bi welë tu rôd
gòsce / Co so ùsmiéch do se wcyg swelë. // Chcemë spie wac we spół dëcht tak jak òni
/ Niech ùbëtk téż dzysô kòżdi ba ro ce ni27. Cze ka wi, że nen spiéw biwô róż ny w roz ma -
jitëch stro nach. Wierã tam sam zna ją abò lu bią jinszé gòdowé spiéwë: Zazérô do òkna
mróz wiôldżi jak bùczi. / Nie szkòdzy ja nio łóm përznã nôùczi. / Ji na czi mùszą spie wac
w Wej ro wie. / Ji na czi, ji na czi hewò w Przedkòwie. // Ju przëszła Wilëjô i stôł sã cud, /
Co w kòsce le zebrôł przedkòwsczi lud. / Tej za spiéwelë w kaszëbsczi mòwie / Na sztërë
głosë tak ja nio ło wie28. Przede wszëtczim nen spiéw nôpiãkniészi mô klãk na pa ster ce,
na ja ką przódë szlë piech ti abò ja chelë wa sąż ka ma, jak w spiéwie: Nëkô wa sąg, nëkô
wa sąg / Na pa sterkã we dwa kònie, / Żebë Dzeckù òddac pòkłón / – Rôczą snôżo kòscła
zwònë29. Chòdze nié na pa sterkã je wied no tak samò wôżné, chòc spòsób ja cha niô zmie -
nił sã mòcënkò: Józk òd krzëwi danë / Wsôdł na star ka sa nie / Kònióm spòd nóg ji dą
skrë / Chòc je sniegù wie le / Je dze Franc na kòle / Za nim jegò sostrë trzë. // Je dze Gùst
co miôł wie selé / Sprzedôł żëto kùpił celã. / Ja dą téż szkòłowé dzecë / Przed kùmk kòżdi
le cy. // Je dze z pùstków Tó na / Grac na sak se fó nach / Wie ze Leòn trąbë dwie / Władk
sy re ną bie żi / Bãben we strzód le żi / Jezëskòwi grac téż chce30. Wiémë chòcle z gòdo -
wi spiéwë Stachùrsczégò, że czej w kòsce le je pa ster ka, tej chòwa gôdô lëdzczim głosã:
Swiécy gwiôzda, swiécy na nie bie / Żebë na lezc drogã do Ce bie / Ju gôda ją zwierzãta,
/ Noc za czinô sã swiãtô31. Le wiémë téż, że ni mòżna jich pòdsłëchëwac, chòc zwierzãta
wie le bë nóm mògłë pòwie dzec, przi kła dowò: Ja gniã smùli sã w chléwikù, / Gôdô:
– Nënkò, do brze mie. / Jezësk téż tak miôł w kùmikù, – Tuwò wszëtczim do brze je. // Le

25 Prycz kow ski E., Gòdné drzewkò, PRZ, s. 25.
26 Prycz kow ski E., Pòjmë z gwiôzdą, plat ka CD „Òd se cos dac”, Ba ni no 2008.
27 Prycz kow ski E., Kòlãda ùbëtkù, PRZ, s. 90.
28 Sta chur ski E., Anielskô spiéwa, PRZ, s. 79.
29 Prycz kow ski E., Na pa sterkã we dwa kònie, PRZ, s.93.
30 Sta chur ski E., Na pa sterkã ja dą, PRZ, s. 88.
31 Sta chur ski E., Grôjta kòlãd zwón czi, [w:] Nótë kaszëbsczé, s. 172.
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Ja gniã smùli sã w chléwikù, / Gôdô: – Nënkò, do brze mie. / Jezësk téż tak miôł w kùmikù,
– Tuwò wszëtczim do brze je. // Le sã lëdzóm cos nie wi dzy, / Chòcô w piãknëch ji zbach
są. / Ji ma dërch za ma ło sygô! / – Rësza òwca gło wą swą32.

W tym cza sie wszy scy chęt nie skła da ją so bie ży cze nia. Ist nie je kil ka tek stów, któ -
re za re je stro wa ne są na pły tach w wy ko na niu ze spo łów, a któ rych tek sty świet nie na -
da ją się na kart ki pocz to we. Czę sto zresz tą wy ko rzy stu ją je sa mo rzą dow cy, na przy kład:
Jô żëczã to bie bëlno wcyg, / Bë smùtk wied no mijôł w mig / Niech ża le wszedné sã mie -
nią w re dosc / Dzéń kòżdi nie se łask bòka dosc33. Al bo ta ki oto frag ment pie śni: We zta
do se żëczbë szczescô, / Zdro wié niech Wóm słu żi la ta. / W kòżdim do broc niech zagòscy,
/ Na wcyg lep szą przińd nosc swia ta34, czy jesz cze in ny we dług tek stu Sta ni sła wa Bar -
te li ka z Kielc: Niech na snôżi ze mi na szi / Lëszt na do bro wcyg do biwô; / Nicht nikògò
niech nie stra szi, / A wróg w bratã sã zmie niwô. // Ze sta jen czi Jezësk ma łi / Wszëtczim
lëdzóm błogòsła wi; / Chto Gò rôczi w żëcé całé / Ten szcze stlëwi – Nim sã zba wi35.

Po dob nie ży cze nia po ja wia ją się rów nież przed Wiel ka no cą, do któ rych przy go to -
wu je my się po przez post i pie śni z nim zwią za ne. Jesz cze kil ka na ście lat te mu nie by -
ło żad nej po st nej pie śni ka szub skiej. Obec nie jest ina czej. Pie śni te po ru sza ją głów nie
mę kę i śmierć Chry stu sa. Są w nich od nie sie nia do ka szub skich kal wa rii we Wie lu
i Wej he ro wie (np.: Ji dą w Górë turã Bòsczim / w kòżdim wiôldżim pòsce, / pò Je ru za -
lem Kaszëbsczim / w Wej ra swiãtim mie sce36), mó wią o prze ży wa niu sta cji Dro gi Krzy -
żo wej37, tak by na le ży cie być przy go to wa nym do Wiel ka no cy, któ ra w ka szub skim ro -
zu mie niu za czy na się od re zu rek cji, jak to uj mu je tekst Jo skow skie go: Wstôjô re no
jasné słuń ce, / Roznëkiwô cemné blónë, / Bò mãk Jezësowëch kùńc je, / Pón do żëcô je
pòwstó ny!38, al bo też in ny tekst: Zwònë bi ją, spiéw rozlégô / Chwa ła Bògù wszãdze
brzëmi / Dobéł Chri stus mòcë złégò / Z martwëch przëszedł Pón ti ze mi39. Po dob nie jak
w przy pad ku po st nych pie śni, tak że wiel ka noc ne na le żą do no wych utwo rów, po wsta -
łych po 1990 ro ku. Dziś ma my ich oko ło dzie się ciu40. Do nich na le ży też „Ja strowô
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32 E. Prycz kow ski, Noc wi lijnô, PRZ, s.96.
33 E. Prycz kow ski, Wi lijné żëczbë, plat ka CD „Kaszëbi na Gòdë” II, Gdańsk 2005.
34 E. Prycz kow ski, Niech do broc zagòscy, [w:] Nótë kaszëbsczé, s. 176.
35 S.Bar te lik, [w:] W. Kir kow ski, Z To bą bëc. Kaszëbsczé spiéwë, Sia no wo – Ba ni no 2007, s. 38. 
36 E. Prycz kow ski, Na Kal wa riã, PRZ, s.153.
37 Ty tu ły pie śni wiel ko post nych to: Matkò Bòlesnô, Na gó rze krziż, Cëchną zwònë, Na smierc krzi że -
wą, Na Kal wa riã, Krzi żewô dro ga, Drzewò żëcégò, Mój Të Pa nie, Zbôwca, Hewò skònôł na krzi żu Bóg,
Kòli bión ka dlô Jezësa, Jezë ji dze noc ka, Chri stus tam sta nął. Ich au to ra mi są: Ber nard Sych ta, Aloj zy
Na giel, Je rzy Brzó skow ski, Je rzy Sta chur ski, Eu ge niusz Prycz kow ski, Ida Cza ja, Bry gi da Bul czak, Bo -
że na Szy mań ska, To masz Fop ke, Zbi gniew Jo skow ski.
38 Z. Jo skow ski, Pòrénk zmartwëchw sta niô [w:] Dlô Was Pa nie, Gdańsk 2006, s. 70.
39 E. Prycz kow ski, Zwònë bi ją [w:] Dlô Was Pa nie, Gdańsk 2006, s.72.
40 Są to: Jastrë, Zwònë bi ją, Zwãczą zwònë, Jezës je żiw, Na Twó je Zmartwëchw sta nié, Pòrénk
Zmartwëchw sta niô, Zmartwëchwstôł Pón, Cud zba wie niô, Bògù chwa ła, Re dosnô no wi zna. Au to ra mi
tek stów są: Hen ryk He welt, Je rzy Sta chur ski, Eu ge niusz Prycz kow ski, Zbi gniew Jo skow ski, Ka zi mierz
Ja strzęb ski. 
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sã lëdzóm cos nie wi dzy, / Chòcô w piãknëch ji zbach są. / Ji ma dërch za ma ło sygô! /
– Rësza òwca gło wą swą32.

W tim cza su wszëtcë rôd skłôda ją so żëczbë. Mómë czi le nowëch te sk tów, jaczé
spiéwa ją kar na na plat kach, a jaczé mògą bëc czësto dobré na wëséłóné kôrtczi. Tej sej
zresz tą wi dzymë je wëdrëkòwóné na kôrtkach òd samòrzą dow ców, na przikłôd: Jô
żëczã to bie bëlno wcyg, / Bë smùtk wied no mijôł w mig / Niech ża le wszedné sã mie -
nią w re dosc / Dzéń kòżdi nie se łask bòka dosc33. Abò wëjimk z tek stu ta czi spiéwë: We -
zta do se żëczbë szczescô, / Zdro wié niech Wóm słu żi la ta. / W kòżdim do broc niech
zagòscy, / Na wcyg lep szą przińd nosc swia ta34, czë jesz jin szi pòdług tek stu Sta ni sła -
wa Bartélëka z Kielc: Niech na snôżi ze mi na szi / Lëszt na do bro wcyg do biwô; / Nicht
nikògò niech nie stra szi, / A wróg w bratã sã zmie niwô. // Ze sta jen czi Jezësk ma łi /
Wszëtczim lëdzóm błogòsła wi; / Chto Gò rôczi w żëcé całé / Ten szcze stlëwi – Nim 
sã zba wi35.

Te i jinszé żëczbë pònôwiómë òbczas Ja strów, do ja czich rëchtu je nas wiôldżi pòst
ze swòji ma spiéwa ma. Jesz czi lenôsce lat temù w tim czą dze më ni mielë co pò
kaszëbskù spie wac. Dzys je ji na czi. Pie snie te pòrëszi wa ją przede wszëtczim mãkã
i smierc Chri stu sa. Są w nich òdnie se nia do kaszëbsczich kal wa riów w Wie lu i Wej ro -
wie (np. Ji dą w Górë turã Bòsczim / w kòżdim wiôldżim pòsce, / pò Je ru za lem Kaszëb -
sczim / w Wej ra swiãtim mie sce36), gôda ją ò na szim prze żi wa nim sta cjów Dro dżi Krzi -
że wi37, tak bë bëlno przërëchto wac sã do Ja strów, ja czi w kaszëbsczim roz mie nim za -
czi na ją sã òd re zu rek cji, tak jak w tek sce Joskòwsczégò: Wstôjô re no jasné słuń ce, /
Roznëkiwô cemné blónë, / Bò mãk Jezësowëch kùńc je, / Pón do żëcô je pòwstó ny!38,
abò w jin szim tek sce: Zwònë bi ją, spiéw rozlégô / Chwa ła Bògù wszãdze brzëmi / Dobéł
Chri stus mòcë złégò / Z martwëch przëszedł Pón ti ze mi39. Tak jak w przëtrôfkù wiôl-
gòpòstnëch, ja strowé spiéwë nôle żą téż do nowëch pòwstałëch pò 1990 rokù. Dzys
mómë jich kòle dzesãc40. Do tegò dzéla przënôlégô téż „Ja strowô wòda”, spiéwa,

32 Prycz kow ski E., Noc wi lijnô, PRZ, s.96.
33 Prycz kow ski E., Wi lijné żëczbë, plat ka CD „Kaszëbi na Gòdë” II, Gdańsk 2005.
34 Prycz kow ski E., Niech do broc zagòscy, [w:] Nótë kaszëbsczé, s. 176.
35 Bar te lik S., [w:] Wa cław Kir kow ski, Z To bą bëc. Kaszëbsczé spiéwë, Sia no wo – Ba ni no 2007, s. 38. 
36 Prycz kow ski E., Na Kal wa riã, PRZ, s.153.
37 Ti tułë wiôlgòpòstnëch spiéwów to: Matkò Bòlesnô, Na gó rze krziż, Cëchną zwònë, Na smierc krzi -
że wą, Na Kal wa riã, Krzi żewô dro ga, Drzewò żëcégò, Mój Të Pa nie, Zbôwca, Hewò skònôł na krzi żu
Bóg, Kòli bión ka dlô Jezësa, Jezë ji dze noc ka, Chri stus tam sta nął. Jich au to ra ma są: Ber nad Sëchta,
Aloj zy Nôdżel, Je rzi Brzóskòwsczi, Je rzi Stachùrsczi, Eu ge niusz Prëczkòwsczi, Ida Cza ja, Bri gi da
Bùlczôk, Bòże na Szi mańskô, Tomôsz Fóp ka, Zbi gniew Joskòwsczi.
38 Jo skow ski Z., Pòrénk zmartwëchw sta niô [w:] Dlô Was Pa nie, Gdańsk 2006, s. 70.
39 Prycz kow ski E., Zwònë bi ją [w:] Dlô Was Pa nie, Gdańsk 2006, s.72.
40 Są to: Jastrë, Zwònë bi ją, Zwãczą zwònë, Jezës je żiw, Na Twó je Zmartwëchw sta nié, Pòrénk
Zmartwëchw sta niô, Zmartwëchwstôł Pón, Cud zba wie niô, Bògù chwa ła, Re dosnô no wi zna. Au to ra ma
tek stów są: Hen rik Héwelt, Je rzi Sta chur sczi, Eu ge niusz Prëczkòwsczi, Zbi gniew Joskòwsczi, Ka zmiérz
Jastrzãbsczi.
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wòda”, któ ra opi su je pięk ny i nie co za po mnia ny zwy czaj ka szub ski ran ne go ob my wa -
nia się wo dą z pierw szy dzień Wiel ka no cy. Wy glą da to na stę pu ją co: Z chëczi wëszedł
knôp pò cëchù, / Kòl nie dzéwczã ji dze snôżé. / Ni ma gôdczi ani smiéchù. / W strëdze
wòda chwatkò bie żi. // Dzéwczã mëje rãczczi, skar niã / Wòda zwãczno w strëmiéń spłiwô
/ Gnô w nôkòlé, wrzinô w dzarnã. / Renô dôka ląd òdkriwô41.

O wie le bar dziej zna ny zwy czaj wiel ka noc ny – acz kol wiek po nie dział ko wy – oma -
wia in na pieśń, któ ra spodo ba ła się nie tyl ko dzie ciom. Mó wi ona: Mech je trze ba, sa -
no mët / Nót je gniôzdkò zro bic wnet / Bò na zaj ca dzôtczi żda ją, / Tak cos Jastrë w zwëkù
ma ją. // Ale zajc mą drze la wié / Chto je grzecz ny, a chto nié. / Do brim smacz ków bòrdã
wpùscy / Lëchëch gniôzdkò òstnie pùsté42. Jesz cze sze rzej ten wiel ka noc ny zwy czaj
pre zen tu ją sło wa pie śni: Jastrë są przëszłé – snôżé swiãta / Ce szą sã knôpi i dzéwczãta,
/ W gón ji dą zwëczi, dëgòwné nëczi / I zaj ców nômni trzech. / Ta tink darënk swim
dzôtkóm sprôwiô / Synk swòji mat ce tczã òddôwô / Wszëtcë bë chcelë żëczbów dac wie -
le / W tëch dniach chòc ca łi miech43.

Wiel ka noc, a zwłasz cza Bo że Na ro dze nie, ukształ to wa ły mnó stwo zwy cza jów. Da -
ją też naj wię cej ar ty stycz nych in spi ra cji. Ła two moż na za uwa żyć, że te utwo ry zwią -
za ne z ro kiem ob rzę do wym, wią żą się naj czę ściej tak że z ro kiem ko ściel nym. Ist nie je
jesz cze kil ka świąt po pu lar nych na Ka szu bach, z któ ry mi tak że zwią za ne są pew ne
zwy cza je, jak Zie lo ne Świąt ki, czy Wnie bo wzię cie 15 sierp nia. Nie ma jed nak żad nych
pie śni ści śle od no szą cych się do tych świąt. Za pew ne nie ba wem to na stą pi, tak jak sta -
ło się to już w przy pad ku Wnie bo wstą pie nia, czy dnia Świę tej Trój cy. W tym ro ku po
raz pierw szy po łą czo ne chó ry za śpie wa ły w Wej he ro wie no we ka szub skie pie śni ko -
ściel ne: „Wiôldżi Pón” i „Swiãtô Trój co”44. Po wsta ły one z my ślą o ty sią cach piel grzy -
mów, któ rzy przy cho dzą na kal wa ryj skie gó ry. Ruch piel grzym ko wy jest na Ka szu bach
bar dzo sta ry i bar dzo roz wi nię ty. W rze czy wi sto ści on nie ustan nie się roz wi ja. W ostat -
nich dzie siąt kach lat naj le piej ruch ten roz wi ja się w Sia no wie. Naj lep szym te go od -
zwier cie dle niem mu zycz nym jest „Ora to rium Sia now skie” z pie śnia mi, któ re mó wią
o hi sto rii te go miej sca, kul cie, ale też o wie rze niach (np. mo tyw pa pro ci), zwy cza jach
(so bót ki, mi łość na rze czo nych, mo dli twy wo kół oł ta rza), no i o sa mym ru chu piel -
grzym ko wym, któ ry jest już lo kal ną tra dy cją i na bie ra cech zwy cza ju, co do brze wy -
ra ża ją sło wa: Tej pòjmë we spół wszëtcë tam / Za rãce dzyrskò schwôcmë sã / Niech bi -
je mòdłów wiôldżi zwón / Z serc na szich pro sto w Bòsczi dóm. // Niech że téż ji dą do Ce -
bie / Re doscë na sze i smùtk, / Chcemë je złożëc, żebë rôz w nie bie / Do bri nóm dałë
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41 E. Prycz kow ski, Ja strowô wòda, PRZ, s.111.
42 E. Prycz kow ski, Ja stro wi zajc, PRZ, s.32.
43 E. Prycz kow ski, Jastrë są przëszłé [w:] W. Kir kow ski, Z To bą bëc. Kaszëbsczé spiéwë, Sia no wo – Ba -
ni no 2007, s. 42. 
44 Pie śni po wsta ły na proś bę fran cisz ka nów – opie ku nów kal wa ryj skie go sank tu arium w Wej he ro wie
i chó rzy stów. Au to rem słów jest E. Prycz kow ski, a mu zy ki T. Fop ke. Oba pra wy ko na nia za wdzię cza -
my po łą czo nej „Lut ni” z Lu zi na z „Pię cio li nią” z Li ni. Pre mie ra „Wiôldżégò Pa na” od by ła się 16 ma -
ja 2010 r., a „Swiãti Trój cë” – 30 ma ja.

ZKP_biuletyn_cz3:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:16  Page 274



BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Re fe ratë 275

chtërna òpi sywô snôżi i kąsk zabôczi wó ny kaszëbsczi zwëk renégò òbmi wa niô sã wòdą
w pier szi dzéń Ja strów. Wëzdrzi to tak: Z chëczi wëszedł knôp pò cëchù, / Kòl nie
dzéwczã ji dze snôżé. / Ni ma gôdczi ani smiéchù. / W strëdze wòda chwatkò bie żi. //
Dzéw czã mëje rãczczi, skar niã / Wòda zwãczno w strëmiéń spłiwô / Gnô w nôkòlé,
wrzinô w dzarnã. / Renô dôka ląd òdkriwô41.

Dëcht wie le gło sniészi zwëk ja stro wi – le pòniedzôłkòwi – òpi sywô jinszô spiéwa,
chtërna ba ro sã ùwi dza nié blós dzôtkóm, a gôdô òna: Mech je trze ba, sa no mët / Nót
je gniôzdkò zro bic wnet / Bò na zaj ca dzôtczi żda ją, / Tak cos Jastrë w zwëkù ma ją. //
Ale zajc mą drze la wié / Chto je grzecz ny, a chto nié. / Do brim smacz ków bòrdã wpùscy
/ Lëchëch gniôzdkò òstnie pùsté42. Jesz sze rzi nen ja stro wi dzéń przedstôwia ją sło wa
ta czi spiéwë: Jastrë są przëszłé – snôżé swiãta / Ce szą sã knôpi i dzéwczãta, / W gón
ji dą zwëczi, dëgòwné nëczi / I zaj ców nômni trzech. / Ta tink darënk swim dzôtkóm
sprôwiô / Synk swòji mat ce tczã òddôwô / Wszëtcë bë chcelë żëczbów dac wie le / W tëch
dniach chòc ca łi miech43.

Jastrë, a òsoblëwie Gòdë ùsztôłto wałë nôwi cy zwëków. Dôwa ją téż ùtwór cóm nôwi -
cy ar ti sticznëch ùdbów. Tak tej letkò je mer kac, że pie snie, ja czi do ti ka ją òbrzãdowégò
rokù, co le ma ło wią żą sã téż z rokã re li gij nym. Je jesz czi le swiãtów, chtërne są na Ka -
szëbach pòpùlarné, a téż ma ją swòje zwëczi, jak Ze loné Swiąt czi, czë Wniebòwzãcé
15 zélni ka, na jaczé jesz nicht nie na pisôł spe cjal ny spiéwë. Wierã wnet to na stą pi, tak
jak sta ło to sã ju w przëtrôfkù Wniebòwstą pie niô, czë dnia Swiãti Trójcë. La tos pier -
szi rôz sparłãczoné chùrë za spiéwałë w Wej ro wie nowé kaszëbsczé pie snié kòscel-
né: „Wiôldżi Pón” i „Swiãtô Trój co”44. Pie snie te pòwstałë z mëslą ò tësą cach piel -
grzi mów, co ji dą na kal wa rijszé górë. Piel grzimkòwô rëszno ta je na Kaszëbach ba ro
stôrô i ba ro mòcno roz wi niãtô. Pò prôwdze òna jesz dërch ro sce. Kò w òstatnëch dze -
sąt kach lat rëszno ta ta òsoblëwie sã rozkòscérza w Swió no wie. Nôlep szim mùzycz -
nym tegò wërazã je plat ka „Òra to rium Swió now sczé” z pie snia ma, jaczé gôda ją ò dze -
jach tegò mô la i kùltu, ale téż ò wie rze niach (np. mòtiw par pacë), zwëkach (so bót czi,
mi ło ta naòżéńców, mòdłë wkół wôłtôrza), në i ò piel grzimkòwi rëszno ce, chtërna stôwô
sã lo kal ną tra di cją i na biérô mòc zwëkù, co do brze wërôża ją sło wa: Tej pòjmë we spół
wszëtcë tam / Za rãce dzyrskò schwôcmë sã / Niech bi je mòdłów wiôldżi zwón / Z serc
na szich pro sto w Bòsczi dóm. // Niech że téż ji dą do Ce bie / Re doscë na sze i smùtk, /
Chcemë je złożëc, żebë rôz w nie bie / Do bri nóm dałë skùtk45. A ta czim nadzwëczôj

41 Prycz kow ski E., Ja strowô wòda, PRZ, s.111.
42 Prycz kow ski E., Ja stro wi zajc, PRZ, s.32.
43 Prycz kow ski E., Jastrë są przëszłé [w:] Wa cław Kir kow ski, Z To bą bëc. Kaszëbsczé spiéwë, Sia no -
wo – Ba ni no 2007, s. 42. 
44 Pie snie pòwstałë na prosbã fran cysz ka nów – òpiekùnów kal wa rij sczégò sank tu arium w Wej ro wie
i chùrzi stów. Au torã słów je E.Prëczkòwsczi, a mùzy czi T. Fóp ka. Òba prawëkòna nia za wdzãczi wómë
pòłą czo nym „Lut ni” z Lëzëna i „Piãclëni” z Lëni. Pre mie ra „Wiôldżégò Pa na” bëła 16 ma ja 2010r.,
a „Swiãti Trój cë” 30 ma ja.
45 Prycz kow ski E., Mòdłów zwón [w:] Nótë kaszëbsczé, Ba ni no 2008, s. 149.
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skùtk45. Nad zwy czaj pięk nym zwy cza jem są piel grzym ki ry bac kie z Pół wy spu Hel skie -
go do Puc ka i z Na do la do Żar now ca, któ re sta no wią już pod sta wą pie śni: Do wia tru
wprzódk żôgle na maszt, / Z farë wzéwô zwònie nié nas / Rëbôcë ja dą na kùtrach / Na
mòdło swiãtégò Pio tra. // Na ji miã Bòsczé, Na ji miã Bòsczé bôtë ju ji dą, / Przez Môłé
Mòrze, / Wcyg le za régą. / Swôrzewskô Nënka / Bez piek przënôszô. / I krziż drzéwia -
ny wałë rozprôszô46. 

Zwrot „Na ji miã Bòsczé” za li cza się do bo gac twa ję zy ko we go ka szubsz czy zny. Jest
nie ja ko bło go sła wień stwem na każ dą po dróż. Po dob nie jest ze zwro tem „Bòże pòma -
gôj”, któ ry jest wy bit nie ka szub skim po zdro wie niem przy pra cy. Znał go tak że Oj ciec
Świę ty Jan Pa weł II, któ ry po ka szub sku wpi sał go nam wszyst kim do mo dli tew ni ka
o rów nie zna mien nym ty tu le „Më trzi mómë z Bògã”. Zwrot „Bòże pòmagôj” stał się osią
pie śni Sta ni sła wa Bar te li ka o ta kim wła śnie ty tu le. Au tor mó wi do nas: Bòże pòmagôj
w szcze scym ë re doscë. / Bòże pòmagôj w żëcym ë mi łoscë. / Bòże pòmagôj w kòżdi
dnia gòdzënie. / Bòże pòmagôj kòżdi rodzënie. Moż na do te go tyl ko do dać: Bo że po -
ma gaj twór com w ich dzie le za cho wa nia ka szubsz czy zny przez pi sa nie pie śni i ge ne -
ral nie w roz wo ju ro dzi mej li te ra tu ry. 
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45 E. Prycz kow ski, Mòdłów zwón [w:] Nótë kaszëbsczé, Ba ni no 2008, s.149.
46 E. Prycz kow ski, Bôtë ju ji dą, PRZ, s.119.
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piãknym przi kładã są rëbacczé pielgrzimczi z Hélsczi Kòsë do Pùcka i z Na do la do Żar -
nów ca, chtërne stałë sã ju pòspòdlim słów: Do wia tru wprzódk żôgle na maszt, / Z farë
wzéwô zwònie nié nas / Rëbôcë ja dą na kùtrach / Na mòdło swiãtégò Pio tra. // Na ji -
miã Bòsczé, Na ji miã Bòsczé bôtë ju ji dą, / Przez Môłé Mòrze, / Wcyg le za régą. 
/ Swôrzewskô Nën ka / Bez piek przënôszô. / I krziż drzéwia ny wałë rozprôszô46. 

Zwrot „Na ji miã Bòsczé” nôle żi do jãzëkòwégò bògactwa kaszëbiznë. Je jak że gna -
nié na kòżdą drogã. Jist no je ze zwrotã „Bòże pòmagôj”. Je to ba ro kaszëbsczé pòwie -
dze nié przë robòce. Znôł je téż Òjc Swiãti Jan Pa weł II, chtëren pò kaszëbskù wpisôł je
na ma wszëtczi ma do mòdlëtew ni ka, ò téż ba ro wie le zna czą cym dlô nas ti tu le, „Më trzi -
mómë z Bògã”. Zwrot „Bòże pòmagôj” stôł sã drżéniã pie sni Sta ni sła wa Bartélëka ò ti -
tu le „Bòże pòmagôj”. Au tor gôdô na ma: Bòże pòmagôj w szcze scym ë re doscë. / Bòże
pò magôj w żëcym ë mi łoscë. / Bòże pòmagôj w kòżdi dnia gòdzënie. / Bòże pòmagôj kòż -
di rodzënie. Do te le nôle żi tuwò do dac: Bòże pòmagôj ùtwór cóm w jich ùdbie zachòwa -
niô kaszëbiznë przez pi sa nié pie sniów i w ca łoscë rozkòscérza nié rod ny lëte ra turë. 

46 Prycz kow ski E., Bôtë ju ji dą, PRZ, s. 119.
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Lu cy na Sorn 

Zna cze nie ści na nia ka ni
na Ka szu bach

Od wie ków czas prze si le nia let nie go jest cza sem ma gicz nym. Do dziś ob fi tu je on w róż -
ne go ty pu ob rzę dy i zwy cza je. Tak by ło i jest na Ka szu bach. Znaj dzie my tu taj ca łe bo -
gac two zwy cza jów: za ty ka nie ga łą zek klo nu w drzwiach i oknach do mów, zbiór ziół,
po szu ki wa nie kwia tu pa pro ci, pa le nie ognisk, pusz cza nie wian ków.

Po dob nie jak w przy pad ku in nych cha rak te ry stycz nych dat w ka len da rzu, aby w peł -
ni zro zu mieć isto tę ob rzę dów świę to jań skich, war to cof nąć się do cza sów przed chrze -
ści jań skich. Noc Świę to jań ska od wie ków łą czy ła się z kul tem słoń ca, ognia i wo dy.
To tak że dzień wy jąt ko wo hucz nej za ba wy i roz pu sty. U sło wiań skich przod ków ist -
niał po gląd, że pod czas no cy świę to jań skiej każ dy ma wręcz obo wią zek upi cia się do
nie przy tom no ści, aby do znać tchnie nia bo skie go. Po rów nu jąc współ cze sne zwy cza je kul -
ty wo wa ne te go dnia mo że my za uwa żyć, że ma ją one zde cy do wa nie ła god niej szy prze -
bieg niż w daw nych cza sach. Część po gań skich ob rzę dów no cy świę to jań skiej prze trwa -
ła do dziś, jed nak spo ro z bie giem lat ule gło schry stia ni zo wa niu. Ko ściół ka to lic ki zwią -
zał ten dzień ze św. Ja nem, któ ry ja ko chrzci ciel Chry stu sa jest nie ja ko moc no zwią za -
ny z kul tem wo dy. 

