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Brutka i brutman
RÓMAN DRZÉŻDŻÓN, DANUTA PIOCH

Cwiczënk 1
 

Przeczëtôj gôdkã i przełożë jã na pòlsczi jãzëk. 
Wëzwëskôj do te słowôrz kaszëbskò-pòlsczi. (Prze-
czytaj rozmowę i przetłumacz ją na język polski. 
Wykorzystaj do tego słownik kaszubsko-polski).

– Witôj mùlkù!
– Witôj, witôj…
– Dôjkôj mie kùsa, mùleczkù!
– Jo, terôzka mùleczkù, a z jiną të wrëjowôł.
– Jô z jiną? Ale dze! Të jes ta mòja jedinô.
– Jo? Pò prôwdze? A jô ce wczora widza z jiną!
– Dze?
– Na szasëji. Wa szła jak mój z mòją… pòd rączkã. Biôj so 
do ni!
– Kò jô cë zarôzka wszëtkò wëtłómaczã…
– Jô niechc nick czëc! Biôj do ti swòji nowi brutczi!
– To nie je niżódnô mòja brutka! Të jes mòją brutką… a jô 
twòjim bëńlã.
– Ju nié!
– Nie gòrzë sã ju. To bëła mòja kùzyna…
– Jô niechc nick czëc!
– Ale cë gôdajã, jô szedł z mòją kùzyną.
– Z kùzyną?
– Jo.
– A dze wa szła?
– Do krómù.
– Za czim?
– Za piestrzeniã.
– Jaczim piestrzeniã?
– Prawie tim, co jô gò chcã cë dac na zrãkòwinë. Òstóniesz 
mòją białką?
– Białką? Jo! Jem baro szczestlëwô!
– Jô téż, mùlinkù.
– Wiész të co, jô téż cos dlô ce móm… Pòjkôj do mie…
– Cëż taczégò?
– Kò wezkôj miodnégò kùsa… 

Cwiczënk 2

Zapòznôj sã ze słowizną sparłãczoną z wrëjama (zapoznaj 
się ze słownictwem dotyczącym zalotów i swatów):

a) wrëje (wrij) – 1) zaloty, 2) swaty
 
Pòdsztrëchnij zdania, w jaczich słowò wrëje òstało 
ùżëté w pierszim znaczenim. (Podkreśl zdania, 
w których słowo wrëje zostało użyte w pierwszym 

znaczeniu).

Brutka to pò pòlskù panna. Brutman to kawaler. Mòże téż rzec dzéwczã ë bëniel. Mùlk to osoba ukochana. 
Wrëje to zaloty. Wrëjowac znaczi pò pòlskù zalecać się. Młodi to młodzi abò narzeczeni. 

Bëniel chce jachac witro na wrëje.
Kawaler z dobrim mãżã wrócëlë z wrëjów.
No dwòje òd dôwna prowadzy ze sobą wrij.

b) rôjbë – swaty
Jic w rôjbë òznôczało wëbrac sã w towarzëstwie dobrégò 
mãża w jaczi czwiôrtk do chëczi dzéwczëca, do ji starszich. 
Żelë òstelë òni serdeczno przëjãti, mòglë miec nôdzejã, że 
knôp dostónie brutkã za białkã; jak na stole zjawiłë sã czôrné 
krëpë – droga bëła daremnô. Za wëkònanié robòtë dostôwôł 
dobri mąż skórzané bótë z chòlawką abò kastã bùlew.

Wëpiszë słowa-klucze z tegò tekstu i przë ùżë- 
cym słowarza przełożë je na pòlsczi jãzëk. Z kòż- 
dim z wëpisónëch słów ùłożë i zapiszë prosté 
zdanié. (Wypisz słowa-klucze z tego tekstu i za 

pomocą słownika ustal ich polskie znaczenia. Z każdym 
z wypisanych słów ułóż i zapisz proste zdanie).

c) dobri mąż – swat
- Czëtôj, co ò dobrim mãżu stoji napisóné w słowarzu Sëch-
të (przeczytaj, co o swacie napisano w słowniku Sychty):
 
Żebë rôjbë szłë dobrze, dobri mąż mùszi jic z szormã pòd 
pôchą abò krëkwią w rãce, a téż z jednym niezapiãtim gùzã 
przë ruchnach abò mańtlu. 

Rzeczë, jak wedle lëdowégò mëszleniô mô swò-
jã robòtã wëkònëwac dobri mąż, żebë wszëtkò 

sã ùdało. (Powiedz, jak zgodnie z ludowym wyobrażeniem 
swat ma wykonywać swoją pracę, żeby wszystko się udało).
 
