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Édwôrd Bréza

Przedesłów

Wëdôwómë ju 9. numer Biuletinu Radë Kaszëbsczégò Jãzëka; wedle ju ùstalonégò 
schematu: ùchwôlënczi, a pòtemù referatë, tak z pòstãpnëch pòsedzeniów Radë, jak  
i wëjazdowi sesji, chtërna latos, jak zresztą mô to czãsto môl, òdbëła sã w Kaszëbsczim 
Lëdowim Ùniwersytece we Wieżëcë. Ùchwôlënczi, tak jak w latach minionëch, òd-
nôszałë sã do zbògaceniô słowiznë i gramaticzno-interpùnkcjowëch reglów. Referatë 
prezentëją szeroczé tematiczné òbrëmié.

W òdniesenim do prezentowóny w ùszłëch latach tematiczi mariologiczny  
E. Prëczkòwsczi òmôwiô „kùlt Królewi Kaszëb w Kanadze i ÙSA”, a É. Bréza epitet 
marijny Matka Bòżô Piãkny Miłotë i ikònë Mariji w prawòsławim, np. Chòdegetria 
‘Pòkazywającô drogã’, Pokrow ‘Matka Bòżi Òpieczi’, łac. de Succursu i jiné, a do 
te jesz titel i wezwania kòscołów Matka Bòżô Dobëtnô. 

Z leżnoscë tegò, że mijający rok béł ògłoszony przez Òglowi Zarząd Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Rokã ks. dra Léòna Hejczi, dwa referatë òdnôszałë sã do 
lëteracczégò doróbkù tegò piesniodzeja nordowëch Kaszëb: òglowi charakteristiczi 
ùtwórstwa pisarza (T. Linkner) i jegò liryków (É. Bréza). Òbrëmié tématów, jak 
ju òstało rzekłé, je bòkadné. D. Kalinowski przëbôcziwô kaszëbsczégò drama-
turga Hùberta Suchecczégò, K. Lewna prezentëje historiczny òbrôzk Michała 
Drzëmałë abò tragediã narodową Jana Drzéżdżona; E. Bùgajnô pisze ò pòezji Jana 
Zbrzëcë i kaszëbsczich znankach pòezji Zbigòrza Szëmańsczégò. Last, but no least  
B. Ùgòwskô przëbliżiwô lëteracczé zainteresowania Jana Zbrzëcë na spòdlim 
dokazu W stolëcë chmùrników; D. Majkowski òbszacowôł pòłożenié kaszëbsczi 
lëteraturë na spòdlim tekstów pùblikòwónëch w „Stegnie” – dodôwkù do „Pòme-
ranii”. D. Pioch przedstôwiô fòrmë i spòsobë ùtczeniô pamiãcë ò ks. dr B. Sëchce 
w rodny gminie Serakòjce.

Didakticzny charakter, nierôz wielewëmiarowò ùjimóny, mają prôce: W. Lew-
-Czedrowsczi ò historii, tematice i ùczãstnikach kaszëbsczich diktandów; M. Jocz  
ò regionalnëch warsztatach „Remùsowô Kara”, to je kaszëbsczi edukacji w sztudér-
sczim wëdanim; J. Mamelsczégò, Standarizacjô kaszëbsczégò jãzëka w òczach pòetë; 
E. Prëczkòwsczégò, Dzysdniowi szkólny kaszëbsczégò jãzëka – jiwrë i mòżebnotë; 
T. Fópczi, Jedna matka, dwùch òjców. Wëzwëskanié jednégò tekstu przez dwùch 
kòmpòzytorów na wëbrónëch przëkładach. 
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Do rozmajitëch zagadnieniów kaszëbiznë jakno jãzëka òdnôszają sã prôce:  
M. Cëbùlsczégò, Òsobòwé kùnôszczi w czasu ùszłim i zastrzegòwim spòsobie cza-
sników; D. Stanulewicz, Ò wëzwëskanim kòrpùsów w jãzëkòznôwczich badaniach 
i ò planowanim kòrpùsu kaszëbsczégò jãzëka; D. Stanulewicz, Kaszëbsczé pòzwë 
jubilersczich kamieni.  

Jak wiedno, prosymë wszelejaczé ùwôdżi, òdnôszającé sã do dzejaniô RJK, nadto 
jãzëkòwëch jiwrów, òbrëmia zainteresowaniów i òbradów itp. czerowac na adres 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. 

Édwôrd Bréza 
Sopòt



Edward Breza

Słowo wstępne

Wydajemy już 9. nr Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego; według przyjętego już 
schematu: uchwały i referaty zarówno z kolejnych posiedzeń Rady, jak i z sesji 
wyjazdowej, która w tym roku odbyła się, jak już miało to miejsce, w Kaszubskim 
Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy. Jak w latach minionych, uchwały dotyczyły 
wzbogacania słownictwa i reguł gramatyczno-interpunkcyjnych. Referaty miały 
szeroki rozrzut tematyczny,

Nawiązując do wcześniej prezentowanej tematyki mariologicznej, E. Prycz-
kowski omawia „kult Królowej Kaszub w Kanadzie i w USA”, a E. Breza epitet 
maryjny Matka Boża Pięknej Miłości i ikony Maryi w prawosławiu, np. Chodegetria 
‘Ukazująca drogę’, Pokrow ‘Matki Bożej Opieki’, łac. de Succursu i inne oraz tytuł 
i wezwania kościołów Matka Boża Zwycięska. 

Ponieważ mijający rok ogłoszony został przez Zarząd Główny ZKP Rokiem  
ks. dra Leona Heykego, dlatego dwa referaty dotyczyły dorobku literackiego tego 
piewcy północy Kaszub: ogólnej charakterystyki twórczości pisarza (T. Linkner)  
i jego liryków (E. Breza). Rozrzut tematów, jak to zostało już powiedziane, jest bo-
gaty. D. Kalinowski przypomina dramaturga kaszubskiego, Huberta Sucheckiego;  
K. Lewna prezentuje obraz historyczny Michała Drzymały albo tragedię narodową Jana 
Drzeżdżona; E. Bugajna pisze o poezji Jana Zbrycy i o kaszubskich wątkach w poezji 
Zbigniewa Szymańskiego. Last, but no least B. Ugowska prezentuje literackie ujęcie 
Jana Zbrzycy utworu W stolëcë chmùrników; D. Majkowski ocenił sytuację literatury 
kaszubskiej na łamach „Stegny”, dodatku do „Pomeranii”. O formach i sposobach 
upamiętnienia ks. dra B. Sychty w rodzinnej gminie Sierakowice pisze D. Pioch.

Charakter dydaktyczny, niekiedy szeroko rozumiany, mają prace: W. Lew-Kie-
drowskiej o historii, tematyce i uczestnikach kaszubskich dyktand; M. Jocz o warsz-
tatach regionalnych „Remusowa Kara”, czyli kaszubskiej edukacji w studenckim 
wydaniu; J. Mamelskiego, Standaryzacja języka kaszubskiego w oczach poety;  
E Pryczkowskiego, Współczesny nauczyciel języka kaszubskiego; T. Fopkego, Jedna 
matka, dwóch ojców. Wykorzystanie jednego tekstu przez dwóch kompozytorów na 
wybranych przykładach.

Różnych zagadnień kaszubszczyzny jako języka dotyczą prace: M. Cybulskiego, 
Końcówki osobowe w czasie przeszłym i w trybie przypuszczającym czasowników; 
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D. Stanulewicz, O wykorzystaniu korpusów w badaniach językoznawczych i o pla-
nowaniu korpusu jęz. kaszubskiego; D. Stanulewicz, Kaszubskie nazwy kamieni 
jubilerskich.

Jak zawsze, prosimy wszelkie uwagi, dotyczące pracy RJK, wątpliwości ję-
zykowych, przedmiotu zainteresowań i obrad itp. kierować na adres Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.  

 Edward Breza 
Sopot



ÙCHWÔLËNCZI
RADZËZNË

KASZËBSCZÉGÒ
JÃZËKA



UCHWÔLËNK NR 1/RJK/15 Z DNIA 21.03.2015 R.  
W SPRAWIE STOSOWANIÔ 
SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY  

Z ÒBLECZENIM I MÓDĄ

Radzëzna kaszëbsczégò jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną 
z òbleczenim i módą:

ÒGLOWÉ PÒZWË ÒBLECZËNKÙ
łacha, kòdra ‘łach, łachman’
òbleczenié; òblék ‘odzież, ubiór’
przëòdzéwk ‘przyodziewek’
ruchna ‘odzież, ubiór’
szôtorë (wzgardl.) ‘szmaty, odzież (pogardl.)’ 
ùbiór ‘odzież, ubiór’

białgłowsczi; białczi; białczën ‘damski’ 
bibiątczën ‘niemowlęcy’ 
chłopsczi ‘męski’
dzecny ‘dziecięcy’ 

jesénny ‘jesienny’
latny; latowi ‘letni’
przechòdny ‘przejściowy’
zёmòwi ‘zimowy’ 
zymkòwi ‘wiosenny’ 

klasyczny ‘klasyczny’ 
spòrtowi ‘sportowy’

ÒBLECZENIA
alba; ksãżé zgło; kòszëla do mszë ‘alba’
ancuch; òbleczёnk ‘garnitur’ 
apaszka; chùstka na szëjã ‘apaszka’



Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka   15

barani kòżëch ‘baranica’ 
barankòwô czôpka ‘baranica’
bardotka ‘bardotka’
bejsbòlówka ‘bejsbolówka’
beret; czôpk ‘beret’
beretk ‘berecik’ 
bermùdë ‘bermudy’
bezrãkôwk ‘bezrękawnik’
białgłowsczé bùksczi; fidżi ‘figi’
bielëzna ‘bielizna’
 fùnkcyjnô bielëzna ‘bielizna funkcyjna’
 persónowô bielëzna ‘bielizna osobista’
bikini ‘bikini’ 
biret ‘biret’
biustonosz; piersnik; bùsthalter ‘biustonosz’ 
biznesowô kòszëla ‘koszula biznesowa’
bluza; jaka; kabôtk; jópa ‘bluza’
 bluza / jaka z kapùzą ‘bluza z kapturem’
 bluza / jaka z pòlaru ‘bluza z polaru’
 dresowô jaka / bluza ‘bluza dresowa’ 
 rozpinónô jaka / bluza ‘bluza rozpinana’ 
bluzka; bluza; kabôtk ‘bluzka’
 bluzka z dłudżim rãkôwã ‘bluzka z długim rękawem’ 
 bluzka z krótczim rãkôwã ‘bluzka z krótkim rękawem’ 
bòdi ‘body’
bòjówczi ‘bojówki’
bòkserczi ‘bokserki’ 
bòlerkò; naremiénica ‘bolerko’
bùdrisówka ‘budrysówka’
bùksczi; majtczi ‘majtki; spodenki’ 
 bùksczi do płiwaniô / płiwaniégò ‘szorty kąpielowe’
 krótczé bùksczi ‘krótkie spodenki’
bùksë ‘spodnie’
 materiałowé bùksë ‘spodnie materiałowe’
 skórzané bùksë ‘spodnie skórzane’
 zamszôczi ‘spodnie zamszowe’
 treningòwé bùksë ‘spodnie treningowe’

chinosë ‘chinosy’
chùsta ‘chusta’
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chùstka ‘chustka’
 chùstka na szëjã; apaszka ‘chustka na szyję, apaszka’
cwéter; jaka ‘sweter’
 rozpinóny cwéter; rozpinónô jaka ‘sweter rozpinany’
 cwéter / jaka z trzënórtnym dekòltã ‘sweter z dekoltem w serek’ 
cwéterk; jaczka ‘sweterek’
czepc ‘czepiec’ 
czepk ‘czepek’
czidlón; mańtel ‘płaszcz’
czitel ‘spódnica’
 bananowi czitel ‘spódnica bananowa’
 bómbka czitel ‘spódnica bombka’
 maksy czitel ‘spódnica maksi’
 gùbòwóny czitel ‘spódnica marszczona’
 midi czitel ‘spódnica midi’
 mini czitel ‘spódnica mini’
 plisowóny czitel ‘spódnica plisowana’
 zwònowati czitel ‘spódnica rozkloszowana’
 òłówkòwi czitel ‘spódnica ołówkowa’
 trapezowi czitel ‘spódnica trapezowa’
 szotlandzczi czitel ‘szkocka spódnica’
czôpk; beret ‘beret’
czôpka; mùca ‘czapka’

drëlich ‘drelich’
dresë ‘dresy’
dwadzélowô sëknia; garsónka ‘garsonka’
dzecnô kòszëlka ‘koszulka dziecięca’ 
dżinsë ‘dżinsy’
dżokejka; dżokejskô czôpka ‘dżokejka’

fartuch; szërtuch; szorc ‘fartuch’
 rozpinóny fartuch ‘fartuch rozpinany’
fartuszk; szërtuszk ‘fartuszek’
fidżi; białgłowsczé bùksczi ‘figi’
fùlôr ‘fular’
 
garsónka; dwadzélowô sëknia ‘garsonka’
getrё ‘getry’
gòlf ‘golf’ 
gòrset; sznërówka ‘gorset’ 
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jaka; bluza; kabôtk; jópa ‘bluza’
jópa ‘kaftan damski’

kabôt ‘kabat, surdut’ 
kabôtk ‘kaftanik’
kardigón ‘kardigan’
karwôtka ‘surdut’
kaszket ‘kaszkiet’
kąpielówczi; badejczi ‘kąpielówki’
kléd; sëknia ‘suknia’
 balowô sëknia ‘suknia balowa’ 
 slëbnô sëknia; zdôwnô sëknia ‘suknia ślubna’
klédzëk; klédk; sëczenka ‘sukienka; kiecka’
 dłudżi kléd ‘długa sukienka’  
 dżinsowi kléd ‘sukienka dżinsowa’
 kléd etui ‘sukienka etui’
 kòktajlowi kléd ‘sukienka koktajlowa’  
 kòszëlowi kléd ‘sukienka koszulowa’
kłobùk; kòper; czôpk ‘kapelusz’
kòmżô ‘komża’
kòstjim ‘kostium’
kòstjim do płiwaniô / płiwaniégò ‘kostium do pływania’
 dwadzélowi kòstjim do płiwaniô / płiwaniégò ‘kostium dwuczęściowy  

 do pływania’ 
kòszëla ‘koszula’
kòszëlka ‘koszulka’
kòszëlka pòlo ‘koszulka polo’
kòszëlka do surfòwaniô / surfòwaniégò ‘koszulka do surfowania’
kòszëlowi kléd ‘szmizjerka’
kòżëch; fùtro ‘kożuch, futro, szuba’
kòżëszk ‘kożuszek, futerko’
 kòżëszk z lёsów ‘futerko z lisów’
 kòżëszk z norków ‘futerko z norek’  
 kòżëszk z nutriów ‘futerko z nutrii’
 kòżëszk z trusów ‘futerko z królików’ 
 sztëczny kòżëszk ‘sztuczne futerko’ 
kómbinézón ‘kombinezon’ 
 pùrgòwi kómbinézón ‘kombinezon narciarski’
krótczé bùksë; szortë ‘szorty’
krótczi czôrny kléd ‘mała czarna’
ksãżé zgło; alba; kòszëla do mszë ‘alba’
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kùrtka ‘kurtka’
 dwastronnô kùrtka ‘kurtka dwustronna’
 kurtka puchowa ‘pùchòwô kùrtka’
 lëtewka ‘lekka kurtka’
 przechòdnô kùrtka ‘kurtka przejściowa’
 pùrgòwô kùrtka ‘kurtka narciarska’

leginsë ‘leginsy’
letczi mańtel ‘prochowiec’ 
liwk; westka ‘kamizelka’
lëtewka ‘wiatrówka’

majtczi; bùksczi ‘majtki’ 
mańtel; czidlón ‘płaszcz’
 wełniany mańtel ‘płaszcz wełniany’
 deszczowi mańtel ‘płaszcz przeciwdeszczowy’ 
 pùchòwi mańtel ‘płaszcz puchowy’
 zymkòwi mańtel ‘palto’ 
mitenczi ‘mitenki’
môłi kłobùk; toczk ‘toczek’ 
mrzeżónka; wòalka ‘woalka’ 
mùca; czôpka ‘czapka’
mùca z nёbą ‘czapka z daszkiem’
mùfka ‘mufka’ 
mùndur ‘mundur’
mùszka ‘muszka’
mùsznik ‘musznik’

naremiénica; bòlerkò ‘bolerko’
nocnica; nocnô kòszëla ‘koszula nocna’
nocónka; szlafrok ‘szlafrok, podomka’
nogawice; stréfle ‘pończochy’