Śle dząc ob rzę dy no cy świę to jań skiej, mo że my za uwa żyć, że we dług Ka szu bów ten
czas od daw na po strze ga ny był ja ko szcze gól ny ter min wal ki do bra i zła. Ślad te go zna-
j dzie my w li te ra tu rze ka szub skiej. W utwo rze Paw ła Szef ki – So bót ka, po cho dzą cym
z 1958 ro ku, czy ta my ta kie sło wa: to je noc, gdze dzéń z no cą sã mòcëją, gdze zło z do -
brim, łża z prôwdą i ła ska z grzéchem wiélgą òdbi wa ją bitwã (to jest noc, gdzie dzień
z no cą się mo cu ją, gdzie zło z do brym, gdzie kłam stwo z praw dą i ła ska z grze chem
wiel ką od by wa ją bi twę).

O wal ce do bra i zła pod czas no cy świę to jań skiej mo że my prze czy tać rów nież w ar -
cy dzie le li te ra tu ry ka szub skiej Ży cie i przy go dy Re mu sa, au tor stwa Alek san dra Maj -
kow skie go. Je go głów ny bo ha ter, Re mus, to czy w tym cza sie de cy du ją cą bi twę ze złem,
któ rą z po wo du bra ku wia ry prze gry wa. 

Isto tą no cy świę to jań skiej by ła ochro na lu dzi i zwie rząt przed na stęp stwa mi
dzia łań złe go. Zwy cza je i ob rzę dy pod po rząd ko wa ne by ły tej funk cji. Tak jak wo da
i ogień oczysz cza ły ze złych mo cy, tak ścię cie ka ni po zba wia ło lu dzi grze chów i spra -
wia ło, że wszy scy miesz kań cy wy ba cza li so bie ubie gło rocz ne prze wi nie nia. Ten naj -
bar dziej ory gi nal ny dla pół noc nych Ka szub zwy czaj nie jest do koń ca wy ja śnio ny. 
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Lu cy na Sorn 

Zna cze nié scy na niô ka ni 
na Kaszëbach

Òd wie le wie ków czas swiãto jań sczi nocë je za cza rzo nym czasã. Do dzys dnia òbfitëje
w roz ma jitégò ôrtu zwëczi i òbrzãdë. Tak bëło przódë i je dzys na Kaszëbach. Mòżna
na lezc tuwò bòga tosc zwëków: za ti ka nié wit ków klónu w dwiérze i òkna chëczów,
zbiéra nié zelégò, szu ka nié kwiatë par pacë, pôle nié ògnisz czów, pùszcza nié winôszków.

Tak jak w przëpôdkù jin szich cha rak te ri sticznëch dniów w kalãda rzu, bë do kùńca
zroz miec sprawã swiãto jań sczich òbrzãdów wôrt je cop nąc sã do przed chrzescëjań -
sczich cza sów. Swiãto jańskô noc òd wie le wie ków bëła złą czonô z kùltã słuń ca, ògnia
i wòdë. To téż dzéń apart no òchòtny za bawë i rozpùstë. Kòl sło wiań sczich star ków béł
pòzdrzatk, że òbczas swiãto jań sczi nocë kòżden mô pra wie òbòwiązk ùpicô sã, bë do -
znac bòsczégò dëcha. Chcącë przërów nac terôczasné zwëczi kùltiwòwóné tegò dnia,
mòżna do zdrzec, że ma ją òne dërno lżészi roz wij niżlë w dôwnëch cza sach. Czãsc pò -
gań sczich òbrzãdów swiãto jań sczi nocë prze trwa do dzys dnia, rów nak wie le z czasã
pòdda sã chrzescëja nizmòwi. Ka tolëcczi Kòscół zrze sził nen dzéń ze swiãtim Janã,
chtëren jak no chrzcëcél Chri stu sa je jakbë mòcno zrze szo ny z kùltã wòdë. 

Sle dzącë òbrzãdë swiãto jań sczi nocë mòże do zdrzec, że we dle Kaszëbów nen czas
òd dôwna pòstrze gó ny béł jak no òsoblëwé pòjãcé biôtczi dobrégò ze złim. Znak tegò
nalézemë w kaszëbsczi lëte ra tu rze. W dokôzu Paw ła Szef czi – So bót ka, z 1958 rokù,
czëtómë taczé sło wa: to je noc, gdze dzéń z no cą sã mòcëją, gdze zło z do brim, łża
z prôwdą i ła ska z grzéchem wiôlgą òdbi wa ją bitwã.

Ò biôtce dobrégò ze złim òbczas swiãto jań sczi nocë mòże téż przeczëtac w méster -
nym dokôzu kaszëbsczi lëte ra turë Żëcé i przigòdë Remùsa, au tor stwa Alek san dra
Majkòwsczégò. Jegò przédny he ro ja, Remùs, pro wa dzy w nym cza su òstat ną biôtkã ze
złim, chtërną z winë felënkù wiarë tra cy. 

Znan ką swiãto jań sczi nocë bëła òchro na lëdzy i zwie rzãt przed skùtka ma robò-
të złégò. Zwëczi i òbrzãdë pòdpòrządkòwóné bëłë ti fùnkcji. Tak jak wòda i òdżin
òczëszczałë ze złëch mòcy, tak scy na nié ka ni pòzba wia ło lëdzy grzéchów i sprôwia ło,
że wszësczi miesz kańcë wëba czi welë so ùszłé winë. Nen nôbar żi apart ny dlô nor -
dowëch Kaszëb zwëk nie je do kùńca wëja snio ny. Gwës mòże gò zarechòwac do
òczëszcza jącégo zwëkù. We dle Flo ria na Cenôwë, chtëren – mòże rzec – ùretôł zwëk,
ùwiecz nia jącë gò w dwùch ar ti klach òpùblikòwónëch w 1851 rokù w „Nad wi śla ni nie”,
przédny ma ak to ra ma wi dza wisz cza bëlë pa sturcë. Ksądz Ber nat Zëchta w swòjim

ZKP_biuletyn_cz3:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:16  Page 279



Na pew no mo że my go za li czyć do zwy cza ju oczysz cza ją ce go. We dług Flo ria na Cey -
no wy, któ ry – moż na po wie dzieć – ura to wał zwy czaj, uwiecz nia jąc go w dwóch ar ty -
ku łach opu bli ko wa nych w 1851 ro ku w „Nad wi śla ni nie”, głów ny mi ak to ra mi wi do wi -
ska by li pa stu cho wie. Ksiądz Ber nard Sych ta w swo im słow ni ku do dał, że – we dług re -
la cji ze Strzel na – wi do wi sko to by ło ro dza jem wku py wa nia się mło dych pa ste rzy do
gro na pa ste rzy peł no let nich, mo gą cych uczest ni czyć w wiej skich za ba wach. Fe no me -
nem jest to, że przed sta wie nie zna ne by ło tyl ko na kę pach – Oksyw skiej, Puc kiej i Swa -
rzew skiej. Na grunt po zo sta łej czę ści Ka szub zo sta ło prze szcze pio ne w la tach 70. XX
wie ku.

Ka nia to du ży ptak dra pież ny z ro dzi ny ja strzę bio wa tych; grzbiet ciem no bru nat ny,
mo że ro bić wra że nie czar ne go; spód nie co ja śniej szy; gło wa ja śniej sza od tu ło wia; ogon
nie znacz nie wcię ty; dziób żół ty z czar ną koń ców ką, no gi żół te. W lo cie ka nia trzy ma
skrzy dła pła sko roz ło żo ne i sta le po ru sza ogo nem na bo ki. Za miesz ku je la sy w po bli -
żu ba gien i otwar tych wód. Jej gniaz do za wsze znaj du je się w po bliżu wo dy, gdyż ka -
nia uwa ża na jest za pta ka prze po wia da ją ce go su szę W przy sło wiach ka szub skich czy -
ta my – pra gnie jak ka nia desz czu; wzdi cha jak ka nia za deszczã (pra gnie jak ka nia
desz czu; wzdy cha jak ka nia za desz czem). Na Ka szu bach ptak ten na przy krzał się miej -
sco wej lud no ści, po że ra jąc mło dy drób. Je go głos wy da wa ny pod czas lo tu ko ja rzył się
lu dziom ze sło wa mi – pjic, pjic ‘pić, pić’ Ksiądz Ber nard Sych ta po da je in ną wer sję do -
ty czą cą ko rze ni te go zwy cza ju w po sta ci le gen dy. We dług te go po da nia w daw nych
cza sach ka szub ską zie mię do tknę ła szcze gól nie sil na su sza. Wszyst kie je zio ra i rze ki
wy schły. Pta ki umie ra ły z pra gnie nia. Wte dy Bóg uli to wał się nad ptac twem i na ka zał
mu ko pać stud nie. Kie dy wszyst kie pta ki za bra ły się do pra cy, jed na tyl ko ka nia od mó -
wi ła po mo cy, gdyż nie chcia ła ubru dzić so bie nóg. Spo tka ła ją za ten czyn za słu żo na
ka ra. Nie mia ła do stę pu do stud ni i mo gła pić tyl ko kro ple wo dy wy łącz nie ze szcze -
lin ka mie ni. 

Na pół noc nych Ka szu bach łą czo no ka nię z po sta cią ko bie ty. We dług wspo mnia -
nej le gen dy, gdy Chry stus wę dro wał ze św. Pio trem po zie mi, wstą pił do jed ne go z do -
mostw, aby na pić się wo dy. Chci wa ko bie ta po ża ło wa ła spra gnio ne mu Je zu so wi szklan -
ki wo dy, za co zo sta ła prze mie nio na w ka nię. Jed nym sło wem ka nia sta ła się ko złem
ofiar nym wy ko rzy sta nym na Ka szu bach do ry tu ału so bót ko we go. Ka nia praw do po dob -
nie czu je za wiść do lu dzi i dla te go na ma wia ich do wy stęp ków, nie wier no ści i złych
czy nów.

Oby czaj ści na nia ka ni speł niał waż ną ro lę wy cho waw czą. Wszy scy miesz kań cy wsi
na cze le z ka tem for mo wa li po chód i uda wa li się na wy ty czo ny plac, na któ rym wbi -
ja no pal i przy wią zy wa no ka nię. Le śni czy zbie ra jąc miesz kań ców, gło sił: 

Spra sza my na te go szkod ne go ptasz ka
Już wam wię cej szko dy nie bę dzie ro bił,
Bo my mu dziś tym mie czem gło wę ze tnie my
i ży cie weź mie my.
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słowôrzu dodôł, że – we dle jin for ma cji ze Strzel na – wi dza wisz cze to bëło jakbë wkùpia -
nim sã młodëch pa stur ków do grëpë peł no latnëch, chtërny mògą bëwac na wie sczich
za ba wach. Òsoblëwé je to, że wi dza wisz cze bëło znóné le no na Òksëwsczi, Pùcczi
i Swôrzew sczi Kãpie. Na gruńt zaòstónégò dzélu Kaszëb òsta ło przeszczépióné w la -
tach 70. XX stalatégò. 

Ka nia to wiôldżi, rabùszny ptôch z rodzëznë jastrzãbiów; chrzebt cem no bru ny,
mòże sã zda wac, że je czôrny; w do le përznã ja sniészi; gło wa ja sniészô òd srąbù; ògón
kąsk wcãti; dzób żôłti z czôrnym kùnôszkã; żôłté no dżi. W lôta nim ka nia mô pla ska -
to roz ło żoné skrzi dła i wied no rëszô ògònã na bòczi. Za miesz kiwô lasë kòl ba gnów
i òtem kłich wòdów. Ji gniôzdo je wied no kòl wòdë, bò ka nia je ùwôżónô za ptôcha,
chtëren przepòwiôdô suszã. W kaszëbsczich przësło wiach czëtómë – pra gnie jak ka -
nia desz czu; wzdichô jak ka nia za deszczã. Na Kaszëbach nen ptôch na przi krzôł sã
lëdzóm, bò zżérôł mło dą ptôszą chòwã. Jegò głos wëdôwó ny òbczas lôta niô parłãcził
sã ze sło wa ma – pjic, pjic. Ksądz Ber nat Zëchta pòdôwô jin szą wersjã pòchôda niô tegò
zwëkù pòd pòstacëją le geńdë. We dle ni w dôwnëch cza sach kaszëbską ze miã do tknãła
wiôlgô suszô. Wszësczé je zo ra i rzéczi wëschłë. Ptôchë ùmiérałë z pra gnie niô. Tedë
Bóg ùli towôł sã nad ptôcha ma i kôzôł ji ma kòpac stëdniã. Czedë wszëstczé ptôchë 
za brałë sã do robòtë, jed na le no ka nia nie chca pòmòc, bò nie chca ze swi nic so nóg.
Spòtka jã za to za słu żonô ka ra. Ni mia ła przistãpù do stëdni i mògła pic le no kro ple
wòdë z rësënów ka mie ni. 

Na nor dowëch Kaszëbach parłãczo no ka niã z pòstacëją biał czi. We dle wspòmi nó -
négò B. Zëchtë, czej Chri stus wãdrowôł ze sw. Piotrã pò ze mi, wstą pił do jed ny chëczë,
żebë na pic sã wòdë. Chcëwô biał ka pòża ło wa Jezëso wi wòdë i za to òsta prze mie nionô
w ka niã. Ka nia sta ła sã òfiar nym kòzłã, chtëren je wëkòrzi sti wó ny na Kaszëbach do
so bótkòwégò zwëkù. Ka nia bòdôj czëje zô zdrosc do lëdzy i temù namôwiô jich do nie -
wier noscë, pòmstwë i złëch ùczin ków.

Zwëk scy na niô ka ni speł niwôł wôżną, wëchòwną rolã. Wszësczi miesz kańcë wsë
z katã na przódkù w pa rad nym mar szu szlë na wskôzó ny plachc, gdze wbi jalë kólc
i przërze szalë ka niã. Le sny zbiérôł miesz kań ców i gło sył: 

Sprôszómë na tegò szkòdnégò ptôcha
Ju wa ma wi cy szkòdë nie mdze ro bił,
Bò më mù dzys tim mieczã głowã ùtniemë
i żëcé we zmiemë.

Pier wi béł to żëwi ptôch, pó zni za mie nio ny na glënia ny, drze wia ny abò ze słomë. Czãsto
ka niã zastãpòwełë warnë, kùrë abò czer wioné kwiatë tëlpó nów. Òbrzészny ma pòs-
tacëja ma wi dza wisz cza bëlë: Szôłtës, Przësãżny, Kat, Le sny i Rakôrz. W nie chtërnëch
môlach béł jesz Król, Ksądz, Sãdza, a na wet ka Żid. Na plach cu wi dza wisz cza òskarżëce -
le przedstôwialë kri tikã jaczégòs przëtrôfkù abò òsobë ze swòji wsë. Szôłtës wëpòwiôdôł
kri tikã w fòrmie wiérztë, a złé ùczin czi przedstôwiôł znan ka ma. Czej we wsë bëłë
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Pier wot nie był to ży wy ptak, póź niej jed nak za mie nio ny na gli nia ny, drew nia ny lub
sło mia ny. Czę sto ka nię za stę po wa ły wro ny, ku ry al bo czer wo ny kwiat pi wo nii. Obo -
wiąz ko wy mi po sta cia mi przed sta wie nia by li: Soł tys, Przy się gły, Kat, Le śni czy i Ra -
karz. W nie któ rych miej sco wo ściach był jesz cze Król, Ksiądz, Sę dzia, a na wet Żyd.
Na miej scu wi do wi ska oskar ży cie le przed sta wia li kry ty kę ja kie goś wy da rze nia lub oso -
by ze swo jej wsi. Kry ty ka wy po wia da na by ła przez soł ty sa w for mie wier sza, a złe
uczyn ki przed sta wia ne sym bo licz nie. Gdy we wsi by ły plot ka ry, to przed sta wia no je ja -
ko sta do gę ga ją cych gę si, gdy cho dzi ło o wy nio słą dziew czy nę, któ ra gar dzi ła chłop -
ca mi, prze bie ra ła w nich, wów czas po ka zy wa no ją w pięk nej ka re cie za przę żo nej w wie -
prze. Wszyst kie wi ny pró bo wa no zrzu cić na ka nię, któ ra rze ko mo do ta kie go po stę po -
wa nia mia ła na ma wiać. Je śli ktoś nad uży wał al ko ho lu al bo ty to niu, al bo kradł – ty mi
wi na mi rów nież obar cza no ka nię, któ ra mu sia ła w spo sób ry tu al ny zo stać ścię ta. Ob -
wi nia no go spo sie za kiep skie zmy wa nie na czyń, kor pu lent ne ko bie ty za prze ja da nie
się, pa nie lek kich oby cza jów za cu dzo ło że nie itp. Soł tys wy da wał wy rok:

Oj, ka nio, ty ka nio, ja kieś ty wo ła ła,
Kie dyś na zie lo nym dę bie sia dy wa ła,
A gło su two je go dziew czy ny słu cha ły,
Bo nie któ re jesz cze coś przed ślu bem mia ły.
Tyś chcia ła, by sa me chłop cy się ro dzi li
I wier nie Oj czyź nie we woj sku słu ży li,
Lecz na ta kie pra wo po zwo lić nie mo żem
I gło wę twą za raz u nóg swych po ło żem.

Wie rzo no, że ujaw nie nie wszel kie go zła spo wo du je je go uciecz kę, a ścię cie ka ni od stra -
szy miesz kań ców od czy nie nia zła. Po oskar że niach wy stę po wał kat, któ ry la men to wał
nad nie szczę śli wą ka nią i gro ził jej ka rą. Kie dy soł tys po zwo lił na wy ko na nie wy ro ku,
kat pod jeż dżał na ko niu i okrą ża jąc trzy krot nie ka nię, ści nał jej gło wę, wo ła jąc: 

Jak ta sza bla sã swiécy, tak ti ka ni gło wa zle cy!
(Jak ta sza bla się świe ci, tak tej ka ni gło wa zle ci!).

Ra karz brał ło pa tę i w wy ko pa nym wcze śniej do le za grze by wał ka nię. Te raz na stę po -
wa ła ra do sna chwi la. Wszy scy miesz kań cy oczysz cze ni z bru dów i grze chów za czy na -
li so bót ko wą za ba wę. Każ dy ak tor za bie rał swo ją dziew czy nę do karcz my lub więk szej
cha łu py, gdzie przy ko ła czach, pi wie, wód ce i mu zy ce ba wi li się do no cy.

Do dziś nie wy ja śnio no osta tecz nie isto ty wi do wi ska. Być mo że to swo ista obro na
i zrzu ce nie swych win na są dzo ne go pta ka. Ist nie je prze cież przy sło wie – wëbro jił, a terô
sã bòji jak ka nia na swiãtégò Ja na (bro ił, a te raz się boi jak ka nia na świę te go Ja na).
Pro fe sor Ta de usz Link ner po da je dwie hi po te zy od no szą ce się do przed sta wio ne go 
ob rzę du. We dług pierw szej, ob rzęd miał peł nić funk cję dy dak tycz no -mo ra li za tor ską.
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klapétnicë, bëłë przedstôwióné jak no kar no gãgòlącëch gãsy, czej chòdzëło ò bùszné
dzéwczã, chtërno nie zga ra na knôpów, zor to wa jich, tedë bëła pòkòzóné w snôżi ka -
re ce zaprzëgłi we wie prze. Wszësczé winë chce zrzëcëc na ka niã, chtërna bòdôj do ta -
czégò pòstãpòwa niô mia na ma wiac. Jeżlë chtos nadùżiwôl wód czi abò to ba czi, abò
krôdł – ti ma wi na ma téż za wa la no ka niã, chtërna mùsza ła bëc scãtô w òbrzãdze. Òskar -
ża lë gòspòdi nie za leché zmëwa nié stat ków, grëbé biał czi za òbja da nié sã, przële gnicë
za nie wiérnotã… Szôłtës wëdôwôł òbsąd:

Oj, ka nio, ty ka nio, ja kieś ty wo ła ła,
Kie dyś na zie lo nym dę bie sia dy wa ła,
A gło su two je go dziew czy ny słu cha ły,
Bo nie któ re jesz cze coś przed ślu bem mia ły.
Tyś chcia ła, by sa me chłop cy się ro dzi li
I wier nie Oj czyź nie we woj sku słu ży li,
Lecz na ta kie pra wo po zwo lić nie mo żem
I gło wę twą za raz u nóg swych po ło żem.

Lëdze wierzëlë, że wëja wie nié wsze le jaczégò zła spra wi jegò ùcék a scãcé ka nie òdstra -
szi lëdzy òd złëch ùczin ków. Pò òskar że niach wëstãpòwôł kat, chtëren jiw rowôł nad
nieszczãslëwą ka nią i gro zył ji ka rą. Czedë szôłtës pòzwòlił na wëkòna nié wërokù, kat
pòdjéżdżôł na kòniu, trzë razë òkrą żił ka niã i scynôł ji głowã, wòła jącë: 

Jak ta sza bla sã swiécy, tak ti ka nie gło wa zlécy! 

Rakôrz brôł szëplã i w wëkòpó nym chùtczi do le grzebôł ka niã. Terô na stôwa ła re dosnô
chwi la. Wszëtcë miesz kańcë òczëszczo ny z lëchégò i grzéchów za czi nelë so bótkòwą
za bawã. Kòżdi ak tór za biérôł swòje dzéwczã do gòspòdë abò wik szi chëczë, gdze przë
kòłôczach, pi wie, wód ce i mùzy ce ba wilë sã do nocë.

Jak dzys wëja sniwô sã wi dza wisz cze scy na niô ka ni? Mòże to swójnô òbro na i zdrzu -
ce nié swòjëch win na òskar żonégò ptôcha. Je doch przësło wié: wëbro jił, a terô sã bòji
jak ka nia na swiãtégò Ja na. Pro fe sor Ta de usz Link ner pòdôwô dwie hipòtézë òdno -
szącé sã do przedstôwiónégò òbrzãdu. We dle pier szi, òbrząd miôł speł niac di dak ticz -
no -mòra li za tor ską rolã. We dle drëdżi, mòże òstôł zapòczątkòwó ny przez dëchòwnëch,
co rozkòscérzelë no wą wiarã abò stwòrzo ny przez pògań sczi lud, co òstôwiô swòje
dôwné tra di cje. Pro fe sór Édwôrd Bréza scy na ną ka niã przërów nywô do żëdow sczégò
òfiarnégò kòzła. W par ce z òbrzãda ma Dnia Prze prosënów cy gnelë kaw le na dwa kòzłë;
je den béł skłôdó ny na òfiarã Bògù, drëdżi – złémù dëchòwi Aza ze lo wi; pier szi béł za -
bi ti za grzéchë lëdu, drëdżi, na chtërnégò arcëka płan skłôdôł wszësczé winë, wëgnó -
ny na pùsti niã. Z hi sto rii Rzëmù znó ny je òbrzãd pòwszechnégò òczisz cze niô w òstat -
nym mie są cu rzëm sczégò kalãdôrza, zwó nym fe bru arius, „nasz gro micz nik”, òd pòw -
szechnégò òczisz cze niô, zwónégò fe bru alia, i téż bóstwò zwóné Fe bru us, mògło miec
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We dług dru giej, być mo że zo stał za ini cjo wa ny przez du chow nych krze wią cych no wą
wia rę lub stwo rzo ny przez lud po gań ski, po rzu ca ją cy swe daw ne tra dy cje. Pro fe sor
Edward Bre za ści na ną ka nię po rów nu je do ży dow skie go ko zła ofiar ne go. W związ ku
z ob rzę da mi Dnia Prze bła ga nia lo so wa no dwa ko zły: je den był skła da ny w ofie rze Bo -
gu, dru gi złe mu du cho wi Aza ze lo wi; pierw szy był za bi ja ny za grze chy lu du, dru gi, na
któ re go ar cy ka płan skła dał wszyst kie prze wi nie nia, wy pę dza ny na pu sty nię. Z hi sto rii
Rzy mu zna ny ob rzęd po wszech ne go oczysz cze nia w ostat nim mie sią cu ka len da rza
rzym skie go, zwa nym Fe bru arius ‘nasz lu ty’ od po wszech ne go oczysz cze nia, zwa ne go
Fe brua, -orum i ofia ry, skła da nej za spo kój zmar łych, zwa ne Fe bru alia oraz bó stwo zwa -
ne Fe bru us, mo gło mieć tak że wpływ na kształ to wa nie się ka szub skie go ob rzę du. Pro -
fe sor Bre za tłu ma czy ob rzęd ści na nia ka ni ja ko prze ło że nie win na zwie rzę, któ re tra -
ci ży cie, zna ne już z mi to lo gii i kul tur in nych na ro dów. A i w chrze ści jań stwie wi ny ca -
łej ludz ko ści spa da ją na nie win ne go Chry stu sa, któ ry za nią umie ra. 

Et no gra fom nie uda ło się do tej po ry jed no znacz nie wy ja śnić po cho dze nia ani zna -
cze nia te go ma ka brycz ne go ob rzę du.

Ca ła ta ce re mo nia mia ła być praw do po dob nie prze stro gą dla lu dzi, któ rzy swym grzesz -
nym za cho wa niem mo gą do stą pić rów nie sro giej ka ry, jak Bo gu du cha win na ka nia. 

Ob rzęd ści na nia ka ni zna lazł swe sta łe miej sce w li te ra tu rze ka szub sko -po mor skiej.
Pi sa li o nim Flo rian Cey no wa, Jan Kar now ski, Bo le sław Fac, Jan Piep ka, Mar ta By -
stroń, Jó zef Kleb ba, a we dług nie go – Jan Romp ski, Pa weł Szef ka i Jan Pa tock. 

Po ni żej wiersz Bo le sła wa Fa ca na wią zu ją cy do ob rzę du ści na nia ka ni, któ ry war to
pro pa go wać na ca łych Ka szu bach, pa mię ta jąc jed nak o je go pół noc nych ko rze niach.

Sta ry spo sób na ka nię

Ka nia – mi lvus ptak z so ko ła
Ptak dra pież ny z dzio bem zgię tym
Na bez chmur nym nie bie wo ła
To cząc swe pra gnie nia pie śni
A jej su sza 
skrzy dła ru sza
A jej śpiew –
w le sie śmierć
Sia da ka nia w swym stra pie niu
Szu ka wo dy na ka mie niu
Na ka mie niu su chym sia da –
Moc na sieć na skrzy dła spa da
Bo jej pa zur 
pta ki ra ził
Świę ty Ja nie!
Ze tną ka nię
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cësk na ùrôbia nié kaszëbsczégò òbrzãdu. Pro fe sór Bréza do lma czi òbrzãd scy na niô ka -
ni jakò prze ło że nié win na zwiérzã, chtërno tra cy żëcé, znóné ju z mi to lo gii i kùltur jin -
szich nôro dów. A w chrzescëja ni znie winë całégò lëdztwa spôda ją na nie do winnégò
Chri stu sa, chtëren za lëdzy ùmiérô. 

Nie ùda ło sã do dzys rów no znacz no wëja snic pòchòdze niô, ani zna cze niô tegò ma -
ka bricznégò òbrzãdu.

Całô ce re mó nijô mia ła bëc gwës òstrzégą dlô lëdzy, chtërny swòjim grzesz nym
pro wa dze nim sã, mògą do stãpic òstri karë, tak jak Bògù dëcha winnô ka nia. 

Òbrzãd scy na niô ka ni nalôzł swój mòcny môl w kaszëbskò-pòmòrsczi lëte ra tu rze.
Pi selë ò nim: Flo rión Cenôwa, Jón Kar now sczi, Bòlesłôw Fac, Jón Piep ka, Marta Bi -
stroń, Jó zef Kleb ba, a we dle niegò – Jón Rómp sczi, Pa weł Szef ka i Jón Pa tock. 

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 ka niã 

Ka nia – mi lvus ptôch z so kò ła
Ptôch rabùszny z zdżãtim dzobã
Na bez chmùrnym nie bie wòłô
To cząc swòje lëgòtczi pie snie
A ji suszô 
skrzi dła rëszô
A ji spiéw –
w le se smierc
Sôdô ka nia w swim stra pie niu
Szukô wòdë na ka mie niu
Na ka mie niu sëchim sôdô –
Mòcnô séc na skrzi dła spôdô
Bò ji drapc
ptôchë kłuł
Swiãti Ja nie!
Ze tną ka niã
Pastérz – królã, pastérz – sãdzą
Pastérz katã wnet tu bãdze 
ka nia żëwô 
ka nia z glënë –
Ce szą sã na sąd dzéwczãta
I tak z nôka zu kró la
Pastérz jã są dzy z òdra zą
Kat ju scynô mak czer wio ny
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Pa sterz – kró lem, pa sterz – sę dzią
Pa sterz ka tem wnet tu bę dzie 
ka nia ży wa 
ka nia z gli ny -
Cie szą się na sąd dziew czy ny
Tak więc z kró la na ka zu
Pa sterz ją są dzi z od ra zą
Kat już ści na mak czer wo ny
Lub pi wo nię z gwoź dzia bro ny
O, jak krwa wo świe ci sza bla
kie dy gło wa ka ni spa dła!
A przy drze wie świe żo ścię tym
kwit nie pa proć w noc dziew czę tom.

BI BLIO GRA FIA:
Bi blia, Księ ga Ka płań ska 16, 7– 0.
T. Krzysz tof, Jó zef Kleb ba. Dzia łacz nie pod le gło ścio wy z Ko sa ko wa, Re wa 2003.
A. Maj kow ski, Ży cie i przy go dy Re mu sa, t.3, Gdańsk 1995.
L. Ma lic ki, Rok ob rzę do wy na Ka szu bach, Gdańsk 1986.
W. Ody niec, Ka szub skie ob rzę dy i oby cza je, Gdańsk 1985.
J. Per szon, So bót ka w Ja star ni, Lu blin – Ja star nia 1993.
red. K. Braun, Za pi sa ne w pa mię ci. Opo wie ści o pol skiej kul tu rze lu do wej. 
Prak tycz ny słow nik bi blij ny, pod red. A. Grab ner -Ha ide ra, War sza wa 1994.
B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, t.2., 

Wro cław 1968. 
P. Szef ka, So bót ka, Gdańsk 1958.
S. Tar now ski, Ści na nie ka ni, To ruń 1933.
oraz
film Ali cji Szczyp ty pt.: Ści na nie ka ni w wy ko na niu Te atru Re gio nal ne go ze Strzel na
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Abò bùjôn z gwòzdza brónë
Ò, jak krwawò swiécy sza bla
czedë gło wa ka nie spa dła!
A przë drzéwie swiéżo scãtim
kwit nie par pac w noc dzéwczãtóm. 