Czej sã wszëtkò ùdô, gôdają, że młodi bãdą sã żenilë.  
(Gdy wszystko się uda, mówią, że młodzi będą się pobierali). 

W kaszëbsczim je cekawô kònstrukcjô jãzëkòwô: i chłop, i biał- 
ka są żeniałi / żenią sã (w kaszubszczyźnie jest ciekawa kon-
strukcja językowa: żeni się i mężczyzna, i kobieta): Jô jem 
żeniałi chłop. Jô jem żeniałô białka. Jô sã bãdã żenił. Jô sã 
bãdã żeniła.

- Przełożë na pòlsczi jãzëk zdania zapisóné w ramce 
pògrëbionym drëkã. (Przełóż na język polski zdania zapisa-
ne w ramce drukiem pogrubionym).

d) rôjca, dzewòsłãbca – swat, dziewosłęb
- Zwëskùjącë z pòznóny ju słowiznë i ze słowarzka na kùńcu 
ùczbë, przełożë trzë zdania z pòsobny stronë na pòlsczi jã-
zëk (korzystając z poznanego już słownictwa i słowniczka 
na końcu lekcji, przełóż trzy zdania z następnej strony na 
język polski).
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Przódë bez rôjcë bë nie bëło doszło do wieselégò. 
„Jes të rôjcą?”– pitają sã chłopa, czedë jidze z szormã. Je to 
nawleczenié do szorma, chtëren béł nieòdstójnym atribùtã 
dzewòsłãbcë.
 
Czej młodi są parôd na żeńbã, tej nôpierwi je zdënk (zdô- 
wanié), pózni wieselé. Pòtemù czekô na nich szczescé i dłu-
dżé pòspólné żëcé. Chòc niejedny gôdają przekãsno: „Wie-
selé rôz, a biéda do smiercë”. (Kiedy młodzi są gotowi do 
ożenku, wtedy najpierw następuje ślub, potem wesele. Póź-
niej czeka na nich szczęście i długie wspólne życie. Chociaż 
niektórzy mówią z przekąsem, że „Wesele raz, a bieda do 
śmierci”).

Jistniczi szczescé, żëcé, wieselé nôleżą do taczégò karna 
słów, co mają znankòwnikòwą i jistnikòwą òdmianã. Je to 
òsoblëwie widzec w drëdżim i trzecym przëpôdkù (Rzeczow-
niki szczescé, żëcé, wieselé należą do takiej grupy słów, któ-
re mają i przymiotnikową, i rzeczownikową odmianę. Jest to 
szczególnie widoczne w drugim i trzecim przypadku):

N. szczescé, żëcé, wieselé  szczescé, żëcé, wieselé
R. szczescégò, żëcégò, wieselégò szczescô, żëcô, wieselô
D. szczescémù, żëcémù, wieselémù szczescu, żëcu, wieselu

- Przełożë zdania na kaszëbsczi jãzëk. Stosuj w nich rôz fòrmã 
jistnikòwi, a rôz znankòwnikòwi òdmianë słów, ò jaczich wë- 
żi. (Przetłumacz zdania na język kaszubski. Zastosuj w nich 
raz formę odmiany rzeczownikowej, a raz przymiotnikowej, 
o których jest mowa wyżej).
 
Ta dziewczyna nie ma szczęścia. 
Teraz długo nie będzie wesela. 
Uważnie przyglądam się jego życiu.

e) rajic – swatać; narajic – wyswatać

Rzeczë, jak rozmiejesz taczé przësłowié (powiedz, 
jak rozumiesz takie przysłowie):

Gdze babë rają, tam diôblë spiéwają, a ksãża nie zdôwają.

f) wrëjôrz – 1) mężczyzna ubiegający się o rękę kobiety,  
2) swat

W chtërnym ze zdaniów słowò wrëjôrz je ùżëté w drë- 
dżim znaczenim? Pòdsztrëchnij to zdanié. (W którym 
ze zdań słowo wrëjôrz zostało użyte w drugim zna-
czeniu? Podkreśl to zdanie).

Jô bë nie chcôł bëc wrëjarzã, bò bë mòglë na mie całé żëcé 
narzekac.
To dzéwczã mô wrëjarzów wicy jak palców.

g) wrëjarzëc / wrëjowac – ubiegać się o względy kobiety, cho- 
dzić w zaloty; zwrëjarzëc – zeswatać
 
- Przełożë zdania na pòlsczi jãzëk (przetłumacz zdania na 
język polski):

Gùst dosc długò wrëjarził z Grétką, zanim òni sã òżenilë. 
Nen rôjca mô ju wiele pôrów zwrëjarzoné.
Òni ze sobą dosc długò wrëjowelë.