òbleczënk; kòstjim ‘strój’
 gimnasticzny kòstjim ‘strój gimnastyczny’
 kòstjim do płiwaniô/płiwaniégò ‘strój pływacki, strój do kąpieli’ 
 lëdowi òbleczënk ‘strój ludowy’ 
 nôrodny òbleczënk ‘strój narodowy’ 
 spòrtowi òbleczënk; spòrtowi kòstjim ‘strój sportowy’
òbwiązka ‘opaska’
òchróniôcz ‘ochraniacz’
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 òchróniôcz na kòlana ‘ochraniacz na kolana’
 òchróniôcz na łokce ‘ochraniacz na łokcie’ 
òcéplôcz ‘ocieplacz’
 òcéplôcz na nodżi ‘ocieplacz na nogi’
 òcéplôcz na rãce ‘ocieplacz na ręce’ 
ògrodniczczi ‘ogrodniczki’

pajiczk ‘pajacyk’
panama; kłobùk panama ‘panama’ 
pareò ‘pareo’
parka ‘parka’
pas do stréflów ‘pas do pończoch’
pelerina; zarzëtnica ‘peleryna’ 
pelerinka ‘pelerynka’ 
pelisa ‘pelisa’
pena; pens ‘peniuar’ 
peruka ‘paruka’
pilotka; czôpka pilota ‘pilotka’
piżama ‘piżama’
pòdkòszëlka ‘podkoszulek’
pòdwiązka ‘podwiązka’
pòlo ‘polo’ 
pònczo ‘ponczo’ 
pòlówer; wełnik ‘pulower’ 

rajtuzë; ridbùksë ‘rajstopy; rajtuzy’  
ramòneska ‘ramoneska’
rãkawice ‘rękawice’
 piãcpalcowé rãkawice ‘rękawice pięciopalcowe’
 piãscówczi ‘robocze rękawice’

slëniôk; szlapka ‘śliniak, śliniaczek’ 
spioszczi ‘śpioszki’
spòrtowô kòszëlka ‘koszulka sportowa’
spódné bùksё ‘kalesony’
spódnik; spódnica ‘halka’
stopczi ‘stopki’
stréfle; nogawice ‘skarpety; pończochy’
 spòrtowé stréfle ‘skarpety sportowe’
 stréfle do kòlón ‘kolanówki’
strindżi ‘stringi’



20   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2015

szal ‘szal’
szalk ‘szalik’ 
 kòminowi szalk; kòmin-szalk ‘szalik-komin’ 
szarawarë ‘szarawarë’
szërtuszk; fartuszk ‘fartuszek’
szkòłowi mùndurk ‘mundurek szkolny’
szlafrok; nocónka ‘szlafrok; podomka’
szlapka; slëniôk ‘śliniak, śliniaczek’ 
szlejer ‘welon’ 
szlips ‘krawat’
sztëczny kòżëszk ‘miś’

tankini ‘tankini’ 
téatralny kòstjim ‘kostium teatralny’
toczk; môłi kłobùk ‘toczek’ 
toga ‘toga’ 
top ‘top’
tréncz ‘trencz’
T-shirt ‘T-shirt’
 T-shirt z nadrёkã ‘T-shirt z nadrukiem’
tunika ‘tunika’  

wãps; żakét ‘marynarka’
wełnik; pòlówer ‘pulower’ 
westa ‘kamizela’ 
westka; liwk ‘kamizelka’
wòalka; mrzeżónka ‘woalka’ 

żakét; kabôtk ‘żakiet’ 



UCHWÔLËNK NR 2/RJK/15 Z DNIA 13.05.2015 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ SŁOWIZNË 

SPARŁÃCZONY Z RZECZAMA ÒSTATECZNYMA

Radzëzna kaszëbsczégò jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã sparłãczoną 
z rzeczama òstatecznyma:

abaddón; òb. szeòl ‘abaddon, zob. szeol’
apòkatastazjô ‘apokatastazja’  

benedikcjô ‘benedykcja’
biôłô pani ‘biała pani’
błogòsławieństwa ‘błogosławieństwa’

cało ùmarłégò; zwłoczi ‘zwłoki’
cenotaf ‘cenotaf’
cziscowi, -ô, -é ‘czyśćcowy, -a, -e’
czisc, lok. cziszcz ‘czyściec’   

denat ‘denat’
denatka ‘denatka’

egzekwie ‘egzekwie’
ekstaza ‘ekstaza’
Ereb ‘Ereb’ 
eschatologiô ‘eschatologia’
eschatologiczny ‘eschatologiczny’
eùtanazjô ‘eutanazja’

gehenna ‘gehenna’
grobnica (JT), kùrhón ‘kurhan’

Hades ‘Hades’

kirkùt ‘kirkut’
klepsydra; ògłos smiercë ‘klepsydra’
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kònac ‘konać’
kòstnica ‘kostnica’
kòstëcha ‘kostucha’
kremacjô ‘kremacja’
krematorium ‘krematorium’
kùrhón; grobnica (JT) ‘kurhan’

letarg ‘letarg’

maùzoleùm ‘mauzoleum’
mistik ‘mistyk’
mistika ‘mistyka’
mizerikòrdia ‘mizerykordia’
mòdziła, grobny ùsëp ‘mogiła’
mòra ‘mora’

nekrolog ‘nekrolog’
nekropòliô ‘nekropolia’
niebò ‘niebo’
niebòszczëca ‘nieboszczka’
niebòszczëk ‘nieboszczyk’ 
niszpór; żałobné niszpòrë ‘nieszpory żałobne’
nieùgaszóny òdżin ‘ogień nieugaszony’

òpi; wieszczi ‘upiór’
Òrkùs ‘Orkus’
òstateczné rzeczë ‘rzeczy ostateczne’
òstateczny sąd ‘sąd ostateczny’
òtchłaniô ‘otchłań’

panichida ‘panichida’
paruzjô ‘paruzja’
piekło ‘piekło’
piramida ‘piramida’
pògrzéb ‘pogrzeb’
pòkłón ‘pokłon’
pòswiãcenia ‘poświęcenia’
predestinacjô ‘predestynacja’
przeznaczenié ‘przeznaczenie’

resztczi ‘resztki’



Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka   23

sarkòfag ‘sarkofag’
sãzabijca ‘samobójca’
sãzabijnica ‘samobójczyni’
sãzabijstwò ‘samobójstwo’
skòn ‘skon’
skònanié; ùmercé ‘zgon’
smãtôrz ‘cmentarz’
smierc ‘śmierć’
stigmaticzka ‘stygmatyczka’
stigmatik ‘stygmatyk’ 
szeòl, òb. abaddón ‘szeol, zob. abaddon’

topiélc ‘topielec’
trup ‘trup’

ùmarłi ‘umarły’ 
ùmarłô ‘umarła’
ùmercé; skònanié ‘zgon’

Walhalla ‘Walhalla’
wampir ‘wampir’
wieszczi; òpi ‘upiór’
wisélc ‘wisielec’

zaòstałoscë ‘szczątki’
zarzeczenié ‘zaklęcie’
zwłoczi; cało ùmarłégò ‘zwłoki’

żałobné niszpòrë; niszpór ‘nieszpory żałobne’



UCHWÔLËNK NR 3/RJK/15 Z DNIA 26.06.2015 R.  
W SPRAWIE STOSOWANIÔ SŁOWIZNË 

SPARŁÃCZONY Z TERMINAMA MÙZYCZNYMA  
– LËTRË C–F WERSJI PÒLSCZI

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną słowiznã kaszëbską sparłãczo-
ną z terminama mùzycznyma – lëtrë c–f wersji pòlsczi:

baro głosno (bg) ‘fortissimo (ff)’
bãbnista ‘dobosz’
bôjka w mùzyce ‘favola in musica’

c-mòll ‘c-moll’
C-dur ‘C-dur’
całi tón ‘cały ton’
całotónowô skala ‘całotonowa skala’
całô nóta ‘cała nuta’
Ces, ces ‘Ces, ces’
Ces-dur ‘Ces-dur’
Ceses, ceses ‘Ceses, ceses’
cezura; lëftowô paùza ‘cezura’
cëgańsczé skale ‘cygańskie skale’
cëzé zwãczi ‘dźwięki obce’
chòdzony ‘chòdzony’
chòranka; spiéwka; frantówka; piesniô ‘canzone lub canzona’
chòrdofónë, strënowé instrumentë ‘chordofony’
chòreògrafiô ‘choreografia’
chùr ‘chór’
chromaticzné znaczi ‘chromatyczne znaki’
chromaticznô skala ‘chromatyczna skala’
chromatika ‘chromatyka’
chùr ‘coro’
Cis, cis ‘Cis, cis’
Cis-dur ‘Cis-dur’
Cisis, cisis ‘Cisis, cisis’
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cis-mòll ‘cis-moll’
corôz głosni ‘crescendo’
corôz mni i cëszi ‘diminuendo’
cwiérzkającë ‘frullato’
cymbałczi ‘cymbałki’
cymbałë ‘cymbałë’
cytra ‘cytra’
czardasz ‘czardasz’
czarlstón; charleston ‘charleston’
czastuszczi ‘czastuszki’
czelo; wiolonczela ‘czelo; cello’
czelesta ‘celesta; czelesta’

D, d ‘D, d’
dãtô òrkestra ‘dęta orkiestra’
dãté instrumentë ‘dęte instrumenty’
D-dur ‘D-dur’
decybel ‘decybel’
decyma ‘decyma’
decymòla ‘decymola’
Des, des ‘Des, des’
Des-dur ‘Des-dur’
Deses, deses ‘Deses, deses’
dëbelt ‘doppio’
diatoniczné instrumentë ‘diatoniczne instrumenty’
diatonicznô skala ‘diatoniczna skala’
dinamika ‘dynamika’
„diôbéł w mùzyce”; tritón ‘diabolus in musica; tryton’
dirigent ‘dyrygent’
dirigentura ‘dyrygentura’
dirigòwanié ‘dyrygowanie’
Dis, dis ‘Dis, dis’
Disis, disis ‘Disis, disis’
disonans; niezgódno brzëmiący ‘dysonans’
diszkant ‘dyszkant’
dixieland ‘dixiland’
d-mòll ‘d-moll’
dodekafóniô ‘dodekafonia’
dodóné linie ‘dodane linie’
dodónô seksta ‘dodana seksta’
dominanta ‘dominanta’
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dominantowé akòrdë ‘dominantowé akordy’
domra ‘domra’
dorickô skala ‘dorycka skala’
dramaticzno ‘drammatico’
drumla ‘drumla’
drzéwiané instrumentë ‘drewniane instrumenty’
dudë ‘dudy’
duet ‘duet’
dumka ‘dumka’
duòdecyma ‘duodecyma’
duòla ‘duola’
dur ‘dur’
durowi trójzwãk, cwiardi trójzwãk ‘durowy trójdźwięk’
dzëkò, dzëwò, pòriwno ‘furioso’
dzëwò, dzëkò, zawzãto ‘feroce’
dzyrskò ‘energico’

E, e ‘E, e’
E-dur ‘E-dur’
efekt Dopplera ‘efekt Dopplera’
Eis, eis ‘Eis, eis’
Eisis, eisis ‘Eisis, eisis’
ekspòzycjô, pierszé przedstawienié, pierszi przedstôwk ‘ekspozycja’
elegiô ‘elegia’
elektroakùstika ‘elektroakustyka’
elektroniczné instrumentë, elektrofònë ‘elektryczne instrumenty, elektrofony’
elektronicznô mùzyka ‘elektroniczna muzyka’
emisjô głosu ‘emisjô głosu’
e-mòll ‘e-moll’
enharmónia ‘enharmonia’
enharmóniczné zwãczi ‘enharmoniczne dźwięki’
eòlskô skala ‘eolska skala’
Es-dur ‘Es-dur’
Eses, eses ‘Eses, eses’
es-mòll ‘es-moll’
etiuda ‘etiuda’
etnografiô ‘etnografia’

f ‘f’
fa ‘fa’
fagòt ‘fagot’
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faktura ‘faktura’
falset ‘falset’
fandangò ‘fandango’
fanfara ‘fanfara’
fantazjô ‘fantazja’
F-dur ‘F-dur’
Fes, fes fermata ‘Fes, fes’
Fes-dur ‘Fes-dur’
figùracjô ‘figuracja’
filharmónia ‘filharmonia’
Fis, fis ‘Fis, fis’
Fis-dur ‘Fis-dur’
Fisis, fisis ‘Fisis, fisis’
fis-mòll ‘fis-moll’
flét / fléta ‘flauto; flet’
flétniô Pana ‘fletnia Pana’
fletowò; na ôrt flétë / flétu ‘flautato’
fòn ‘fon’
fòniô ‘fonia’
fònograf ‘fonograf’
fòrmantë ‘formanty’
fókstrot ‘fokstrot’
fraza ‘fraza’
frantówka; piesniô; spiéwka; chòranka ‘canzone lub canzona’
frigijskô skala ‘frygijska skala’
fùga ‘fuga’

głosno (g) ‘forte (f)’
głosno i zarô cëchò ‘forte-piano’
grégòriańsczi chòrôł ‘chorał gregorianski’

harmónicznô fùnkcjô ‘funkcja harmoniczna’
hòlowanié ‘dudnienie’

kanón ‘canon’
kantata ‘cantata’
kanticzi ‘cantica’
karno ‘ensemble’
karno zwònów ‘carillon’
klawesyn; klawicymbôł ‘cembalo’
kòncert ‘concerto’
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kòrnét ‘cornetto’
kùnôszk ‘coda’
kùńcowi ‘finalis’

lëftowô paùza, cezura ‘cezura’

mùzycznô drama ‘dramat muzyczny’
mùzycznô estetika ‘estetyka muzyczna’
mùzycznô etnologiô ‘etnologia muzyczna’
mùzycznô fòrma ‘forma muzyczna’
mùzyczny drëk ‘druk muzyczny’
mùzyczny fòlklor; mùzycznô lëdowizna ‘folklor muzyczny’

nakrëti ‘coperto’
narôz mòcni ‘forzando, forzato’
nieczësti spiéw ‘detonowanie’
niezgódno brzëmiący; disonans ‘dysonans’