BI BLIO GRA FIA:
Bi blia, Księ ga Ka płań ska 16, 7–10. 
T. Krzysz tof, Jó zef Kleb ba. Dzia łacz nie pod le gło ścio wy z Ko sa ko wa, Re wa 2003.
A. Maj kow ski, Ży cie i przy go dy Re mu sa, t.3, Gdańsk 1995.
L. Ma lic ki, Rok ob rzę do wy na Ka szu bach, Gdańsk 1986.
W. Ody niec, Ka szub skie ob rzę dy i oby cza je, Gdańsk 1985.
J. Per szon, So bót ka w Ja star ni, Lu blin – Ja star nia 1993.
red. K. Braun, Za pi sa ne w pa mię ci. Opo wie ści o pol skiej kul tu rze lu do wej. 
Prak tycz ny słow nik bi blij ny pod red. A. Grab ner -Ha ide ra, War sza wa 1994.
B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, t. 2, Wro cław 1968. 
P. Szef ka, So bót ka, Gdańsk 1958.
S. Tar now ski, Ści na nie ka ni, To ruń 1933.
oraz
film Ali cji Szczyp ty pt. Ści na nie ka ni w wy ko na niu Te atru Re gio nal ne go ze Strzel na. 
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Ta de usz Link ner (Uni wer sy tet Gdań ski)

So bót ko we ści na nie ka ni
w „Re mu sie”

O ka szub skim „ści na niu ka ni” pi sa łem w „He ro icz nej bio gra fii Re mu sa” (1996)1, od
opo wie ści na ten te mat Alek san dra Maj kow skie go w „Ży ciu i przy go dach” po czy na -
jąc, a po tem mó wiąc o tym ka szub skim ob rzę do wym wi do wi sku m. in. we dle Je rze go
Sam pa i wska zu jąc na re la cję Ja na Romp skie go2. Ten ostat ni na zy wał ści na nie ka ni ob -
rzę dem, zwy cza jem, wi do wi skiem czy na wet dra ma tem. Obec nie trze ba ra czej mó wić
o zwy cza ju, jak słusz nie uznał Romp ski, kie dy daw niej był to naj pew niej ob rzęd o sło -
wiań skich pro we nien cjach. Je że li na to miast zy sku je ten zwy czaj cha rak ter wi do wi ska,
jak za ob ser wo wał to Romp ski w 1964 ro ku w Strzel nie, i moż na by zwać to na wet dra -
ma tem, to po win no za cho wać się pew ną do zę ostroż no ści, po dob ną do ob co wa nia z je -
go dra ma ta mi, ma ją cy mi nie jed no ob li cze. Nie mniej wi do wi sko ma za wsze wię cej ele -
men tów lu dycz nych, któ re w dra ma cie, my śląc oczy wi ście o for mie sce nicz nej, ty le
nie zna czą. Romp ski zda wał so bie z te go spra wę i dla te go o „ści na niu ka ni”, cho ciaż -
by wi dzia nym w Strzel nie, ja ko wi do wi sku jesz cze po wie dział, na to miast spra wę dra -
ma tu prze mil czał. Zresz tą, sam był au to rem „Ści na nia ka ni” ja ko dra ma tu, któ re go jed -
nak w pierw szym wy da niu je go tek stów nie da no3. 

Za sta na wia jąc się jed nak nad dra ma tur gicz ną for mu łą „ści na nia ka ni”, moż na by się
w tym miej scu za py tać, czy w ogó le lu do wy zwy czaj czy ob rzęd na sce nie mo że speł -
niać wszel kie wy mo gi rze czy wi ste go dra ma tu. Pre zen ta cję je go na sce nie w po pu lar -
nym te go sło wa zna cze niu moż na oczy wi ście tak zwać, ale czy ste go dra ma tu ja ko te -
atral ne go ga tun ku nie uda się w peł ni z lu do we go wi do wi ska uzy skać. Wszak za wsze
bę dzie wię cej zna czył w nim zwy czaj czy ob rzęd niż dra ma tur gicz na fa bu ła. Moż na ją
oczy wi ście w ten czy in ny lu do wy zwy czaj lub ob rzęd wpleść, ale ni gdy nie zy ska ona
for mu ły nad rzęd nej. Je że li na to miast by się tak sta ło, to zno wuż mo że to za szko dzić pre -
zen ta cji lu do we go zwy cza ju i ob rzę du, bo wten czas nie uda się ich wy eks po no wać. Aby
więc był czy tel ny, kwe stia wi do wi sko wo ści w ta kim dra ma cie mu si zaj mo wać na czel ne
miej sce, na to miast in ne wąt ki mo gą być tyl ko przy dat ka mi. Wo bec te go Romp skie go

1 Po tem mó wi o tym film „Ści na nie ka ni”.
2 J. Romp ski, Ści na nie ka ni (pra ca dok tor ska), oprac. Te re sa Kar wic ka, Wej he ro wo.
3 Por. J. Romp ski, Dra ma ty ka szub skie, Opra co wa nie, wstęp i przy pi sy: A. Ku ik -Ka li now ska, D. Ka -
li now ski, J. Tre der, Wej he ro wo -Gdańsk 2009.
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Ta deùsz Link ner (Gduń sczi Ùni wer sy tet)

So bótkòwé scy na nié ka ni 
w „Remùsu”

Ò kaszëbsczim „scy na niu ka ni” pisôł jem w „He ro icz nej bio gra fii Re mu sa” (1996)1, òd
òpòwiescë na nã témã Alek san dra Majkòwsczégò w „Żëcu i przigòdach” za czi na jącë,
a pòtemù gôda jącë ò nym kaszëbsczim òbrzãdo wim wi dza wisz czu m.jin. we dle Jerzégò
Sam pa i wskazëjącë na re lacjã Ja na Rómp sczégò2. Nen slédny pòzywôł scy na nié ka ni
òbrzãdã, zwëkã, wi dza wiszczã czë na wet ka dra mą. Terôczas nót je bar żi ga dac ò zwëkù,
jak do brze ùznôł Rómp sczi, czedë dôwni béł to nôpew ni òbrzãd ò sło wiań sczim pòchô-
da nim. Zôs żlë dostôwô nen zwëk cha rak ter wi dza wisz cza, jak doz drzôł to Rómp sczi
w 1964 rokù w Strzel nie, i mòże bë zwac to na wet ka dra mą, to mù szôłbë bëc kąsk
òstróż nym, jak w przëtrôfkù òbco wa niô z jegò dra ma ma, chtërné ma ją nie jed no òbli -
cze. Kòżdą ra zą wi dza wisz cze mô wied no wiãcy lu dicznëch ele meń tów, chtërné w dra -
mie, roz mie je sã, mëszlącë ò bi no wi fòrmie, tëli nie zna czą. Róm p  sczi zdô wôł so z tegò
sprawã, temù ò „scy na niu ka ni”, chòcbë nym wi dzó nym w Strzel nie, jakò wi dza wisz -
czu jesz rzekł, zôs sprawã dramë przemôłczôł. Zresz tą, sóm béł au torã „Ści na nia ka ni”
jakò dramë, ja czi rów nak w pier szim wëda nim jegò dokôzów nie wedrëkòwalë3. 

Rów nak rozmëszla jącë nad dramòwą fòrmùłą „scy na niô ka ni”, mòże w tim môlu
sã spëtac, czë w ògó le lëdo wi zwëk czë òbrzãd na bi nie mòże speł ni wac wszelczé wë -
mòdżi ja wer ny dramë. Pre zen tacjã jegò na bi nie w pòpùlar nym negò sło wa zna cze nim
mòże, mô sã roz miôc, tak zwac, ale czësti dramë jak no téatralnégò ôrtu nie ùdô sã
w całoscë z lëdowégò wi dza wisz cza ùdo stac. Tec wied no bãdze w nim wiãcy zna cził
zwëk czë òbrzãd jak dramòwô fabùła. Kò pew no, że mòże w ten czë nen lëdo wi zwëk
abò òbrzãd wplesc, ale nigdë nie zyskô òna nôdrzãdny fòrmùłë. Zôs jeżlë bë sã tak sta -
ło, tej znôwù mòże to zaszkòdzëc pre zen ta cje lëdowégò zwëkù i òbrzãdu, bò wnen czas
nie ùdô sã jich wëekspòno wac. Wiãc abë béł zroz mia łi, kwe stiô wi dza wisz czowòscë
w ta czi dra mie mùszi za ji mac przéńdny môl, zôs jinszé wąt czi mògą bëc le dodôwka -
ma. Temù téż Rómp sczégò „Ści na nie ka ni” mòże zwac „òbrzãdowò-lëdo wą” dra mą4,

1 Pòtemù gôdô ò tim film „Ści na nie ka ni”.
2 J. Romp ski, Ści na nie ka ni (doktor sczi dokôz), òbro bie nié Te re sa Kar wic ka, Wej he ro wo.
3 Pòr. J. Romp ski, Dra ma ty ka szub skie, Opra co wa nie, wstęp i przy pi sy: A. Ku ik -Ka li now ska, D. Ka -
li now ski, J. Tre der, Wej he ro wo -Gdańsk 2009.
4 Pòr. D. Ka li now ski, Dra ma ty Ja na Romp skie go, w: J. Romp ski, Dra ma ty ka szub skie, s. 38.
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„Ści na nie ka ni” moż na zwać dra ma tem „ob rzę do wo -lu do wym”4, bo lu do wy zwy czaj
i je go ob rzę do wa wi do wi sko wość są tam wi docz ne naj le piej i ma ją ży wy cha rak ter,
wszak „Romp ski dbał rów nież w tym dra ma cie o atrak cyj ność wi zu al ną i cho re ogra -
ficz ną”5. Je że li na to miast, jak czy ta my we wpro wa dze niu do „Dra ma tów ka szub skich”
J. Romp skie go, w je go tre ści „Po ja wia ją się se kwen cje ob ra zów z tań ca mi: wa bie nia,
wy ko na nym przez mło dych męż czyzn (Zie leń ców), dzięk czy nie nia (Cza ro dziej -Gu -
ślarz), ry tu ały mo cy stron świa ta, ob rzę dy ognia od wo łu ją ce się do pra daw nej wia ry
w moc ży wio łu, zwro ty po chwal ne ku słoń cu i księ ży co wi, wresz cie ta niec uka zu ją cy
po chwy ce nie dziew czy ny -ka ni”6, to przy tym wszyst kim „Wi dać w tym dra ma cie do -
sto so wa nie ob rzę du do nad rzęd ne go ce lu es te tycz ne go, ja kim by ło uka za nie ży wot no -
ści daw nych ka szub skich ry tu ałów i ich sym bo licz no -an tro po lo gicz nej zgod no ści z naj -
daw niej szy mi kul ta mi ma gicz ny mi pier wot nych kul tur”7. Jak bo wiem po wie dzia no, lu -
do wy cha rak ter dra ma tur gicz ne go wi do wi ska „ści na nia ka ni” bę dzie za wsze wi docz -
ny, bo ta kim przede wszyst kim ono jest, i je go dra ma tur gia za wsze bę dzie kie ro wa ła
uwa gę wi dza na ten wła śnie zwy czaj po da ny ja ko wi do wi sko, na to miast je go mi tycz -
ne tre ści za wsze za ist nie ją na dru gim pla nie i zo sta ną za uwa żo ne nie przez wszyst kich
czy tel ni ków czy wi dzów, ale przez nie wie lu, przy go to wa nych do ich od bio ru, bę dąc po -
nad to dla sze ro kie go gre mium wca le nie naj waż niej szy mi, bo wiem za wsze pierw sze
i naj waż niej sze bę dzie jak by nie by ło wi do wi sko ści na nia ka ni!

Kie dy jed nak Maj kow ski w „Re mu sie” opo wie dział w so bót ko wą noc „ści na nie ka -
ni”, nie krył, że po za tym wi do wi skiem, któ re z ra cji szcze gól ne go zna cze nia tej sce -
ny po trak to wa ne zo sta ło tu przez nie go ja ko ob rzęd, naj wię cej mia ło tam zna czyć za -
cho wa nie Re mu sa, a kon kret nie sym bo li ka je go ge stu. Kie dy jed nak te go ge stu za bra -
kło, słusz nie zin ter pre to wa no to ja ko tra ge dię Re mu sa, zwy cię żo ne go przez Smęt ka.
Wszyst ko by ło by do brze, gdy by jej tak bar dzo nie uogól nio no i wręcz nie zu ni wer sa -
li zo wa no, z czym Maj kow ski za pew ne nie bar dzo by się zgo dził. Uzna je się bo wiem,
po dob nie jak Romp ski, że „W tej prze pięk nej, po etyc kiej wi zji zwy cza ju ści na nia ka -
ni Maj kow ski stwo rzył mi ste rium ide owych zma gań lu du, w któ rym wal czą roz bi te si -
ły po rząd ku i pra wa z dzie jo wym złem, bez pra wiem, nie wo lą”8. Z tym oczy wi ście trze -
ba się zgo dzić, ale kie dy Romp ski po wia da da lej, że „Re mus, sym bol tej tra gicz nej wal -
ki i wi ze ru nek po nie wie ra ne go w nie wo li ka szub skie go lu du, po dej mu je wal kę z dzie -
jo wym złem, ale w go dzi nie czy nu to zło od bie ra mu wia rę we wła sne si ły, w sens swe go
po słan nic twa”9, ostat nie sło wa, któ re spe cjal nie zo sta ły tu taj przez pi szą ce go te sło -
wa wy tłusz czo ne, oka zu ją się nad to ogól ne i zu peł nie po mi ja ją rze czy wi stą przy czy nę
prze gra nej Re mu sa. Dla cze go Romp ski tak bar dzo to uogól nił, nie bę dzie my już te go
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4 Por. D. Ka li now ski, Dra ma ty Ja na Romp skie go [w:] J. Romp ski, Dra ma ty ka szub skie, s. 38.
5 Tam że, s. 40.
6 Tam że, s. 40-41.
7 Tam że, s. 41.
8 J. Romp ski, Ści na nie ka ni (pra ca dok tor ska), s. 25.
9 Tam że, s. 26.
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bò lëdo wi zwëk i jegò òbrzãdowô wi dza wisz czowòsc są tam nôle pi wi dzec i ma ją żë-
wi cha rak ter, kò „Rómp sczi w ti dra mie miôł téż starã ò wi zu al ną ë chòre ogra ficz ną
atrak cyj nosc”5. Żlë zôs, jak czëtómë we wstãpie do „Dra ma tów ka szub skich” J. Rómp -
sczégò, w jegò zam kłoscë „Pòjôwia ją sã se kwen cje òbra zów z tuń ca ma: przënãca niô,
wëkònó nym bez młodëch chło pów (Ze leń ców), dzëkczënie niô (Cza rodzéj -Gùslôrz),
ri tu ałë mòcë strón swia ta, òbrzãdë ògnia, jaczé òdwòłu ją sã do pradôwny wiarë w mòc
żëwio łu, pòchwôlné zwrotë do słuń ca ë mie są dza, kùreszce tuńc ùkazëją cy schwôcënié
dzéwczëca-ka ni”6, to kòl tegò wszëtczégò „Wi dzec je w ti dra mie do sto so wa nié òbrzãdu
do nôdrzãdnégò es te ticznégò célu, ja czim bëło ùkôza nié żëwòtnoscë dôwnëch kaszëb-
sczich ri tu ałów ë je jich symbòli czo -an tropòlogòwi zgód noscë z nôdôwniészi ma ma -
gicz ny ma kùlta ma pierwòsznëch kùltu rów”7. Jak bëło ju rzekłé, lëdo wi cha rak ter dra -
mòwégò wi dza wisz cza „scy na niô ka ni” bãdze wied no wi dzec, bò ta czim przede wszët -
czim òno je, i jegò dra ma tur giô wied no bãdze cze ro wa ła bôczënk òbzérni ka na nen
pra wie zwëk pòdó ny jak no wi dza wisz cze, zôs jegò mi ticzné zam kłoscë wied no za jist -
nie ją na drëdżim pla nie i òstó ną do zdrzóné nié bez wszëtczich czëtiń ców czë òbzérni -
ków, ale bez nie wielnëch, przërëchto wónëch do jich òdbiéru, co wiãcy mdącë dlô sze -
roczégò gre mium wca le nié nôwôżniészi ma, bò wied no pierszé i nôwôżniészé bãdze,
jakbë nie bëło, wi dza wisz cze scy na niô ka ni!

Rów nak czedë Majkòwsczi w „Remùsu” òpòwiédzôł w so bótkòwą noc „scy na nié
ka ni”, nie krił, że pòza tim wi dza wiszczã, chtërne temù że mô na sce na òsoblëwi cha -
rak ter, pòtrak to wóné òsta ło tu bez niegò jak no òbrzãd, nôwiãcy mia ło tam znaczëc
zachòwa nié Remùsa, a kònkret no symbòli ka jegò ge stu. Rów nak czedë negò ge stu za -
fe lo wa ło, bëlno zjin ter pre to wóné to òsta ło jak no tra ge diô Remùsa, nad czim dobéł
Smãtk. Wszëstkò bë bëło do brze, czejbë ji tak ba ro nie ùòglo wilë i pra wie nie zùni -
wer sa li zo walë, z czim Majkòwsczi gwës nie ba ro bë sã zgòdzył. Bò ùznôwô sã, pòdób -
no jak Rómp sczi, że „W ti prze piãkny, pòetic czi wi zje zwëkù scy na niô ka ni Majkòwsczi
stwòrził mi ste rium de jowëch biôtków lëdu, w ja czim mòcë pòrządkù i pra wa wal czą
z dze jo wim złã, bez pra wim, niewòlą”8. Roz mie je sã, że z tim mùszi sã zgòdzëc, ale cze -
dë Rómp sczi pòwiôdô da li, że „Remùs, symbòl ti tra gicz ny biôtczi i wi zerënk pònie -
wie rónégò w niewòlë kaszëbsczégò lëdu, bie rze sã za biôtkã z dze jo wim złã, ale w gò -
dzënie czënu no zło òdbiérô mù wiarã w gwôsną mòc, w sens swòji mi sje”9, slédné slo -
wa, jaczé spe cjal no tu òstałë bez pi szącégò ne sło wa pògrëbioné, òkazëją sã nad to
òglowé i czësto pòmi ja ją prôwdzëwą przëczënã prze gró ny Remùsa. Czemùż Rómp sczi
tak ba ro to ùòglo wił, nie mdzemë ju tegò dochadac, bò wôżniészé je òbgôda nié bez -
pòstrzédni i ja wer ny przëczënë prze gró ny Remùsa.

5 Henë, s. 40.
6 Henë, s. 40-41.
7 Henë, s. 41.
8 J. Romp ski, Ści na nie ka ni (dok tor sczi dokôz), s. 25.
9 Henë, s. 26.
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do cho dzić, bo wiem waż niej sze jest omó wie nie bez po śred niej i rze czy wi stej przy czy -
ny prze gra nej Re mu sa.

W „He ro icz nej bio gra fii Re mu sa”, kon kret nie w ostat nim roz dzia le ją oma wia ją cym,
bo dru ga część tej pra cy ka że wi dzieć po wieść Maj kow skie go „W zwier cia dle ka szub -
skich wie rzeń”10, zaj mu jąc się ostat nim eta pem ewo lu cji ty tu ło we go bo ha te ra pod czas
kre acji na so lar ne go he ro sa, zwró ci łem uwa gę, że Re mus się w tej funk cji nie spraw -
dził, „po nie waż blask ognia wy wo łał mu z pa mię ci ob raz roz sta nia z Kle men ty ną pod
Bo żą mę ką”11. Wska za łem przy tym na sło wa Czer ni ka o tych że dwóch mi tycz nych
prząd kach, jak to „Ko mu du szę zła mał grzech/ Te go ra zi przą dek śmiech”, a stąd na
grzech spo wo do wa ny zła ma niem szó ste go przy ka za nia, zwra ca jąc jed nak głów nie uwa -
gę na „si łę tra dy cji”12, któ rej Re mus nie wziął wten czas pod uwa gę, i po mi ja jąc pod -
czas ko lej ne go od po zna wa nia kre acji te go ry ce rza słoń ca, któ ry był prze cież „ry ce rzem
ka szub skim”, mi tycz nie nie waż ną spra wę, cho ciaż tu taj pierw szą w tym że ca łym mi -
tycz nym uni wer sum – je go grzech cu dzo łó stwa13. 

Pa mięć o chlub nej prze szło ści Ka szu bów by ła rze czy wi ście waż niej sza, ale za ko -
cha ny Re mus jesz cze wte dy jej nie ty le nie spe cjal nie ro zu miał, co nie brał wo bec swe -
go uczu cia tak pod uwa gę, cho ciaż do stał na Za bo rach so lid ną lek cję hi sto rii od bra ta
go spo da rza. Ale po nie waż zbyt ogól nie od czy tu je się pod czas so bót ko we go ści na nia ka -
ni in ten cję Maj kow skie go, trze ba wró cić do te go pierw sze go zda rze nia. Re mus wziął
so bie do ser ca sło wa sta rej Jul ki i udał się na Ły skę, by otrzy mać w wi gi lię św. Ja na,
kie dy za pło ną pod czas so bót ko wej no cy ogni ska na ka szub skich gó rach, „miecz i świa -
tło” po zwa la ją ce mu wy ru szyć na kru cja tę „wy ba wie nia za klę te go zam ku”14. Aby to
uczy nić, trze ba mu by ło wia ry, mu siał w swo ją moc uwie rzyć. Lecz te go sta ra Jul ka nie
mo gła mu już dać, wia rę mu siał wy krze sać z sie bie, ze swe go je ste stwa. A mia ło się to
stać wła śnie w tę so bót ko wą noc, kon kret nie pod czas dzie ją ce go się u stóp Ły ski, więc
u je go stóp, kie dy stał na jej szczy cie, wi do wi ska ści na nia ka ni ma ją ce mieć wo bec tak
waż ne go zda rze nia cha rak ter rze czy wi ste go pra daw ne go ob rzę du. 

To wa rzy szą ca Re mu so wi pod czas te go wi do wi ska Jul ka, ni czym mistrz ce re mo nii,
naj pierw zwró ci swe mu ucznio wi uwa gę na szcze gól ne zna cze nie te go pra daw ne go
zwy cza ju, któ ry, jak już po wie dzia no, ale nie za szko dzi dla do bra spra wy po wtó rzyć,
ni by to pre zen to wa ny w tej po wie ści ja ko wi do wi sko zy sku je w tym mo men cie cha -
rak ter i przede wszyst kim ener gię oraz moc sa kral ne go ob rzę du, jak to wła śnie w daw -
nych przed chrze ści jań skich cza sach by wa ło, a na stęp nie po da, co ma czy nić, aby je go
po słan nic two się speł ni ło, oczy wi ście je że li Re mus oka że się te go god nym! Bo je że li
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10 Por. T. Link ner, W zwier cia dle ka szub skich wie rzeń, w: He ro icz na bio gra fia Re mu sa, Gdańsk 1996,
s. 115.
11 Tam że, s. 105.
12 Tam że, s. 108.
13 Tam że, s. 108.
14 A. Maj kow ski, Żëcé i przi godë Re mu sa. Ży cie i przy go dy Re mu sa, prze kład Le cha Bad kow skie go,
cz. III, s. 241.
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W „He ro icz nej bio gra fii Re mu sa”, kònkret no w slédnym dzélu, ja czi jã òmôwiô,
bò drëdżi dzél negò dokôzu kôże wi dzec pòwiesc Majkòwsczégò „W zwier cia dle ka -
szub skich wie rzeń”10, za ji ma jąc sã slédnym etapã ewòlu cji ti tlowégò bòhatérë òbczas
kre acji na so larnégò he ro sa, dôł jem bôczënk, że Remùs sã w ti fùnkcji nie spraw dzył,
„bò blôsk ògnia wëwòłôł mù z pa miãcy òbrôz ro ze sta niô z Kle men ti ną kòle Bòżi
mãczi”11. Kòl tegò wskôzôł jem na sło wa Czer ni ka ò nëch dwùch mi ticznëch prząd -
kach, jak to „Kòmù dëszã złómôł grzéch/ Tegò ra zy prząd ków smiéch”, a stąd na grzéch
spòwòdo wó ny złó ma nim szóstégò przëka za niô, rów nak dôwa jącë bôczënk na „mòc
tra di cje”12, ò ja czi Remùs wnen czas, nie pòmëslôł, ë pòmi ja jącë òbczas pòstãpnégò
òdpòznôwa niô kre acji negò ri ce rza słuń ca, ja czi béł doch „kaszëbsczim ri cerzã”, mi -
ticz no niewôżną sprawã, chòc tuwò pier szą w tim tu ca łim mi ticz nym ùni wer sum – je -
go grzéch cëzo łó stwa13. 

Pa miãc ò bùszny ùszło ce Kaszëbów pò prôwdze bëła wôżniészô, ale zakòchó ny
Re mùs tedë jesz ji, nié to, że nie spe cjal no jã roz miôł, co nie brôł wòbec swòjégò ùczëcô
tak pòd ùwôgã, chòc dostôł na Zabòrach bëlną ùczbã hi sto rii òd bra ta gòspòdôrza. Ale
temù, że za ba ro òglowò òdczëtëje sã òbczas so bótkòwégò scy na niô ka ni jin tencjã
Majkòwsczégò, nót je wrócëc do negò pierszégò zda rze niô. Remùs wzął so do ser ca
sło wa stôri Jul czi i szedł na Łiskã, bë do stac w wilëją sw. Ja na, czedë zapôlą sã òbczas
so bótkòwi nocë ògnisz cza na kaszëbsczich gó rach, „miecz i wid” pòzwa la jącë mù jic
na kru cjatã „wëba wie niô zaklãtégò zómkù”14. Abë to zro bic, nót mù bëło wiarë, mùszôł
w swòjã mòc ùwierzëc. Le tegò stôrô Jul ka ni mògła mù ju dac, wiarã mùszôł wëkrzesac
z se, ze swòjégò je ste stwa. A mia ło sã to stac pra wie w tã sobòtkòwą noc, kònkret no
òbczas dze jącégò sã pòd Łi ską, wiãc pòd jegò no ga ma, czedë stojôł na ji czëpie, wi -
dza wisz cza scy na niô ka ni, ma ją cé miec wòbec tak wôżnégò zda rze niô cha rak ter ja -
wernégò pradôwnégò òbrzãdu. 

To wa rzącô Remùso wi òbczas negò wi dza wisz cza Jul ka, jak czejbë méster ce remònii,
nôprzód dô mù bôczënk na òsoblëwé zna cze nié negò pradôwnégò zwëkù, chtëren, jak
ju bëło rzekłé, ale nie zaszkòdzy dlô do bra sprawë rzec jesz rôz, nibë to pre zen to wó -
ny w ti pòwiescë jak no wi dza wisz cze dostôwô w tim sztó ce cha rak ter i przede wszët -
czim ener giã ë mòc sa kralnégò òbrzãdu, jak to pra wie w dôwnëch przed chrze scy jań -
sczich cza sach bi wa ło, a pòtemù pòdô, co mô ro bic, bë jegò misjô sã speł ni ła, roz mie -
je sã, żelë Remùs òkôże sã tegò wôrt! Bò jeżlë to wi dza wisz cze stôwô sã z wòlë stôri
Jul czi òbrzãdã, ji nicjëjąc so bótkã, chtërna téż bëła czedës òbrzãdã, ta zdwòjonô ener -
giô dwùch òbrzãdów mô, roz mie je sã, pòsłużëc i pòmòc prze mió nie Remùsa. Kò nie

10 Pòr. T. Link ner, W zwier cia dle ka szub skich wie rzeń, w: He ro icz na bio gra fia Re mu sa, Gdańsk 1996,
s. 115.
11 Henë, s. 105.
12 Henë, s. 108.
13 Henë, s. 108.
14 A. Maj kow ski, Żëcé i przigòdë Remùsa, pisënk ùrëchtowôł i jãzëk znor ma li zowôł J. Tréder, s. 399.
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to wi do wi sko sta je się z wo li sta rej Jul ki ob rzę dem, ini cju jąc so bót kę, któ ra też by ła nie -
gdyś ob rzę dem, ta po dwo jo na ener gia dwóch ob rzę dów ma oczy wi ście po słu żyć i po -
móc me ta mor fo zie Re mu sa. Bo wiem nie przy pad kiem to ka szub skie ści na nie ka ni dzie -
je się wła śnie pod czas so bót ki, kie dy to daw niej wie rzo no, że trze ba po móc tra cą ce mu
w tę noc słoń cu ener gię bla skiem ognisk, aby nie przy tłu mi ły tej so lar nej ener gii tak ry -
chło ciem no ści no cy, aby do bra nie zwy cię ży ło ab so lut ne zło i aby na czas tra cą ce go so -
lar ną moc słoń ca osta ła się w lu dziach na dzie ja na lep szą przy szłość. Maj kow ski wszak
tak po wie:

– To, co wi dzisz, jest sta ro daw ny ob raz, z któ re go bar wy spłu kał deszcz
i wy pa li ło słoń ce. Przed wie lu wie ka mi ten ob raz ja śniał w peł nym bla -
sku wiel kie go i świę te go ob rzę du i roz strzy ga ły się na nim wiel kie spra -
wy. Te raz oni tam w do le bę dą są dzić swo je ma łe spra wy, a za swo je grze -
chy ze tną ka nię. I kie dy gło wa ka ni spad nie pod ka tow skim mie czem, wte -
dy naj żwaw szy chło piec wy sko czy tu na gó rę, za pa li becz kę i łań cu chem
wy cią gnie ja na pal. Po chwi li zo ba czysz, że na wszyst kich gó rach wo ko -
ło za pa lą się świa tła jak gwiaz dy, któ re ze szły z nie ba na na szą zie mię ka -
szub ską. I wte dy masz cze kać cu du. Weź tę pa proć, któ rą ci da ję, i kie dy
wo kół roz bły sną ognie, za wo łaj na tych w do le: „Do mnie!...” W któ rym
z nich jest jesz cze kro pla krwi sto le mów, ten sta nie przy to bie. Po tem wy -
so ko pod nie siesz tę pa proć. Je śli Bóg cię prze zna czył i no sisz w du szy to,
co po wi nie neś, wte dy w two im rę ku z pa pro ci wy kwit nie kwiat cu dow nej
ja sno ści. I wten czas nie tyl ko ży wi z tej do li ny gar nąć się do cie bie bę dą,
lecz tak że zza je zio ra, z miej sca gdzie sta ło świę te mia sto, ru szą się wiel -
kie gła zy cze ka ją ce od ty sią ca lat i jak du chy uro czy stym ko ro wo dem
przyj dą do cie bie na tę gó rę, by usta wić się krę giem wo kół cie bie i ska -
mie nieć na znak, żeś ty wo dzem i kró lem tej zie mi15.