Cwiczënk 3

Ùżëté w teksce słowò mùlk (osoba ukochana, narzeczona, narze-
czony) mô zdrobnienia: mùleczk, mùlink, mùlitk, mùlôczk.
 

Rzeczë, chtërne z nich nalazłë sã w teksce gôdczi z pier- 
szégò cwiczënkù? (Powiedz, które z nich znalazły się 

w tekście dialogu zapisanego w pierwszym ćwiczeniu?)

Cwiczënk 4

Taczé zdrobnienia, jak z cwiczënkù 3 nie są jediné, jaczé 
w gôdce wëstąpiłë. Mómë tam jesz taczé słowa, jak: dôjkôj, 
pòjkôj, wezkôj. (Takie zdrobnienia, jak w ćwiczeniu 3 nie są 
jedynymi, które wystąpiły w dialogu. Mamy tam jeszcze ta-
kie słowa, jak: dôjkôj, pòjkôj, wezkôj).

Nalézë te zdrobnienia w teksce i spróbùj przeło-
żëc razã z całima zdaniama, w jaczich stoją, na 
pòlaszëznã. Czë to je zadanié prosté do wëkònaniô? 
(Znajdź te zdrobnienia w tekście i spróbuj przełożyć 

razem z całymi zdaniami, w których zostały użyte, na język pol-
ski. Czy jest to proste do wykonania zadanie?)

Òsoblëwą znanką kaszëbsczi słowòtwórzbë, co mô òdnie-
senié do wiele dzélów mòwë, je zjawiszcze deminutiwizacji 
i hipòkòrizacji, tj. twòrzeniô słów zdrobniałëch i spieszczonëch. 
Mni ta znanka dzëwùje w jistnikach (zbónuszk, Franuszk), 
barżi w znankòwnikach (daleczczi, szeroczczi, wësoczczi), za-
mionach (nick, dotądka, stądka), przëczasnikach (daleczk, 
wësoczk, głãbòczk), a nôbarżi w czasnikach (dôjczkac, mów-
kac, róbkac). (Szczególną cechą kaszubskiego słowotwórstwa, 
co dotyczy wielu części mowy, jest zjawisko deminutywizacji 
i hipokoryzacji, tj. tworzenia słów zdrobniałych i spieszczonych. 
Mniej ta cecha dziwi w rzeczownikach, bardziej w przymiotni-
kach, zaimkach, przysłówkach, a najbardziej w czasownikach).

- Rzeczë, do kògò nôczãszczi przemôwiô sã taczim jãzëkã?
(Powiedz, do kogo najczęściej mówi się takim językiem?)

Cwiczënk 5

Tématã ùczbë bëło kòchanié (lubienié, miłota, zgara, kòchba, 
ùlëba). To wseczëcé parłãczi sã z wiele słowama. Ò wiôldżim 
jich dzélu bëła gôdka w ti ùczbie. (Tematem lekcji było kocha-
nie. Do tego uczucia odnosi się wiele słów. O sporej ich liczbie 
była mowa w tej lekcji).
 
- Wëzwëskôj pòznóną słowiznã do przełożeniô pòlsczich zda-
niów na kaszëbsczi jãzëk. (Wykorzystaj poznane słownictwo 
do przetłumaczenia polskich zdań na język kaszubski).
 
Małgosia wyszła za mąż za Augustyna. 
Ich ślub odbył się w lutym. 
Zeswatał ich dziewosłęb, któremu Augustyn dał furę ziemniaków. 
Teraz Małgosia jest mężatką, a Augustyn żonatym mężczyzną.

białka – żona, kobieta, chłop – mąż, mężczyzna, czôrné krëpë  
– kasza żytnia, bez mleka, gùz – guzik, kasta bùlew – fura ziem-
niaków, krëczew – laska, kùzyna/ półsostra – kuzynka, mańtel  
– płaszcz, miodny kùs – słodki buziak, niechc – nie chcę, nie 
gòrzëc sã – nie złościć (gniewać) się, piestrzéń – pierścionek, 
ruchna – ubrania, szorm, szorëm – parasol, zdënk – ślub, 
zdôwanié – ślubowanie, zrãkòwinë – zaręczyny, żeńba – ożenek
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