òderwóny ‘detache’
òd pòczątkù ‘da capo’
òrkestrowé zwònë ‘dzwony orkiestrowe’

piesniô ‘cavatina’
piszczówka, gwizdówka ‘fujarka’
pòdzeloné ‘div. lub divisi’
pòmión ‘echo’
procëm ‘contra’ 
protestatncczi chòrôł ‘chorał protestancki’
prowadzący zwãk ‘dźwięk prowadzący’
przez wszëtczé strënë, czëstô òktawa ‘diapason’

róg ‘corno’

scëszającë, corôz pòmali i cëszi ‘calando’
scësziwającë ‘decrescendo’
serenada ‘divertimento’
słodkò ‘dolce’
spiéw ‘canto’
spiéwa ‘chanson’
spiéwka; frantówka; piesniô; chòranka ‘canzone lub canzona’
strëna ‘corda’
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subtelno, miãtkò ‘delicato, delicatamente’
szopenowsczi akòrd ‘chopinowski akord’
sztërëgłosowi ùkłôd, ùłożënk ‘czterogłosowy układ’

talerze ‘czynele’
tritón; „diôbéł w mùzyce” ‘diabolus in musica; tryton’
tuńc ‘danza’

ùlubiony; ùlëdóny ‘favori’

wëgódno ‘comodo’
wërazno ‘espressivo’
wierteltón ‘ćwierćton’
wierteltónowô mùzyka ‘ćwierćtonowa muzyka’
wierzã ‘credo’
wiolonczela; czelo ‘cello; czelo’
wiôldżi kòncert ‘concerto grosso’

z, zez ‘con’
zamkłi ‘chiuso’
zatrzimanié ‘fermata’
zdecydowóno, dzyrskò ‘deciso’
ze szpòrtã ‘capriccioso’
zmniészenié ‘dyminucja’
z ògniã ‘fuocoso’
zwãk ‘dźwięk’
zwònë ‘dzwony’
zwónczi ‘campanelli’

żałobno, smùtno ‘funebre’



UCHWÔLËNK NR 4/RJK/15 Z DNIA 20.11.2015 R.  
W SPRAWIE STOSOWANIÔ  

SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY Z TERMINAMA  
GEÒGRAFICZNYMA

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną słowiznã kaszëbską sparłãczo-
ną z terminama geògraficznyma:

abisal ‘abisal’
abrazjô; pòdmiwanié brzegù ‘abrazja’
absorpcjô ‘absorbcja’ 
adiabata ‘adiabata’  
administracyjnô jednostka ‘jednostka administracyjna’
aglomeracjô ‘aglomeracja’
aktiwnosc / aktiwnota Słuńca ‘aktywność Słońca’
akwen ‘akwen’
aluwium ‘aluwium’ 
amplituda ceplëznë / temperaturë ‘amplituda temperatury’
anekùmena ‘anekumena’
anticyklón; bariczny wiż ‘antycyklon; wyż baryczny’ 
antiklina ‘antyklina’  
antipasat ‘antypasat’
antipòdë ‘antypody’
antropòpresjô ‘antropopresja’  
aplit ‘aplit’
apògeùm ‘apogeum’
archipelag ‘archipelag’
artezyjskô stëdniô ‘studnia artezyjska’
asteroid ‘asteroid’  
astronomiczné lato ‘lato astronomiczne’
astronomicznô jednostka ‘jednostka astronomiczna’
astronomicznô jeséń ‘jesień astronomiczna’
astronomicznô zëma ‘zima astronomiczna’ 
astronomiczny zymk ‘wiosna astronomiczna’
astronomiô ‘astronomia’
atlas ‘atlas’
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atmòsfera; wiodrowina ‘atmòsfera’
 warstwë / szëchtë atmòsferë ‘warstwë atmosfery’
  tropòsfera ‘tropòsfera’
  tropòpaùza ‘tropopauza’
  stratosfera ‘stratosfera’
  òzonosfera ‘ozonosfera’
  stratopaùza ‘stratopauza’
  mezosfera ‘mezosfera’
  mezopaùza ‘mezopaùza’
  jonosfera ‘jonosfera’
  termòsfera ‘termosfera’
  egzosfera ‘egzosfera’
atmòsfericzné cësnienié ‘ciśnienie atmosferyczne’
atmòsfericznô cyrkùlacjô ‘cyrkulacja atmosferyczna’
atmòsfericzny klin, klin cësnieniô atmòsfericznégò ‘klin atmosferyczny’
 niżowy; klin nisczégò (òbniżonégò) cësnieniô atmòsfericznégò ‘niżowi’
 wëżowi, klin wësoczégò (pòdwëższonégò) cësnieniô atmòsfericznégò  
  ‘wyżowy’
atol ‘atol’
aùtochtón ‘autochton’
azymùt ‘azymut’
 geògraficzny ‘geograficzny’
 magneticzny ‘magnetyczny’

bagno; trzãsawiskò; błoto ‘bagno’
bariczny niż ‘niż baryczny’
bariczny wiż ‘wyż baryczny’
barisfera; jądro zemi ‘barisfera’ 
barograf ‘barograf’ 
barométer ‘barometr’ 
bental; mòrsczé dno ‘bental’
biegùn; dżib ‘biegùn’
 magneticzny ‘magnetyczny’
 niebiesczi ‘niebieski’
 zemsczi ‘ziemski’
 zëmna ‘zimna’
biég / prąd rzéczi; żoch ‘nurt / prąd rzeki’
biom ‘biom’
biosfera ‘biosfera’
blóna; chmùra; òbłok ‘chmura’
błoto; trzãsawiskò; bagno ‘bagno’
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brekcjô; druzgòt; òkrësznik ‘brekcjô’  
briza; briża; briga ‘briza’
 dzénnô briza / briga / briża ‘bryza dzienna’ 
 lądowô briza / briga / briża ‘bryza lądowa’ 
 mòrskô briza / briga / briża ‘bryza morska’ 
 nocnô briza / briga / briża ‘bryza nocna’
brzegòwô liniô ‘linia brzegowa’

cało niebiesczé ‘ciało niebieskie’
cek wòdny ‘ciek wodny’
cepłé zdroje ‘cieplica; terma; ciepłe źródła’
cesnina; zwãżëna ‘cieśnina’
chmùra; blóna; òbłok ‘chmura’
 pòdzél chmùrów / blónów / òbłoków ‘podział chmur’
 1.  wedle wësokòscë wëstãpòwaniô ‘ze względu na wysokość występowania’
  nisczé ‘niskie’
   stratocumulus; chmùra kłãbiasto-warstwòwô ‘stratocumulus’
   stratus; chmùra warstwòwô ‘stratus’
   nisczé ze znankama pionowi bùdowë ‘niskie z cechami budowy  
   pionowej’
   nimbostratus; chmùra deszczowô abò sniegòwô ‘nimbostratus’  
   cumulus; chmùra kłãbiastô ‘cumulus’
   cumulus fractus; chmùra kłãbiastô rozpadłô ‘cumulus fractus’
   cumulus humilis; chmùra dobri pògòdë /~ dobrégò wiodra  
    ‘cumulus humilis’
   cumulus mediocris; chmùra kłãbiastô rozcygłô ‘cumulus mediocris’
  nisczé z wëdatnyma znankama pionowi bùdowë ‘niskie o wyraźnych  
   cechach budowy pionowej’
   cumulus; chmùra kłãbiastô ‘cumulus’
   cumulus congestus; chmùra kłãbiastô wëpiãtrzonô ‘cumulus  
    congestus’
   cumulonimbus; chmùra kłãbiasto-deszczowô ‘cumulonimbus’
  strzédné ‘średnie’
   altostratus; chmùra strzédnô warstwòwô ‘altostratus’
   altocumulus; chmùra strzédnô kłãbiastô ‘altocumulus’
   altocumulus lenticularis; chmùra strzédnô kłãbiastô soczewkòwô  
    ‘altocumulus lenticularis’
  wësoczé ‘wysokie’
   cirrus; chmùra pierzastô ‘cirrus’
   cirrostratus; chmùra pierzasto-warstwòwô ‘cirrostratus’
   cirrocumulus; chmùra pierzasto-kłãbiastô; barank ‘cirrocumulus’
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 2.  wedle sztôłtu ‘ze względu na kształt’
  kłãbiasté / skłãbioné ‘kłębiaste’
  pierzasté / letczé ‘pierzaste’
  szëchtowé ‘warstwowe’
 3.  wedle bùdowë ‘ze względu na budowę’
  rozcygłé w szérz ‘rozciągłe w poziomie’
  rozbùdowóné pionowò ‘rozbudowane pionowo’
 4.  wedle spòsobù pòwstaniô ‘ze względu na sposób powstawania’
  falowé ‘falowe’
  frontowé ‘frontowe’
  kònwekcyjné ‘konwekcyjne’
cyklón ‘cyklon’
czas; cząd ‘okres’
czas strefòwi ‘czas strefowy’
czas ùrzãdowi ‘czas urzędowy’
cządë dzejów Zemi ‘okresy dziejów Ziemi’
 prekambr ‘prekambr’
 kambr ‘kambr’
 òrdowik ‘ordowik’
 sylur ‘sylur’
 dewòn ‘dewon’
 karbòn ‘karbon’
 perm ‘perm’
 trias ‘trias’
 jura ‘jura’
 kréda ‘kreda’
 paleògen ‘paleogen’
 neògen ‘neogen’
  miocen ‘miocen’
  pliocen ‘pliocen’
 czwôrtorząd ‘czwartorzęd’
  plejstocen ‘plejstocen’
  hòlocen ‘holocen’
czôrnô dzura ‘czarna dziura’

debrza; sodło w górach; przełãcz ‘przełęcz’
delta ‘delta’
demògraficzny niż ‘demograficzny niż’
demògraficzny wiż ‘demograficzny wyż’
demògrafiô ‘demografia’
depresjô; wlëga; òbniżëna ‘depresja’ 
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deszcz ‘deszcz’
 miarznący ‘marznący’
 kwasny ‘kwaśny’
 żôłti ‘żółty’
 zenitalny ‘zenitalny’
deszczowô pòra; deszczowi cząd ‘pora deszczowa’
długòsc geògrafnô / geògraficznô ‘długość geograficzna’
doba; dzéń i noc ‘doba’
dolëna / dolëzna; wlëga ‘dolina’
dopłiw ‘dopływ’
dorzéczé; òbéńda rzéczi; rzéka z dopłiwama ‘dorzecze’ 
dôka; kòmùda ‘mgła; zamglenie’
druzgòt; brekcjô; òkrësznik ‘brekcjô’  
duna ‘wydma’
 ôrt dunów wedle dinamiczi ‘rodzaj wydm ze względu na dynamikę’
  rësznô ‘ruchoma’
  ùstaliwónô; òsadzywónô ‘ustalana’
  ùstalonô; òsadzonô ‘ustalona’
 ôrt dunów wedle sztôłtu ‘rodzaj wydm ze względu na kształt’
  barchan ‘barchan’
  dunowé pòle ‘pole wydmowe’
  dunowi wał ‘wał wydmowy’
  gwiôzdzëstô ‘gwiaździsta’
  parabòlicznô ‘paraboliczna’
  pòdłużnô; pòdługòwatô ‘podłużna’
  pòprzécznô ‘poprzeczna’
dzeje Zemi ‘dzieje Ziemi’
 pòdzél dzejów Zemi (erë, cządë, epòczi, piãtra / szëchtë ‘podział dziejów  
  Ziemi (ery, okresy, epoki, piętra)’
dzéle swiata ‘części świata’
 Afrika ‘Afryka’
 Amerika ‘Ameryka’
 Antarktida ‘Antarktyda’
 Aùstralia i Òceaniô ‘Australia i Oceania’
 Azjô ‘Azja’
 Eùropa ‘Europa’
dzélënka liniowô kartë / mapë ‘podziałka liniowa mapy’
dzéń ‘dzień’

ekliptika ‘ekliptyka’
ekùmena ‘ekumena’ 
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emigracjô ‘emigracja’
endemit ‘endemit’ 
enklawa ‘enklawa’
epejrofòreza (przemieszcziwanié kòntinentów) ‘epejroforeza (wędrówka 
kontynentów)’
epejrogeneza ‘epejrogeneza’
epicentrum ‘epicentrum’
era ‘era’
 erë zemi ‘ery ziemi’
  archjik ‘archaik’
  proterozojik ‘proterozoik’
  paleòzojik ‘paleozoik’
  mezozojik ‘mezozok’
  kenozojik ‘kenozoik’
erozjô; rozpôd ‘erozja’
estuarium ‘estuarium’
Eùropa ‘Europa’
eùtrofizacjô ‘eutrofizacja’  

fala; wała ‘fala’
 samòtnô; tsunami ‘samotna; tsunami’
 sejsmicznô ‘sejsmiczna’
faleza; klif ‘faleza; klif’
fałda; zadżib ‘fałd’
fazë miesąca ‘fazy księżyca’
 nów ‘nów’
 pierszô kwadra ‘pierwsza kwadra’
 drëgô kwadra ‘druga kwadra’
 pełniô ‘pełnia’
 trzecô kwadra ‘trzecia kwadra’
 czwiôrtô kwadra; òstatnô kwadra ‘czwarta kwadra; kwadra ostatnia’
field ‘field’
fiord ‘fiord’
firn ‘firn’
flisz ‘flisz’
fòtosfera ‘fotosfera’
front atmòsfericzny ‘front atmosferyczny’

galaktika ‘galaktyka’
gejzer ‘gejzer’ 
geòdeta ‘geodeta’
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geòdezjô ‘geodezja’
geògraficzné strzodowiszcze ‘środowisko geograficzne’
 antropògeniczné ‘antropogeniczne’
 naturalné ‘naturalne’
 przirodniczé (atmòsfera, biosfera, hidrosfera, litosfera, pedosfera  
  ‘przyrodnicze (atmosfera, biosfera, hydrosfera, litosfera, pedosfera)’
geògraficznô krôjna ‘kraina geograficzna’
geògraficzny ùkłôd ‘siatka geograficzna’
geògrafiô ‘geografia’
 fizycznô ‘fizyczna’
  biogeògrafiô ‘biogeografia’
  geògrafiô zemi / gruńtu ‘geografia gleb’
  geòlogiô ‘geologia’
  geòmòrfòlogiô ‘geomorfologia’
  glacjologiô ‘glacjologia’
  hidrografiô ‘hydrografia’
  hidrologiô ‘hydrologiô’
  kartografiô ‘kartografia’
  klimatologiô ‘klimatologia’
  òceanografiô ‘oceanografia’
 spòłeczno-gòspòdarczô ‘społeczno-gospodarcza’
  gbùrzëznë ‘rolnictwa’
  kòmùnikacji ‘komunikacji’
  kùlturë ‘kultury’
  lëdztwa ‘ludności’
  przerobinë ‘przemysłu’
  turisticzi ‘turystyki’
  ùsłëgów ‘usług’
  zasedleniô ‘osadnictwa’
gleba; zemia; gruńt ‘gleba’
 òglowi pòdzél glebów ‘ogólny podział gleb’
  strefòwé ‘strefowe’
  astrefòwé ‘astrefowe’
 systematika zemiów / gruńtów / glebów ‘systematika gleb’
  inicjalné ‘inicjalne’
  słabòùsztôłtowóné ‘słaboukształtowane’
  brunozemné ‘brunatnoziemne’
  dërdzawòzemné ‘rdzawoziemne’
  płowòzemné ‘płowoziemne’
  bielëcowé; bielëce ‘bielicowe’
  czôrnozemné ‘czarnoziemne’
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  mòdrzéniowé ‘glejoziemne’
  wertisole ‘vertisole’
  òrganiczné ‘organiczne’
  antropògeniczné ‘antropogeniczne’
gòrąc; hëc ‘upał’
gòrącé zdrzódło ‘gorące źródło’
góra ‘góra’ 
górë ‘góry’
 ôrtë górów ‘rodzaje gór’
  fałdowé ‘fałdowe’ 
  srãbòwé ‘zrębowe’
  wùlkaniczné ‘wulkaniczne’
górotwórczô faza ‘faza górotwórcza’
górotwórzba; òrogeneza ‘orogeneza’
grańca ‘granica’
 liniowô ‘liniowa’
 strefòwô ‘strefowa’
grańca / liniô wiecznégò sniegù ‘granica / linia wiecznego śniegu’
grzëmòt; krzëkwa; bùrzô; gromówka ‘burza’ 
gwiôzda ‘gwiazda’
gwiôzdozbiór; kònstelacjô ‘gwiazdozbiór’