Je że li bo wiem ten daw ny zwy czaj, któ ry nie gdyś od pra wia no ja ko ob rzęd, ostał się w pa -
mię ci lu du i dzie je się na wet ja ko wi do wi sko, to ma swo je zna cze nie, bo prze cież każ -
dy z uczest ni czą cych w tym lu do wym mi ste rium sta je się je go po ten cjal nym obroń cą,
a nie któ rzy oka żą się rze czy wi ście ak tyw ny mi w swo im dzia ła niu, je że li znaj dzie się
od po wied ni prze wod nik, któ ry za grze je ich do czy nu. Ro lę sta ni cy, cho rą gwi to wa rzy -
szą cej za wsze sło wiań skim wo jom w wal ce, Maj kow ski sło wa mi Jul ki przy da tu owej
pa pro ci, któ ra naj wię cej zna czy ła pod czas so bót ki, kie dy to jej kwia tu szu ka li śmiał ko -
wie w ciem no ściach no cy w le śnej głu szy. Je że li Re mus oka że się god nym, by prze wod -
ni czyć wiel kiej spra wie, nie bę dzie mu siał szu kać w so bót ko wą noc kwia tu pa pro ci, 
po nie waż on sam roz kwit nie w je go rę kach, w tej pa pro ci przez nie go pod nie sio nej nad
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15 A. Maj kow ski, Żëcé i przi godë Re mu sa. Ży cie i przy go dy Re mu sa, prze kład Le cha Bąd kow skie go,
cz. III, s. 247.
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bez przëtrôfk no kaszëbsczé scy na nié ka ni dze je sã pra wie òbczas so bót czi, czedë do
dôwni bëło wie rzoné, że nót pòmóc tra cącémù w ną noc słuń cu mòc blôskã ògnisz czów,
abë nie zadëszëłë ti so lar ny ener gii tak chùtkò cem noscë nocë, abë nad dobrã nie dobëło
ab so lutné zło i abë na czas tra cącégò so lar ną mòc słuń ca òsta ła w lëdzach nôdze ja na
lep szą przińd notã. Tec Majkòwsczi tak rze cze:

– Co të tam wi dzysz, to jak stôrodôwny òbrôz, z chtërnégò krôsë spła wił
deszcz i wëpi ło słuń ce. Przed wie le wie ka mi ten òbrôz szklił w ca łi krôsë
wieldżégò i swiãtégò òbrządkù i rozprôwiałë sã na nim wieldżé sprawë.
Bãdą òni terô tam w do le sądzëc swòje môłé sprawë wie sczé a za swòje
grzéchë ze tną ka niã. Ale jak spad nie gło wa ka ni pòd ka tow sczim mieczã,
tej nôchwat szi chłopôk wëskòczi tu w górã, zapôli beczkã i wëcy gni e jã
na liń cuchù w górã. Chwi la, a ùzdrzisz, jak na wszësczich gó rach wkół
zapôlą sã widë, jak gwiôzdë pôlącé, co ze szłë z nie ba na tã na szą ze miã
kaszëbską. To ta chwi la, w chtërny môsz żdac cëdu. Wez tã pa proc, chtërnã
cë dajã, a jak za łi sną ògnie wkół, tej krzik ni na tëch w do le: „Do mie!.” 
W chtërnym z nich jesz kro pla krëwi sto le mów, ten do ce bie sã gar nąc
bãdze. Tej pòdnie sesz tã pa proc w górã. A żelë Bóg cë na mie nił i bãdzesz
miôł w dëszë, co trze ba, tej cëdownégò wi du kwiat wëkwit niez z pa procë
w twòjim rãkù. Tej nié tëlé ny żëwi z do łu do ce bie sã gar nąc bãdą, ale
tam ze za je zo ra, z môlu, chdze sto ja ło swiãté mia sto, rëszą sã wieldżé
ka mie nie, żda jącé òd tësą cy lat i ùroczëstim kòrowòdã pòwãdrëją chi że
jak dëchë do ce bie na tã górã, bë sã ùsta wic w krãgù wkół ce bie i znowù
ska mie niec na znak, żes të wódz i król ti ze mi.15

Bò jeżlë nen dôwny zwëk, chtëren czedës béł òdprôwió ny jak no òbrzãd, òstôł w pa miã -
cy lëdu i dze je sã na wet ka jak no wi dza wisz cze, to mô swòjé zna cze nié, bò doch kòż -
den z ùczãstni czącëch w tim lëdo wim mi ste rium stôwô sã jegò pòten cjal nym òbróń -
cą, a nie chtërny pò prôwdze òkôżą sã ak tiw ny ma w swòjim dze ja nim, jeżlë naléze sã
pa sow ny pro wad nik, chtëren pòdska cy je jich do dze ja niô. Rolã sta nicë to wa rzą cy wied -
no sło wiań sczim wòja rzóm w biôtce, Majkòwsczi sło wa ma Jul czi dodô tu ny par pa cy,
chtërna nôwi cy znaczëła òbczas so bót czi, czedë to ji kwia tu szu kelë smiałkòwie w cem -
no scach le sny pùtawë. Żlë Remùs òkôże sã wôrtnym, bë przédnikòwac wiôldżi spra -
wie, nie mdze mùszôł szë kac w so bótkòwą noc kwia tu par pa cy, bò òn sóm roz kwit nie
w jegò rãkach, w ti par pa cy bez niegò pòdnio słi nad gło wą, bë wszëtcë nen kwiat par -
pa cy do zdrzelë i ùznelë Remùsa za tegò, chtëren pòpro wa dzy je jich do dobëcô w wiôldżi
spra wie. Pradôwné ë bôjkòwé zam kłoscë mie sza ją sã tu z no wi ma, stôrô wia ra z no -
wą, żlë nié ò dôwnëch bògach tu sã gôdô, ale ò chrze scy jań sczim Bògù. Roz mie je sã,

15 A. Maj kow ski, Żëcé i przi godë Re mu sa, pisënk ùrëchtowôł i jãzëk znor ma li zowôł J. Tréder, s. 402.
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gło wą, by wszy scy ów kwiat pa pro ci uj rze li i uzna li Re mu sa za te go, któ ry po pro wa -
dzi ich ku zwy cię stwu w wiel kiej spra wie. Pra daw ne i ba śnio we tre ści mie sza ją się tu
z no wy mi, sta ra wia ra z no wą, je że li nie o daw nych bo gach się tu mó wi, ale o Bo gu
chrze ści jań skim. Oczy wi ście, ma to swój sens i zna cze nie, bo przed dzie jo wa ener gia
ma być prze cież za rze wiem ener gii ka szub skie go lu du w tym no wym cza sie. Maj kow -
ski ni czym Ko cha now ski ty tu łem „Pie śni świę to jań skiej o so bót ce” daw ne go od no we -
go nie roz dzie la, ale ze so bą łą czy i ko ja rzy, pa mię ta jąc o zna czą cej ro li tra dy cji nie tyl -
ko w je go, ale każ dej te raź niej szo ści.

Gdy by Re mus po słu chał Jul ki, wszyst ko sta ło by się we dle jej i Bo skiej wo li, ale za -
dzia łał in ny, naj bar dziej ży cio wy chcia ło by się po wie dzieć, ludz ki czyn nik. Blask pło ną -
cych wo kół świę to jań skich ognisk obu dził u Re mu sa sko ja rze nie z pło ną cym na Glon ku
je sio nem i przy po mnia ło mu się roz sta nie z Kle men ty ną, któ re nie po zwo li ło mu wy ko -
nać za da nia. Tak więc, oso bi sta tra ge dia ode gra ła w tym nie speł nie niu się Re mu sa w swo -
jej przy wód czej ro li naj bar dziej zna czą cą, naj waż niej szą ro lę. Mo że więc gdy by nie tyl -
ko ob ser wo wał wi do wi sko ści na nia ka ni, ale w nim uczest ni czył, by ło by ina czej. Co
praw da, pa mię tał by o swo im nie szczę ściu, ale po zba wio ny pod czas ści na nia ka ni cię ża -
ru i po czu cia swo ich grze chów, jak sym bo licz nie mia ło to zna czyć, tu na de wszyst ko te -
go grze chu naj waż niej sze go – cu dzo łó stwa, wy ko nał by po wie rzo ne mu przez Jul kę za -
da nie i nie zwy cię żył by go Smę tek. Ta kie go roz wią za nia jed nak Maj kow ski na wet nie za -
su ge ro wał, po nie waż my ślał zwró cić uwa gę na tę pierw szą przy czy nę nie po wo dze nia Re -
mu sa, któ ra wią że się z je go spo tka niem na Glon ku z Kle men ty ną i ich tra gicz nym
roz sta niem. 

Oczy wi ście, nie moż na tu my śleć tyl ko o tam tej szczę śli wej i po tem nie szczę śli wej
mi ło ści Re mu sa, ale trze ba się za sta no wić, dla cze go tak się sta ło i po wie dzieć o tym
wszyst kim, co zda rzy ło się wcze śniej. Bo wiem gdy by nie to, o czym po wie się za chwi -
lę, Re mus nie uznał by spo tka nia z Kle men ty ną na Glon ku za kłó cą ce się z szó stym
przy ka za niem i wten czas ni gdy by nie po wie dział by, że „Grzech po peł nio ny prze ze
mnie na mo drych wo dach wdzydz kich, ode brał mi moc do ko na nia cu du”16. Moż na mó -
wić, że Re mu so wi za bra kło w noc świę to jań ską na Ły sce wia ry, moż na mó wić, że prze -
grał ze Smęt kiem, ale nie moż na po wie dzieć sło wa mi Romp skie go, że „to zło od bie ra
mu wia rę we wła sne si ły”17, je że li nie po prze dzi się te go po da niem kon kret nej przy -
czy ny, któ ra do pro wa dzi ła do ta kiej sy tu acji. Oskar ża jąc tyl ko „zło”, spro wa dza się
poj mo wa nie tej klu czo wej ka szub skiej po wie ści do tak ogól nej kwe stii, że od te go już
tyl ko krok do za tra ce nia wszyst kie go w uni wer sa li zmie i uogól nie niu, co obec nie gro -
zi jed no st ce w tym tak bar dzo obec nie uzna nym, by nie mó wić, że wprost bez myśl nie
re kla mo wa nym świa to wym glo ba li zmie. 

Zresz tą, przy pa dek a mo że le piej syn drom Re mu sa po zwa la nie tyl ko to zro zu -
mieć. Po nie waż od no si się do kon kret nej spo łecz no ści, od da je głow nie jej za cho wa nia
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16 Tam że, t. III, s. 253.
17 Por. J. Romp ski, Ści na nie ka ni (pra ca dok tor ska), s. 26.
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że mô to swój sens i zna cze nié, bò przed dze jowô ener giô doch mô bëc za rze wiã ener -
gii kaszëbsczégò lëdu w tim no wim cza su. Majkòwsczi jak Kòcha now sczi titlã „Pie -
śni świę to jań skiej o so bót ce” dôwnégò òd nowégò nie roz dze liwô, ale ze so bą łączi i kò -
ja rzi, pa miãta jącë ò bëlny rolë tra di cje nié le w jegò ale kòżdi terôcza sno ce.

Czejbë Remùs pòsłuchôł Jul czi, wszëstkò sta łobë sã we dle ji i Bòsczi wòlë, ale za -
dzejôł jin szi, nôbar żi żëco wi chca łobë sã rzec, lëdzczi czënnik. Blôsk pôlącëch sã wkół
swiãto jań sczich ògnisz czów òbùdzył w Remùsu skòja rze nié z pôlą cym sã na Glónkù
ja sonã i przëbôczëło mù sã rozéńdze nié z Kle men ti ną, jaczé nie pòzwòlëło mù wëkònac
za da niô. Temù, òso bistô tra ge diô òde gra ła w tim nie speł nie nim sã Remùsa w swòji
przédni czi rolë nôbar żi znôczą cą, nôwôżniészą rolã. Temù téż, czejbë òn nié le òbser-
wòwôł wi dza wisz cze scy na niô ka ni, ale wzął w nim ùdzél, mòże bëłobë ji na czi. Prôw -
dac, pa miãtôłbë ò swòjim nie szcze scym, ale wëzbëti òbczas scy na niô ka ni cãża ru i pò -
czëcô swòjich grzéchów, jak symbòlicz no mia ło to znaczëc, tu przede wszëtczim negò
nôwôżniészégò grzéchù – cëzo łó stwa, zro biłbë zdóné mù bez Julkã za da nié i nie dobéłbë
nad nim Smãtk. Rów nak taczégò roz wią za niô Majkòwsczi na wet ka nie za su ge rowôł,
temù że mëslôł dac bôczënk na tã pier szą przëczënã niepòwòdze niô Remùsa, jakô par -
łãczi sã z jegò zéńdze nim na Glónkù z Kle men ti ną ë je jich tra gicz nym ro ze sta nim. 

Roz mie je sã, ni mòże tu mëszlec le ò tam ti szcze stlëwi i pòtemù nie szcze stlëwi mi -
ło ce Remùsa, ale nót je rozmëszlëc, czemùż tak sã sta ło i rzec ò tim wszëtczim, co
sta ło sã rëchli. Bò czejbë nié to, ò czim rze cze sã za sztót, Remùs nie ùznôłbë zéńdze -
niô z Kle men ti ną na Glónkù za sprzéczné z szó stim przëkôza nim i wten czas nigdë nie
rzekł bë, że „Mój grzéch na mòdrich wòdach Wdzydz czich zabrôł mie mòc cëdu”16.
Mòże ga dac, że Remùso wi za fe lo wa ło w swiãto jań ską noc na Łi sce wiarë, mòże ga -
dac, że prze grôł ze Smãtkã, ale ni mòże rzec sło wa ma Rómp sczégò, że „to zło òdbiérô
mù wiarã w gwôsną mòc”17, żlë nie pòprze dzy negò pòda nim kònkret ny przëczënë,
jakô do  pro wadzëła do ta czi sy tu acje. Òskar ża jącë le no „zło”, sprowôdzô sã roz mie -
nié ti nôwôżniészi kaszëbsczi pòwiescë do tak òglo wi kwe stii, że òd tegò ju le krok
do za tra ce niô wszëtczégò w ùni wer sa li zmie i ùòglo wie nim, co terô gro zy jed no st ce
w tim tak ba ro ùznó nym, bë nie ga dac, że wprost bezmëslno re klamòwó nym swia to -
wim glo ba li zmie. 

Kùresz ce, przëtrôfk a mòże le pi syn dróm Remùsa pòzwôlô nié le no to zroz miec.
Temù że tikô sã to kònkret ny spòlëznë, przede wszëtczim òddôwô ji zachòwa nia i men -
tal nosc. Ale do sprawë! Remùs nie wi niłbë sã tak ba ro za to, co sta ło sã na Glónkù, i na
Łi sce ògnie so bót ków nie òbùdzëłëbë w nim żódnégò skòja rze niô, ani co wi cy bùrza
nie znisz czi łabë òstrowù, dze bëło mù dóné przeżëc z Kle meń ti ną tak wzniosłé mi ste -
rium mi łotnégò ak tu, i nie spôliłbë sã téż ja són, czejbë nie je den wczasnészi fakt, chtëren
mùszi ùznac za spraw czą mòc tegò wszëtczégò. Temù, czej nôprzód pòwiémë, że Smãtk
dobéł nad Remùsã, bò doch nasz bòhatéra nie pòdniósł ny wit czi par pacë, bë òbùdzëc

16 Henë, t. III, s. 406.
17 Pòr. J. Romp ski, Ści na nie ka ni (dok tor sczi dokôz), s. 26.
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i men tal ność. Ale do rze czy! Re mus nie obar czył by się ani tak bar dzo wi ną za to, 
co zda rzy ło się na Glon ku, i na Ły sce ognie so bó tek nie obu dzi ły by w nim żad ne go
sko ja rze nia, ani tym bar dziej bu rza nie znisz czy ła by wy spy, gdzie by ło mu da ne prze -
żyć z Kle men ty na tak wznio słe mi ste rium mi ło sne go ak tu, i nie spło nął by tak że je -
sion, gdy by nie pe wien wcze śniej szy fakt, któ ry trze ba uznać za spraw czą si lę te go
wszyst kie go. Otóż, za nim po wie my, że Smę tek zwy cię żył Re mu sa, bo prze cież nasz
bo ha ter nie pod niósł owej wi ci pa pro ci, by obu dzić w ka szub skim lu dzie wo lę wal -
ki z tym że „dzie jo wym złem”18, trze ba wpierw za sta no wić się nad tym, dla cze go do
te go do szło. 

Za nim przyj dzie nam oskar żać Re mu sa i wszel kie in ne Zło, pi sa ne na wet wiel ką
li te rą, Maj kow ski ka że swo im ro da kom ro zej rzeć się naj pierw po wła snym po dwór -
ku. Wszak ła two zrzu cać wi nę na in nych, nie wi dząc wła snej. Je że li to zro zu mie my,
wten czas na wet le piej poj mie my Czer ni ka, któ ry prze cież nie za wsze jest wi dzia ny
przez Maj kow skie go tak ab so lut nie źle. Otóż, naj pierw Re mu sa pod stęp nie oże nio no
z Trą bi ną, po nie waż wio ska nie chcia ła ło żyć pie nię dzy na utrzy ma nie wdo wy. A przy -
go to wa no to pre cy zyj nie i per fid nie. Kie dy Re mus wpadł do rze ki, co nie by ło żad -
nym przy pad kiem, aby nie za cho ro wał, roz grza no go wód ką, a po tem umiesz czo no
w do mu je go przy ja cie la, gdzie Trą bi na nim się za opie ko wa ła. Ro ze szła się wten czas
po wio sce plot ka, że Re mus tra fił do jej łóż ka. Zna lazł się więc spre pa ro wa ny po wód,
aby go z wdo wą oże nić, co wkrót ce się sta ło. Nie wie le zo rien to wa ny w tym wszyst -
kim ksiądz, udzie lił im ślu bu i tak ni cze go nie poj mu ją cy Re mus zo stał mę żem żo ny
zmar łe go nie daw no Trą by, któ ry nie raz go przed swą żo na ostrze gał. Osta tecz nie się
z tym po go dził, ale, po za prze ka zy wa ny mi na utrzy ma nie pie niędz mi, ze swo ją urzę -
do wo -ko ściel ną żo ną nie my ślał się ani spo ty kać, ani do jej do mu za glą dać. Kie dy
więc los po zwo lił mu spo tkać się z Kle men ty ną, do któ rej ży wił już od daw na nie śmia -
łe uczu cie, mu sia ło się stać, co się sta ło. Ich szczę ście nie mo gło jed nak trwać dłu go,
i to za rów no z je go wła snej per spek ty wy, jak i Bo skiej. Jak bo wiem moż na by ło ta kie
po stę po wa nie po chwa lać u wier ne go tak bar dzo ka to lic kim za sa dom Ka szu by i jak
mógł to ścier pieć sam Re mus, któ ry tak bar dzo wier ny ka to lic kiej wie rze za wsze sta -
rał się być wier ny ko ściel nej przy się dze. I wła śnie to my ślał uświa do mić od bior cy
Maj kow ski – zło cza ją ce się nie tyl ko w je go ro da kach, w ka szub skim lu dzie, ale tak -
że w in nych, prze strze ga ją cych tak bez gra nicz nie, by nie po wie dzieć, że bez myśl nie
de ka lo gu, bo prze cież wła śnie to przy czy ni ło się bez po śred nio do prze gra nej ba ta lii
Re mu sa ze Smęt kiem. 

Oczy wi ście, po win no się to ro zu mieć nie tak bez po śred nio i bez kry tycz nie. Przede
wszyst kim trze ba w tym wi dzieć śle pe od da nie na sze go bo ha te ra wszel kim za sa dom wła -
snej wia ry. Cho ciaż to nie to by ło pierw szą przy czy ną je go tra ge dii. Do pro wa dzi ło do
niej ego istycz ne wy ko rzy sta nie jej re guł przez tych in nych. Na to jed nak nie chce się
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w kaszëbsczim lëdze wòlã biôtczi z tim „dze jo wim złã”18, nót je pier wi rozmëszlëc
nad tim, czemùż do tegò przëszło. 

Jesz czedë prziń dze na ma òskar żac Remùsa i wszelczé jinszé Zło, pi sóné na wet ka
wiôlgą lëtrą, Majkòwsczi kôże swòjim domôcym ro ze zdrzec sã nôprzód pò swòji
òbéńdze. Kò pro sto je wi nic jin szich, nie wi dzącë swòji gwôsny winë. Żlë to zroz mie-
më, wten czas na wet ka le pi pòznómë Czer ni ka, chtëren doch wied no je wi dzó ny bez
Maj  kòwsczégò tak ab so lut no zle. Hewò, nôprzód Remùsa pòdstãpno òżenilë z Trą bi -
ną, bò wio ska nie chca da wac pie nią dzy na ùtrzima nié gdowë. A przërëchto wóné to bë-
ło do kład no i òchëbno. Czedë Remùs wpôdł w rzékã, co nie bëło ni żód nym przëtrôfkã,
abë nie zachòrzôł, roz grzó ny òstôł wód ką, a pòtemù pòło żó ny béł w do do mie jegò
drëcha, dze za jimãła sã nim Trą binô. Wnen czas pòszłë pò wsë klapë, że Remùs tra fił
do ji łóż ka. Nalôzł sã wiãc spre pa ro wó ny pòwód, abë gò z gdo wą òże nic, co wnetk sã
sta ło. Ma ło wie dzą cy ò tim wszëtczim ksądz, zdôł jich i tak nick nie roz mie ją cy Remùs
òstôł slëbnym biał czi niedôwno ùmarłégò Trąbë, chtëren nierôz gò przed swòją slëbną
òstrzégôł. Òsta tecz no sã z tim pògòdzył, ale, òkróm dôwónëch na ùtrzima nié pie nią -
dzy, ze swòją ùrzãdowò-kòscel ną biał ką ni mëslôł ani sã pòtëkac, ani w ji do dóm
zazerac. Czedë wiãc ka wel pòzwòlił mù pòtkac sã z Kle men ti ną, do ja czi zëwił ju òd
dôwna nie smiałé ùczëcé, mùsza ło stac sã to, co sã sta ło. Rów nak je jich szczescé ni
mògło wa rac długò, tak z jegò gwôsny, jak ë Bòsczi per spek tiwë. Bò jakùż mòżna bëło
taczé pòstãpòwa nié pòchwa lac ù wiérnégò tak ba ro ka to lic czim za sa dóm Kaszëbë i jak
mógł to zlëdac sóm Remùs, chtëren tak ba ro wiérny ka to lic czi wie rze wied no miôł
starã bëc wiérnym kòscel ny przësy dze. I pra wie to mëslôł dac do swiądë òdbiérco wi
Majkòwsczi – zło ta cącé sã nié le w jegò swòjôkach, w kaszëbsczim lëdze, ale téż w ji -
nëch, tak bez grań cowò prze strze ga jącëch, bë nie rzec, że bezmëslno de ka logù, bò doch
pra wie to bëło bezpòstrzédną przëczëną prze gró ny biôtczi Remùsa ze Smãtkã. 

Roz mie je sã, że miôłbë to roz miec nié tak bezpòstrzédno i bez kri ticz no. Przede
wszët czim mùszi w tim wi dzec slepé òdda nié naszégò bòhatérë wszel czim za sa dóm
gwôsny wiarë. Chòc to nie bëło pier szą przëczëną jegò tra ge dii. Do pro wadzëło do ni
sómné wëzwëska nié ji re glów bez nëch jinëch. Rów nak na to nie chce da wac apartnégò
bôczënkù. Le pi wi dzec w òsta tecz ny prze gró ny Remùsa le no do bi wa jącë nad nim zło
i nad tim rozmëszlëc, jak cze ro wac bôczënk na kònkret ną i ja wer ną tegò przëczënã. Tim
bar żi żlë nicht spe cjal no ò nią nie pitô i nie kôże nad nią namëszlac. 

Rów nak, żlë ju sã tim za ji mómë, wôrt jesz dac bôczënk na re li gij nosc Remùsa. Żlë
kòl tegò, co sã sta ło, pòrów nac jã z re li gij no scą tam ti wie sczi gro madë, jegò wia ra
òkazëje sã bez felë. Rów nak nie òzna cziwô to wca le, że mia łabë bëc gódnô przi kła du.
Prôwdac nie pòzwiemë ji fa na ticz ną, ale wëzbëtą rów no jaczégò kri ticëzmù. Pra wie
taczé bez kri ticzné pòddó nié sã ji za sa dóm, do pro wadzëło Remùsa do nie szczescô
i w kònse kwen cji tegò do wëgró ny Smãtkã. Co wi cy, za fe lo wa ło Remùso wi pòczëcô

18 Henë, s. 26.
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zwra cać spe cjal nej uwa gi. Le piej wi dzieć w osta tecz nej prze gra nej Re mu sa tyl ko zwy -
cię ża ją ce go zło i nad tym się za sta na wiać, ani że li kie ro wać uwa gę na kon kret ną i rze -
czy wi stą te go przy czy nę. Tym bar dziej, je że li o nią nikt spe cjal nie nie py ta i nie ka że
się nad nią za sta na wiać. 

Je że li jed nak już tym się zaj mu je my, war to jesz cze zwró cić uwa gę na re li gij ność Re -
mu sa. Je że li przy tym, co się sta ło, po rów nać ją z re li gij no ścią tam tej wiej skiej gro ma -
dy, je go wia ra oka zu je się nie ska zi tel na. Nie ozna cza to jed nak wca le, że po win na być
god na przy kła du. Nie na zwie my jej co praw da fa na tycz ną, ale po zba wio ną ja kie go kol -
wiek kry ty cy zmu. Ta kie wła śnie bez kry tycz ne pod da nie się jej za sa dom, do pro wa dzi -
ło Re mu sa do nie szczę ścia i w kon se kwen cji te go do wy gra nej Smęt ka. Po nad to za bra -
kło Re mu so wi po czu cia pew nej hie rar chii w dzia ła niu. Wszak tam to, co zda rzy ło mu
się z Kle men ty ną, po win no być nie tak waż ne, jak pa mięć o zma ga niach z Czer ni kiem
i uwa ga skie ro wa na przede wszyst kim na je go zwy cię stwo ja ko ry ce rza słoń ca nad ry -
ce rzem ciem no ści. Moż na wszak po wie dzieć, że Re mu sa za śle pe od da nie szó ste mu
przy ka za niu spo tka ła ka ra. Że z per spek ty wy Bo skiej by ła ona słusz na, świad czy naj -
le piej osta tecz ny akt, kie dy to Bóg, któ ry miał uznać, czy Re mus na da je się na prze -
wod ni ka roz po zna ne go przez lud, oka zał wo bec je go nie speł nio ne go czy nu swą ab so -
lut ną bier ność. A prze cież gdy by by ło ina czej, gdy by uznał je go śle pe od da nie chrze -
ści jań skiej wie rze za nie spra wie dli we, po zwo lił by mu nie tyl ko zwy cię żyć, ale i obro -
nił by go na osta tek przed tra gicz ną śmier cią. 

Wo bec ta kie go bie gu rze czy, moż na po wie dzieć, że Re mus w tym miej scu i mo -
men cie – na szczy cie Ły ski – do tarł w swo im dzia ła niu do kre su moż li wo ści. Bo gdy -
by nie je go bez kry tycz na re li gij ność, za pew ne by zwy cię żył. Ale w ta kiej sy tu acji ten
etap wal ki ze Smęt kiem mu siał się wła śnie tak za koń czyć. Na stęp ny prze zna czył za -
pew ne Maj kow ski sy no wi Re mu sa, któ ry wy cho wa ny przez bez pru de ryj ną Kle men ty -
nę, w przy szło ści ani nie po zwo li się oszu kać wła snej gro ma dzie, ani nie pod da się tak
bez wol nie jak Re mus re li gij nym do gma tom – i oczy wi ście w ba ta lii ze Smęt kiem zwy -
cię ży. To oczy wi ście zro zu mia łe, bo li cząc wiek Re mu sa, dla je go sy na po ra dzia ła nia
dla do bra Ka szub po win na już przyjść w Pol sce wol nej. Że tak się sta nie i rze czy wi -
ście sta ło, moż na bez ja kiej kol wiek oba wy mó wić, je że li prze cież Maj kow ski nie pi sał
„Re mu sa” pod pru skim za bo rem, ale już w Pol sce nie pod le głej. Wo bec te go lo gicz nie
bio rąc, cho ciaż li te rac ka fik cja nie za wsze lo gi ce mu si być pod da na, Re mus ba ta lię ze
Smęt kiem mu siał prze grać, na to miast je go syn, ma ją cy za ist nieć w tej sa mej prze strze -
ni, ale już w in nym, lep szym cza sie, mu siał by ją wy grać i dla te go nie by ło już żad nej
po trze by, aby o nim pi sać. To oczy wi ście o Maj kow skim, bo dzi siaj ma my ty le oka zji,
by zno wuż ten wą tek pod jąć. Wra ca jąc na to miast raz jesz cze do Re mu sa, trze ba w tym
miej scu po wie dzieć, że na ko niec do sko na le zro zu miał, aby głów nie dzie ciom opo wia -
dać o kró le wian ce i za klę tym zam ku. Wszak tyl ko one, po dob nie jak je go syn uwol nią
się spod wła dzy smo ka i od cza ru ją za klę ty za mek. 
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gwësny he rar chie w dze ja nim. Kò tam to, co zdarzëło mù sã z Kle men ti ną, mia łobë bëc
nié tak wôżné, jak pa miãc ò biôtkach z Czer nikã i ùwôga scze ro wónô przede wszëtczim
na jegò dobëcé jak no ri ce rza słuń ca nad ri cerzã cem noscë. Mòże doch rzec, że Remùsa
za slepé òddó nié szóstémù przëkôza niu spòtka ła ka ra. Że z Bòsczi per spek tiwë bëła òna
spra wiedlëwô, nôle pi swiôdczi òsta tecz ny akt, czedë to Bóg, chtëren miôł ùznac, czë
Remùs nadôwô sã na pro wad ni ka rozpòznónégò bez lud, òkôzôł wòbec jegò nie speł -
nionégò czënù swą ab so lut ną bier nosc. Doch czejbë bëło ji na czi, czejbë ùznôł jegò sle -
pé òddó nié chrze scy jań sczi wie rze za nie spra wiedlëwé, pòzwòliłbë mù nié le dobëwac,
ale i òbró niłbë gò na kùńc przed tra gicz ną smier cą. 