halit; sól kamiennô ‘halit; sól kamiennô’
hektopaskal (hPa) ‘hektopaskal (hPa)’
hëc; gòrąc ‘upał’
hidrologiô ‘hydrologia’
 dzéle hidrologii ‘działy hydrologii’
  ekòhidrologiô ‘ekohydrologia’
  glacjologiô ‘glacjologia’
  hidrogeòlogiô ‘hydrogeologia’
  hidrometeòrologiô ‘hydrometeorologia’
  kriologiô ‘kriologia’
  krenologiô ‘krenologia’
  limnologiô ‘limnologia’
  òceanologiô ‘oceanologia’
  paludologiô ‘paludologia’ 
  pòtamòlogiô ‘potamologia’
hidrosfera ‘hydrosfera’
 wòdë pòdzemné ‘wody podziemne’
 wòdë wiéchrzëznowé ‘wody powierzchniowe’
hôwinga; łãka; zatoka; wik ‘zatoka’
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imigracjô ‘imigracja’
impòrt ‘import’
interglacjał ‘interglacjał’ 
interior ‘interior’ 
irigacjô; nawòdnianié ‘irygacja’
izoamplituda ‘izoamplituda’
izobara ‘izobara’
izobata ‘izobata’ 
izohalina ‘izohalina’ 
izohieta ‘izohieta’
izohipsa ‘izohipsa’
izoklina ‘izoklina’
izostazjô ‘izostazja’ 
izoterma ‘izoterma’
izotermiô ‘izotermia’

jama ‘jaskinia’
 grawitacyjnô ‘grawitacyjna’
 krasowô ‘krasowa’
 lodowcowô ‘lodowcowô’
 pseùdokrasowô ‘pseudokrasowa’
 tektonicznô ‘tektoniczna’
 wietrzeniowò-erozyjnô ‘wietrzeniowo-erozyjna’
jamòwi nacek ‘naciek jaskiniowy’
 stalagmit ‘stalagmit’
 stalagnat ‘stalagnat’
 stalaktit ‘stalaktyt’
jądro zemi; barisfera ‘barysfera’ 
jezoro ‘jezioro’
 bezòdpłiwòwé ‘bezodpływowe’
 cyrkòwé ‘cyrkowe’
 czasowé ‘okresowe’
 deltowé ‘deltowe’
 distroficzné ‘dystroficzne’
 eùtroficzné ‘eutroficzne’
 krasowé ‘krasowe’
 meandrowé ‘meandrowe’
 mòrenowé ‘morenowe’
 nabrzeżné ‘nabrzeżne’
 òligòtroficzné ‘oligotroficzne’
 pòlodnikòwé; pòlodowcowé ‘polodowcowe’
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 przepłëwòwé ‘przepływowe’
 rënowé ‘rynnowe’
 słoné ‘słone’
 tektoniczné ‘tektoniczne’
 wùlkaniczné ‘wulkaniczne’
 zapòrowé’ ‘zaporowe’ 

kalãdôrzowi rok ‘rok kalendarzowy’
kanał ‘kanał’
 mòrsczi ‘morski’
kanión ‘kanion’
kartograficzny ùkłôd ‘siatka kartograficzna’
klif; faleza ‘klif; faleza’
klimat ‘klimat’ 
 klimaticznô strefa / zona ‘strefa klimatyczna’
  równikòwô ‘równikowa’
  pòdrównikòwô / tropikalnô (z cządã deszczowim i sëchim)  
   ‘podrównikowa; tropikalna (z porą deszczową i suchą)’
  zwrotnikòwô; subtropikalnô ‘zwrotnikowa; subtropikalna’
  pòdzwrotnikòwô; strzódzemnomòrskô ‘podzwrotnikowa;  
   śródziemnomorska’
  strzédnô; ùmiarkòwónô ‘umiarkowana’
  ùmiarkòwónô kòntinentalnô ‘umiarkowana kontynentalna’
  ùmiarkòwónô mòrskô ‘umiarkowana morska’
  ùmiarkòwónô zëmnô ‘umiarkowana zimna’
  zëmnô (kòlbiegùnowô i biegùnowô) ‘zimna (okołobiegunowa i biegunowa)’
klimaticzné lato ‘lato klimatyczne’
klimaticznô jeséń ‘jesień klimatyczna’
klimaticznô zëma ‘zima klimatyczna’
klimaticzny diagram ‘klimatyczny diagram’
klimaticzny zymk ‘wiosna klimatyczna’
kòlonia ‘kolonia’
kòlonializm ‘kolonializm’
kòło pòdbiegùnowé; pòlarny krąg ‘koło podbiegunowe’
 nordowé; nordowi pòlarny krąg ‘północne’ 
 pôłniowé; pôłniowi pòlarny krąg ‘południowe’ 
kòméta ‘kometa’
kònglomerat; zlepiszcze; zlepiéńc ‘konglomerat’
kòntinent ‘kontynent’
 kòntinentë Zemi wedle wiéchrzëznë ‘kontynenty Ziemi wg powierzchni’
  Eùrazjô ‘Eurazja’
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  Afrika ‘Afrika’
  Pôłniowô Amerika ‘Amerika Południowa’
  Nordowô Amerika ‘Ameryka Północna’
  Antarktida ‘Antarktyda’
  Aùstraliô ‘Australia’
kòrëplëna; zmiarzlëna; namiarznica ‘zmarzlina / marzłoć’
kòrëto rzéczi; łoże / łożëskò ‘koryto / łożysko rzeki’
kòrozjô ‘korozja’
 magmòwô kòrozjô ‘~ magmowa’
kòsmògrafiô ‘kosmografia’ 
kòta ‘kota’
kòtlëna; sodlëna ‘kotlina’ 
kómpas; bùsola ‘kompas; busola’
kôrta; mapa ‘mapa’
krajoznawstwò ‘krajoznawstwo’
kras ‘kras’
krater; ùscé wùlkanu ‘krater’
krôj ‘kraj’
krzëwô hipsometricznô ‘krzywa hipsometryczna’
kùlminacjô ‘kulminacja’ 
kwazar; nibëgwiôzda ‘kwazar’

lagùna ‘laguna’
las ‘las’
latnô przemòga ‘przesilenie letnie’
lawa ‘lawa’
lawina ‘lawina’
ląd ‘ląd’
lądolód ‘lądolód’
legenda mapë ‘legenda mapy’
lëczba lëdztwa ‘liczba ludności’
lëft; pòwietrzé ‘powietrze’
lido ‘lido’
liman ‘liman’ 
liniô zmianë datë ‘linia zmiany daty’
litosfera ‘litosfera’
lob ‘lob’
lododzelëna ‘lododział’
lodospôd ‘lodospad’
lodowcowi jãzór ‘jęzor lodowcowy’
lodówc; lodnik ‘lodowiec’
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loksodroma ‘loksodroma’ 
lód ‘lód’

łãk; sodło; synklina ‘łęk; synklina’
łiskawica; môłniô ‘błyskawica’ 
łoże / łożëskò / kòrëto rzéczi ‘koryto / łożysko rzeki’
      
magma ‘magma’
manométer ‘manometr’
mapa; kôrta ‘mapa’
masyw ‘masyw’
 kamisti ‘skalny’
 górsczi ‘górski’
meander ‘meander’
metamòrficzny ‘metamorficzny’
 metamòrficznô kamizna ‘skała metamorficzna’
meteòrologiô ‘meteorologia’
meteór ‘meteor’
metis ‘metys’
miasto; gard ‘miasto’ 
midzëgórzé; midzëgórzëzna ‘międzygórze’
mierzeja; midzëmòrze ‘mierzeja’
miesąc ‘miesiąc’
miesąc; ksãżëc ‘księżyc’
 anomalisticzny ‘anomalistyczny’
 ksãżëcowi ‘księżycowy’
 smòczi ‘smoczy’
 sydericzny (gwiôzdowi) ‘syderyczny (gwiazdowy)’
 synodiczny (lunacjô) ‘synodyczny (lunacja)’
miészëzna nôrodowô ‘mniejszość narodowa’
minerał ‘minerał’
mònokùltura ‘monokultura’
mònsun ‘monsun’
mòrena ‘morena’ 
mòrsczé dno; bental ‘bental’
mòrsczé płëwë (przëpłiw i òdpłiw) ‘pływy morskie (przypływ i odpływ)’
mòrze ‘morze’
mróz ‘mróz’
mùlat ‘mulat’

nadir ‘nadir’
namiarznica; zmiarzlëna; kòrëplëna ‘zmarzlina / marzłoć’
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naniosłi / narzutowi kam /òksëp; eratik ‘głaz narzutowy; eratyk’
nasłonecznienié / nasłuńcowienié ‘nasłonecznienie’
naturalné przërôstanié lëdztwa ‘przyrost naturalny ludności’
nawòdnianié; irigacjô ‘irygacja’
neòkòlonializm ‘neokolonializm’
niecka; wlëga ‘niecka’
niewòlnictwò; pòjmaństwò ‘niewolnictwo’
niwa; rolô ‘niwa’
niwica; szëchtownica; niwiznowô / szëchtowô liniô ‘poziomica’
niżawa ‘nizina’
noc ‘noc’
nomadizm ‘nomadyzm’
nôrodowòsc / nôrodnosc ‘narodowość’
nôród ‘naród’

òbiegòwi ruch Zemi ‘obiegowy ruch Ziemi’
òbniżëna; wlëga; depresjô ‘depresja’ 
òbrotowi / wirowi ruch Zemi ‘obrotowy / wirowy ruch Ziemi’
òbrotowô elipsoida ‘elipsoida obrotowa’
òcean ‘ocean’ 
òdpłiw ‘odpływ’
òpadowé wòdë ‘wody opadowe’
òpôd ‘opad’
òrbita ‘orbita’
òrogeneza; górotwórzba ‘orogeneza’
òrtodroma ‘ortodroma’ 
òs Zemi ‘oś ziemska’
òstrów ‘wyspa’
òznaczenié czerënków ‘oznaczenie kierunków’
 norda N ‘północ N’
 pôłnié S ‘południe S’
 wschód, pòrénk E ‘wschód E’
 zôpad / zôchód W ‘zachód W’
òzonowô dzura ‘dziura ozonowa’
òzón ‘ozon’

ôrtë / gałązë gòspòdarczi ‘działy gospodarki’
 przerobina; przemësł ‘przemysł’ 
 gbùrzëzna ‘rolnictwo’
 hańdel ‘handel’
 bùdowizna ‘budownictwo’
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 ùsłëdżi ‘usługi’
 przewòzënk; transpòrt ‘transport’
 łącznosc ‘łączność’

pampa ‘pampa’
park ‘park’
 krôjmalënkòwi ‘krajobrazowy’
 nôrodowi ‘narodowy’
pasat ‘pasat’
periferie; pùstczi ‘peryferie’
pich; regòlit ‘regolit’ 
plan ‘plan’
planéta ‘planeta’
planétarny ùkłôd ‘układ planetarny’
planétoida ‘planetoida’
plaskatô wëżawa; wësoczëzna ‘płaskowyż’
plata ‘płyta’
plemiã ‘plemię’
pògòda; wiodro ‘pogoda’
pògórzé; wësoczëzna ‘pogórze’
pògrańczé ‘pogranicze’
pòjezerzé ‘pojezierze’ 
pòjmaństwò; niewòlnictwò ‘niewolnictwo’
pòlarnô noc ‘noc polarna’
pòlarny dzéń ‘dzień polarny’
pòlder ‘polder’
pòpùlacjô ‘populacja’ 
pòra / cząd rokù ‘pora roku’
 pòrë / cządë rokù ‘pory roku’
  przedzymk; wczasny zymk ‘przedwiośnie’
  zymk ‘wiosna’
  lato ‘lato’
  jeséń ‘jesień’
  przedzëmie; przedzëmòwi cząd ‘przedzimie’
  zëma ‘zima’
pòwietrzé; lëft ‘powietrze’
półòstrów ‘półwysep’
półpùstiniô ‘półpustynia’
pôłnié ‘południe’
pôłnik ‘południk’
pradolëna / pradolëzna ‘pradolina’
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preria ‘preria’
promiéń Zemi ‘promień Ziemi’
protektorat ‘protektorat’
przełãcz; sodło w górach; debrza ‘przełęcz’
przëpłiw ‘przypływ’
pùstczi; periferie ‘peryferie’
pùstiniô ‘pustynia’
 tip pùstini wedle materiału ‘typ pustyni ze względu na materiał’
  glëniastô; mòdrzéniowô (plaja; kewir; takir) ‘ilasta (playa; kewir; takyr)’
  kamistô (hamada; reg) ‘skalista (hamada; reg)’
  piôszczëstô (erg) ‘piaszczysta (erg)’
  słonô ‘słona’
  żwirowô; czisowô (serir) ‘żwirowa (serir)’

rafa ‘rafa’
 barierowô ‘barierowa’
 brzégòwô; sztrądowô ‘brzegowa’
 kòralowô ‘koralowa’
 przëbrzeżnô ‘przybrzeżna’
rasa ‘rasa’
regòlit; pich ‘regolit’ 
retk; szpërk; cëpel ‘przylądek’
rift ‘ryft’
 strefa riftu ‘strefa ryftu’
roscënowô fòrmacjô ‘formacja roślinna’
roscënowô strefa / zona ‘strefa roślinna’
 mòkré lasë równikòwé (dżungla) ‘wilgotne lasy równikowe (dżungla)’
 sawanna ‘sawanna’
 pùstiniô i półpùstiniô ‘pustynia i półpustynia’
 wieczno zeloné lasë ‘wiecznie zielone lasy’
 makia ‘makia’
 step ‘step’
 las lëscasti wiedno zelony ‘las liściasty zawsze zielony’
 las lëscasti zrzucający lëstë i miészóny ‘las liściasty zrzucający liście i mieszany’
 tajga ‘tajga’
 tundra ‘tundra’
 lodowô pùstiniô ‘pustynia lodowa’
równik ‘równik’
 długòsc równika ‘długość równika’
równonoc ‘równonoc’
równoleżnik ‘równoleżnik’
rzezba / ùsztôłtowanié terenu ‘rzeźba terenu’
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satelita ‘satelita’
sejsmicznosc / sejsmicznota ‘sejsmiczność’
 asejsmiczné terenë ‘obszary asejsmiczne’
 pensejsmiczné terenë ‘obszary pensejsmiczne’
 sejsmiczné terenë ‘obszary sejsmiczne’
sejsmicznô strefa / zona ‘strefa sejsmiczna’
 alpejskò-himalajskô ‘alpejsko-himalajska’
 kòntinentalnëch riftów ‘ryftów kontynentalnych’
 strzódòceanicznëch krzeptów ‘grzbietów śródoceanicznych’
 wkółpacyficznô (pacyficzny piestrzéń ògnia) ‘okołopacyficzna  
  (pacyficzny pierścień ognia)’
sejsmiczné hipòcentrum ‘hipocentrum sejsmiczne’
sejsmòlogiô ‘sejsmologia’
sëchi cząd; sëchô pòra ‘pora sucha’
skała; kamizna ‘skała’ 
 magmòwé ‘magmowe’
 òsadowé ‘osadowe’
  chemiczné ‘chemiczne’
  òkrëszënowé ‘okruchowe’
  òrganogeniczné ‘organogeniczne’
 metamòrficzné ‘metamorficzne’
Słuńce ‘Słońce’
Słuńcowi / Słoneczny Ùkłôd ‘Układ Słoneczny’
 planétë Ùkładu Słuńcowégò / Słonecznégò ‘planety Układu Słonecznego’
  Merkùri ‘Merkury’
  Wenus ‘Wenus’
  Zemia ‘Ziemia’
  Mars ‘Mars’
  Jowisz ‘Jowisz’
  Saturn ‘Saturn’
  Ùran ‘Uran’
  Neptun ‘Neptun’
 karłë Słuńcowégò / Słonecznégò Ùkładu ‘karły Układu Słonecznego’
  Ceres ‘Ceres’
  Pluton ‘Pluton’
  Haùmea ‘Haumea’
  Makemake ‘Makemake’
  Eris ‘Eris’
sniég ‘śnieg’
 ôrtë sniéżnëch òpadów ‘rodzaje opadów śnieżnych’
  grôd ‘grad’
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  kùrza(t)wa ‘zamieć śnieżna’
  snieżawa ‘śnieżyca’
  sniéżné / sniegòwé krëpë ‘krupy śnieżne’
  zawiejô; krzëkwa ‘zawieja’
  zôrnisti sniég ‘śnieg ziarnisty’
sodło w górach; przełãcz; debrza ‘przełęcz’
strëga; strëmiéń ‘potok’
subdukcjô ‘subdukcja’
subekùmena ‘subekumena’
synklina; łãk; sodło ‘synklina; łęk’
szadzëzna / szadawica ‘szadź’
szelf ‘szelf’
szérzô geògraficznô ‘szerokość geograficzna’
szëchta zemi ‘warstwa ziemi’
 geòlogiczné szëchtë zemi ‘geologiczne warstwy ziemi’
  zemskô skòrëpa ‘skorupa ziemska’
   kòntinentalnô; sial ‘kontynentalna; sial’
   òceanicznô; sima ‘oceaniczna; sima’
  płôszcz zemi ‘płaszcz ziemi’
   górny płôszcz; crofesima ‘płaszcz górny; crofesima’
    astenosfera ‘astenosfera’  
    przechódnô strefa ‘strefa przejściowa’
   dólny płôszcz; nifesima ‘płaszcz dolny; nifesima’
  jądro zemi ‘jądro ziemi’
   pòwiérzchné jądro ‘jądro zewnętrzne’
   bënowé jądro ‘jądro wewnętrzne’
szëchtë roscënów ‘piętra roślinności’
szpërk; retk; cëpel ‘przylądek’
sztôłtowanié strzodowiszcza ‘kształtowanie środowiska’

tektonicznô plata (plata / tôfla litosferë / litosfericznô) ‘płyta tektoniczna  
 (płyta / kra litosfery / litosferyczna)’
tektonika platów ‘tektonika płyt’
tôfla lodu; szczita ‘kra’
 strzéż ‘kra podwodna’
trzãsawiskò; błoto; bagno ‘bagno’
trzãsenié zemi; dërgòt zemi ‘trzęsienie zemi’
tsunami ‘tsunami’

ùed; wadi ‘ued; wadi’ 
ùscé ‘ujście’
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ùrbanizacjô ‘urbanizacja’ 
ùsłëdżi ‘usługi’
ùsztôłtowanié terenu / rzezba ‘rzeźba terenu’ 

wadi; ùed ‘wadi; ued’
wała; fala ‘fala’
wat ‘watt’
wegetacyjny czas / cząd ‘okres wegetacyjny’
wësokòsc; wëżawa ‘wysokość’
 bezwzglãdnô wëżawa ‘wysokość bezwzględna’ 
 nad rówizną mòrza (n.r.m.) ‘nad poziomem morza (n.p.m.)’
 pòd rówizną mòrza (p.r.m.) ‘pod poziomem morza (p.p.m.)’
wëszëńc; czëp ‘szczyt’
wëżawa ‘wyżyna’ 
wiater ‘wiatr’
 ôrtë wiatru ‘rodzaje wiatru’
  stałé ‘stałe’
   pasatë ‘pasaty’
   antipasatë ‘antypasaty’
  sezonowé; cządowé ‘sezonowé’
  lokalné; zmienné ‘lokalne; zmienne’
   mònsun ‘monsun’
   briza / briża / briga ‘bryza’
   fen ‘fen’
   zberkòwé ‘zboczowe’
    dolëznowi wiater ‘wiatr dolinny’ 
    górsczi wiater ‘wiatr górski’
  pùstiniowé ‘pustynne’
   harmatan ‘harmattan’
   samùm; hamsyn ‘samum; hamsyn’
widnik ‘widnokrąg’ 
widnokréz; widnik; hòrizont ‘horyzont’
wiecznô (wielelatnô) zmiarzlëna / namiarznica ‘wieczna (wieloletnia)  
 zmarzlina / wieczna marzłoć’
wies ‘wieś’ 
wietrzenié ‘wietrzenie’
wiéchrzëzna ‘powierzchnia’
wiodro; pògòda ‘pogoda’
wik; hôwinga; łãka; zatoka ‘zatoka’
wiłóz; rëja; wądół ‘jar’
wlëga; òbniżëna; depresjô ‘depresja’ 
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wòda ‘woda’
wòdospôd ‘wodospad’
Wszechswiat ‘Wszechświat’

zachmùrzenié; ùblónowienié ‘zachmurzenie’
zacmienié ‘zaćmienie’
zalëdnienié ‘zaludnienie’
 gãstosc zalëdnieniô ‘gęstość zaludnienia’
zambò ‘zambo’
zatoka; hôwinga; łãka; wik ‘zatoka’
zdrój ‘źródło’
zemia; gruńt; gleba ‘gleba; ziemia’
zemskô skòrëpa ‘skorupa ziemska’
zenit ‘zenit’
zëmòwô przemòga ‘przesilenie zimowe’
zlepiszcze; zlepiéńc; kònglomerat ‘konglomerat’
zlodowacenié ‘zlodowacenie’
zlodzałi sniég ‘szreń’
zmiarzlëna; namiarznica; kòrëplëna ‘zmarzlina / marzłoć’
zodiak ‘zodiak’
zwietrzelëna ‘zwietrzelina’
zwrotnik ‘zwrotnik’

żleb ‘żleb’
żłódz; sëwi mróz ‘szron’



UCHWÔLËNK NR 5/RJK/15 Z DNIA 20.11.2015 R.  
W SPRAWIE STOSOWANIÔ SKRÓCËNKÓW 

PÒZWÓW PRZËPÔDKÓW 
W KASZËBSCZIM JÃZËKÙ

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje stosowanié pòstãpnëch skrcënków pòz- 
wów przëpôdków w kaszëbsczim jãzëkù:

N. nazéwôcz ‘mianownik’
R. rodzôcz ‘dopełniacz’
D. dôwôcz ‘celownik’
Wn. winowôcz ‘biernik’
Nrz. nôrzãdzôcz ‘narzędnik’
M. môlnik ‘miejscownik’
W. wòłôcz ‘wołacz’



UCHWÔLËNK NR 6/RJK/15 Z DNIA 20.11.2015 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ 

FLEKSJI KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje stosowanié pòstãpny fleksji kaszëbsczégò 
jãzëka:

I. DEKLINACJÔ 

1. Òdmiana jistników chłopsczégò ôrtu

Westrzód jistniów chłopsczégò ôrtu wëapartniwómë (1) òsobòwé żëwòtné, (2) nie- 
òsobòwé żëwòtné i (3) nieżëwòtné. 

Jistniczi òsobòwé żëwòtné

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba 
nazéwôcz – chto? co? chłop chłop-i
rodzôcz – kògò? czegò? chłop-a chłop-ów
dôwôcz – kòmù? czemù? chłop-ù, chłop-òwi chłop-óm
winowôcz – kògò? co? chłop-a chłop-ów
nôrzãdzôcz – z kògùm? z czim? chłop-ã chłop-ama
môlnik – ò kògùm? ò czim? chłopi-e chłop-ach
wòłôcz – ò! chłopi-e! chłop-i!

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. syn sën-owie
R. sën-a sën-ów
D. sën-owi sën-óm
Wn. sën-a sën-ów
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Nrz. sën-ã sën-ama
M. sëni-e sën-ach
W. sëni-e! sën-owie!

Jistniczi nieòsobòwé żëwòtné

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. lës lës-ë
R. lës-a lës-ów
D. lës-owi lës-óm
Wn. lës-a lës-ë
Nrz. lës-ã lës-ama
M. lës-u lës-ach
W. lës-u! lës-ë!

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. kóń kòni-e
R. kòni-a kòni-ów, kòn-i
D. kòni-owi, kòni-u kòni-óm
Wn. kòni-a kòni-ów
Nrz. kòni-ã kòni-ama
M. kòni-u kòni-ach
W. kòni-u! kòni-e!

Jistniczi nieżëwòtné

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. kòsz kòsz-e
R. kòsz-a kòsz-ów, -i
D. kòsz-owi, -u kòsz-óm
Wn. kòsz kòsz-e
Nrz. kòsz-ã kòsz-ama
M. kòsz-u kòsz-ach
W. kòsz-u! kòsz-e!
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przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. statk statcz-i
R. statk-a, -ù statk-ów
D. statk-òwi statk-óm
Wn. statk statcz-i
Nrz. statk-ã statk-ama
M. statk-ù statk-ach
W. statk-ù! statcz-i!

2. Òdmiana jistnika białgłowsczégò ôrtu

Westrzód jistników białgłowsczégò ôrtu wëapartniwómë: (1) te, chtërnëch témat kùń- 
czi sã cwiardim samòzwãkã (np. gãba), (2) na -k, -g (np. noga), (3) na -c, -dz, -cz, -ż 
(np. dësza), (4) na samòzwãczi miãtczé (np. zemia), (5) chtërne w nazéwôczu pòje-
dinczi lëczbë kùńczą się na -ô (np. rolô) i (6) na spółzwãk (np. mësz).

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. gãb-a gãb-ë
R. gãb-ë gãb-ów, gąb
D. gãbi-e gãb-óm
Wn. gãb-ã gãb-ë
Nrz. gãb-ą gãb-ama
M. gãbi-e gãb-ach
W. gãb-ò! gãb-ë!

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. nog-a nodż-i
R. nodż-i nog-ów, nóg
D. nodz-e nog-óm
Wn. nog-ã nodż-i
Nrz. nog-ą nog-ama
M. nodz-e nog-ach
W. nog-ò! nodż-i!
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przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. zemi-a zemi-e
R. zem-i, zemi-e zemi-ów
D. zem-i, zemi-e zemi-óm
Wn. zemi-ã zemi-e
Nrz. zemi-ą zemi-ama
M. zem-i, zemi-e zemi-ach
W. zemi-o! zemi-e!

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. rol-ô rol-e
R. rol-ë rol-ów, ról
D. rol-ë rol-óm
Wn. rol-ã rol-e
Nrz. rol-ą rol-ama
M. rol-ë rol-ach
W. rol-ô! rol-e!

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. stëdni-ô, stëdni-a stëdni-e
R. stëdn-i, stëdni-e stëdni-ów, stëdn-i
D. stëdn-i, stëdni-e stëdni-óm
Wn. stëdni-ã stëdni-e
Nrz. stëdni-ą stëdni-ama
M. stëdn-i, stëdni-e stëdni-ach
W. stëdni-ô! stëdni-e!

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. dësz-a dësz-e
R. dësz-ë dësz-ów, dësz
D. dësz-ë dësz-óm
Wn. dësz-ã dësz-e
Nrz. dësz-ą dësz-ama
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M. dësz-ą dësz-ach
W. dësz-o! dësz-e!

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. mësz mësz-ë
R. mësz-ë mësz-ów
D. mësz-ë mësz-óm
Wn. mësz mësz-ë
Nrz. mësz-ą mësz-ama
M. mësz-ë mësz-ach
W. mësz-o! mësz-ë!

3. Òdmiana jistników dzecnégò ôrtu

Westrzód jistników dzecnégò ôrtu wëapartniwómë: (1) z tematã kùńczącym sã cwiar-
dim samòzwãkã (np. wiodro), (2) z tematã kùńczącym sã na -k, -g (np. biczëskò), 
(3) jistniczi, chtërnë w nazéwôczu pòjedinczi lëczbë kùńczą sã na -é i chtërne mògą 
miec òdmianã jistnikòwą (np. żëcégò òbòk żëcô), (4) jistniczi, chtërnëch témat je 
rozszerzony infiksã -n- (np. semiã : siemienia) i (5) -c- (-t-) (celã : celãca : celãta).

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. wiodr-o wiodr-a
R. wiodr-a wiodr-ów
D. wiodr-u wiodr-óm
Wn. wiodr-o wiodr-a
Nrz. wiodr-ã wiodr-ama
M. wiodrz-e wiodr-ach
W. wiodr-o! wiodr-a!

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. biczësk-ò biczësk-a
R. biczësk-a biczësk-ów
D. biczësk-ù biczësk-óm
Wn. biczësk-ò biczësk-a
Nrz. biczësk-ã biczësk-ama



Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka   55

M. biczësk-ù biczësk-ach
W. biczësk-ò! biczësk-a!

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. serc-e serc-a
R. serc-a serc-ów, serc
D. serc-u serc-óm
Wn. serc-e serc-ów, serc
Nrz. serc-ã serc-ama
M. serc-u serc-ach
W. serc-e! serc-a!

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. zbòż-é zbòż-a
R. zbòż-égò, zbòż-ô zbòż-ów
D. zbòż-émù, zbòż-u zbòż-óm
Wn. zbòż-é zbòż-a
Nrz. zbòż-ã zbòż-ama
M. zbòż-u, zbòż-im zbòż-ach
W. zbòż-é! zbòż-a!

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. semi-ã semion-a
R. semieni-a semion-ów, semión
D. semieni-owi, semieni-u semion-óm
Wn. semi-ã semion-a
Nrz. semieni-ã semion-ama
M. semieni-u, semien-im semion-ach
W. semi-ã! semion-a!

przëpôdk pòjedinczô lëczba wielnô lëczba
N. celã celãt-a
R. celãc-a, celëc-a celãt-ów, celãt
D. celãc-u, celëc-u celãt-óm
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Wn. celã celãt-a
Nrz. celãc-ã, celëc-ã celãt-ama
M. celãc-u, celëc-u celãt-ach
W. celã! celãt-a!

4. Òdmiana znankòwników 

Pòjedinczô lëczba

przëpôdk chłopsczi ôrt białgłowsczi ôrt dzecny ôrt
N. młod-i młod-ô młod-é
R. młod-égò młod-i młod-égò
D. młod-émù młod-i młod-émù
Wn. młod-i, młod-égò młod-ą młod-é
Nrz. młod-im młod-ą młod-im
M. młod-im młod-i młod-im
W. młod-i! młod-ô! młod-é!

Wielnô lëczna

przëpôdk chłopskòpersonowi ôrt niechłopskòpersonowi ôrt
N. młod-i młod-é
R. młod-ëch młod-ëch 
D. młod-im młod-im
Wn. młod-ëch młod-é
Nrz. młod-ima młod-ima
M. młod-ëch młod-ëch
W. młod-i! młod-é!