Wedle taczégò biegù rze czi, mòże rzec, że Remùs w tim môlu i sztó ce – na czëpie
Łi sczi – do szedł w swòjim dze ja nim do zberkù mòżlëwòscy. Bò czejbë nié na jegò
bez  kri ticznô re li gij nosc, na gwës bë dobéł. Ale w ta czi sy tu acji nen etap biôtczi ze
Smãtkã pra wie tak mùszôł sã zakùńczëc. Gwësno pòstãpny na mie nił Majkòwsczi së -
no wi Remùsa, ja czi wëchòwó ny bez bez pru de rij ną Kle men tinã, w przińd noscë ani nie
pòzwòli sã òszëkac gwôsny gro ma dze, ani tak bezwòlno nie pòddô sã jak Remùs re li -
gij nym do gma tóm – i roz mie je sã w biôtce ze Smãtkã do bą dze. Roz mie je sã, że je to
zroz miałé, bò rechùjącë wiek Remùsa, dlô jegò sëna czas dze ja niô dlô do bra Ka szëbsczi
miôłbë ju przińc w wòlny Pòlsce. Że tak sã stó nie i pò prôwdze sta ło, mòże bez ni żód -
négò strachù ga dac, żle doch Majkòwsczi nie pisôł „Remùsa” pòd prësczim zabòrã, ale
ju w samòstój ny Pòlsce. Temù téż lo gicz no mëszlącë, chòc lëte rackô fikcjô nié wied -
no mùszi bëc pòddónô lo gi ce, Remùs biôtkã ze Smãtkã mùszôł prze grac, zôs jegò syn,
ja czi miôł za jist niec w tim sa mim rëmie, ale ju w ji nym, lep szim cza su, mù szôłbë jã do-
bëc i temù nie bëło ju ni żod ny pòtrzebë, abë ò nim pi sac. Roz mie je sã, że to ò Maj -
kòwsczim, bò dzysô mómë tëli leż no scy, bë zôs nen wątk pòdjic. Zôs wrôca jącë jesz
rôz do Remùsa, nót je w nym môlu rzek nąc, że na kùńc bëlno zroz miôł, abë przede
wszëtczim dze cóm òpòwia dac ò kró le wión ce i zaklãtim zómkù. Kò le no òne, pòdo bno
jak jegò syn ùwòlnią sã spòd władzë smòka i òdcza rzą zaklãti zómk.
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Pu sta noc w po ezji ka szub skiej 

Śmierć za wsze sta no wi ła ta jem ni cę. Co sta je się z czło wie kiem po śmier ci? Do kąd tra -
fia i co się z nim dzie je po za koń cze niu ziem skie go ży wo ta? Wia rę w ży cie po za gro -
bo we spo ty ka my w naj daw niej szych kul tu rach, mi tach i re li giach. Sko ro ży cie czło wie -
ka nie koń czy się wraz ze śmier cią, na le ży go w spo sób god ny po że gnać i od po wied -
nio za opa trzyć na dal szą dro gę. Z te go wzglę du od pra daw nych cza sów po chów kom
to wa rzy szy ły róż ne wie rze nia i ob rzę dy. Naj star sze kul tu ry po zo sta wi ły po so bie śla -
dy ob rzę dów po chów ko wych1. Przej ście ze świa ta ży wych do świa ta cie ni, świa ta zmar -
łych wy ma ga ło spe cy ficz nych za bie gów, umoż li wia ją cych oso bie zmar łej god ne by to -
wa nie po śmier ci. 

Roz wa ża nia na te mat zwy cza ju pu stej no cy w po ezji ka szub skiej zo sta ły po dzie lo -
ne na dwie czę ści. Pierw sza część do ty czy zwy cza ju pu stej no cy, na to miast dru ga część
re fe ra tu sta no wi pró bę ana li zy po ję cia pu sta noc w po ezji ka szub skiej. 

1. Pu sta noc ja ko je den ze zwy cza jów 
zwią za nych ze śmier cią czło wie ka

Na Ka szu bach jed nym z oby cza jów zwią za nych ze śmier cią jest tzw. pu sta noc. 
Nie jest to zwy czaj tyl ko ka szub ski, gdyż spo ty ka się go rów nież w Lu baw skiem, na
Ma zow szu2 i w in nych re jo nach Pol ski. Zwy czaj czu wa nia przy zwło kach zna ny jest
w wie lu kul tu rach3. W śre dnio wie czu Ko ściół wal czył z po gań ski mi wi gi lia mi, pod czas
któ rych tań czo no, uczto wa no i śpie wa no „car mi na dia bo li ca”4. W XVII i XVIII wie ku
wy da no na wet za le ce nia dys cy pli nu ją ce z po wo du po peł nia nych pod czas pu stej no cy
nad użyć5. Prak ty ko wa ne obec nie pu sto noc ne na bo żeń stwo otrzy ma ło swój peł ny kształt

1 J. Per szon, Na brze gu ży cia i śmier ci. Zwy cza je, ob rzę dy oraz wie rze nia po grze bo we i za dusz ko we
na Ka szu bach, Pel plin 1999, s. 7.
2 Po da ję za: E. Bre za, in for ma cje od stu den tów fi lo lo gii pol skiej Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo -
do wej w Cie cha no wie, Wy dzia łu Hu ma ni stycz ne go w Mła wie.
3 Prof. E. Bre za wska zu je na pra wo sław ny zwy czaj ca ło noc ne go czu wa nia przed świę ta mi i przy
zwło kach zmar łych, zwa ny pa ni chi dą (Pan ‘wszy stek, ca ły’ i nyks, nykt -ós ‘noc’), dziś o zna cze niu ‘po -
grzeb’, po ro syj sku ce ło nosz no je bdie ni je.
4 Por. J. Per szon, dz. cyt., s. 197–198.
5 Prof. E. Bre za wska zu je na za kaz wi zy ta to rów die ce zji cheł miń skiej do ty czą cy urzą dza nia pu stych
no cy ze wzglę du na nad uży cia al ko ho lu, co zna lazł w wi zy ta cjach dusz pa ster skich bpa Sza niaw skie go
z r. 1710 – ko pie tych wi zy ta cji znaj du ją się ar chi wum pa ra fii św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Li pu szu.
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Pùstô noc w kaszëbsczi pòezji

Smierc wied no bëła krëjam no tą. Co dze je sã z czło wiekã pò jegò smiercë? Do kąd ka
ji dze i co sã z nim dze je pò zakùńcze nim ze msczi dro dżi? Wiarã w żëcé pò smiercë
spòti kómë w nôdaw niészich kùltu rach, mi tach i re li giach. Jeżlë żëcé czło wie ka nie
kùńczi sã razã ze smier ca, nót je sã z nim ze tczą òddzãkòwac i przënôleż no òpatrzëc
na dal szą drogã. Dlôte òd pradôwnëch wie ków grze ba niémù ùmarłëch to warzëłë roz -
ma jité wie rze nia i òbrzãdë. Nôstarszé kùlturë òsta wiłë pò se turë pòchówkòwëch
òbrzãdów1. Przechôdze nié ze swia ta żëwëch do swia ta céni, do swia ta ùmarłëch wë -
môga ło apartnëch sta rów, chtërne dôwałë zmarłémù czło wie ko wi wôrtné bëto wa nié
pò smiercë.

Rozwôża nia na témã zwëkù pùsti nocë w kaszëbsczi pòezji òstałë pòdze loné na
dwie czãscë. Pierszô czãsc òpisëje zwëk pùsti nocë, za to drëgô czãsc re fe ra tu sta no wi
próbã ana lizë pòchwôtu pùstô noc w kaszëbsczi pòézji.

1. Pùstô noc jak no je den ze zwëków 
zwią zónëch ze smier cą czło wie ka

Na Kaszëbach jed nym z òbëcza jów zwią zónëch ze smier cą je tzw. pùstô noc. Nie je to
zwëk blós kaszëbsczi, bò mòżna gò spòtkac téż w Lu baw sczem, na Ma zow szu2

a i w jinëch re jo nach Pòlsczi. Zwëk do zdrze niégò przë ùmar łim znó ny je w wie le kùltu -
rach3. W strzédnëch wiekach Kòscół biôtkòwôł z pògań sczi ma wi gi lia ma, ob czas ja -
czich tuń co walë, je dlë i spiéwa lë „car mi na dia bo li ca”4. W XVII i XVIII sta la tim bëłë
wëdóné na wet ka di scy pli nu jącé za strze dżi z ti òrãdze, że ob czas pu sti nocë dochô-
da ło do wie le nadùżëców5. Prak tikòwóné dzys pùsto nocné nôbòżéństwò do stało swój

1 J. Per szón, Na sztra dze żëcégò i smiercë. Pògrzebòwé i za duszkòwé zwëczi, òbrzãdë i wie rze nia na
Kaszëbach, Pel plin 1999, s. 7.
2 Pòdôwóm za: E. Bréza, jinfòrmcje òd sztudérów pòlsczi fi lo lo gii Państwòwi Wëższi Warkòwi Szkòłë
w Ce cha no wie, Hu ma ni sticznégò Wëdzalu w Mła wie.
3 Prof. E. Bréza wska zywô na pra wo sław ny zwëk do zdrze niégò bez ca łą noc przed swiãta ma i przë
ùmarłëch, zwó nym pa ni chi da (Pan ‘wszëstek, ca łi’ i nyks, nykt -ós ‘noc’), dzys w zna cze nim ‘pògrzéb’,
pò ruskù ca ło nosz no je bdie ni je.
4 Pòr.: J. Per szón, dok. cyt., s. 197-198.
5 Prof. E. Bréza wskazëje na zakôz wi zy ta to rów cheł miń sczi die ce zji co do òdprôwia niô pùstëch no -
ców z przi czinë picégò sznap su, ò czim wia dło nalôzł w dëszpa ster sczich wi zy ta cjach bpa Sza niaw -
sczégò z r. 1710 – ko pie tich wi zy ta cjów są w ar chiwùm pa ra fii sw. Michała Ar cha nio ła w Lëpùszu.
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praw do po dob nie w wie ku XVIII lub w pierw szej po ło wie XIX wie ku6. Daw niej 
na Ka szu bach czu wa nie przy zwło kach od by wa ło się dwie lub trzy no ce z rzę du. Obec -
nie prze waż nie od by wa się w ostat nią noc przed po grze bem. Zwy czaj ten, wy peł nia ny mo -
dli twa mi, śpie wa niem pie śni re li gij nych, a na wet wspól nym po sił kiem, jest głę bo ko wpi -
sa ny w tra dy cję ka szub ską. Emi gran ci ka szub scy prze nie śli ten zwy czaj do Ka na dy7.

Mo dli tew ne czu wa nie przed po grze bem uzna wa ne jest za je den z naj waż niej szych
ele men tów god ne go, ka to lic kie go po grze bu. Wraz z na stę pu ją cy mi póź niej ce re mo nia -
mi ko ściel ny mi two rzy on kul mi na cyj ną fa zę ob rząd ku po grze bo we go8. Od no wio ne po
So bo rze Wa ty kań skim II ob rzę dy po grze bo we za le ca ją pod trzy my wać miej sco we zwy -
cza je, wśród któ rych wy mie nia się czu wa nie w do mu zmar łe go. Jest to dla ro dzi ny
ostat nia oka zja, aby po być ze zmar łym, po wspo mi nać go, utrwa lić je go ob raz w pa mię -
ci i ser cu9. To peł ne wia ry i chrze ści jań skiej mi ło ści uro czy ste po że gna nie zmar łe go uka -
zu je wiel ką god ność czło wie ka oraz praw dę o Ko ście le, któ ry jest wspól no tą dzie ci Bo -
żych. Ta jem ni ca przej ścia czło wie ka do ży cia wiecz ne go do ma ga się za tem po waż nej,
peł nej pie ty zmu i ci szy spo łecz nej ce le bra cji, ja ką jest pu sta noc10.

Ry tu ał pu stej no cy uka zu je śmierć ja ko in te gral ną część ludz kie go lo su, da je na -
dzie ję na wiecz ność, uczy sza cun ku dla do świad czeń zmar łe go, sca la prze szłość
z te raź niej szo ścią i jed no czy wspól no tę11. Bli ski kon takt ze zmar łym, du cho wa łącz -
ność i po zo sta wa nie z nim we wspól no cie wska zu ją na nie zwy kle ludz ki wy miar 
ca łe go wy da rze nia. By wa ono na zy wa ne „we se lim ùmarłégò”. Sta no wi oso bli we
świę to ludz kiej god no ści. Przy miot nik „pùsti”, ozna cza ją cy w ka szubsz czyź nie za -
rów no „ni czym nie na peł nio ny”, jak i „bez lud ny” oraz „ja ło wy”, w wy ra że niu „pùstô
noc” jest cza sem ża ło by, ale pa ra dok sal nie wy peł nio nym wie lo ma bar dzo ludz ki mi
uczu cia mi12.

Czu wa nie po łą czo ne jest z mo dli twą re cy to wa ną i śpie wa ną. Szcze gól nie ten ostat -
ni ro dzaj mo dli twy w świa do mo ści Ka szu bów uwa ża ny jest za lep szy, zgod nie ze sło -
wa mi św. Au gu sty na: „Kto śpie wa, dwa ra zy się mo dli”. W nie któ rych wio skach ist nie -
ją tzw. gru py „spiéwôków”, li czą ce oko ło 10-20 śpie wa ków. Nie któ rzy ko rzy sta ją przy
tym ze spe cjal nych śpiew ni ków. Pie śni ża łob ne są bar dzo dłu gie, li czą nie raz po kil ka -
na ście zwro tek. Więk szość z nich by ła wy ko ny wa na z pa mię ci (umoż li wia ła to tech ni -
ka me mo ry za cji). Noc ne czu wa nie roz po czy na się zwy kle pie śnią Ty któ raś pięk nie dni
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6 Por. J. Per szon, dz. cyt., s. 198.
7 Ostat ni przy kład od pra wie nia pu stej no cy u ro dzi ny Szu li stów w r. 1965. Por. E. Bre za, Ka szubsz -
czy zna/Kaszëbi zna, Opo le 2001, s. 320-321.
8 Por. J. Per szon, dz. cyt., s. 192.
9 S. Ho ło dok, Po grzeb chrze ści jań ski (V), http://www.bia ly stok.opo ka.org.pl/czas/nr145/art.php?ar -
ty kul=
10 Pustô noc, oprac. J. Per szon, Kar tu zy 2000, s. 24.
11 W. We ncel, Pu sta noc, http://kul tu ra.wia ra.pl/doc/452882.Pu sta -noc
12 Por. S. Jan ke, Po ezja ka szub ska. In spi ra cje i mo ty wy, http://www.rast ko.net/rast ko -ka/con tent/
view/217/1/
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pe łen sztôłt bòdôj w XVIII sta la tim abò w pier szi pòło wie XIX sta latégò6. Przódë na
Kaszëbach czu wa nié przë ùmar łim déro wa ło bez dwie abò trzë no ce. Dzysô co le ma ło
òdbiwô sã w òstat ną noc przed pòchówkã. Nen zwëk, nafùlo wó ny mòdlëtwa ma, spiéwa -
niém nôbòżnëch pie sniów a na wet ka pòspól nym je dze niém, je ba ro głãbòk wpi só ny
w kaszëbską tra dicjã. Kaszëbsczi emi grancë prze nieslë nen òbëczôj do Ka nadë7. 

Mòdlëtewné czu wa nié przed pògrzebã je ùznôwóné za je den z nôwôżniészich ele -
meń tów pòczestnégò, ka tolëcczégò pògrzebù. Razã z nôslédny ma kòscélny ma ce re -
mó nia ma ùsôdzô òno kùlmi na cjo wą fazã pògrzebòwégò òbrządkù8. Òdno wioné pò 
II Wa ti kań sczim Sobòrze pògrzebòwé òbrzãdë zaléca ją pòdtrzëmòwac môlowé zwë-
czi, we strzód ja czich wëmie niwô sã czu wa nié w chëczë ùmarłégò. Je to dlô rodzënów
òstatnô leż no ta, bë pòbëc ze zmar łim, pòwspòmi nac gò, zachòwac jegò òbrôz w pa -
miãcë i w ser cu9. To fùl wiarë i chrzescëjóń sczi mi łotë ùroczësté òddzãkòwa nié ze
zmar łim ùka zywô wiôlgą tczëwôrtnotã czło wie ka i téż prôwdã ò Kòsce le, chtëren je
pòspól no tą Bòżich dze cy. Krëjam no ta przéńdze niégò czło wie ka do wiecznégò żëcô
domôgô sã wic òsta tecz ny, fùl ùwôża niégò i cëchòtë spòlëzno wi ce le bra cji, ja ką je
pùstô noc10.

Ri tu ał pùsti nocë ùka zywô smierc jak no jin te gral ny dzél lëdzczégò na mie nie niô,
dôwô nôdzejã na wiecz notã, ùczi pòczest notë dlô do swiôdcze niów zmarłégò, łą czi
ùszłotã z terëcza sno tą i parłãczi pòspól notã11. Blësczi kon takt z ùmar łim, dëchòwô łącz -
ba i ostôwa nié z nim w zrzesz nicë wska zy wa ją na apart no lëdzczi wëmiôr całégò wëda -
rze niô. Biwô òno nazéwóné „wie se lim ùmarłégò”. Je apart nym swiãtã lëdzczi tczëwôrt-
notë. Znankòwnik „pùsti”, chtëren òzna cziwô w kaszëbi znie rów no „ni czin nie  nafùlo -
wó ny” jak i „bez lëdzy”, i téż „ja ło wi”, w wëra że nim „pùstô noc” je czasã ża  łobë, ale
pa ra dok sal no nafùlo wó nym ba ro lëdzczi ma wseczëca ma12.

Czu wa nié sparłãczoné je z re cy to wó ną i spiéwó ną mòdlëtwą. Òsoblëwie nen slôdny
ôrt mòdlëtwë w swią dze Kaszëbów ùznôwó ny je za lep szi, jak ò tim pi sze sw. Augùstin:
„Chto spiéwô, dwa razë sã mòdli”. W nie chtërnëch wio skach dze ja ją tzw. kar na „spié -
wôków”, w ja czich je kòl 10-20 spiéwôków. Nie jed ny zwëski wa ją do te spe cjalné ksąż -
czi z pie snia ma. Ża łobné pie snie są ba ro dłudżé, rechùją nierôz czi lenôsce zwrot ków.
Wik szosc z nich bëła spiéwó nô z pa miãcë (co ùmòżli wia tech ni ka memòri za cji). Nocné
do zdrze nié za czinô sã co le ma ło òd pie sni Të chtërnas piãkno dnie swòje skùńczëła.

6 Pòr.: J. Per szón, dok. cyt., s. 198.
7 Òstat ny przikłôd òdprôwie niô pùsti nocë béł ù rodzënë Szu li stów w r. 1965. Pòr.: E. Bréza, Ka -
szubsz czy zna/Kaszëbi zna, Òpòlé 2001, s. 320-321.
8 Pòr.: J. Per szón, dok. cyt., s. 192.
9 S. Ho ło dok, Chrzescëjóń sczi pògrzéb (V), http://www.bia ly stok.opo ka.org.pl/czas/nr145/art.php?ar -
ty kul=
10 Pùstô noc, òprac. J. Per szón, Kar tuzë 2000, s. 24.
11 W. We ncel, Pùstô noc, http://kul tu ra.wia ra.pl/doc/452882.Pu sta -noc
12 Pòr. S. Jan ke, Kaszëbskô pòézja. Jin spi ra cje i mòtiwë, http//www.rast ko.net/rast ko -ka/kon tent/
view/217/1/

ZKP_biuletyn_cz3:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:16  Page 305



swo je skoń czy ła. Przed pół no cą tra dy cyj nie wy ko nu je się Że gnam cię mój świe cie 
we so ły. Na re per tu ar skła da ją się pie śni po kut ne, psal my, pie śni o mę ce Pań skiej, kan -
ty ki ża łob ne i pie śni ku czci świę tych.

Od pra wia niu pu stej no cy to wa rzy szy od po wied nia sce no gra fia. Trum nę (po ka szub -
sku zark) ze zmar łym usta wia się w go ścin nym po ko ju, w tzw. „pań skiej izbie”, na
przy go to wa nych ław kach lub sto ja kach. Wie ko trum ny z wi docz nym na niej zna kiem
krzy ża stoi w ką cie izby. Obok pod wyż sze nia z trum ną znaj du je się na sto li ku oł ta rzyk 
z kru cy fik sem, fi gur ką Mat ki Bo skiej i świe ca mi. Sta wia się tak że kwia ty. Mię dzy oł -
ta rzy kiem a trum ną zo sta wia się wol ne miej sce, aby du sza zmar łe go mo gła swo bod nie
cho dzić i stać u wez gło wia. Miej sce to jest za zwy czaj na ty le wą skie, aby nikt z ży wych
nie mógł się tam tę dy prze do stać. Zwy czaj ten świad czy o po wszech nej wie rze w obec -
ność zmar łe go wśród ży wych przed po grze bem.

Zmar ły le ży na wznak, z rę ka mi sple cio ny mi w ge ście mo dli twy. W rę kach trzy ma
ob ra zek ze świę tym i ró ża niec. Ró ża niec uwa ża się za ro dzaj „prze pust ki” do nie ba. Cza -
sa mi wkła da no do trum ny mo dli tew nik, z któ re go zmar ły mo dlił się za ży cia. Jak po -
da je ks. J. Per szon, zwy czaj ten wal nie przy czy nił się do eli mi na cji z użyt ku wie lu sta -
rych kan cjo na łów i ksią że czek do na bo żeń stwa13. Oprócz przed mio tów re li gij nych do
trum ny wkła da się też przed mio ty, któ re zmar ły lu bił za ży cia i któ re chciał by mieć
przy so bie. Mo gą to być: ro żek i pacz ka ta ba ki, pa pie ro sy, bu te lecz ka z al ko ho lem, ta -
lia kart, drob ne pie nią dze, chu s tecz ka do no sa, oku la ry, ze ga rek. Je śli ktoś uży wał za
ży cia la ski (po ka szub sku palëca, czij al bo krëczew), tak że wkła da no mu ją do trum ny.
Zwy czaj ob da ro wy wa nia zmar łych róż ny mi przed mio ta mi ma cha rak ter uni wer sal ny.
Mo że wią zać się z przed chrze ści jań skim wy obra że niem ży cia za gro bem, któ re by ło po -
dob ne do wa run ków ziem skich. W ten spo sób usi ło wa no też praw do po dob nie za po biec
nie bez piecz nym po wro tom du cha14. 

Czu wa nie przy trum nie zmar łe go trwa ło po cząt ko wo przez ca łą noc. W póź niej -
szych cza sach za czę to skra cać ten oby czaj do godz. 24.00, a na wet do 22.00. W trak -
cie śpie wa nia czy nio no prze rwę na po czę stu nek.

2. Mo tyw pu stej no cy w po ezji ka szub skiej

Mo tyw pu stej no cy wy stę pu je w li te ra tu rze ka szub skiej, w tym w po ezji ka szub skiej,
ale nie po ja wia się zbyt czę sto. W swo ich roz wa ża niach oprę się na trzech tek stach po -
etyc kich: dwóch li ry kach Ja na Kar now skie go: „Pùstô noc” i „Jô bëm le no chcôł” oraz
wier szu „Nie spiewôj pùsti nocë” Aloj ze go Na gla.

Pier wo dru ki obu przy to czo nych ni żej wier szy J. Kar now skie go uka za ły się w zbio -
rze „No wotné spiéwë (wier sze ka szub skie)”. Au tor wy dał je pod pseu do ni mem Wôs 
Bu dzysz w Po zna niu w 1910 ro ku. To mik po ezji bru skie go po ety, wów czas stu den ta
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13 Por. J. Per szon, dz. cyt., s. 194-195.
14 Dz. cyt., s. 197.
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Przed pół no cą tra di cyj no spiéwô sã Że gnajã cã mój wie so łi swie ce. Na re per tu ar skłôda -
ją sã pòkùtné pie snie, psalmë, pie snie ò mãce Pań sczi, żałobné kanticzi i pie snie kù tczë
swiãtëch.

Odprôwia niémù pùsti nocë je do dónô przënôleżnô sce no gra fiô. Trëma (jinaczi pò
kaszëbskù zark) z ùmrzikã ùstôwiónô je w ji zbie dlô gòscy, w tzw. „pań sczi ji zbie”, na
przë szëkòwónëch ła wach abò sto ji dłach. Wiérzk trëmë z wi dzaw nym na nim znakã
krzi ża sto ji w nór ce jizbë. Kòl pòdwëższe niégò z zarkã je pòsta wio ny na stółkù môłi
wôłtôrz z figùrką Mat czi Bòsczi i swiéca ma. Stôwiô sã téż kwiatë. Midzë wôłtôrzëkã
a trëmą òstôwiô sã pùsti plac, abë dësza ùmarłégò mògła swòbód no chòdzëc i sto jec
kòl wez gło wiô. Môl ten je co le ma ło tak wą sczi, cobë nicht z żëjącëch ni mógł sã stad-
kã prze do stac. Zwëk ten za swiôd cziwô ò òglo wi wie rze w bëtnotã ùmarłégò we strzód
żëwëch przed pògrzebã.

Zmar łi le żi na wznak, z rãka ma splo tłi ma jak do mòdlëtwë. W rãkach trzimô òbrôzk
ze swiãtim pa trónã i ró żańc. Kòrón ka je ùwôżónô jak no ôrt „przepùstczi” do nie ba.
Czasã do trëmë bëła wkłôdónô ksą żecz ka do nôbòżéństwa, z ja czi zmar łi mòdlił sã za
żëcô. Jak pòdôwô ks. J. Per szón, zwëk nen w wik szoscë spra wił, że wie le stôrëch kan -
cjo na łów i ksą żecz ków do nôbòzéństwa òsta ło znisz czonëch13. Króm re li giowëch 
przi  bò rów do trëmë wkłôdô sã téż rzeczë, jaczé zmar łi lu biôł za żëcô i chtërnë chcôłbë
miec przë se. Mògą to bëc: różk i tu ta to ba czi, cy garëtë, skló necz ka ze szpritã,, kôrtë do
grë, drobné dëtczi, sznëpel duk, òkùlôrë, zégark. Jeżlë chtos za żëcégò chòdzył ò czi ju (jina -
czi pò kaszëbskù palëca, abò krëczew), tédë miôł wło żo ny gò do trëmë. Zwëk wkłô-
da niô zmar łim do trëmë roz ma jitëch darënków mô ùni wer sal ny cha rak ter. Mòże par -
łãczëc sã z przódëchrzescëjań sczim wëòbra że nim żëcô za grobã, chtërno bëło pòdobné
do ze msczich warënków. Tim spòsobã bòdôj próbòwó no przeszkòdzëc prziń dze niémù
nazôd dëcha14.

Czu wa nié przë trëmie zmarłégò déro wa ło z pòczątkù bez ca łą noc. W pó zniészich
cza sach skró cy wa lë nen zwëk do 24..00 gòdzënë, a na wet ka do 22.00. Òbczas spiéwa -
niégò bëła ro bionô prze rwa na je dze nié. 

2. Mo tiw pùsti nocë w kaszëbsczi pòézji

Mòtiw pùsti nocë wëstãpiwô w kaszëbsczi lëte ra tu rze, w tim w kaszëbsczi pòézji, ale
nie pòjôwiô sã wie le razë. W swòjich rozwôża niach wëkòrzi stóm trzë pòeticczé tekstë:
dwa li ri czi Ja na Kar now sczégò: „Pùstô noc” i „Jô bëm le no chcôł” a téż wiérztâ „Nie
spiewôj pùsti nocë” Alojzégò Nôgla.

Pierwòdrëczi dwóch przëdstôwionëch ni żi wiérztów J. Kar now sczégò ùkôzałë sã
w zbiérkù „No wotné spiéwë (kaszëbsczé wiérztë)”. Au tór wëdôł je pòd pseu do nimã Wôs
Bu dzysz w Pòzna niu w r. 1910. Zbiérk pòezjów bru sczégò pòétë, wnen czas sztudérë

13 Pòr., J. Per szón, dok. cyt., s. 194-195.
14 Dok. cyt., s. 197.
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Se mi na rium Du chow ne go w Pel pli nie, zo stał przy ję ty bar dzo przy chyl nie, zwłasz cza
przez ce nio ne go przez au to ra Alek san dra Maj kow skie go. 

Pùstô noc15

Smùtno jak czej na smãtôrzu, 
Tam gdze pier wi bëło gwësnie –
Dôwno òni pòchòwa li
Naszé spiéwë, naszé pie snie! 

Mie sąc w czôrnëch bro dzy chmùrach, 
Nocë pła czą gòrzczé rosë, 
Le no ja łówc szu mi w bòrze, 
Le no kwit ną szaré wrzosë. 

Skòwrónk skrzi dła swòje wtulëł, 
Bòcón wcôle nie klekòce, 
Lëdzóm płaczczé w òczach sto ją
Dëcht, jak czedë w „pùsti nocë!” 

Za to że sta pòchòwa li
Naszé pie snie, naszé spiéwë, 
Za to kwit ną wa ma wrzosë, 
Za to wiãdną wa ma séwë! 
Za to Pón Bóg wa ju kôrze
Wszãdze: w pòlu, łą ce, bòrze! 

Sta ni sław Jan ke stwier dza, że me ta fo rycz na na zwa te go przed po grze bo we go spo tka -
nia sta ła się po pro stu traf nym okre śle niem sy tu acji ka szubsz czy zny, prze waż nie roz -
pacz li wej i tra gicz nej. Jan Kar now ski za śmierć ro dzi mej mo wy i kul tu ry wi ni swo -
ich po bra tym ców, któ rych Bóg za to za nie dba nie uka rał ja ło wą, nie uro dzaj ną zie -
mią16. Mo tyw ka ry współ gra z na stro jem i wy mo wą ca łe go utwo ru, któ ry przy bie ra
for mę la men ta cji.

W ko lej nym wier szu „Jô bëm le no chcôł”17 ten sam po eta pi sze:

308 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

15 Tekst utwo ru po cho dzi ze zbio ru Ja na Kar now skie go No wotné spiéwë i wier sze, Gdy nia 1958, s.27.
W re fe ra cie przy ję to pi sow nię za sto so wa ną w opra co wa niu: S. Jan ke Po ezja ka szub ska. In spi ra cje i mo -
ty wy, dz. cyt.
16 Por. S. Jan ke, dz. cyt.
17 Tekst utwo ru we dług: Dzëczé gãsë. An to lo giô kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.), przër. R. Drzéżdżón,
G. J. Schram ke, Gdi niô 2004, s.73
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Dëchòwnégò Se mi na rium w Pel pli nie, òstôł przëjãti ba ro przi chil no, òsoblëwò bez ce -
nionégò bez au to ra Alek san dra Majkòwsczégò.

Pùstô noc15

Smùtno jak czej na smãtôrzu, 
Tam gdze pier wi bëło gwësnie –
Dôwno òni pòchòwa li
Naszé spiéwë, naszé pie snie! 

Mie sąc w czôrnëch bro dzy chmùrach, 
Nocë pła czą gòrzczé rosë, 
Le no ja łówc szu mi w bòrze, 
Le no kwit ną szaré wrzosë. 

Skòwrónk skrzi dła swòje wtulëł, 
Bòcón wcôle nie klekòce, 
Lëdzóm płaczczé w òczach sto ją
Dëcht, jak czedë w „pùsti nocë!” 

Za to że sta pòchòwa li
Naszé pie snie, naszé spiéwë, 
Za to kwit ną wa ma wrzosë, 
Za to wiãdną wa ma séwë! 
Za to Pón Bóg wa ju kôrze
Wszãdze: w pòlu, łą ce, bòrze! 

Sta nisłôw Jan ke scwierdzywô, że me tafòricznô pòzwa tegò przedpògrzebòwégò
pòtka niô sta ła sã bëlno trôfio nym òkre sle nim sy tu acji kaszëbiznë, z wik sza roz pacz-
lëwi i tra gicz ny. Jón Kar now sczi za śmierc ro d ny mòwë òbwi niwô swòjich pòbra -
tim ców, chtërnëch Bóg za to za nie dba nié ùkôrôł ja ło wą, nieòbro dzaj ną ze mią16.
Mòtiw karë we spółgrô z na strojã i wëmòwą całégò ùsôdzkù, chtëren dostôwô fòrmã
la meń ta cji.