W niejednëch fòrmach wielny lëczbë znankòwników, jaczich témat kùńczi sã na 
sz, ż, cz, dż, j, wëstãpùje kùnôszk -ich.

Pòjedinczô lëczba

przëpôdk chłopsczi ôrt białgłowsczi ôrt dzecny ôrt
N. snôż-i snôż-ô snôż-é
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R. snôż-égò snôż-i snôż-égò
D. snôż-émù snôż-i snôż-émù
Wn. snôż-i, snôż-égò snôż-ą snôż-é
Nrz. snôż-im snôż-ą snôż-im
M. snôż-im snôż-i snôż-im
W. snôż-i! snôż-ô! snôż-é!

Wielnô lëczba

przëpôdk chłopskòpersonowi ôrt niechłopskòpersonowi ôrt
N. snôż-i snôż-é
R. snôż-ich snôż-ich 
D. snôż-im snôż-im
Wn. snôż-ich snôż-é
Nrz. snôż-ima snôż-ima
M. snôż-ich snôż-ich
W. snôż-i! snôż-é!

Stopniowanié znankòwników dokònëje sã z pòmòcą kùnôszków -észi abò -szi. Np. 
proscészi abò prostszi, cwiardzészi abò cwiardszi, gãscészi abò gãstszi. Stopiéń nô- 
wëższi je bùdowóny przë pòmòcë prefiksu nô- dodôwónégò do fòrmë wëższégò 
stopnia: nôgrëbszi, nôzdrowszi.

5. Òdmiana òsobòwëch zamionów

Pòjedinczô lëczba

N. jô të
R. mie cebie, ce
D. mie tobie, cë, ce
Wn. mie, miã cebie, ce, cã
Nrz. mną tobą
M. mie cebie, tobie
W.  ̶ të!
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N. òn, (nen) òna, na òno, no
R. jegò, niegò, gò ji, ni jegò/niegò/gò, négò
D. jemù, mù ji jemù/mù, némù
Wn. jegò, gò jã, niã je, nie, no
Nrz. nim nią nim, nym
M. nim ni nim, nym
W.   ̶  ̶

Wielnô lëczba

N. më wa Wë
R. nas, naju, naji waju, waji Was
D. nóm, nama wama Wami, Wóm
Wn. nas was, waju Was
Nrz. nama wama Wami
M. nas was, waju Was
W.  ̶ wa! Wë!

   
N. òni òne, ne
R. jich, jejich jich, jejich, nich
D. jim, jima jim, jima
Wn. jich je
Nrz. nima, jima nima, jima
M. nich nich
W.  ̶   ̶

6. Òdmiana dosebnëch zamionów 

Pòjedinczô lëczba

przëpôdk chłopsczi ôrt białgłowsczi ôrt dzecny ôrt
N. naj, naj-i naj-ô naj-e
R. naj-égò naj-i naj-égò
D. naj-émù naj-i naj-émù
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Wn. naj, naj-i, naj-égò naj-ã naj-e
Nrz. naj-im naj-ą naj-im
M. naj-im naj-i naj-im
W. naj!, naj-i! naj-ô! naj-e!

Wielnô lëczba

przëpôdk chłopskòpersonowi ôrt niechłopskòpersonowi ôrt
N. naj-i naj-e
R. naj-ich naj-ich
D. naj-im naj-im
Wn. naj-i, naj-ich naj-e
Nrz. naj-ima naj-ima
M. naj-ich naj-ich
W. naj-i! naj-e!

7. Òdmiana wielników

Wielnik jeden òdmieniwô sã tak jak znankòwnik

przëpôdk chłopsczi ôrt białgłowsczi ôrt dzecny ôrt

N.

dw-aj, dw-aji  
[fòrma òsobòwô]
dw-a  
[fòrma nieòsobòwô]

dw-ie dw-a

R. dw-ùch
D. dw-ùma, dw-ùm
Wn. dw-ùch dwi-e dw-a
Nrz. dw-ùma
M. dw-ùch

W.

dw-aj!, dw-aji!  
[fòrma òsobòwô]
dw-a!  
[fòrma nieòsobòwô]

dwi-e! dw-a!
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przëpôdk chłopsczi ôrt białgłow-
sczi ôrt dzecny ôrt

N.
trz-ej, trz-eji [fòrma òsobòwô],
trz-ë [fòrma nieòsobòwô];
sztërz-ej, sztërz-eji, sztër-ë [òsobòwô]
sztër-ë [nieòsobòwô]

trz-ë;  
sztër-ë

trz-ë;  
sztër-ë

R. trz-ech; sztërz-ech
D. trz-ema; sztërz-ema

Wn. 
trz-ej, trz-eji [fòrma òsobòwô],
trz-ë [fòrma nieòsobòwô];
sztërz-ej, sztërz-eji, sztër-ë [òsobòwô]
sztër-ë [nieòsobòwô]

trz-ë;  
sztër-ë

trz-ë;  
sztër-ë

Nrz. trz-ema; sztërz-ema
M. trz-ech; sztërz-ech

W.
trz-ej, trz-eji [fòrma òsobòwô],
trz-ë [fòrma nieòsobòwô];
sztërz-ej, sztërz-eji, sztër-ë [òsobòwô]
sztër-ë [nieòsobòwô]

trz-ë;  
sztër-ë

trz-ë;  
sztër-ë

II. KÒNIUGACJÔ

1. Terny czas 

Òdmiana wëpòmòżnégò czasnika bëc w ternym czasu

òsoba pòjedinczô lëczba wielnô lëczba pòczestnô fòrma 
1. jô jem më jesmë, ma jesma  ̶
2. të jes wa jesta Wë jesce
3. òn, òna, òno je òni, òne są  ̶

Czasniczi w kaszëbsczim jãzëkù dzelą sã na sztërë karna, wedle kùnôszków w pier-
szi i drëdżi òsobie pòjedinczi lëczbë: I (-ã, -esz), II (-ã, -isz/-ysz), III (-óm, -ôsz),  
IV (-ém, -ész).

Karno I

òsoba pòjedinczô lëczba wielnô lëczba pòczestnô fòrma 

1. jô pisz-ã më pisz-emë,  
ma pisz-ema  ̶
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2. të pisz-esz wa pisz-eta Wë pisz-ece
3. òn, òna, òno pisz-e òni, òne pisz-ą  ̶

Karno II

òsoba pòjedinczô lëczba wielnô lëczba pòczestnô fòrma 

1. jô sedz-ã më sedz-ymë,  
ma sedz-yma  ̶

2. të sedz-ysz wa sedz-yta Wë sedz-yce
3. òn, òna, òno sedz-y òni, òne sedz-ą  ̶

Karno III

òsoba pòjedinczô lëczba wielnô lëczba pòczestnô fòrma 

1. jô spiéw-óm më spiéw-ómë,  
ma spiéw-óma  ̶

2. të spiéw-ôsz wa spiéw-ôta Wë spiéw-ôce
3. òn, òna, òno spiéw-ô òni, òne spiéw-ają  ̶

Karno IV

òsoba pòjedinczô lëczba wielnô lëczba pòczestnô fòrma 

1. jô jé-m më jé-më,  
ma jé-ma  ̶

2. të jé-sz wa jé-ta Wë jé-ce
3. òn, òna, òno jé òni, òne je-dzą  ̶

2. Czas ùszłi 

Czas ùszłi prosti

Pòjedinczô lëczba

òsoba chłopsczi ôrt białgłowsczi ôrt dzecny ôrt
1. jô miôł jô miała, jô mia  ̶

2. të miôł të miała, të mia  ̶

3. òn miôł òna miała, òna mia òno miało
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Wielnô lëczba

òsoba chłopskòpersonowi 
ôrt

niechłopskòpersonowi 
ôrt pòczestnô fòrma

1. më mielë, ma miała më miałë, ma miała  ̶ 
2. wa miała wa miała Wë mielë
3. òni mielë òne miałë  ̶ 

 
Czas ùszłi złożony

Pòjedinczô lëczba

òsoba chłopsczi ôrt białgłowsczi ôrt dzecny ôrt
1. jô jem czëtôł jô jem czëtała, jô jem czëta  ̶

2. të jes czëtôł të jes czëtała, të jes czëta  ̶

3. òn czëtôł òna czëtała, òna czëta òno czëtało

Wielnô lëczba

òsoba chłopskòpersonowi 
ôrt

niechłopskòpersonowi 
ôrt pòczestnô fòrma

1. më jesmë czëtelë/
czëtalë

më jesmë czëtałë
ma jesma czëtała  ̶

2. wa jesta czëtelë wa jesta czëtała Wë jesce czëtelë
3. òni czëtelë òne czëtałë  ̶

Czas ùszłi złożony (nowégò tipù)

Czas ùszłi, òsoblëwò dokònóny, twòrzony je przez dodanié znankòwnikòwégò mio-
noczasnika pasywnégò do pasowny fòrmë czasnika miec, tak tej, króm mòdła jô 
(jem) czëtôł mómë równoleżną fòrmã jô móm czëtóné. Jistnô jeleżnosc wëstãpùje  
w związkù z wëpòmòżnym czasnikã bëc i pòjedinczima czasnikama np.: jô, të, òn béł 
jachóny, òna bëła jachónô, më, òni bëlë jachóny, ma bëła jachóny itd.

òsoba pòjedinczô lëczba wielnô lëczba pòczestnô fòrma 
1. jô móm czëtóné më mómë czëtóné  ̶
2. të môsz czëtóné wa môta czëtóné Wë môce czëtóné
3. òn, òna, òno mô czëtóné òni, òne mają czëtóné  ̶
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Zaùszłi czas

Pòjedinczô lëczba

òsoba chłopsczi ôrt białgłowsczi ôrt dzecny ôrt
1. jô jem béł jachóny jô jem bëła jachónô  ̶
2. të jes béł jachóny të jes bëła jachónô  ̶
3. òn béł jachóny òna bëła jachónô òno bëło jachóné

Wielnô lëczba

òsoba chłopskòpersonowi 
ôrt

niechłopskòpersonowi 
ôrt pòczestnô fòrma

1. më jesmë bëlë jachóny më jesmë bëłë jachóné
ma jesma bëła jachóné  ̶

2. wa jesta bëlë jachóny wa jesta bëła jachóné Wë jesce bëlë 
jachóny

3. òni bëlë jachóny òne bëłë jachóné  ̶

3. Czas przińdny 

Czas przińdny złożony

Czas przińdny złożony twòrzi sã z pòmòcą pasowny fòrmë czasnika w czasu ùszłim 
abò nieòznacznika i czasnika bëc w pasowny fòrmie.

Pòjedinczô lëczba

òsoba chłopsczi ôrt białgłowsczi ôrt dzecny ôrt
1. jô bãdã pisôł jô bãdã pisała, jô bãdã pisa  ̶
2. të bãdzesz pisôł të bãdzesz pisała, të bãdzesz pisa  ̶
3. òn bãdze pisôł òna bãdze pisała, òna bãdze pisa òno bãdze pisało

Wielnô lëczba

òsoba chłopskòpersonowi 
ôrt

niechłopskòpersonowi 
ôrt pòczestnô fòrma

1. më bãdzemë piselë më bãdzemë pisałë
ma bãdzema pisała  ̶

2. wa bãdzeta piselë wa bãdzeta pisała wë bãdzece piselë
3. òni bãdą piselë òne bãdą pisałë  ̶
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Pòjedinczô lëczba

òsoba chłopsczi ôrt białgłowsczi ôrt dzecny ôrt
1. jô mdã miôł jô mdã miała  ̶
2. të mdzesz miôł të mdzesz miała  ̶
3. òn mdze miôł òna mdze miała òno mdze miało

Wielnô lëczba

òsoba chłopskòpersonowi 
ôrt

niechłopskòpersonowi 
ôrt pòczestnô fòrma

1. më mdzemë mielë më mdzemë miałë
ma mdzema miała  ̶

2. wa mdzeta mielë wa mdzeta miała Wë mdzece mielë
3. òni mdą mielë òne mdą miałë  ̶

Czas przińdny prosti

W czasu przińdnym prostim wëstãpùją leno dokònóné czasniczi. Kùnôszczi są taczé 
same jak w ternym czasu: zrobiã, zrobisz, zrobi... (zdrzë: dzél ò czasu ternym).

4. Zastrzegòwi spòsób

Zastrzegòwi spòsób twòrzi sã przë pòmòcë partiklë bë, chtërnã stôwiómë przeważno 
przed czasnikã w ùszłim czasu, np. jô bë zrobił, të bë zrobił, òn bë zrobił, òno bë 
zrobiło itd.

5. Rozkazowi spòsób

W kaszëbsczim jãzëkù rozkazowi spòsób je twòrzony przez dodanié do tématu cza-
snika ternégò czasu kùnôszka rozkazowégò spòsobù: -ôj, -i, -ë, - ø. Np. w 2. òsobie 
lëczbë pòjedinczi: dwigôj (< dwigac), sadôj (< sadac), dwigni (< dwignąc), sadni 
(< sadnąc) itd., abò przez ùżëcé fòrmë: sedz(ë) (< sedzec), jãcz(ë) (< jãczëc), gòni/
gòń itd.

Czasniczi ôrtu sedz, jãcz, grëz, bierz, mãcz sã, módl sã, ùcz sã itd., mògą téż 
mieć swòje dłëgszé fòrmë np.: sedzë, jãczë, grëzë, bierzë, mãczë sã, mòdlë sã, 
ùczë sã itd.
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òsoba pòjedinczô lëczba wielnô lëczba pòczestnô fòrma 

1.  ̶
sad-ôjmë, sad-ôjma,  
sad-nijmë, sad-nijma; 
sedz-më, sedz-ma, 
chcemë sadnąc 

 ̶

2. sad-ôj, sad-ni; 
sedz-ë, sedz(ë)

sad-ôjta, sad-nita; 
sedz-ëta, sedz-ta

sad-ôjce, sad-nice;
sedz-ëce, sedz-ce

3. niech sedzy; niech 
sadnie niech sedzą; niech sadną  ̶

Lëteratura
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łąbk, Rozmówki kaszubskie, Gdynia 1992, s. 276-291.
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UCHWAŁY
RADY

JĘZYKA
KASZUBSKIEGO



UCHWAŁA NR 1/RJK/15 Z DNIA 21.03.2015 R.  
W SPRAWIE STOSOWANIA SŁOWNICTWA  

ZWIĄZANEGO Z UBIOREM I MODĄ

Rada Języka Kaszubskiego proponuje stosowanie następującego słownictwa ka- 
szubskiego związanego z ubiorem i modą:

ÒGLOWÉ PÒZWË ÒBLECZËNKÙ
łach, łachman ‘łacha, -ë; kòdra, -ë’
odzież, ubiór ‘ruchna, -ów; òbleczenié, -égò, -ô; òblék, -ekù; ùbiór, -oru’
przyodziewek ‘przëòdzéwk, -ù’
szmaty, odzież (pogardl.) ‘szôtorë, -ów’ 

damski ‘białgłowsczi, -kô, -é; białczi, -é; białczën, -a, -o’
dziecięcy ‘dzecny, -ô, -é’ 
męski ‘chłopsczi, -kô, -é’
niemowlęcy ‘bibiątczën, -ëna, -ëno’ 

jesienny ‘jesénny, -ô, -é’
letni ‘latny, -ô, -é; latowi, -ô, -é’
przejściowy ‘przechòdny, -ô, -é’
wiosenny ‘zymkòwi, -ô, -é’ 
zimowy ‘zёmòwi, -ô, -é’ 

klasyczny ‘klasyczny, -ô, -é’ 
sportowy ‘spòrtowi, -ô, -é’

ÒBLECZENIA
alba ‘alba, -ë; ksãżé zgło, -égò -a; kòszëla do mszë, -ë’
apaszka ‘chùstka, -czi; apaszka, -czi’

baranica ‘1. barani kòżëch, -égò -a; 2. barankòwô czôpka, -i -czi’ 
bardotka ‘bardotka, -czi’
bejsbolówka ‘bejsbòlówka, -czi’
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berecik ‘beretk, -a’ 
beret ‘beret, -u; czôpk, -a’
bermudy ‘bermùdë, -ów’
bezrękawnik ‘bezrãkôwk, -a’
bielizna ‘bielëzna, -ë’
 bielizna funkcyjna ‘fùnkcyjnô bielëzna, -y -ë’
 bielizna osobista ‘persónowô bielëzna, -i -ë’
bikini ‘bikini’ 
biret ‘biret, -u’
biustonosz ‘piersnik, -a; bùsthalter, -tra; biustonosz, -a’ 
bluza ‘jaka, -czi; kabôtk, -a; jópa, -ë’
bluza dresowa ‘dresowô jaka, -i -czi’ 
bluza rozpinana ‘rozpinónô jaka, -y -czi’ 
bluza z kapturem ‘jaka z kapùzą’
bluza z polaru ‘jaka z pòlaru’
bluzka ‘bluzka, -czi; bluza, -ë; kabôtk, -a’
 bluzka z długim rękawem ‘bluzka z dłudżim rãkôwã’ 
 bluzka z krótkim rękawem ‘bluzka z krótczim rãkôwã’ 
body ‘bòdi’
bojówki ‘bòjówczi, -ów’
bokserki ‘bòkserczi, -ów’ 
bolerko ‘naremiénica, -ë; bòlerkò, -a’
budrysówka ‘bùdrisówka, -czi’

chinosy ‘chinosё, -ów’
chusta ‘chùsta, -ë’
chustka ‘chùstka, -czi’
 chustka na szyję ‘apaszka, -czi’
czapka ‘mùca, -ë; czôpka, -czi’
czapka z daszkiem ‘mùca z nёbą’
czepek ‘czepk, -a’
czepiec ‘czepc, -a’ 

drelich ‘drëlich, -a’
dresy ‘dresë, -ów’
dżinsy ‘dżinsë, -ów’
dżokejka ‘dżokejka, -czi; dżokejskô czôpka, -czi -czi’

fartuch ‘szërtuch, -a; fartuch, -a; szorc, -a’
fartuch rozpinany ‘rozpinóny fartuch, -égò -a’
fartuszek ‘szërtuszk, -a; fartuszk, -a’
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figi ‘fidżi, -gów; białgłowsczé bùksczi, -ich -ków’
fular ‘fùlôr, -ara’
futerko ‘kòżëszk, -a’ 
 futerko z lisów ‘kòżëszk z lёsów’
 futerko z królików ‘kòżëszk z trusów’ 
 futerko z norek ‘kòżëszk z norków’  
 futerko z nutrii ‘kòżëszk z nutriów’
 sztuczne futerko ‘sztëczny kòżëszk’ 
futro ‘kòżëch, -a; fùtro, -a’
 
garnitur ‘ancuch, -a; òbleczёnk, -ù’ 
garsonka ‘dwadzélowô sëknia, -i -i; garsónka, -czi’
getry ‘getrё, -ów’
golf ‘gòlf, -ù’ 
gorset ‘gòrset, -u; sznërówka, -czi’ 

halka ‘spódnik, -a; spódnica, -ë’

kabat, surdut ‘kabôt, -a’ 
kaftan damski ‘jópa, -ë’
kaftan męski ‘wãps, -a’
kaftanik ‘kabôtk, -a’
kalesony ‘spódné bùksё, -ëch -ów’
kamizela ‘westa, -ë’ 
kamizelka ‘liwk, -a; westka, -czi’
kapelusz ‘kłobùk, -a; kòper, -pra; czôpk, -a’
kardigan ‘kardigón, -ana’
kaszkiet ‘kaszket, -a’
kąpielówki ‘kąpielówczi, -ków; badejczi, -ków’
kiecka ‘kléd, -a; klédzëk, -a’ 
kolanówki ‘stréfle do kòlón, -ów’
kombinezon ‘kómbinézón, -ona’ 
kombinezon narciarski ‘pùrgòwi kómbinézón, -égò -onu’
komża ‘kòmżô, -ë’
kostium ‘kòstjim, -a’
kostium do pływania ‘kòstjim do płiwaniô / płiwaniégò’
 kostium dwuczęściowy do pływania ‘dwadzélowi kòstjim  
  do płiwaniô / płiwaniégò’ 
kostium teatralny ‘téatralny kòstjim, -égò -a’
koszula ‘kòszëla, -ë’
koszula biznesowa ‘biznesowô kòszëla, -i -ë’



Uchwały Rady Języka Kaszubskiego   71

koszula nocna ‘nocnica, -ë; nocnô kòszëla, -y -ë’
koszulka ‘kòszëlka, -czi’
koszulka dziecięca ‘dzecnô kòszëlka, -y -czi’ 
 koszulka polo ‘kòszëlka pòlo’
 koszulka sportowa ‘spòrtowô kòszëlka, -i -czi’
 koszulka do surfowania ‘kòszëlka do surfòwaniô / surfòwaniégò’
kożuch ‘kòżëch, -a’
kożuszek ‘kòżëszk, -a’
krawat ‘szlips, -a’
kurtka ‘kùrtka, -czi’
 kurtka dwustronna ‘dwastronnô kùrtka, -y -czi’
 kurtka narciarska ‘pùrgòwô kùrtka, -i -czi’
 kurtka przejściowa ‘przechòdnô kùrtka, -y -czi’
 kurtka puchowa ‘pùchòwô kùrtka, -i -czi’
 lekka kurtka ‘lëtewka, -czi’

leginsy ‘leginsë, -ów’

majtki ‘bùksczi, -ów; majtczi, -ów’ 
mała czarna ‘krótczi czôrny kléd, -égò -égò -a’
marynarka ‘wãps, -a; żakét, -u’
miś ‘sztëczny kòżëszk, -égò -a’
mitenki ‘mitenczi, -ków’
mufka ‘mùfka, -czi’ 
mundur ‘mùndur, -u’
mundurek szkolny ‘szkòłowi mùndurk, -égò -a’
muszka ‘mùszka, -czi’
musznik ‘mùsznik, -a’

ochraniacz ‘òchróniôcz, -acza’
 ochraniacze na kolana ‘òchróniôcz na kòlana’
 ochraniacze na łokcie ‘òchróniôcz na łokce’ 
ocieplacz ‘òcéplôcz, -acza’
 ocieplacz na nogi ‘òcéplôcz na nodżi’
 ocieplacz na ręce ‘òcéplôcz na rãce’
ogrodniczki ‘ògrodniczczi, -ków’
opaska ‘òbwiązka, -czi’

pajacyk ‘pajiczk, -a’
palto ‘mańtel, -tla; zymkòwi mańtel, -égò -tla’ 
panama ‘panama; kłobùk panama, -a’ 
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pareo ‘pareò’
parka ‘parka, -czi’
pas do pończoch ‘pas do stréflów, -a’
peleryna ‘pelerina, -ë; zarzëtnica, -ë’ 
pelerynka ‘pelerinka, -czi’ 
pelisa ‘pelisa, -ë’
peniuar ‘pena, -ë; pens, -a’ 
peruka ‘paruka, -czi’
pilotka ‘czôpka pilota, -czi; pilotka, -czi’
piżama ‘piżama, -ë’
płaszcz ‘mańtel, -tla; czidlón, -ona’
płaszcz wełniany ‘mańtel, -tla’
płaszcz przeciwdeszczowy ‘deszczowi mańtel, -égò -tla’ 
płaszcz puchowy ‘pùchòwi mańtel, -égò -tla’
podkoszulek ‘pòdkòszëlka, -czi’
podomka ‘szlafrok, -a’
podwiązka ‘pòdwiązka, -czi’
polo ‘pòlo’ 
ponczo ‘pònczo’ 
pończochy ‘stréfle, -ów; nogawice, -ów’
prochowiec ‘letczi mańtel, -égò -tla’ 
pulower ‘pòlówer, -wra, wełnik, -a’ 

rajstopy ‘rajtuzë, -ów; ridbùksë, -ów’
rajtuzy ‘rajtuzë, -ów’  
ramoneska ‘ramòneska, -czi’
rękawice ‘rãkawice, -ów’
 rękawice pięciopalcowe ‘piãcpalcowé rãkawice, -éch -ów’
 robocze rękawice ‘piãscówczi, -ów’

skarpety ‘stréfle, -ów’ 
 skarpety sportowe ‘spòrtowé stréfle, -ëch -ów’
spodenki ‘bùksczi, -ów’
 krótkie spodenki ‘krótczé bùksczi, -ich -ków’
spodnie ‘bùksë, -ów’
 spodnie materiałowe ‘materiałowé bùksë, -ëch -ów’
 spodnie skórzane ‘skórzané bùksë, -ëch -ów’
 spodnie zamszowe ‘zamszôczi, -ków’
 spodnie treningowe ‘treningòwé bùksë, -ëch -ów’
spódnica ‘czitel, -tla’
 spódnica bananowa ‘bananowi czitel, -égò -tla’
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 spódnica bombka ‘bómbka czitel, -czi -tla’
 spódnica maksi ‘maksy czitel’
 spódnica marszczona ‘gùbòwóny czitel, -égò -tla’
 spódnica midi ‘midi czitel’
 spódnica mini ‘mini czitel’
 spódnica plisowana ‘plisowóny czitel, -égò -tla’
 spódnica rozkloszowana ‘zwònowati czitel, -égò -tla’
 spódnica ołówkowa ‘òłówkòwi czitel, -égò -tla’
 spódnica trapezowa ‘trapezowi czitel, -égò -tla’
 szkocka spódnica ‘szotlandzczi czitel, -égò -tla’
stopki ‘stopczi, -ków’
stringi ‘strindżi, -gów’
strój ‘òbleczënk, -a; kòstjim, -a’
strój gimnastyczny ‘gimnasticzny kòstjim, -égò -a’
strój ludowy ‘lëdowi òbleczënk, -égò -ù’ 
strój pływacki, strój do kąpieli ‘kòstjim do płiwaniô / płiwaniégò’ 
strój narodowy ‘nôrodny òbleczënk, -égò -ù’ 
strój sportowy ‘spòrtowi òbleczënk, -égò -ù; spòrtowi kòstjim, -égò -ù’
suknia ‘kléd, -a; sëknia, -i’
 suknia balowa ‘balowô sëknia, -i -i’ 
 suknia ślubna ‘slëbnô sëknia, -y -i; zdôwnô sëknia, -y -i’
sukienka ‘klédzëk, -a; sëczenka, -czi’
 długa sukienka ‘dłudżi kléd, -égò -a’  
 sukienka dżinsowa ‘dżinsowi kléd, -égò -a’
 sukienka etui ‘kléd etui’
 sukienka koktajlowa ‘kòktajlowi kléd, -égò -a’  
 sukienka koszulowa ‘kòszëlowi kléd, -égò -a’
surdut ‘karwôtka, -czi’
sweter ‘cwéter, -tra; jaka, -czi’
 sweter rozpinany ‘rozpinóny cwéter, -égò -tra; rozpinónô jaka, -y -czi’
 sweter z dekoltem w serek ‘cwéter / jaka z trzënórtnym dekòltã’ 
sweterek ‘cwéterk, -a; jaczka, -czi’
szal ‘szal, -a’
szalik ‘szalk, -a’ 
 szalik-komin ‘kòminowi szalk, -égò -a; kòmin-szalk’
szarawary ‘szarawarë, -ów’
szlafrok ‘szlafrok, -a; nocónka, -czi’
szmizjerka ‘kòszëlowi kléd, -égò -a’
szorty ‘krótczé bùksë, -ich -ów; szortë, -ów’
szorty kąpielowe ‘bùksczi do płiwaniô / płiwaniégò, -ków’
szuba ‘kòżëch, -a; kòżëszk, -a’
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śliniak, śliniaczek ‘slëniôk, -a; szlapka, -czi’ 
śpioszki ‘spioszczi, -ków’

tankini ‘tankini’ 
toczek ‘môłi kłobùk, -égò -a; toczk, -a’ 
toga ‘toga, -dżi’ 
top ‘top, -ù’
trencz ‘tréncz, -a’
T-shirt ‘T-shirt, -a’
 T-shirt z nadrukiem ‘T-shirt z nadrёkã’
tunika ‘tunika, -czi’  

welon ‘szlejer, -jra’ 
wiatrówka ‘lëtewka, -czi’
woalka ‘wòalka, -czi; mrzeżónka, -czi’ 

żakiet ‘żakét, -a; kabôtk, -a’ 



UCHWAŁA NR 2/RJK/15 Z DNIA 13.05.2015 R.  
W SPRAWIE STOSOWANIA SŁOWNICTWA  

ZWIĄZANEGO Z RZECZAMI OSTATECZNYMI

Rada Języka Kaszubskiego proponuje stosowanie następującego słownictwa 
związanego z rzeczami ostatecznymi:

abaddon, zob. szeol ‘abaddón; òb. szeòl’
apokatastazja ‘apòkatastazjô, -zji’  

benedykcja ‘benedikcjô, -cji’
biała pani ‘biôłô pani, -i -i’
błogosławieństwa ‘błogòsławieństwa, -ów’

cenotaf ‘cenotaf, -ù’
cmentarz ‘smãtôrz, -a’
czyściec ‘czisc, -a, lok. cziszcz, -a’ 
czyśćcowy, -a, -e ‘cziscowi, -ô, -é’

denat ‘denat, -a’
denatka ‘denatka, -czi’

egzekwie ‘egzekwie, -ów’
ekstaza ‘ekstaza, -ë’
Ereb ‘Ereb, -ù’ 
eschatologia ‘eschatologiô, -ii’
eschatologiczny ‘eschatologiczny, -ô, -é’
eutanazja ‘eùtanazjô, -ji’

gehenna ‘gehenna, -ë’

Hades ‘Hades, -u’

kirkut ‘kirkùt, -u’
klepsydra ‘ògłos smiercë, klepsydra, -ë’
konać ‘kònac’
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kostnica ‘kòstnica, -ë’
kostucha ‘kòstëcha, -ë’
kremacja ‘kremacjô, -cji’
krematorium ‘krematorium’
kurhan ‘grobnica (JT), -ë, kùrhón, -a’

letarg ‘letarg, -ù’

mauzoleum ‘maùzoleùm’
mistyk ‘mistik, -a’
mistyka ‘mistika, -czi’
mizerykordia ‘mizerikòrdia, -ie, -ii’
mogiła ‘mòdziła, -ë, grobny ùsëp, -égò, -ù’
mora ‘mòra, -ë’

nekrolog ‘nekrolog, -ù’
nekropolia ‘nekropòliô, -ie, -ii’
niebo ‘niebò, -a’
nieboszczka ‘niebòszczëca, -ë’
nieboszczyk ‘niebòszczëk, -a’ 
nieszpory żałobne ‘niszpór, -òru; żałobné niszpòrë, -ëch -ów’

ogień nieugaszony ‘nieùgaszóny òdżin, -égò ògnia’
Orkus ‘Òrkùs, -a’
otchłań ‘òtchłaniô, -i’

panichida ‘panichida, -ë’
paruzja ‘paruzjô, -je, -ii’
piekło ‘piekło, -a’
piramida ‘piramida, -ë’
pogrzeb ‘pògrzéb, -ebù’
pokłon ‘pòkłón, -onu’
poświęcenia ‘pòswiãcenia, -ów’
predestynacja ‘predestinacjô, -ie, -ji’
przeznaczenie ‘przeznaczenié, -égò/ -ô’

resztki ‘resztczi, -ków’
rzeczy ostateczne ‘òstateczné rzeczë, -ëch -i’

samobójca ‘sãzabijca, -cë’
samobójczyni ‘sãzabijnica, -cë’
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samobójstwo ‘sãzabijstwò, -a’
sarkofag ‘sarkòfag, -ù’
sąd ostateczny ‘òstateczny sąd’
skon ‘skòn, -u’
stygmatyczka ‘stigmaticzka, -czi’
stygmatyk ‘stigmatik, -a’ 
szczątki ‘zaòstałoscë, -ów’
szeol ‘szeòl, -u; zob. abaddón’