W pòstãpny wiérzce „Jô bëm le no chcôł”17 ten sóm pòéta pi sze: 

15 Tekst wiérztë pòchôdô ze zbiérkù Ja na Kar now sczégò No wotné spiéwë i wier sze, Gdi niô 1958, s.27.
W re fe ra ce przëjãto pisënk za sto so wó ny w òpra co wa nim S. Jankégò Kaszëbskô pòézjô. Jin spi ra cje
i mòtiwë, dok. cyt.
16 Pòr. S. Jan ke, dok. cyt. 
17 Tekst dokôzu we dle: Dzëczé gãsë. An to lo giô kaszëbsczi pòezji (do 1990r.), przër. R. Drzéżdżón, G.
J. Schram ke, Gdi niô 2004, s. 73.
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Jô bëm le no 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,
Ca łą dëszã dôł…

Dôwno bë sã roz wid ni ła
Smùtnô „pùstô noc”,
Da lek bë sã òdzéwa ła
Twòji pie sni mòc.

Po eta po rów nu je sy tu ację ję zy ka ka szub skie go do smut nej pu stej no cy. Śpie wa jej pieśń,
jak w cza sie pu stej no cy śpie wa cy mo dlą się przy trum nie zmar łe go. Nie jest to do koń -
ca zgod ne z tra dy cją pu stej no cy, gdyż mo wa ka szub ska ży je jesz cze w do mach pro -
stych lu dzi. W prze ci wień stwie do po przed nie go utwo ru Kar now ski nie po prze sta je na
skar dze i ża lu; wy ra ża na dzie ję na roz kwit ro dzi mej mo wy, wie rzy w jej moc i si łę. Jest
to mo wa da na od Bo ga, dla te go na le ży jej się cześć.

Po nad pół wie ku póź niej Aloj zy Na gel ni czym nie ugię ty ry cerz wciąż jesz cze bro -
ni pięk na sta rej mo wy sło wiań skiej, któ ra by naj mniej nie umar ła i co wię cej, na pew -
no do cze ka się lep szych dni18. Pier wo druk te go utwo ru uka zał się w zbio rze „Pro cem
nocë” w 1970 ro ku w Gdań sku, po tem był prze dru ko wy wa ny w po zo sta łych zbio rach
wier szy Na gla i róż nych an to lo giach po ezji. Zna mien ne jest, że ty tuł „Nie spiewôj pùsti
nocë” zna lazł się w ty tu le zbio ru li ry ków wy da nych w 1997 ro ku.

Nie spiewôj pùsti nocë 19

Nie spiewôj pùsti nocë 
Z dôle ka mërgô wid
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18 Por. S. Jan ke, dz. cyt.
19 Tekst we dług: Dzëczé gãsë. An to lo giô kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.), przër. R. Drzéżdżón, G. J.
Schram ke, Gdi niô 2004s.73; ostat nia zwrot ka w pi sow ni współ cze snej (E.B). W trze ciej zwrot ce wier -
sza w an to lo gii Dzëczé gãsë wers trze ci wy stę pu je w po sta ci: „To dzérzkô sto ji dąb”, co w ża den spo -
sób nie od da je pier wo wzo ru.
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Jô bëm le no 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,
Ca łą dëszã dôł…

Dôwno bë sã roz wid ni ła
Smùtnô „pùstô noc”,
Da lek bë sã òdzéwa ła
Twòji pie sni mòc.

Pòéta pòrów nywô sy tu acjã kaszëbsczégò jãzëka do smùtny pùsti nocë. Spiéwô dlô ni
pie sniã, jak òbczas pùsti nocë spiéwôcë mòdlą sã przë trëmie zmarłégò. Nie je to do
kùńca zgód né z tra di cją pùsti nocë, bò kaszëbskô mòwa żëje jesz w chëczach prostëch
lëdzy. Procëmno do wcza sniészégò dokôzu Kar now sczi nie pòprzestôwô na skar dze
i żalu; mô nôdzejã na òdro dze nié ro dny mòwë, wie rzi w ji mòc i sëłã. Je to mòwa dónô
òd Bòga, dlôte nôle żi ji sã tcza.

Wëżi pòłowã wiekù pó zni Aloj zy Nôdżel jak nieùdżãti wòjôrz wcyg jesz bró ni piãk -
na stôri sło wiań sczi mòwë, chtërna bënômni nie ùmar ła, a co wiãcy, na gwës dożdô lep -
szich dni18. Pierwòdrëk negò dokôzu ùkôzôł sã w zbiérkù „Procëm nocë” w rokù 1970
we Gduńskù, pòtemù béł przedrëkòwó ny w zaòstałëch zbiérkach wiérztów Nôgla i roz -
ma jitëch an to lo giach pòézji. Zna mienné je, że ti tel „Nie spiewôj pùsti nocë” nalôzł sã
w ti tu le zbiérkù li ri ków wëdónëch w 1997 rokù. 

Nie spiewôj pùsti nocë19

Nie spiewôj pùsti nocë 
Z dôle ka mërgô wid

18 Pòr. S. Jan ke, dok. cyt. 
19 Tekst we dle: Dzëczé gãsë. An to lo giô kaszëbsczi pòezji (do 1990r.), przër. R. Drzéżdżón, G. J. Schram -
ke, Gdi niô 2004 s.73; òstatnô zwrot ka w terëcza snym pisënkù (E.B). W trze cy zwrot ce wiérztë w an to -
lo gii Dzëczé gãsë trzecô réżka wëstãpiwô w pòsta ce ji: „To dzérzkô sto ji dąb”, co w ni żó den spòsób nie
òddôwô praùsôdzkù.
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Kaszëbskô mòwa snôżô 
Jesz lep szych dożdô dni.

Jak wòjôrz stojã z bar nią
Przez dłu dżi, dłu dżi cząd
I bar niã wiôldżi kar na
Sło wiań sczich stôrëch słów.

Kaszëbskô mòwa na sza
Je pësznô tak jak zymk
Ju dzys sã nie ùrzasnã
Że stracã snôżosc ji.

Chòc krzëkwë dmią i cha je
Na dzérzkô je jak dąb
Chòc szor ża łob no gra je
Nie ùzdrzi gdze ji grób.

Jô wzéróm na War szawã
Dze sã dozérô ją
Czë wik szi do pnie sławë
Cze ka wi ba ro żdżã. 

Pierw sza zwrot ka wier sza A. Na gla na wią zu je do zwy cza ju śpie wa nia pu stej no cy dla
ko goś, kto od cho dzi na za wsze z te go świa ta. Utwór za wie ra prze stro gę przed moż li -
wo ścią od by cia te go ry tu ału w in ten cji mo wy ka szub skiej, któ ra ja wi się po ecie w per -
spek ty wie śmier tel ne go za gro że nia20. Jed nak na strój te go utwo ru zde cy do wa nie róż ni
się od na stro ju wier sza Ja na Kar now skie go. Au tor wie rzy, że mo wa ka szub ska nie za -
gi nie, ale do cze ka lep szych dni. Po eta bro ni sta rych sło wiań skich słów, aby nie za ni -
kły z uży cia. Ję zyk ka szub ski jest bar dzo pięk ny, pięk ny jak wio sna. Nic mu nie prze -
szko dzi, bę dzie wiecz ny, nie za gi nie. Au tor da je wy raź nie do zro zu mie nia, że sta nie się
to nie za spra wą sa mych Ka szu bów, ale władz cen tral nych w War sza wie, któ re ja ko by
mia ły by się o nią trosz czyć21. 

S. Jan ke stwier dza, że każ de go z po etów po tro chu za wio dła in tu icja. Ka szubsz czy -
zna nie jest oka zem zdro wia, ale prze cież jesz cze nie umar ła. Ży je, bo przy szli jej z po -
mo cą sa mi Ka szu bi, a nie ja cyś ano ni mo wi po li ty cy czy urzęd ni cy ze sto li cy22. Pa trząc
na roz kwit ję zy ka ka szub skiej i je go no bi li ta cję w sze ro ko po ję tej kul tu rze, po zo sta je
zgo dzić się z tym zda niem.

20 J. Samp, Po ezja rod nej mo wy, Gdańsk 1985, s. 49.
21 Por. S. Jan ke, dz. cyt.
22 J.w.
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Kaszëbskô mòwa snôżô 
Jesz lep szich dożdô dni.

Jak wòjôrz stojã z bar nią
Przez dłu dżi, dłu dżi cząd
I bar niã wiôldżi kar na
Sło wiań sczich stôrëch słów.

Kaszëbskô mòwa na sza
Je pësznô tak jak zymk
Ju dzys sã nie ùrzasnã
Że stracã snôżosc ji.

Chòc krzëkwë dmią i cha je
Na dzérzkô je jak dąb
Chòc szor ża łob no gra je
Nie ùzdrzi gdze ji grób.

Jô wzéróm na War szawã
Dze sã dozérô jã
Czë wik szi do pnie sławë
Cze ka wi ba ro żdżã.

Pierszô sztrof ka wiérztë A. Nôgla nawlékô do zwëkù spiéwa niô pùsti nocë dlô kògòs,
chto òdchôdô na wied no z tegò swia ta. Dokôz òbjimô prze strogã przed mòżlëwòtą
òdpra wie niô tegò ri tu ału w jin ten cji kaszëbsczi mòwë, chtërna pòjôwiô sã przed pòétą
w per spek ti wie smier tel ny za gróżbë20. Mimò tegò na strój negò dokôzu dërno ji na czi
sã òd na stro ju wiérztë Ja na Kar now sczégò. Au tór wie rzi, że kaszëbskô mòwa nie za -
dżi nie, ale dożdô lep szich dni. Pòéta bró ni stôrëch sło wiań sczich słów, bë nie zdżinãłë
z ùżëcô. Kaszëbsczi jãzëk je ba ro piãkny, piãkny jak zymk. Nick mù nie przeszkòdzy,
bãdze dérowôł wiecz no, nie za dżi nie. Au tór dôwô wëra zno do zroz mie niô, że stó nie sã
to nié za spra wą sómëch Kaszëbów, le no cen tral ny władzë z War szawë, chtërna mia -
łabë miec ò niã starã21.

S. Jan ke scwierdzywô, że kòżdégò z pòétów kąsk òcëga ni ła jin tu jicjô. Kaszëbi zna
nie je òkazã zdro wiô, ale doch jesz nie ùmar ła. Żëje, bò przëszlë ji na pòmòc sa mi
Kaszëbi, a nié ja czis nie znó ny pòli ticë czë ùrzãdnicë ze sto licë22. Zdrzącë na roz wij
kaszëbsczégò jãzëka i jegò no bi li tacjã w sze rok pojąti kùltu rze, zaòstôwô zgòdzëc sã
z tim zda nim.

20 J. Samp, Pòézja rod ny mòwë, Gduńsk, 1985, s. 49.
21 Pòr. S. Jan ke, dok. cyt.
22 J. w.

BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Re fe ratë 313

ZKP_biuletyn_cz3:biuletyn ZKP a5  2011-01-14  10:17  Page 313



Re asu mu jąc, te mat pu stej no cy w po ezji ka szub skiej jest nie od łącz nie zwią za ny 
z mo ty wem mo wy ka szub skiej. To dla niej śpie wa się pu stą noc. Ję zyk ka szub ski, 
mi mo pro fe tycz nych za po wie dzi o je go wy gi nię ciu, nie za gi nął. Wręcz prze ciw nie,
kwit nie w szko łach, urzę dach, ko ście le, na uni wer sy te tach. Nie jest to mo że ta ki sto -
pień zna jo mo ści, ja ki ma rzy się dzia ła czom i mi ło śni kom ka szubsz czy zny, nie moż na
jed nak śpie wać mu pu stej no cy.
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Re asëmùjącë, téma pùsti nocë w kaszëbsczi pòézji je nieòdstój no zwią zónô
z mòtiwã kaszëbsczi mòwë. To dlô ni spiéwô sã pùstą noc. Kaszëbsczi jãzëk, mimò
pro fe ticznëch zapòwiôda niów ò jegò za dżi niãcym, nie za dżi nął. Pra wie na òpak,
rozkòscérzô sã w szkòłach, ùrzãdach, kòsce le, na ùni wer sy te tach. Nie je to mòże ta czi
stãpiéń zna jem notë, ò ja czim ma rzą dzejarze i lubòtnicë kaszëbiznë, ni mòżna rów  nak
spie wac mù pùsti nocë. 
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Ró ża Wo siak-Śli wa (Uni wer sy tet Gdań ski)

Dro bia zgi gra ma tycz ne, 
czy li … co gnę bi pi szą cych Ka szu bów 

(Po ga da nek po pu lar nych 
o ję zy ku ka szub skim cz. 2.)

W ubie głym ro ku za po cząt ko wa łam se rię oma wia ją cą w spo sób po pu lar ny pro ble my
gra ma tycz ne, z ja ki mi bo ry ka ją się na co dzień pi szą cy Ka szu bi: li te ra ci, dzien ni ka rze,
na uczy cie le – pra wie wszy scy zna ją cy mo wę ka szub ską z ro dzin nych do mów, prze le -
wa ją cy na pa pier to, co stwo rzą, po wie dzą czy usły szą, a nie zna ją cy pod staw gra ma -
tycz nych swo je go pierw sze go ję zy ka. Od po wie dzia łam wte dy na dwa py ta nia: Skąd
wzię ły się w ję zy ku ka szub skim oso bli we sa mo gło ski é, ó, ô? oraz Dla cze go w od mia -
nie wie lu ka szub skich wy ra zów wy stę pu ją obocz no ści e : é, o : ó, a : ô?

Dziś po sta ram się wy ja śnić Skąd wzię ła się w ję zy ku ka szub skim gło ska ë? 
Wró cę tu do po przed nie go mo je go ar ty ku łu1, gdzie mó wi łam, że ję zyk ka szub ski,

pol ski, cze ski, ro syj ski i wszyst kie po zo sta łe ję zy ki sło wiań skie mia ły wspól ne go przod -
ka – ję zyk pra sło wiań ski (ps.). Ję zyk pra sło wiań ski dys po no wał swo istym słow nic -
twem (lek sy ką) i sys te mem gra ma tycz nym nim rzą dzą cym. Je śli cho dzi np. o fo ne ty -
kę, to m. in. ist nia ły wte dy tzw. sa mo gło ski dłu gie i krót kie. Zja wi sko to na zy wa się
ilo cza sem2. By ła więc np. sa mo gło ska dłu ga i (za pi sy wa na jak ii lub ī) i krót ka i (za -
pi sy wa na jak i, ĭ). Po dob nie: dłu gie y (za pi sy wa ne jak yy lub y-) i krót kie y (za pi sy wa -
ne jak y lub y̆), dłu gie u (za pi sy wa ne jak uu lub ū ) i krót kie u (za pi sy wa ne jak u lub ŭ).
Pro ces ten do ty czy rów nież po zo sta łych sa mo gło sek.

Ję zyk sta ro ka szub ski odzie dzi czył dłu gie i krót kie sa mo gło ski. Czę sto mó wi się wręcz
o tzw. dzie dzic twie pra sło wiań skim, czy li prze ję ciu przez ka szubsz czy znę z ps. ilo cza su3.

Na prze ło mie XV/XVI w. róż ni ca ilo cza su prze szła w róż ni cę bar wy, co ozna cza ło
za nik opo zy cji sa mo gło ska dłu ga: sa mo gło ska krót ka i tym sa mym po ja wie nie się
w miej sce sa mo gło sek dłu gich i krót kich, dźwię ków ja ko ścio wo róż nych.

1 Por. R. Wo siak-Śli wa, Dro bia zgi gra ma tycz ne, czy li... co gnę bi pi szą cych Ka szu bów. (Po ga da nek
po pu lar nych o ję zy ku ka szub skim cz. 1.), [w:] Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go 2009, Gdańsk 2009,
s. 253–259.
2 Ina czej: cza sem wy ma wia nia (ar ty ku la cji) da nej sa mo gło ski.
3 R. Wo siak-Śli wa, Dro bia zgi gra ma tycz ne, czy li... co gnę bi pi szą cych Ka szu bów. (Po ga da nek po pu lar -
nych o ję zy ku ka szub skim cz. 1.), [w:] Biu le tyn Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go 2009, Gdańsk 2009, s. 253.
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Ró ża Wòszôk -Slëwa (Gduń sczi Ùni wer sy tet)

Gra ma ticzné drob notë, 
to je… jaczé jiwrë ma ją pi szą cy Kaszëbi

(Pòpùlarnëch gôdków 
ò kaszëbsczim jãzëkù dzél 2.)

W ùszłim rokù zaczã jô se riã òmôwia ją cą na pòpùlar ny ôrt gra ma ticzné sprawë,
z ja czi ma na co dzéń ma ją ji wer pi szą cy Kaszëbi: pi sa rzo wie, gazétnicë, szkól ny – wnet -
ka wszëtcë, co zna ją kaszëbską gôdkã z ro dzynnëch do do mów, przeléwa ją cy na pa piór,
co ùsa dzą, rze ką czë ùczëją, a nie zna ją gra ma ticznégò spòdlégò swòjégò pierszégò jã -
zëka. Wten czas òdpòwie dza ła jem na dwa pita nia: Skąd wzãłë sã w kaszëbsczim jãzëkù
òsoblëwé samòzwãczi é, ó, ô? a téż Czemù w òdmia nie wie le kaszëbsczich słów wi dzec
są òbòcznoscë e : é, o : ó, a : ô?

Dzysô mdã mia ła starã wëdo lmaczëc Skąd wzął sã w kaszëbsczim jãzëkù zwãk ë? 
Wrócã tu do mòjégò pòprzédnégò ar ti kla1, dze gôda jem, że kaszëbsczi, pòlsczi,

cze sczi, ru sczi jãzëk ë wszëtczé jinszé sło wiań sczé jãzëczi miałë we spólnégò przód ka
– pra sło wiań sczi jãzëk (ps.). Pra sło wiań sczi jãzëk dispònowôł swój ną sło wi zną (lek -
sy ką) i gra ma ticz ną sys te mą nią rzą dzą cą. Żlë ji dze np. ò fòne tikã, to m.jin. bëłë wnen -
czas tzw. dłudżé i krótczé samòzwãczi. No zja wisz cze nazéwô sã ji lo czasã2. Tak tej béł
np. dłu dżi samòzwãk i (za pi so wó ny jak ii abò ī) i krót czi i (za pi so wó ny jak i, ĭ). Jist -
no: dłudżé y (za pi so wóné jak yy abò y-) i krótczé y (za pi so wóné jak y abò y̆), dłudżé
u (za pi so wóné jak uu abò  ū ) i krótczé u (za pi so wóné jak u abò ŭ). Nen pro ces tikô sã
téż zaòstałëch samòzwãków.

Stôro kaszëbsczi jãzëk erbòwôł dłudżé i krótczé samòzwãczi. Czãsto pro sto gôdô sã
ò tzw. pra sło wiań sczim dzedzëctwie, to je wzãcym bez kaszëbiznã z ps. ji lo cza su3.

Na prze łó mie nim XV/XVI sta. róż ni ca ji lo cza su prze szła w róż nicã farwë, co òznô -
cza ło za nik òpòzy cji dłu dżi samòzwãk: krót czi samòzwãk i temù przëszło pòja wie nié
sã w môl dłu dżich i krót czich samòzwãków, zwãków jakòscowò apartnëch.

1 Pòr. R. Wòszôk -Slëwa, Gra ma ticzné drob notë, to je… jaczé jiwrë ma ją pi szą cy Kaszëbi (Pòpùlarnëch
gôdków ò kaszëbsczim jãzëkù dzél 1.), [w:] Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 2009, Gduńsk 2009,
s. 253–259.
2 Ji na czi: czasã wëmôwia niô (ar tikùla cji) dónégò samòzwãkù.
3 R. Wòszôk -Slëwa, Gra ma ticzné drob notë, to je… jaczé jiwrë ma ją pi szą cy Kaszëbi (Pòpùlarnëch gôd -
ków ò kaszëbsczim jãzëkù dzél 1.), [w:] Biu le tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 2009, Gduńsk 2009, s. 254.
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In te re su ją ca nas ka szub ska sa mo gło ska ë po wsta ła na ob sza rze ca łych Ka szub z daw -
nych sa mo gło sek krót kich ĭ ( y̆), por. kasz. bòrdolëc sã ‘ubie rać się prze sad nie cie pło’
Sych I 60, czadzëc sã ‘dy mić się, kop cić się, ku rzyć się’ Sych I 144, gòlëc sã ‘go lić się’
Sych I 338, gòscëc sã ‘go ścić się’ Sych I 345, lësto wiczé ‘li sto wie’ Sych II 359, proscëc
‘czy nić pro stym’ Sych IV 174; bële ‘by le’ Sych I 33, kmòtro winë ‘ob chód chrztu, chrzci -
ny’ Sych II 176, mëszka ‘mysz ka’ Sych III 78. 

War to też wie dzieć, że ĭ ( y̆) nie prze szło w ë po spół gło skach mięk kich, np.: drëdżich,
tó nich.

Z ko lei ŭ prze szło w ë na Ka szu bach środ ko wych i pół noc nych; na po łu dniu na to -
miast re ali zo wa ne jest jak u, np.: dëszno ‘par no, dusz no’ Sych I 208, drëkar niô ‘dru -
kar nia’ Sych I 238, Kaszëbka (pn, śr) || Ka szub ka (pd) Sych II 145.

Do dat ko wo ŭ nie prze szło w ë po spół gło skach tyl no ję zy ko wych i war go wych.
Ë na Ka szu bach brzmi róż nie4. Pół noc i środ ko we Ka szu by to re ali za cja po dak cen -

to wa ne go ë po śred nia mię dzy ae oraz å ar ty ku ło wa na bez za okrą gle nia warg. Jej od -
po wied ni kiem w po zy cji nie ak cen to wa nej jest dźwięk bli ski lub rów ny e. W ka szubsz -
czyź nie po łu dnio wo -za chod niej jed ną z naj częst szych re ali za cji ë jest dźwięk o bar wie
e. Pd.-wsch. ë po wsta łe z i (y) w swej pod sta wo wej po sta ci jest sa mo gło ską co do po -
zy cji ję zy ka po śred nią mię dzy y i ó, ar ty ku ło wa ną z za okrą gle niem warg.

Wresz cie trze ba też wspo mnieć o tym, że na prze ło mie XIV/XV w. do szło do ty -
po wo ka szub skiej zmia ny *ę w i, z cze go i prze szło w ë, np. kasz. zëc ‘zięć’, klëczec
‘klę czeć’.

318 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

4 Por. Ję zyk ka szub ski. Po rad nik en cy klo pe dycz ny, red. J. Tre der, Gdańsk, 2006, s. 225. 
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Za ji ma ją cy nas kaszëbsczi samòzwãk ë pòwstôł na òbéńdze całëch Kaszëb
z dôwnëch krót czich samòzwãków ĭ ( y̆), pòr. kasz. bòrdolëc sã ‘òblo kac sã prze sad no
ce pło’ Sych I 60, czadzëc sã ‘dëmic sã, kùrzëc sã’ Sych I 144, gòlëc sã Sych I 338,
gòscëc sã Sych I 345, lësto wiczé Sych II 359, proscëc Sych IV 174; bële Sych I 33,
kmòtro winë ‘chrzcënë’ Sych II 176, mëszka Sych III 78. 

Wôrt téż wie dzec, że ĭ ( y̆) nie prze szło w ë pò mit czich samòzwãkach, np.: drëdżich,
tó nich.

Znôwù ŭ prze szło w ë na westrzédnëch i nor dowëch Kaszëbach; zôs na pôłnim re -
ali zo wóné je jak u, np.: dëszno Sych I 208, drëkar niô Sych I 238, Kaszëbka (nor.,
westrz.) || Ka szub ka (pôł) Sych II 145.

Do te ŭ nie prze szło w ë pò slédnojãzëkòwëch i lëpnëch spółzwãkach.
Ë na Kaszëbach brzëmi roz ma ji ce4. Nor da i westrzédné Kaszëbë to re ali zacjô pòdak -

cen to wónégò ë pòstrzédnô midzë ae ë å ar tikùło wónô bez zaòkrãgle niô lëpów. Ji
òdpòwied nikã w nie ak cen to wó ny pòzy cji je zwãk bli sczi abò rów ny e. W pôłniowò-
zapôdny kaszëbi znie jed ną z nôczãstszich re ali za cjów ë je zwãk ò far wie e. Pôł.-wsch.
ë pòwstałé z i (y) w swi pòdstawòwi pòsta cji je samòzwãkã co do pòzy cji jãzëka
pòstrzédnim midzë y i ó, ar tikùło wó nym z zaòkrãgle nim lëpów.

Kù resz ce nót je nad czid nąc ò tim, że na prze łó mie nim XIV/XV sta. do szło do ti -
picz no kaszëbsczi zmianë *ę w i, z czegò i prze szło w ë, np. kasz. zëc ‘zãc’, klëczec
‘klãczëc’.

4 Pòr. Ję zyk ka szub ski. Po rad nik en cy klo pe dycz ny, red. J. Tre der, Gdańsk, 2006, s. 225. 
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Mał go rza ta Mi lew ska -Sta wia ny (Uni wer sy tet Gdań ski)

Ka szub skie na zwy osób
zwią za ne z je dze niem

Mo de le od ży wia nia się spo łe czeń stwa uwa run ko wa ne są sy tu acją spo łecz no -go spo dar -
czą, a tak że in ny mi czyn ni ka mi: tra dy cją, pro duk cją żyw no ścio wą, tech ni ką prze twa -
rza nia su row ców, po zio mem świa do mo ści hi gie ny od ży wia nia itd. Daw na kuch nia ka -
szub ska ma przede wszyst kim cha rak ter ry bac ko -chłop ski, a ce chu je ją pro sto ta, skrom -
ność oraz pew ne ubó stwo1. Za pa chy tra dy cyj nych po traw ka szub skich – ba zu ją cych
na pło dach rol nych, da rach la sów, je zior, rzek i mo rza – przy po mi na ją daw ne cza sy, kie -
dy ca ła ro dzi na za sia da ła do sto łu po dniu cięż kiej pra cy2.

Ka szub skie na zwy osób utwo rzo ne ze wzglę du na je dze nie – poj mo wa ne ja ko czyn -
ność, a tak że to, co się spo ży wa – po ka zu ją, że wśród je dzą cych by li i są sma ko sze, mi -
ło śni cy okre ślo nych po traw, lu dzie ma ją cy du ży ape tyt, tak że gry ma szą cy przy je dze -
niu, ale przede wszyst kim ła kom czu chy i ob żar tu chy. Waż ne w no mi na cji oka zu ją się
tu też spo sób oraz tem po je dze nia, któ re wska zu ją na pew ne re gu ły rzą dzą ce za cho wa -
niem się pod czas spo ży wa nia po sił ku.

Ce lem pra cy jest ana li za se man tycz na i ję zy ko wa ka szub skich nazw osób zwią za -
nych z je dze niem, czy li mo ty wo wa nych czyn no ścią, spo so bem, obiek tem je dze nia,
a tak że ce chą oso by ze wzglę du na jej sto su nek do je dze nia. Eks cerp cją ob ję to naj waż -
niej sze źró dło ma te ria ło we ka szubsz czy zny au tor stwa Ber nar da Sych ty3. Ana li zo wa ną
lek sy kę zi lu stro wa no cy ta ta mi za re je stro wa ny mi przez Sych tę.

I Ana li za se man tycz na 

W słow nic twie okre śla ją cym oso by ze wzglę du na je dze nie moż na wy od ręb nić na stę -
pu ją ce kla sy se man tycz ne: czło wiek ła ko my, du żo je dzą cy, sta le głod ny, żar łok; czło -
wiek je dzą cy po wo li, żu ją cy, mla ska ją cy; czło wiek ma ją cy upodo ba nie do po traw,

1 R. Wo siak-Śli wa, Ka szub skie na zwy prze ką sek zim nych i go rą cych, [w:] Dzie je wsi po mor skiej. VI
Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja Na uko wa, red. A. Chlu dziń ski, R. Ga ziń ski, Dy go wo -Szcze cin, Pruszcz
Gdań ski 2007, s. 285.
2 W. Nie miec, Tra dy cyj na kuch nia ka szub ska, Gdańsk 2006, s. 3-4. 
3 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, t. I -VII, Gdańsk 1967-1973, 1976.
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Małgòrza ta Mi lewskô-Sta wia ny (Gduń sczi Ùni wer sy tet)

Kaszëbsczé pòzwë lëdzy 
zrze szoné z je dze nim

Mòde le żëwie niégò sã spòlëznë są ùwarënkòwóné spòlëznowò-gòspòdar czą leż no sca,
a téż ji ny ma czënni ka ma: tra di cją, pro duk cją żëwnoscë, tech ni ką przetwôrza niô sëro -
winë, ni wi zną swiądë hi genë je dze niô itd. Dôwnô kaszëbskô kùchniô przede wszëstcz-
im mô rëbackò-chłop sczi cha rak ter, a jegò znan ka ma są pro sto ta, òbëczaj no ta a téż
pewnô ùbògòsc1. Pôchë tra di cyj ny kaszëbsczi jôdë – ja czi spòdlim są gbùrsczé brzadë,
darë la sów, je zo rów, rzéków i mòrzégò – przëbôczi wa ją dôwné czasë, czedë całô ro -
dzëna se dza ła kòle sto łu pò ca łim dniu cãżczi robòtë2. 

Kaszëbsczé pòzwë lëdzy ùsa dzoné z pòzdrzatkù na je dze nié – roz mióné jakò czin -
nosc, a téż to, co sã jé – pòkazëją, że we strzód je dzącëch bëlë i są smaczkôsze, lubòtnicë
wëbró ny jôdë, lëdze ja czi ma ją wiôldżi ap tit, téż ta czi, co wëmëszla ją kòl je dze niégò,
ale przede wszëtczim łaszczëwnicë i òbżartélco wie. Wôżné w pòzy wa nim òkazëją sã
tu téż spòsób ë chùtkòsc je dze niô, chtërne wskazëją na gwësné reglë rzą dzącé zachòwa -
nim sã kòle je dze niô.

Célã negò dokôzu je se man ticznô i jãzëkòwô ana li za kaszëbsczich pòzwów lëdzy
zrze szónëch z je dze nim, to je mòtiwòwónëch czënno scą, spòsobã, òbiektã je dze niô,
a téż znan ką òsobë z pòzdrzatkù na ji stosënk do je dze niô. Eks cerp cją òbjãła jem nôwô -
żniészé ma te ria łowé zdrzó dło kaszëbiznë au tor stwa Ber na ta Zëchtë3. Ana li zo wónô lek -
sy ka, òsta zji lu stro wónô cy ta ta ma za pi só ny ma bez Zëchtã. 

I Se man ticznô ana li za 

W sło wi znie pòzy wa ją cy lëdzy z pòzdrzatkù na je dze nié mòże wëapart nic pòstãpné
se man ticzné klasë: czło wiek łaszczëwi, ja czi wie le jé, wcyg głod ny, żérôk; czło wiek,
ja czi pòmalë jé, żwią cy, cza blo ta ją cy; czło wiek, chtëren lu bi jôdã, w ja czi je ùlu bio ny

1 R. Wo siak-Śli wa, Ka szub skie na zwy prze ką sek zim nych i go rą cych, [w:] Dzie je wsi po mor skiej. VI
Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja Na uko wa, red. A. Chu dziń ski, R. Ga ziń ski, Dy go wo -Szcze cin, Pruszcz
Gdań ski 2007, s. 285.
2 W. Nie miec, Tra dy cyj na kuch nia ka szub ska, Gdańsk 2006, s. 3-4. 
3 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, t. I -VII, Gdańsk 1967-1973, 1976. 
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w któ rych wy stę pu je ulu bio ny przez nie go skład nik po ży wie nia; czło wiek gry ma szą cy,
wy bre dza ją cy w je dze niu; czło wiek do ga dza ją cy so bie w je dze niu, sma kosz; czło wiek
ma ją cy do bry ape tyt; dziec ko bru dzą ce się pod czas je dze nia.

1. Czło wiek ła ko my, du żo je dzą cy, sta le głod ny, żar łok (46):
be ron czło wiek ła ko my: Be ron nie je nigdë naja dłi (śr.); †dëgòla żar łok: Ten dëgùla
zjôdłbë kònia (Puz dro wo, Po tę go wo, Nie po czo ło wi ce); déża żar łok: Przysł. Déża
nigdë nie wié, czej mô dosc (Rąb, Otal ży no, Łe biń ska Hu ta); głod niuch czło wiek ła -
ko my: Ten głod niuch le sã rôz w rokù najé, jak òn swi niã bi je (Pod ja zy, Su lę czy no);
głod nis czło wiek sta le głod ny: Nasz głod nis ju cy gnie do chëczi (pn); chartôcz ła ko -
miec, chci wiec: To je ta czi chartôcz, ten bë chòc z wôłtôrza ze żarł (Je leń ska Hu ta);
jôdôcz ten, któ ry du żo je: Ta czich trzech jôdôczów ùżëwic nie je letkò; jôdôczka ta,
któ ra du żo je: Ta jôdôczka pò ni czim tak grëbô nie je; jôdajk, zob. jôdôcz; jôdaj ka for -
ma żeń ska od jôdajk; jôdôrz, zob. jôdôcz: To je ale jôdôrz; jôdôrka for ma żeń ska od
jôdôrz; nie na ja dłi ła kom czuch: Nie na ja dłi je wied no głod ny, òn mô żôłądk bez dna;
nie na żartélc czło wiek nie na sy co ny, chci wy, ła ko my: Jô ce pònëknã, nie na żartélcu,
ju zôs të mie wszëstkò wëżarł (pn); nie na żar toch ob żar tuch, żar łok, ła kom czuch: Tak
jôdł, jak le nie na żar tochòwie pòtra fią (Par cho wo, Na kla, Jam no); nie na żerlôk ła kom -
czuch, żar łok: Jaż mie sã lëchò ro bi, czej jô wzérajã na tegò nie na żerlôka, jak òn jé
(pn); nie nażérca ob żar tuch, żar łok: Ja, lëdze, wa bë nie ùwierzëła, co to je za nie -
nażérca (pd); † nie na żartôla, zob. nie nażérca: Të, nie na żartôlo, tak długò mdzesz jôdł,
jaż z ce bie nazôd pùdze (śr); nieòbòdnik ob żar tuch, ła kom czuch: Ta so bie wzãła chło -
pa: pijôka, nieòbòdni ka, kar tow ni ka (Rąb, Po mie czy no, Je leń ska Hu ta); nieòbòdni -
ca ko bie ta ob ja da ją ca się nad mia rę: Co nieòbòdni ca, ùgòspòda rzi, to òna zjé (Rąb,
Po mie czy no, Je leń ska Hu ta); òbłëdnik żar łok: Ten bë wil ka zjôdł, ta czi to je òbłëdnik
(Kę pa Oksyw ska); òbłëdni ca ko bie ta żar łocz na, ła ko ma: Nie wiém, że mòże ta ta ką
òbłëdnicã ùżëwic (Kę pa Oksyw ska); òbżartélc żar łok: Tegò òbżartélca ni ma co prosëc
na wie selé, bò nas wszëtczich òbeż re (pn); òbżar tuch żar łok: Ten òbżar tuch wa ma tak
chi że nie wsta nie òd sto łu (pd); òbżar tu cha ko bie ta ob ja da ją ca się nad mia rę: Na
darmò ta òbżar tu cha nie je tak grëbô (pd); òbżar łok żar łok: Taczégò òbżar ło ka ùżëwic
nie je letkò (pd); òbżérca żar łok: Òbżérca ka mie nie mòże jesc, temù sã nic nie sta nie
(pd); papùżnik żar łok: Rôdbëm gò za pro sył, czej bë to ta czi papùżnik nie béł (pd);
pòlizk ła kom czuch: Të pòlizkù, wëlézesz të mie z ti szafë (Hel); pòża ra żar łok: Tegò
pòżarë më ne ùżëwimë (Bor); † szro tow nik czło wiek mo gą cy wie le zjeść: Tegò szro -
tow ni ka je le pi przëòdze wac, jak żëwic; tło mi ca ko bie ta mo gą ca wie le zjeść: Të jes
takô tło mi ca, że ce bie bëło bë le pi przëòdze wac, jak żëwic (Puc kie); tłom ca żar łok:
Chto to mòże taczégò tłomcã ùżëwic?! (Puc kie); tłom czoch żar łok: Tłom czoch gôdô,
że nic nie jé, to je prôwda, bò òn nie jé, le rże (Puc kie); tłomôl żar łok: Më ni mòżemë
temù tłomôlo wi na starczëc je dze niô (Wej he row skie); tłomôla, zob. tłomôl; wie lożérca
czło wiek ja da ją cy du żo, żar łok: Më ni mòżemë do starczëc jemù je dze niégò, ta czi to
je wie lożérca (Ku ja ty, Żu ko wo, Otal ży no, Ma tar nia);
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przez niegò skłôdnik; czło wiek wëmisz la ją cy w je dze nim; czło wiek, ja czi dogôdzô so
w je dze nim, smaczkôrz; czło wiek, chtëren mô do bri ap tit; dzeckò, co bru dzy sã kòle
je dze niô. 

1. Czło wiek łaszczëwi, ja czi wie le jé, wcyg głod ny, żérôk (46):
be ron czło wiek ła ko my: Be ron nie je nigdë naja dłi (śr.); †dëgòla żar łok: Ten dëgùla
zjôdłbë kònia (Puz dro wo, Po tę go wo, Nie po czo ło wi ce); déża żar łok: Przysł. Déża
nigdë nie wié, czej mô dosc (Rąb, Otal ży no, Łe biń ska Hu ta); głod niuch czło wiek ła -
ko my: Ten głod niuch le sã rôz w rokù najé, jak òn swi niã bi je (Pod ja zy, Su lę czy no);
głod nis czło wiek sta le głod ny: Nasz głod nis ju cy gnie do chëczi (pn); chartôcz ła ko -
miec, chci wiec: To je ta czi chartôcz, ten bë chòc z wôłtôrza ze żarł (Je leń ska Hu ta);
jôdôcz ten, któ ry du żo je: Ta czich trzech jôdôczów ùżëwic nie je letkò; jôdôczka ta,
któ ra du żo je: Ta jôdôczka pò ni czim tak grëbô nie je; jôdajk, zob. jôdôcz; jôdaj ka
for ma żeń ska od jôdajk; jôdôrz, zob. jôdôcz: To je ale jôdôrz; jôdôrka for ma żeń ska
od jôdôrz; nie na ja dłi ła kom czuch: Nie na ja dłi je wied no głod ny, òn mô żôłądk bez
dna; nie na żartélc czło wiek nie na sy co ny, chci wy, ła ko my: Jô ce pònëknã, nie na -
żartélcu, ju zôs të mie wszëstkò wëżarł (pn); nie na żar toch ob żar tuch, żar łok, ła kom -
czuch: Tak jôdł, jak le nie na żar tochòwie pòtra fią (Par cho wo, Na kla, Jam no); nie na -
żerlôk ła kom czuch, żar łok: Jaż mie sã lëchò ro bi, czej jô wzérajã na tegò nie na -
żerlôka, jak òn jé (pn); nie nażérca ob żar tuch, żar łok: Ja, lëdze, wa bë nie ùwierzëła,
co to je za nie nażérca (pd); † nie na żartôla, zob. nie nażérca: Të, nie na żartôlo, tak
długò mdzesz jôdł, jaż z ce bie nazôd pùdze (śr); nieòbòdnik ob żar tuch, ła kom czuch:
Ta so bie wzãła chło pa: pijôka, nieòbòdni ka, kar tow ni ka (Rąb, Po mie czy no, Je leń ska
Hu ta); nieòbòdni ca ko bie ta ob ja da ją ca się nad mia rę: Co nieòbòdni ca, ùgòspòda rzi,
to òna zjé (Rąb, Po mie czy no, Je leń ska Hu ta); òbłëdnik żar łok: Ten bë wil ka zjôdł, ta -
czi to je òbłëdnik (Kę pa Oksyw ska); òbłëdni ca ko bie ta żar łocz na, ła ko ma: Nie wiém,
że mòże ta ta ką òbłëdnicã ùżëwic (Kę pa Oksyw ska); òbżartélc żar łok: Tegò òbżartél-
ca ni ma co prosëc na wie selé, bò nas wszëtczich òbeż re (pn); òbżar tuch żar łok: Ten
òbżar tuch wa ma tak chi że nie wsta nie òd sto łu (pd); òbżar tu cha ko bie ta ob ja da ją ca
się nad mia rę: Na darmò ta òbżar tu cha nie je tak grëbô (pd); òbżar łok żar łok: Taczégò
òbżar ło ka ùżëwic nie je letkò (pd); òbżérca żar łok: Òbżérca ka mie nie mòże jesc, temù
sã nic nie sta nie (pd); papùżnik żar łok: Rôdbëm gò za pro sył, czej bë to ta czi papùżnik
nie béł (pd); pòlizk ła kom czuch: Të pòlizkù, wëlézesz të mie z ti szafë (Hel); pòża ra
żar łok: Tegò pòżarë më ne ùżëwimë (Bor); † szro tow nik czło wiek mo gą cy wie le zjeść:
Tegò szro tow ni ka je le pi przëòdze wac, jak żëwic; tło mi ca ko bie ta mo gą ca wie le zjeść:
Të jes takô tło mi ca, że ce bie bëło bë le pi przëòdze wac, jak żëwic (Puc kie); tłom ca żar -
łok: Chto to mòże taczégò tłomcã ùżëwic?! (Puc kie); tłom czoch żar łok: Tłom czoch
gôdô, że nic nie jé, to je prôwda, bò òn nie jé, le rże (Puc kie); tłomôl żar łok: Më ni
mòżemë temù tłomôlo wi na starczëc je dze niô (Wej he row skie); tłomôla, zob. tłomôl;
wie lożérca czło wiek ja da ją cy du żo, żar łok: Më ni mòżemë do starczëc jemù je dze -
niégò, ta czi to je wie lożérca (Ku ja ty, Żu ko wo, Otal ży no, Ma tar nia);
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zżer tuch czło wiek żar łocz ny: Zżer tuch, chòc wie le jé, wied no je głod ny (pn); żerôk
żar łok: Tëlé, co ten żerôk jé, a esz cze wied no je chùdi (Za bo ry); żar łoch żar łok:
Ten żar łoch zjôdłbë krowã z ro gamë i no gamë (pn -wsch); żar łok żar łok: Më bë gò
za prosëłë, ale to je żar łok, ten bë sóm wszëtkò ze żarł, a tej òn jesz nas òkla pie, że
òn głod ny òstôł; żar ło ka żar łok: Żar ło ka òcza mi jé (Sła wo szy no, Żar no wiec, Odar -
go wo, Kar li ko wo); żar łocz ka for ma żeń ska od żar ło ka; żar łocz nik żar łok: Nie za -
proszã tegò żar łocz ni ka wiãcy (Przod ko wo, Kiel no, Żu ko wo, Po mie czy no, Sze -
mud); żar łocz ni ca for ma żeń ska od żar łocz nik: Nie wiém, dze ta żar łocz ni ca to
wszëtkò pchô; żéroch żar łok: Ta czi żérochòwie më nie jesmë, żebësmë to wszëtkò
mnielë zjesc (Za bo ry).

2. Czło wiek je dzą cy po wo li, żu ją cy, mla ska ją cy (42):
cza blot, cza blo ta męż czy zna, któ ry cza blo ce: Të cza blo ce, môsz skòpi cą rzëc i temù
të tak cza blo cesz (pn, śr.); cza blot ka for ma żeń ska od cza blot; cza wa, cza woch, czawôk,
cza wińc, cza won oso ba, co cza wi: Z tim cza wińcã czło wiek sã brzi dzy jesc (pn);
gùmżôk ten, co gùmżô: Cëż jes za gùmżôk, ji ny ju dôwno są kòle robòtë, a të jesz
gùmżôsz ë gùmżôsz! (Puc kie); gùmżôla (Sła wo szy no), zob. gùmżôk; klãsa ła ten, któ -
ry kląsô: Brzidzã sã jesc z tim klãsa lą, jaż mie sã lëchò ro bi (Hel); klãsalëna for ma
żeń ska od klą sa ła (Ja star nia); klãsnik, zob. klãsa ła: Jaż w drëdżi ji zbie tegò klãsni ka
je czëc (Kę pa Żar no wiec ka, Hel); klãsni ca for ma żeń ska od klãsnik; kląsz czoch ten,
któ ry kląsz czi (pd -zach); klãsk ten, któ ry kląskô: Mój chłop to je ta czi klãsk, jaż mie
je wstid z nim jesc przë lëdzach (pn); klãskôcz, zob. klãsk; klãskôczka for ma żeń ska
od kląskôcz (pn); klãska ła, zob. klãsk, klu ska ła (pn); klãskùlc, zob. klãsk (pn); klu -
ska czło wiek, któ ry kluskô: Nie dzyw, że wa z ta czim kluskã ni mòże ta ùse dzec (Za -
bo ry); klu ska ła, zob. klą ska ła (Za bo ry); mą gwic ten, co po wo li je: Mą gwic jé pòma -
łu, żebë mù sã do brze w brzëchù ùłożëło (pd); mą gwi ca ta, co po wo li je: Nim ta mą -
gwi ca sã najé, më ju bãdzemë na pòlu (pd); mùmlôcz ten, co mùmli: Të mùmlôczu,
mùmlisz i mùmlisz (Pel plin, Brzeź no, pow. Sta ro gard Gdań ski, Klo nów ka); mùmlëca
ta, co mùmlô: Żebës ju rôz òprze sta ła mùmlac, mùmlëco (Pel plin, Brzeź no, pow. Sta -
ro gard Gdań ski, Klo nów ka); mùmlajk, zob. mùmlôcz (śr); mùmlaj ka for ma żeń ska
od mùmlajk; smòkòt męż czy zna mla ska ją cy w cza sie je dze nia: Brzidzã sã jesc z tim
smòkòtem (Za bo ry); smòkòtka for ma żeń ska od smòkòt; sru pa czło wiek, co sru pie:
Të srupò, ni mòżesz të ji na czi jesc, le przez zãbë sru pac (pn -zach); srupôcz męż czy -
zna sior bią cy: Të srupôczu, chtëż przë to bie mòże wëtrzëmac?! (pn -zach); srup nik,
zob. srupôcz (Puc kie); srup ni ca ko bie ta sior bią ca: Srup ni ca nie pòtra fi jesc jak lëdze,
le sru pie jak prosã (Puc kie); srup cze la, zob. sru pa: Të srup cze lo, co tak srup czisz (pn -
-zach); srupòla męż czy zna sior bią cy (Kę pa Swa rzew ska, Hel); srupòlënô for ma żeń -
ska od srupòla; sur ba la męż czy zna, któ ry sior bie: Ni ma nic gòrszégò jak jesc ra zem
ze sur ba lą (Kę pa Swa rzew ska, Hel); sur balënô for ma żeń ska od sur ba la; żumlôcz
ten, co żum li: Nim ten żumlôcz sã najé, bãdze ju wie czór (pd); żumlôczka for ma żeń -
ska od żumlôcz: Nie nôja dła të sã jesz, żumlôczkò? (pd).
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zżer tuch czło wiek żar łocz ny: Zżer tuch, chòc wie le jé, wied no je głod ny (pn); żerôk
żar łok: Tëlé, co ten żerôk jé, a esz cze wied no je chùdi (Za bo ry); żar łoch żar łok: Ten
żar łoch zjôdłbë krowã z ro gamë i no gamë (pn -wsch); żar łok żar łok: Më bë gò za -
prosëłë, ale to je żar łok, ten bë sóm wszëtkò ze żarł, a tej òn jesz nas òkla pie, że òn
głod ny òstôł; żar ło ka żar łok: Żar ło ka òcza mi jé (Sła wo szy no, Żar no wiec, Odar go -
wo, Kar li ko wo); żar łocz ka for ma żeń ska od żar ło ka; żar łocz nik żar łok: Nie za -
proszã tegò żar łocz ni ka wiãcy (Przod ko wo, Kiel no, Żu ko wo, Po mie czy no, Sze -
mud); żar łocz ni ca for ma żeń ska od żar łocz nik: Nie wiém, dze ta żar łocz ni ca to
wszëtkò pchô; żéroch żar łok: Ta czi żérochòwie më nie jesmë, żebësmë to wszëtkò
mnielë zjesc (Za bo ry).

2. Czło wiek, ja czi pòmal ni jé, żwie, cza blo ta ją cy (42):
cza blot, cza blo ta męż czy zna, któ ry cza blo ce: Të cza blo ce, môsz skòpi cą rzëc i temù
të tak cza blo cesz (pn, śr.); cza blot ka for ma żeń ska od cza blot; cza wa, cza woch, czawôk,
cza wińc, cza won oso ba, co cza wi: Z tim cza wińcã czło wiek sã brzi dzy jesc (pn);
gùmżôk ten, co gùmżô: Cëż jes za gùmżôk, ji ny ju dôwno są kòle robòtë, a të jesz
gùmżôsz ë gùmżôsz! (Puc kie); gùmżôla (Sła wo szy no), zob. gùmżôk; klãsa ła ten, któ -
ry kląsô: Brzidzã sã jesc z tim klãsa lą, jaż mie sã lëchò ro bi (Hel); klãsalëna for ma
żeń ska od klą sa ła (Ja star nia); klãsnik, zob. klãsa ła: Jaż w drëdżi ji zbie tegò klãsni ka
je czëc (Kę pa Żar no wiec ka, Hel); klãsni ca for ma żeń ska od klãsnik; kląsz czoch ten,
któ ry kląsz czi (pd -zach); klãsk ten, któ ry kląskô: Mój chłop to je ta czi klãsk, jaż mie
je wstid z nim jesc przë lëdzach (pn); klãskôcz, zob. klãsk; klãskôczka for ma żeń ska
od kląskôcz (pn); klãska ła, zob. klãsk, klu ska ła (pn); klãskùlc, zob. klãsk (pn); klu -
ska czło wiek, któ ry kluskô: Nie dzyw, że wa z ta czim kluskã ni mòże ta ùse dzec (Za -
bo ry); klu ska ła, zob. klą ska ła (Za bo ry); mą gwic ten, co po wo li je: Mą gwic jé pòma -
łu, żebë mù sã do brze w brzëchù ùłożëło (pd); mą gwi ca ta, co po wo li je: Nim ta mą -
gwi ca sã najé, më ju bãdzemë na pòlu (pd); mùmlôcz ten, co mùmli: Të mùmlôczu,
mùmlisz i mùmlisz (Pel plin, Brzeź no, pow. Sta ro gard Gdań ski, Klo nów ka); mùmlëca
ta, co mùmlô: Żebës ju rôz òprze sta ła mùmlac, mùmlëco (Pel plin, Brzeź no, pow. Sta -
ro gard Gdań ski, Klo nów ka); mùmlajk, zob. mùmlôcz (śr); mùmlaj ka for ma żeń ska
od mùmlajk; smòkòt męż czy zna mla ska ją cy w cza sie je dze nia: Brzidzã sã jesc z tim
smòkòtem (Za bo ry); smòkòtka for ma żeń ska od smòkòt; sru pa czło wiek, co sru pie:
Të srupò, ni mòżesz të ji na czi jesc, le przez zãbë sru pac (pn -zach); srupôcz męż czy -
zna sior bią cy: Të srupôczu, chtëż przë to bie mòże wëtrzëmac?! (pn -zach); srup nik,
zob. srupôcz (Puc kie); srup ni ca ko bie ta sior bią ca: Srup ni ca nie pòtra fi jesc jak lëdze,
le sru pie jak prosã (Puc kie); srup cze la, zob. sru pa: Të srup cze lo, co tak srup czisz
(pn -zach); srupòla męż czy zna sior bią cy (Kę pa Swa rzew ska, Hel); srupòlënô for ma
żeń ska od srupòla; sur ba la męż czy zna, któ ry sior bie: Ni ma nic gòrszégò jak jesc ra -
zem ze sur ba lą (Kę pa Swa rzew ska, Hel); sur balënô for ma żeń ska od sur ba la; żumlôcz
ten, co żum li: Nim ten żumlôcz sã najé, bãdze ju wie czór (pd); żumlôczka for ma żeń -
ska od żumlôcz: Nie nôja dła të sã jesz, żumlôczkò? (pd).
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3. Czło wiek ma ją cy upodo ba nie do po traw,
w któ rych wy stę pu je ulu bio ny przez nie go skład nik po ży wie nia (17):

bòbòwnik lu bią cy jeść bób: Jô jem ta czi bòbòwnik, jak jô sã nabòbùjã, tej jô ca łi
dzéń strzimòm (pn -zach); bùlwôrz ten, co lu bi jeść ziem nia ki: Nasz ta ta to je bùlwôrz,
też czło wiek lu bią cy jeść du żo ziem nia ków: Ù nas są wszëscë bùlwôrze (pd); bùlew -
ka czło wiek lu bią cy jeść wie le ziem nia ków: ùskrob wie le bùlew, bò nasz tatk je
bùlew ka; bùlew nik, bùlew niôk czło wiek lu bią cy ja dać ziem nia ki (pd); bùlew ni ca
for ma żeń ska od bùlew nik: Jô jem bùlew ni ca, bò jém wie le bùlew (pd); bùlwiôrka
for ma żeń ska od bùlwiôrz: Bùlwiôrka òsta wi wszëstkò jiné, le żebë mògła jak nôwiãcy
bùlew zjesc; †kòrpëcza czło wiek lu bią cy jeść klu ski: Tej le przińdz, kòrpëczo, na kló -
sczi (Puz dro wo, Po tę go wo, Mo jusz); †kòrpëczk czło wiek lu bią cy jeść klu ski: Nasz
tatk to je kòrpëczk, ten sóm wëjé dwie mi sczi klósk (Puz dro wo, Mo jusz, Po tę go wo);
miãsôrz męż czy zna spo ży wa ją cy du żo mię sa: To je ta ki miãsôrz że òn je chòri, czej
òn rôz miãsa nie do stó nie w garsc; miãsôrka for ma żeń ska od miãsôrz: Jô jem
miãsôrka, mój chłop je miãsôrz i dzecë są miãsa rze; òcto wi, òctowô czło wiek lu -
bią cy po tra wy moc no za pra wio ne octem: To je takô òctowô (pn); rëbòwnik męż czy -
zna prze pa da ją cy za ry ba mi: Rëbòwnik nie dbô ò miãso, òn je szczeslëwi, czej òn le
mô rëbë (pn, spo rad. gdzie in dziej); rëbòwni ca for ma żeń ska od rëbòwnik: Jô nie
jem rëbòwni ca, jô zjém rëbã, ale mògã sã bez ni òbéńc chòc przez ca łi rok (pn, spo -
ra dycz nie gdzie in dziej); †tu fel nik męż czy zna lu bią cy jeść du żo ziem nia ków:
Wikszégò ni ma tu fel ni ka òd mòjégò tatë (Kar to szy no); †tu fel ni ca for ma żeń ska od
tu fel nik: Mój chłop je tu fel nik, jô jem tu fel ni ca, na sze dzecë są tu fel ni kamë (Kar to -
szy no). 

4. Czło wiek gry ma szą cy, wy bre dza ją cy w je dze niu (8):
brodz ka czło wiek gry ma szą cy w je dze niu: brodzëc wy bre dzać w je dze niu: Ten
brodz ka nigdë nie ùtëje (pd); féfrot wy bred niś w je dze niu: Mój chłop to je féfrot
w je dze niu (Go chy); féfrot ka for ma żeń ska od féfrot; kséń czło wiek wy bred ny
w je dze niu: To je kséń, temù tak zarô nic nie szmakô (By tow skie); wëbred nik męż -
czy zna wy bred ny w je dze niu: Nic temù wëbred nikòwi nie szmakô (Hel); wëbred -
ni ca for ma żeń ska od wëbred nik; wëmëszlińc (Hel), zob. wëmisz lajk; wëmisz lajk
czło wiek wy bred ny w je dze niu: Nie wém, co jô to bie, wëmisz lajkù, móm gòto -
wac.

5. Czło wiek do ga dza ją cy so bie w je dze niu, sma kosz (5):
†przëpùrta czło wiek, któ ry lu bi do ga dzać so bie w je dze niu, sma kosz: Przëpùrta lu -
bi do brze zjesc (Kę pa Żar no wiec ka); †przëpùrtnik, zob. przëpùrta: Przëpùrtnik
bëleczégò nie jé (Puc kie); †przëpùrtni ca for ma żeń ska od przëpùrtnik: Przëpùrtni -
ca zna je sã na nôlep szim je dze niu (Puc kie); szmakòwc sma kosz: Szmakòwc bële -
czegò nie jé (Hel); szmakòzder, zob. szmakòwc: Cëż të so bie ùwa rzil, szmakòzdrze?
(Ja star nia).
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3. Czło wiek, jaczémù sã wi dzy jôda, 
w ja czi je ùlu bio ny przez niegò skłôdnik jôdë (17):
bòbòwnik lu bią cy jeść bób: Jô jem ta czi bòbòwnik, jak jô sã nabòbùjã, tej jô ca łi
dzéń strzimòm (pn -zach); bùlwôrz ten, co lu bi jeść ziem nia ki: Nasz ta ta to je bùlwôrz,
też czło wiek lu bią cy jeść du żo ziem nia ków: Ù nas są wszëscë bùlwôrze (pd); bùlew -
ka czło wiek lu bią cy jeść wie le ziem nia ków: ùskrob wie le bùlew, bò nasz tatk je
bùlew ka; bùlew nik, bùlew niôk czło wiek lu bią cy ja dać ziem nia ki (pd); bùlew ni ca
for ma żeń ska od bùlew nik: Jô jem bùlew ni ca, bò jém wie le bùlew (pd); bùlwiôrka
for ma żeń ska od bùlwiôrz: Bùlwiôrka òsta wi wszëstkò jiné, le żebë mògła jak
nôwiãcy bùlew zjesc; †kòrpëcza czło wiek lu bią cy jeść klu ski: Tej le przińdz,
kòrpëczo, na kló sczi (Puz dro wo, Po tę go wo, Mo jusz); †kòrpëczk czło wiek lu bią cy
jeść klu ski: Nasz tatk to je kòrpëczk, ten sóm wëjé dwie mi sczi klósk (Puz dro wo, Mo -
jusz, Po tę go wo); miãsôrz męż czy zna spo ży wa ją cy du żo mię sa: To je ta ki miãsôrz
że òn je chòri, czej òn rôz miãsa nie do stó nie w garsc; miãsôrka for ma żeń ska od
miãsôrz: Jô jem miãsôrka, mój chłop je miãsôrz i dzecë są miãsa rze; òcto wi, òctowô
czło wiek lu bią cy po tra wy moc no za pra wio ne octem: To je takô òctowô (pn);
rëbòwnik męż czy zna prze pa da ją cy za ry ba mi: Rëbòwnik nie dbô ò miãso, òn je
szczeslëwi, czej òn le mô rëbë (pn, spo rad. gdzie in dziej); rëbòwni ca for ma żeń ska
od rëbòwnik: Jô nie jem rëbòwni ca, jô zjém rëbã, ale mògã sã bez ni òbéńc chòc
przez ca łi rok (pn, spo ra dycz nie gdzie in dziej); †tu fel nik męż czy zna lu bią cy jeść
du żo ziem nia ków: Wikszégò ni ma tu fel ni ka òd mòjégò tatë (Kar to szy no); †tu fel -
ni ca for ma żeń ska od tu fel nik: Mój chłop je tu fel nik, jô jem tu fel ni ca, na sze dzecë
są tu fel ni kamë (Kar to szy no). 

4. Czło wiek wëmëslny w je dze nim (8):
brodz ka czło wiek gry ma szą cy w je dze niu: brodzëc wy bre dzać w je dze niu: Ten
brodz ka nigdë nie ùtëje (pd); féfrot wy bred niś w je dze niu: Mój chłop to je féfrot
w je dze niu (Go chy); féfrot ka for ma żeń ska od féfrot; kséń czło wiek wy bred ny
w je dze niu: To je kséń, temù tak zarô nic nie szmakô (By tow skie); wëbred nik
męż czy zna wy bred ny w je dze niu: Nic temù wëbred nikòwi nie szmakô (Hel);
wëbred ni ca for ma żeń ska od wëbred nik; wëmëszlińc (Hel), zob. wëmisz lajk;
wëmisz lajk czło wiek wy bred ny w je dze niu: Nie wém, co jô to bie, wëmisz lajkù,
móm gòto wac.

5. Czło wiek, ja czi dogôdzô so w je dze nim, smaczkôrz (5):
†przëpùrta czło wiek, któ ry lu bi do ga dzać so bie w je dze niu, sma kosz: Przëpùrta
lu bi do brze zjesc (Kę pa Żar no wiec ka); †przëpùrtnik, zob. przëpùrta: Przëpùrtnik
bëleczégò nie jé (Puc kie); †przëpùrtni ca for ma żeń ska od przëpùrtnik: Przëpùrtni -
ca zna je sã na nôlep szim je dze niu (Puc kie); szmakòwc sma kosz: Szmakòwc bële -
czegò nie jé (Hel); szmakòzder, zob. szmakòwc: Cëż të so bie ùwa rzil, szmakòzdrze?
(Ja star nia).
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6. Czło wiek ma ją cy do bry ape tyt (3):
wczidôk czło wiek ma ją cy do bry ape tyt: Pòstaw le mù wiãcy, bò to je wczidôk jak
chłop przë kòse; wpùrgôcz. czło wiek, któ re mu do pi su je ape tyt: Jaż jim sã ùszë
trzãsłë, tak na szi wpùrgôcze jedlë (spo rad. Kar tu skie); †zjôdnik męż czy zna ob da rzo -
ny ape ty tem: Wez le ùgòtuj dzys përznã wiãcy zôcérczi, bò bãdze Michôł na wie cze -
rzi, a to je zjôdnik (śr).

7. Dziec ko bru dzą ce się pod czas je dze nia (2):
kacz ka fig. dziec ko ła two bru dzą ce się pod czas je dze nia: Të ma łi kacz ka, przëzdrzë
le sã, jak të jész, że jes ca łi òchlapòny; ka czusz ka, fig. zob. kacz ka: Wej le, ka czuszkò,
jak të sã òbla. 

II Ana li za ję zy ko wa

Naj wię cej nazw osób utwo rzo nych ze wzglę du na je dze nie po wsta ło w wy ni ku de ry -
wa cji: afik sal nej i pa ra dyg ma tycz nej. Sło wo twór cze ty py ana li zo wa nych nazw osób
na le żą do trzech ka te go rii sło wo twór czych: nazw no si cie li cech, nazw wy ko naw ców
czyn no ści i nazw żeń skich. Wy od ręb nio ne w dro dze syn chro nicz nej ana li zy sło wo twór -
czej wy kład ni ki for mal ne są licz ne i róż no rod ne. W two rze niu de ry wa tów nie ma w za -
sa dzie ści słych re guł wa run ku ją cych do bór for man tó w4. Czę sto ta sa ma pod sta wa łą -
czy się z kil ko ma wy kład ni ka mi. Nie któ re na zwy to neo se man ty zmy oraz urze czow -
ni ko wio ne przy miot ni ki i imie sło wy.

1. Lek se my po wsta łe w wy ni ku de ry wa cji afik sal nej (70):
a) rze czow ni ki r.m. z form. -ôcz (7): chartôcz 5 (: char ta ti, char to wa ti ła ko my, chci -

wy); jôdôcz (: ja dac czę sto al bo cza sa mi jeść, sto ło wać się, ja dać); klãskôcz
(: klãskac mla skać pod czas je dze nia); mùmlôcz (: mùmlac żuć, po wo li jeść);
srupôcz (: sru pac pić gło śno płyn lub jeść rzad ką po tra wę); wpùrgôcz (: wpùrgnąc
du żo zjeść); żumlôcz (: żumlëc żuć, po wo li jeść);

b) rze czow ni ki r.m. z form. -ôk (5): czawôk (: cza wic po wo li jeść, żuć, mla skać ję -
zy kiem pod czas je dze nia); gùmżôk (: gùmżac po wo li jeść, żuć); nie na żerlôk
(: nie na żarł sã 3 os. cza su prze szłe go); wczidôk (: wczi dac wie le jeść); żerôk
(: żréc wulg. lub tak że żar tobl. o czło wie ku: żreć, jeść łap czy wie);

c) rze czow ni ki r.m. z form. -ik (5): nieòbòdnik (: nieòbòdny nie na sy co ny w je dze -
niu, ła ko my); òbłëdnik (: òbłëdny ła ko my, żar łocz ny); wëbred nik (: *wëbred ny6

328 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

4 Zob. E. Ma słow ska, Sło wo twór cze ty py pe jo ra tyw nych nazw osób w dia lek cie ka szub skim, Stu dia
z Fi lo lo gii Pol skiej i Sło wiań skiej 19, 1980, s. 42.
5 Wy stę po wa nie su fik su -ôcz w funk cji atry bu tyw nej w for ma cjach od przy miot ni ko wych jest oso bli -
wo ścią w ka szubsz czyź nie, zob. E. Bre za, J. Tre der, Gra ma ty ka ka szub ska, s. 99. 
6 Gwiazd ką za zna czo no for mę zre kon stru owa ną, któ rej brak u Sych ty.
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6. Czło wiek, ja czi mô do bri ap tit (3):
wczidôk czło wiek ma ją cy do bry ape tyt: Pòstaw le mù wiãcy, bò to je wczidôk jak
chłop przë kòse; wpùrgôcz. czło wiek, któ re mu do pi su je ape tyt: Jaż jim sã ùszë
trzãsłë, tak na szi wpùrgôcze jedlë (spo rad. Kar tu skie); †zjôdnik męż czy zna ob da -
rzo ny ape ty tem: Wez le ùgòtuj dzys përznã wiãcy zôcérczi, bò bãdze Michôł na wie -
cze rzi, a to je zjôdnik (śr).

7. Dzeckò, co bru dzy sã kòl je dze niô (2):
kacz ka fig. dziec ko ła two bru dzą ce się pod czas je dze nia: Të ma łi kacz ka, przëzdrzë
le sã, jak të jész, że jes ca łi òchlapòny; ka czusz ka, fig. zob. kacz ka: Wej le, ka czuszkò,
jak të sã òbla. 

II Jãzëkòwô ana li za

Nôwi cy pòzwów lëdzy ùsa dzonëch z pòzdrzatkù na je dze nié pòwsta ło bez afik sal ną
i pa ra dig ma ticz ną de ri wacjã. Sło wo twórczé ôrtë ana li zo wónëch pòzwów lëdzy słë-
cha ją do trzech słowòtwór czich ka te go riów: pòzwów nosycelów znan ków, pòzwów
wëkònôwców czin no scy i bia ło głow sczich pòzwów. Wëapart nioné w dro dze syn chro -
nicz ny słowòtwór czi ana li ze fôrmalné wëkłôdni czi są wielné i róż no rodné. W ùsôdza -
nim de ri wa tów ni ma pò prôwdze scësłëch re glów, jaczé warënkùją do bra nié fòrman -
tó w4. Czãsto no samo spòdlé parłãczi sã z czi lo ma wëkłôdni ka ma. Nie chtërné pòzwë
to neo se man tizmë ë ùjist nikòwióné znankòwni czi i mio no cza sni czi.

1. Lek semë, jaczé pòwstałë w wënikù afik sal ny de ri wa cji (70):
a) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z fòrm. -åč (7): chartôcz 5 (: char ta ti, char to wa ti

‘chãseb nik, chcëwi’); jôdôcz (: ja dac ‘czãsto abò czasã jesc, sto ło wac sã, ja -
dac’); kląskôcz (: klą skac ‘cza blo tac kòle je dze niô’); mùmlôcz (: mùmlac ‘żwac,
pòma linkù jesc’); srupôcz (: sru pac ‘gło sno pic abò jesc srup ni stą jôdã’);
wpùrgôcz (: wpùrgnąc ‘wie le zjesc’); żumlôcz (: żumlëc ‘żwac, pòma li jesc’);

b) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z fòrm. -ôk (5): czawôk (: cza wic ‘pòma li jesc, żwac,
cza blo tac jãzëkã kòle je dze niô’); gùmżôk (: gùmżôc ‘pòma li jesc, żwac’); nie -
na żerlôk (: nie na żarł sã 3 per. ùszłégò cza su); wkidôk (: wki dac ‘wie le jesc’);
żerôk (: žrec wùlg. abò téż żart. ò czło wie ku ‘zgrzéc, łaszczëwò jesc’);

c) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z fòrm. -ik (5): nieòbòdnik (: nieòbòdny ‘nie na ja dłi
w je dze niu, łaszczëwi’); òbłëdnik (: òbłëdny ‘łaszczëwny, nie na żar ti’); wëbred -
nik (: *wëbred ny6 ‘wëmëslny’); zjôdnik (: zja dac ‘zja dać’); żar łocz ńik (: żar -
łocz ny ‘chcywc na je dze nié, ta czi co wie le i łaszczëwò jé’);

4 Òb. E. Ma słow ska, Sło wo twór cze ty py pe jo ra tyw nych nazw osób w dia lek cie ka szub skim, Stu dia
z Fi lo lo gii Pol skiej i Sło wiań skiej 19, 1980, s. 42.
5 Wëstãpòwa nié su fik su -åč w atribùtiw ny fùnkcji w òdznankòwnikòwëch fòrma cjach je w kaszëbi -
znie òsoblëwòscą, òb. E. Bre za, J. Tre der, Gra ma ty ka ka szub ska, s. 99. 
6 Gwiôzdką òsta za zna czonô zrekònstruòwónô fòrma, ja czi ni mô kòl Zëchtë. 
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wy bred ny); zjôdnik (: zja dac zja dać); żar łocz nik (: żar łocz ni chci wy na je dze -
nie, ja da ją cy du żo i łap czy wie);

d) rze czow ni ki r.m. z form. -nik (5): klãsnik (: klãsac mla skać pod czas je dze -
niu); papùżnik (: papùza na dę te po licz ki, czło wiek z na dę ty mi po licz ka mi), zob.
na papùżëc sã na jeść się do sy ta; przëpùrtnik (: *przëpùrtac, zob. przëpùrtnąc
do brze okra sić, po sma ro wać chleb); srup nik (: sru pac pić gło śno płyn lub jeść
rzad ką po tra wę); tu fel nik (: tu fla kar to fel, ziem niak);

e) rze czow ni ki r.m. z form. -och (5): cza woch (: cza wic po wo li jeść, żuć, mla skać
ję zy kiem pod czas je dze nia); kląsz czoch (: klãszczec mla skać pod czas je dze nia);
nie na żar toch (: nie na żar ti); żar łoch (: żarł 3 os. cza su prze szłe go); żéroch
(: żréc);

f) rze czow ni ki r.m. z form. -ca (3): nie nażérca (: nie na żar ti); òbżérca (: òbeżréc
sã obe żreć się, ob jeść się); we lożérca (: we le żréc) + form. -o-; rze czow nik r.m.
i r.ż (1): tłom ca (: tło mic wie le jeść, być żar łocz nym);

g) rze czow ni ki r.m. z form. -aj k7 (3): jôdajk (: ja dac); mùmlajk (: mùmlac żuć, po -
wo li jeść); wëmisz lajk (: wëmëszlac wy my ślać);

h) rze czow ni ki r.m. z form. -ôla (3): gùmżôla (: gùmżac po wo li jeść, żuć); nie na -
żartôla (: nie na żar ti); tłomôla (: tło mic wie le jeść, być żar łocz nym);

i) rze czow ni ki r.m. z form. -ała (2): klãsa ła (: klãsac mla skać pod czas je dze niu);
klãska ła (: klãskac mla skać pod czas je dze nia); rze czow nik r.m. i r.ż. (1): klu -
ska ła (: klu skac mla skać pod czas je dze nia);

j) rze czow ni ki r.m. z form. -ôrz (3): bùlwiôrz (: bùlwa ziem niak), zob. bùlwo wa-
c8 jeść ziem nia ki; jôdôrz (: ja dac); miãsôrz (: miãso mię so), zob. miãso wac ja -
dać mię so, przym. miãso wi lu bią cy jeść mię so;

k) rze czow ni ki r.m. z form. -uch (3): głod niuch (: głod ni); òbżar tuch (: òbżar ti żar -
łocz ny, nie na sy co ny); zżer tuch (: *zżar ti);

l) rze czow ni ki r.m. z form. -élc (2): nie na żartélc (: nie na żar ti nie na sy co ny, sta -
le głod ny, chci wy, ła ko my); òbżartélc (: òbżar ti żar łocz ny, nie na sy co ny); 

ł) rze czow ni ki r.m. z form. -ińc (2): cza winc (: cza wic po wo li jeść, żuć, mla skać
ję zy kiem pod czas je dze nia); wëmëszlińc (: wëmëszlac wy my ślać);

m) rze czow ni ki r.m. z form. -ok (2): òbżar łok (: òbżarł sã); żar łok (: żarł);
n) rze czow ni ki r.m. z form. -ola (2): dëgòla (: dëgac wie le jeść), por. koc. dãgòla;

srupòla męż czy zna sior bią cy (: srupòlëc pić gło śno płyn lub jeść rzad ką po tra -
wę);

o) rze czow ni ki r.m. z form. -on (2): be ron (: be ro wac wie le jeść, żreć); cza won
(: cza wic po wo li jeść, żuć, mla skać ję zy kiem pod czas je dze nia); 
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7 Zob. H. Po po wska -Ta bor ska, Ka szub skie for ma cje z suf. -aj (e) k, -aj ka na szer szym tle gwa ro wym,
Stu dia z Fi lo lo gii Pol skiej i sło wiań skiej 15, 1974, s. 85-92.
8 Zob. E. Zie liń ska, Ko ciew skie cza sow ni ki ty pu bul wo wać, [w:] Na zwy i dia lek ty Po mo rza daw niej
i dziś 6, red. R. Wo siak-Śli wa, Gdańsk 2006, s. 181-186.
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d) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z fòrm. -nik (5): klą snik (: klą sac ‘cza blo tac kòle je -
dze niô’); papùżnik (: papùza ‘nad ité półgãbczi’, ‘czło wiek z nad itëma półgãbka -
ma’), òb. na papùżëc sã ‘naj esc sã’; przëpùrtnik (: *przëpùrtac, òb. przëpùrtnąc
‘do brze òbònic, pòsma ro wac chléb’); srup nik (: sru pac ‘gło sno pic abò jesc
srup ni stą jôdã); tu fel nik (: tu fla ‘bùlwa’);

e) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z fòrm. -ox (5): cza woch (: čavic ‘pòma li jesc, żwac,
cza blo tac jãzëkã kòle je dze niô’); kląsz czoch (: kląsz czec ‘cza blo tac kòle je dze -
niô’); nie na żar tox (: nie na żar ti); żar łoch (: żarł 3 per. ùszłégò cza su); żéroch
(: żréc);

f) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z fòrm. -ca (3): nie nażérca (: nie na żar ti); òbżérca
(: òbeżréc sã ‘òbeżréc sã, òbjesc sã’); we lożérca (: we le żréc) + fòrm. -o-; jist -
nik chłop sczégò ôrtu i bia ło głow sczégò ôrtu (1): tłom ca (: tło mic ‘wie le jesc,
bëc nie na żar tim’);

g) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z fòrm. -aj k7 (3): jôdajk (: ja dac); mùmlajk (: mùmlac
‘żwac, pòma li jesc); wëmisz lajk (: wëmëszlac ‘wëmëslac’);

h) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z fòrm. -ôla (3): gùmżôla (: gùmżôc ‘pòma li jesc, żwac’);
ni na żartôla (: nie na żar ti); tłomôla (: tło mic ‘wie le jesc, bëc nie na żar tim’);

i) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z fòrm. -ała (2): klą sa ła (: klą sac ‘cza blo tac kòle je -
dze niô’); klą ska ła (: klą skac ‘cza blo tac kòle je dze niô’); jist nik chłop sczégò ôrtu
i bia ło głow sczégò ôrtu (1): klu ska ła (: klu skac ‘cza blo tac kòle je dze niô’);

j) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z fòrm. -ôrz (3): bùlwôrz (: bùlwa ‘bùlwa’), òb.
bùlwòwa c8 ‘jesc bùlwë’; jôdôrz (: ja dac); miãsôrz (: miãso ‘miãso’), òb. miãso -
wac ‘ja dac miãso’, przym. miãso wi ‘nen, co lu bi jesc miãso’;

k) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z fòrm. -ux (3): głod niux (: głod ny); òbżar tuch
(: òbżar ti ‘nie na żar ti, nie na ja dłi’); zżer tuch (: *zżar ti);

l) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z fòrm. -élc (2): nie na żartélc (: nie na żar ti ‘nie na ja -
dłi, dërch głod ni, chcëwi, łaszczëwi’); òbżartélc (: òbżar ti ‘nie na żar ti, nie na ja -
dłi’); 

ł) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z fòrm. -ińc (2): cza wińnc (: cza wic ‘pòma li jesc,
żwac, cza blo tac jãzëkã kòle je dze niô’); wëmëszlińc (: wëmëszlac ‘wëmëszlac’);

m) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z fòrm. -ok (2): òbżar łok (: òbżarł sã); żar łok (: żarł);
n) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z fòrm. -ola (2): dëgòla (: dëgac ‘wie le jesc’), por. koc.

dą go la; srupòla ‘chłop, ja czi srupô’ (: srupòlëc ‘gło sno pic abò jesc srup ni stą
jôdã’);

o) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z fòrm. -on (2): be ron (: béro wac ‘wie le jesc, zgrzéc’);
cza won (: cza wic ‘pòma li jesc, żwac, cza blo tac jãzëkã kòle je dze niô’); 

7 Òb. H. Po po wska -Ta bor ska, Ka szub skie for ma cje z suf. -aj (e) k, -aj ka na szer szym tle gwa ro wym,
Stu dia z Fi lo lo gii Pol skiej i sło wiań skiej 15, 1974, s. 85-92.
8 Òb. E. Zie liń ska, Ko ciew skie cza sow ni ki ty pu bu lvo vać, [w:] Na zwy i dia lek ty Po mo rza daw niej
i dziś 6, red. R. Wo siak-Śli wa, Gdańsk 2006, s. 181-186.
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p) rze czow nik r.m. z form. -ala (1): sur ba la (: sur bac pić gło śno płyn lub jeść rzad -
ką po tra wę, sior bać, chli pać, chłep tać);

q) rze czow nik r.m. z form. -ôl (1): tłomôl (: tło mic wie le jeść, być żar łocz nym);
r) rze czow nik r.ż z form. -ëca (1): mùmlëca (: mùmlac żuć, po wo li jeść);
s) rze czow nik r.m. i r.ż. z form. -ela (1): srup cze la (: srupczëc pić gło śno płyn lub

jeść rzad ką po tra wę);
ś) rze czow nik r.m. z form. -ic (1): mą gwic (: mą gwic żuć, po wo li jeść, mam lać);
t) rze czow nik r.m. z form. -is (1): głod nis (: głod ny);
u) rze czow nik r.m. z form. -k (1): pòlizk (: *pòlëzac po li zać); 
w) rze czow nik r.m. i r.ż. z form. -ka (1): brodz ka (: brodzëc wy bre dzać w je dze niu); 
z) rze czow nik r.m. z form. -owc (1): szmakòwc (: szmak smak); 
ź) rze czow nik r.m. z form. -ulc (1): klãskùlc (: klãskac mla skać pod czas je dze nia); 
ż) rze czow ni ki r.m. dwu mo ty wa cyj ne (4): bòbòwnik (: bòb bób) z form. -ownik

lub (: bòbòwac jeść bób) z form. -nik, rëbòwnik (: rëba ry ba) z form. -ownik lub
(: rëbòwi lu bią cy ry by) z form. -nik; szro tow nik (: szrot śru ta) z form. -ownik lub
(: szro to wac fig. jeść wie le) z form. -nik; tłom czoch (: tłom ca żar łok) z form. -
och lub (: tło mic wie le jeść, być żar łocz nym) z form. -czoch.

2. Lek se my po wsta łe w wy ni ku de ry wa cji pa ra dyg ma tycz nej (12):
a) rze czow ni ki r.m. z form. ze ro wym (5): cza blot (: cza blo tac mla skać); féfrot

(: féfro tac o czło wie ku wy bred nym w je dze niu: mie szać w stra wie); klãsk (:
klãskac mla skać pod czas je dze nia); kòrpëczk (: kòrpëczka klu ska); smòkòt (:
smòkòtac gło śno jeść, mla skać); 

b) rze czow nik r.m. z form. -a (1): cza blo ta (: cza blo tac mla skać); rze czow ni ki r.m.
i r.ż.(6): cza wa (: cza wic po wo li jeść, żuć, mla skać ję zy kiem pod czas je dze nia);
glëmda (: glëmdac jeść po wo li); klu ska (: klu skac mla skać pod czas je dze nia);
pòża ra (: pòżréc po żreć); przëpùrta (: przëpùrtnąc do brze okra sić, po sma ro wać
chleb); sru pa (: sru pac pić gło śno płyn lub jeść rzad ką po tra wę). 

3. Lek se my po wsta łe w wy ni ku de ry wa cji afik sal nej lub pa ra dyg ma tycz nej (1): rze -
czow nik r.m. i r.ż. żar ło ka (: żarł) z form. -oka lub de ry wa cja pa ra dyg ma tycz na 
(: żar łok) z form. -a.

4. Na zwy żeń skie po wsta łe w wy ni ku de ry wa cji afik sal nej z form. -ka (10): 
bùlwiôrka (: bùlwiôrz); cza blot ka (: cza blot); féfrot ka (: féfrot); jôdôczka (: jôdôcz);
jôdôrka (: jôdôrz); klãskôczka (: klãskôcz); miãsôrka (: miãsôrz); smòkòtka
(: smòkòt); żar łocz ka (: żar ło ka); żumlôczka (: żumlôcz); z form. -ëna (3): klãsalëna
(: klãsa ła); sur balënô (: sur ba la); srupòlënô (: srupòla); po wsta łe w wy ni ku de ry -
wa cji pa ra dyg ma tycz nej z form. -a (13): bùlew ni ca (: bùlew nik); jôdaj ka (: jôdajk);
klãsni ca (: klãsnik); mą gwi ca (: mą gwic); mùmlaj ka (: mùmlajk); nie obòdni ca
(: nie obòdnik); òbłëdni ca (: òbłëdnik); òbżar tu cha (: òbżar tuch); przëpùrtni ca
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p) jist nik chłop sczégò ôrtu z fòrm. -ala (1): sur ba la (: sur bac ‘gło sno pic abò jesc
srup ni stą jôdã, sru pac, sôrbac, chla pac’);

q) jist nik chłop sczégò ôrtu z fòrm. -ôl (1): tłomôl (: tło mic ‘wie le jesc, bëc nie na -
żar tim’);

r) jist nik bia ło głow sczégò ôrtu z fòrm. -ëca (1): mùmlëca (: mùmlac ‘żwac, pòma -
li jesc’);

s) jist nik chłop sczégò ôrtu i bia ło głow sczégò ôrtu z fòrm. -ela (1): srup cze la
(: srupczëc ‘gło sno pic abò jesc srup ni stą jôdã’);

t) jist nik chłop sczégò ôrtu z fòrm. -ic (1): mą gwic (: mą gwic ‘żwac, pòma li jesc,
mùmlac’);

u) jist nik chłop sczégò ôrtu z fòrm. -is (1): głod niis (: głod ny);
w) jist nik chłop sczégò ôrtu z fòrm. -k (1): pòlizk (: *pòli zac ‘pòli zac’); 
x) jist nik chłop sczégò ôrtu i bia ło głow sczégò ôrtu z fòrm. -ka (1): brodz ka

(: brodzëc ‘wëmëszlac w je dze nim’); 
y) jist nik chłop sczégò ôrtu z fòrm. -owc (1): szma kowc (: szmak ‘szmak’); 
z) jist nik chłop sczégò ôrtu z fòrm. -ulc (1): klą skulc (: klą skac ‘cza blo tac kòle je -

dze niô’); 
ż) jist ni czi chłop sczégò ôrtu dwùmòti wa cyjné (4): bòbòwńik (: bób ‘bób’) z fòrm. -

owniik abò (: bòbòvac ‘jesc bób’) z fòrm. -nik, rëbòwnik (: rëba ‘rëba’) z fòrm. -
ownik abò (: rëbòwi ‘nen, co lu bi rëbë’) z fòrm. -nik; szro tow nik (: szrot ‘szró ta’)
z fòrm. -ownik abò (: szro to wac fig. ‘wie le jesc’) z fòrm. -nik; tłom czoch (: tłom -
ca ‘żérôk’) z fòrm. -och abò (: tło mic ‘wie le jesc, bëc nie na żar tim’) z fòrm. -czoch;

2. Lek semë, jaczé pòwstałë w wënikù pa ra dig ma ticz ny de ri wa cji (12):
a) jist ni czi chłop sczégò ôrtu z ze ro wim fòrm. (5): cza blot (: cza blo tac ‘cza wic’);

féfrot (: féfro tac ò czło wiekù, ja czi wëmiszlô kòle je dze niô: ‘miészac w jôdze’);
kląsk (: klą skac ‘cza blo tac kòle je dze niô’); kòrpëczk (: kòrpëczka ‘klu ska’);
smòkòt (: smòkòtac ‘gło sno jesc, cza blo tac’); 

b) jist nik chłop sczégò ôrtu z fòrm. -a (1): cza blo ta (: cza blo tac ‘cza wic’); jist ni -
czi chłop sczégò ôrtu i bia ło głow sczégò ôrtu (6): cza wa (: cza wic ‘pòma li jesc,
żwac, cza blo tac jãzëkã kòle je dze niô’); glëmda (: glëmdac ‘pòma li jesc’); klu -
ska (: klu skac ‘cza blo tac kòle je dze niô’); pòża ra (: pòżréc ‘po żreć’); przëpùrta
(: przëpùrtnąc ‘do brze òbònic, pòsma ro wac chléb’); sru pa (: sru pac ‘gło sno pic
abò jesc srup ni stą jôdã’). 

3. Lek semë, jaczé pòwstałë w wvnikù afik sal ny abò pa ra dig ma ticz ny de ri wa cji (1):
jist nik chłop sczégò ôrtu i bia ło głow sczégò ôrtu żar ło ka (: żarł) z fòrm. -oka abò pa -
ra dig ma tycznô de ri wacjô (: żar łok) z fòrm. -a;

4. Bia ło głow sczé pòzwë, ja czw pòwstałë w wvnikù afik sal ny de ri wa cji z fòrm. -ka (10): 
bùlwôrka (: bùlwôrz); cza blot ka (: cza blot); féfrot ka (: féfrot); jôdôczka (: jôdôcz);
jôdôrka (: jôdôř); kląskôczka (: kląskôcz); miãsôrka (: miãsôrz); smòkòtka
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(: przëpùrtnik); rëbòwni ca (: rëbòwnik); srup ni ca (: srup nik); tu fel ni ca (: tu fel nik);
żar łocz ni ca (: żar łocz nik).

5. Neo se man ty zmy (prze kształ ce nia na pod sta wie me to ni mii – po le ga ją ce na za stą -
pie niu lek se mu ja kimś in nym po zo sta ją cym z nim w związ ku): rze czow ni ki r.m.(3):
déża (: déża du ża gli nia na mi ska, dzie ża); kòrpëcza (: *kòrpëcza augm. od kòrpëczka
klu ska z ucię ciem -k-); kséń (: kséń żo łą dek); rze czow ni ki r.m. i r.ż. (2): kacz ka
(: kacz ka kacz ka); ka czusz ka (: ka czusz ka dem. od ka czu sza mło da kacz ka). 

6. Sub stan ty wi zo wa ne przy miot ni ki i imie sło wy: rze czow ni ki r.m. (2): nie na ja dłi (: nie -
na ja dłi nie na sy co ny, ła ko my); òcto wi, (przym. od òct ocet); rze czow nik r.ż. (1):
òctowô.

7. Nie jed no znacz ne (4): neo se man tyzm od bùlew ka (: bùlew ka dem. od bùlwa ziem -
niak) lub de ry wat su fik sal ny (: bùlwa) z form. -ka; bùlew nik, bùlewńôk neo se man -
ty zmy (: bùlew nik, bùlew niôk pla cek ziem nia cza ny pie czo ny na pa tel ni) lub de ry -
wa ty su fik sal ne z form. -nik, niôk; tło mi ca neo se man tyzm (: tło mi ca kro wa żar łocz -
na) lub de ry wat afik sal ny (: tło mic wie le jeść, być żar łocz nym) z form. -ica, zob.
tłom głód, ape tyt, tłom ny żar łocz ny.

8. Nie ja sne (1): szmakòzder (zob. szmak smak, szmakòwc sma kosz, niem. Fe in sch -
mec ker sma kosz).

Przy oce nie war to ści ję zy ko wej ka szub skich nazw oso bo wych zwią za nych z je dze niem
na le ży pa mię tać o ich uży ciu sty li stycz nym, czę sto pe jo ra tyw nym i żar to bli wym, a tak -
że o ich funk cjo nal no ści lo kal nej, słu żą cej umac nia niu toż sa mo ści re gio nal nej. 
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(: smòkòt); żar łocz ka (: żar ło ka); żumlôczka (: żumlôcz); z fòrm. -ëna (3): klą salëna
(: klą sa ła); sur balënô(: sur ba la); srupòlënô(: srupòla); jaczé pòwstałë w wënikù
pa ra dig ma ticz ny de ri wa cji z fòrm. -a (13): bùlew ni ca (: bùlew nik); jôdaj ka (: jôdajk);
klą sni ca (: klą snik); mą gwi ca (: mią gwic); mùmlaj ka (: mùmlajk); nieòbòdni ca
(: nieòbòdnik); òbłëdni ca (: òbłëdnik); òbżar tu xa (: òbżar tux); przëpùrtni ca
(: przëpùrtnik); rëbòwni ca (: rëbòwnik); srup ni ca (: srup nik); tu fel ni ca (: tu fel nik);
żar łocz ni ca (: żar łocz ńik);

5. Neo se man tizmë (przesztôłce niô na spòdlim me to ni mii – jaczé pòléga ją na za stą pie -
nim lek semù ja czims ji nym òstôwa ją cym z nim z zrze szbie): jist ni czi chłop sczégò
ôrtu (3): déża (: déża ‘wielgô gli nanô mi ska, pòl. dzie ża’); kòrpëcza (: *kòrpëcza
augm. òd kòrpëczka ‘kló ska’z ùcãcym -k-); kséń (: kséń ‘żôłądk’); jist ni czi chłop -
sczégò ôrtu i bia ło głow sczégò ôrtu (2): kacz ka (: kačka ‘kacz ka’); ka czusz ka (: ka -
czusz ka dem. òd ka czu sza ‘młodô kacz ka’). 

6. Sub stan ti wi zo wóné znankòwni czi i mio no cza sni czi: jist ni czi chłop sczégò ôrtu (2):
nie na ja dłi (: nie na ja dłi ‘nie na ja dłi, łaszczëwi’); òcto wi, (znank. od òct ‘òct’); jist -
nik bia ło głow sczégò ôrtu (1): òctowô.

7. Nie jed no znaczënkòwé (4): neo se man tizm òd bùlew ka (: bùlew ka dem. òd bùlwa
‘bùlwa’) abò su fik sal ny de ri wat (: bùlwa) z fòrm. -ka; bùlew nik, bùlew niôk neo -
se man tizmë (: bùlew nik, bùlew niôk ‘plińc pie kłi na pa new ce’) abò su fik salné de ri -
watë z fòrm. -nik, -niôk; tło mi ca neo se man tizm (: tło mi ca ‘żar łocznô kro wa’) abò
afik sal ny de ri wat (: tło mic ‘wie le jesc, bëc nie na żar tim’) z fòrm. -ica, òb. tłom ‘głód,
ap tit’, tłom ny ‘nie na żar ti’.

8. Nie jasné (1): szmakòzder (òb. szmak ‘szmak’, szma kowc ‘smaczkôrz’, niem. Fe in -
sch mec ker ‘smaczkôrz’).

Kòl òbtak so wa niô jãzëkòwi wôrtnotë kaszëbsczich òsobòwëch pòzwów zrzëszónëch z je -
dze nim, nót je pa miãtac ò jich szti li sticz nym ùżëcym, czãsto pe jo ra tiw nym i żar toblëwim,
a téż ò jich môlo wi fùkcjo nal noscë, słu żą cy ùmac ni wa niu re gio nal ny ju wer notë. 
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