śmierć ‘smierc, -ë’

topielec ‘topiélc, -a’
trup ‘trup, -a’

umarła ‘ùmarłô, -łi’
umarły ‘ùmarłi, -égò’ 
upiór ‘òpi, -égò; wieszczi, -égò’

Walhalla ‘Walhalla, -ë’
wampir ‘wampir, -a’
wisielec ‘wisélc, -a’

zaklęcie ‘zarzeczenié, -égò, -ô’
zgon ‘skònanié, -égò / -ô; ùmercé, -égò / -ô’
zwłoki ‘zwłoczi, -ków; cało ùmarłégò, -a -égò’



UCHWAŁA NR 3/RJK/15 Z DNIA 26.06.2015 R.  
W SPRAWIE STOSOWANIA SŁOWNICTWA  

ZWIĄZANEGO Z TERMINAMI MUZYCZNYMI  
– LITERY C–F

Rada Języka Kaszubskiego proponuje do stosowania następujące słownictwo 
związane z terminami muzycznymi – litery c–f:

c-moll ‘c-mòll’
C-dur ‘C-dur’
calando ‘scëszającë, corôz pòmali i cëszi’
cała nuta ‘całô nóta’
całotonowa skala ‘całotónowô skala’
cały ton ‘całi tón’
campanelli ‘zwónczi’
canon ‘kanón’
cantata ‘kantata’
cantica ‘kanticzi’
canto ‘spiéw’
canzone lub canzona ‘spiéwka, frantówka, piesniô, chòranka’
capriccioso ‘ze szpòrtã’
carillon ‘karno zwònów’
cavatina ‘piesniô’
celesta; czelesta ‘czelesta’
cello; czelo ‘wiolonczela, czelo’
cembalo ‘klawesyn, klawicymbôł’
Ces, ces ‘Ces, ces’
Ces-dur ‘Ces-dur’
Ceses, ceses ‘Ceses, ceses’
cezura ‘lëftowô paùza, cezura’
chanson ‘spiéwa’
charleston ‘czarlstón; charleston’
chiuso ‘zamkłi’
chodzony ‘chòdzony’
chopinowski akord ‘szopenowsczi akòrd’
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chorał gregorianski ‘grégòriańsczi chòrôł’
chorał protestancki ‘protestatncczi chòrôł’
chordofony ‘chòrdofónë, strënowé instrumentë’
choreografia ‘chòreògrafiô’
chór ‘chùr’
chromatyczna skala ‘chromaticznô skala’
chromatyczne znaki ‘chromaticzné znaczi’
chromatyka ‘chromatika’
Cis, cis ‘Cis, cis’
Cis-dur ‘Cis-dur’
Cisis, cisis ‘Cisis, cisis’
cis-moll ‘cis-mòll’
coda ‘kùnôszk’
comodo ‘wëgódno’
con ‘z, zez’
concerto ‘kòncert’
concerto grosso ‘wiôldżi kòncert’
contra ‘procëm
coperto ‘nakrëti’
corda ‘strëna’
cornetto ‘kòrnét’
corno ‘róg’
coro ‘chùr’
credo ‘wierzã’
crescendo ‘corôz głosni’
cygańskie skale ‘cëgańsczé skale’
cymbałki ‘cymbałczi’
cymbały ‘cymbałë’
cytra ‘cytra’
czardasz ‘czardasz’
czastuszki ‘czastuszczi’
czelesta; celesta ‘czelesta’
czelo; cello ‘wiolonczela’
czterogłosowy układ ‘sztërëgłosowi ùkłôd, ùłożënk’
czynele ‘talerze’

ćwierćton ‘wierteltón’
ćwierćtonowa muzyka ‘wierteltónowô mùzyka’

D, d ‘D, d’
d-moll ‘d-mòll’
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D-dur ‘D-dur’
da capo ‘òd pòczątkù’
danza ‘tuńc’
deciso ‘zdecydowóno, dzyrskò’
decrescendo ‘scësziwającë’
decybel ‘decybel’
decyma ‘decyma’
decymola ‘decymòla’
delicato, delicatamente ‘subtelno, miãtkò’
Des, des ‘Des, des’
Des-dur ‘Des-dur’
Deses, deses ‘Deses, deses’
detache ‘òderwóny’
detonowanie ‘nieczësti spiéw’
dęta orkiestra ‘dãtô òrkestra’
dęte instrumenty ‘dãté instrumentë’
diabolus in musica; tryton ‘„diôbéł w mùzyce”; tritón’
diapason ‘przez wszëtczé strënë, czëstô òktawa’
diatoniczna skala ‘diatonicznô skala’
diatoniczne instrumenty ‘diatoniczné instrumentë’
diminuendo ‘corôz mni i cëszi’
Dis, dis ‘Dis, dis’
Disis, disis ‘Disis, disis’
div. lub divisi ‘pòdzeloné’
divertimento ‘serenada’
dixieland ‘dixiland’
dobosz ‘bãbnista’
dodane linie ‘dodóné linie’
dodana seksta ‘dodónô seksta’
dodekafonia ‘dodekafóniô’
dolce ‘słodkò’
dominanta ‘dominanta’
dominantowe akordy ‘dominantowé akòrdë’
domra ‘domra’
doppio ‘dëbelt’
Dopplera efekt ‘efekt Dopplera’
dorycka skala ‘dorickô skala’
dramat muzyczny ‘mùzycznô drama’
drammatico ‘dramaticzno’
drewniane instrumenty ‘drzéwiané instrumentë’
druk muzyczny ‘mùzyczny drëk’
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drumla ‘drumla’
dudnienie ‘hòlowanié’
dudy ‘dudë’
duet ‘duet’
dumka ‘dumka’
duodecyma ‘duòdecyma’
duola ‘duòla’
dur ‘dur’
durowy trójdźwięk ‘durowi trójzwãk, cwiardi trójzwãk’
dyminucja ‘zmniészenié’
dynamika ‘dinamika’
dyrygent ‘dirigent’
dyrygentura ‘dirigentura’
dyrygowanie ‘dirigòwanié’
dysonans ‘niezgódno brzëmiący; disonans’
dyszkant ‘diszkant’
dzwony ‘zwònë’
dzwony orkiestrowe ‘òrkestrowé zwònë’
dźwięk ‘zwãk’
dźwięk prowadzący ‘prowadzący zwãk’
dźwięki obce ‘cëzé zwãczi’

E, e ‘E, e’
E-dur ‘E-dur’
e-moll ‘e-mòll’
echo ‘pòmión’
Eis, eis ‘Eis, eis’
Eisis, eisis ‘Eisis, eisis’
ekspozycja ‘ekspòzycjô, pierszé przedstawienié, pierszi przedstôwk’
elegia ‘elegiô’
elektroakustyka ‘elektroakùstika’
elektroniczna muzyka ‘elektronicznô mùzyka’
elektryczne instrumenty, elektrofony ‘elektroniczné instrumentë, elektrofònë’
emisja głosu ‘emisjô głosu’
energico ‘dzyrskò’
enharmonia ‘enharmónia’
enharmoniczne dźwięki ‘enharmóniczné zwãczi’
ensemble ‘karno’
eolska skala ‘eòlskô skala’
Es-dur ‘Es-dur’
es-moll ‘es-mòll’
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Eses, eses ‘Eses, eses’
espressivo ‘wërazno’
estetyka muzyczna ‘mùzycznô estetika’
etiuda ‘etiuda’
etnografia ‘etnografiô’
etnologia muzyczna ‘mùzycznô etnologiô’

f ‘f’
fa ‘fa’
fagot ‘fagòt’
faktura ‘faktura’
falset ‘falset’
fandango ‘fandangò’
fanfara ‘fanfara’
fantazja ‘fantazjô’
favola in musica ‘bôjka w mùzyce’
favori ‘ùlubiony, -ô, -é, ùlëdóny, -ô, -é’
F-dur ‘F-dur’
fermata ‘zatrzimanié’
feroce ‘dzëwò, dzëkò, zawzãto’
Fes, fes ‘Fes, fes’
Fes-dur ‘Fes-dur’
figuracja ‘figùracjô’
filharmonia ‘filharmónia’
finalis ‘kùńcowi’
Fis, fis ‘Fis, fis’
Fis-dur ‘Fis-dur’
Fisis, fisis ‘Fisis, fisis’
fis-moll ‘fis-mòll’
flautato ‘flrtowò; na ôrt flétë / flétu’
flauto ‘flét / fléta’
flet ‘flét / fléta’
fletnia Pana ‘flétniô Pana’
fokstrot ‘fókstrot’
folklor muzyczny ‘mùzyczny fòlklor; mùzycznô lëdowizna’
fon ‘fòn’
fonia ‘fòniô’
fonograf ‘fònograf’
forma muzyczna ‘mùzycznô fòrma’
formanty ‘fòrmantë’
forte (f) ‘głosno (g)’
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fortissimo (ff) ‘baro głosno (bg)’
forte-piano ‘głosno i zarô cëchò’
forzando, forzato ‘narôz mòcni’
fraza ‘fraza’
frullato ‘cwiérzkającë’
frygijska skala ‘frigijskô skala’
fuga ‘fùga’
fujarka ‘piszczówka, gwizdówka’
funebre ‘żałobno, smùtno’
funkcja harmoniczna ‘harmónicznô fùnkcjô’
fuocoso ‘z ògniã’
furioso ‘dzëkò, dzëwò, pòriwno’



UCHWAŁA NR 4/RJK/15 Z DNIA 20.11.2015 R.  
W SPRAWIE STOSOWANIA SŁOWNICTWA  

ZWIĄZANEGO Z TERMINAMI GEOGRAFICZNYMI

Radza Języka Kaszubskiego proponuje następujące słowictwo kaszubskie zwią-
zane z terminami geograficznymi:

abisal ‘abisal, -u’
abrazja ‘abrazjô, -ji; pòdmiwanié brzegù, -ô / -égò ~’
absorpcja ‘absorbcjô, -ji’ 
adiabata ‘adiabata, -ë’  
aglomeracja ‘aglomeracjô, -ji’
aktywność Słońca ‘aktiwnosc / aktiwnota Słuńca, -ë / -ë ~’
akwen ‘akwen, -u’
aluwium ‘aluwium’ 
amplituda temperatury ‘amplituda ceplëznë / temperaturë, -ë ~’
anekumena ‘anekùmena, -ë’
antropopresja ‘antropòpresjô, -ji’  
antycyklon; wyż baryczny ‘anticyklón, -onu; bariczny wiż, -égò wëżu’ 
antyklina ‘antiklina, -ë’  
antypasat ‘antipasat, -u’
antypody ‘antipòdë, -ów’
aplit ‘aplit, -u’
apogeum ‘apògeùm’
archipelag ‘archipelag, -ù’
asteroid ‘asteroid, -u’  
astronomia ‘astronomiô, -ii’
atlas ‘atlas, -u’
atmosfera ‘atmòsfera, -ë, wiodrowina, - ë’
 warstwy atmosfery ‘warstwë / szëchtë atmòsferë’
  troposfera ‘tropòsfera, -ë’
  tropopauza ‘tropòpaùza, -ë’
  stratosfera ‘stratosfera, -ë’
  ozonosfera ‘òzonosfera, -ë’
  stratopauza ‘stratopaùza, -ë’
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  mezosfera ‘mezosfera, -ë’
  mezopauza ‘mezopaùza, -ë’
  jonosfera ‘jonosfera, -ë’
  termosfera ‘termòsfera, -ë’
  egzosfera ‘egzosfera, -ë’
atol ‘atol, -u’
autochton ‘aùtochtón, -a’
azymut ‘azymùt, -u’
 geograficzny ‘geògraficzny, -égò’
 magnetyczny ‘magneticzny, -égò’

bagno ‘błoto, -a; trzãsawiskò, -a; bagno, -a’
barograf ‘barograf, -ù’ 
barometr ‘barométer, -a’ 
barysfera ‘jądro -a zemi, barisfera, -ë’ 
bental ‘bental, -u; mòrsczé dno, -égò dna’
biegun ‘biegùn, -a; dżib, dżëbù’
 magnetyczny ‘magneticzny, -égò’
 niebieski ‘niebiesczi, -égò’
 ziemski ‘zemsczi, -égò’
 zimna ‘zëmna’
biom ‘biom, -ù’
biosfera ‘biosfera, -ë’
błyskawica ‘łiskawica, -ë; môłniô, -i’ 
brekcja ‘brekcjô, -ji; druzgòt, -u; òkrësznik, -a’  
bryza ‘briża, -ë; briga, -dżi; briza, -ë’
 bryza dzienna ‘dzénnô briża / briga / briza’ 
 bryza lądowa ‘lądowô briża / briga / briza’ 
 bryza morska ‘mòrskô briża / briga / briza’ 
 bryza nocna ‘nocnô briża / briga / briza’
burza ‘grzëmòt, -u; krzëkwa, -ë; bùrzô, -ë; gromówka, -czi’ 

ciało niebieskie ‘cało niebiesczé, -a -égò’
chmura ‘chmùra, -ë; blóna, -ë; òbłok, -ù’
 podział chmur ‘pòdzél chmùrów / blónów / òbłoków’
 1. ze względu na wysokość występowania ‘wedle wësokòscë wëstãpòwaniô’
  niskie ‘nisczé, -ich’
   stratocumulus ‘stratocumulus; chmùra kłãbiasto-warstwòwô’
   stratus ‘stratus; chmùra warstwòwô’
  niskie z cechami budowy pionowej ‘nisczé ze znankama pionowi bùdowë’
   nimbostratus ‘nimbostratus; chmùra deszczowô abò sniegòwô’
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   cumulus ‘cumulus; chmùra kłãbiastô’
   cumulus fractus ‘cumulus fractus; chmùra kłãbiastô rozpadłô’
   cumulus humilis ‘cumulus humilis; chmùra dobri pògòdë / 
    ~ dobrégò wiodra’
   cumulus mediocris ‘cumulus mediocris; chmùra kłãbiastô rozcygłô’
  niskie o wyraźnych cechach budowy pionowej ‘nisczé z wëdatnyma  
   znankama pionowi bùdowë’
   cumulus ‘cumulus; chmùra kłãbiastô’
   cumulus congestus ‘cumulus congestus; chmùra kłãbiastô wëpiãtrzonô’
   cumulonimbus ‘cumulonimbus; chmùra kłãbiasto-deszczowô’
  średnie ‘strzédné, -ëch’
   altostratus ‘altostratus; chmùra strzédnô warstwòwô’
   altocumulus ‘altocumulus; chmùra strzédnô kłãbiastô’
   altocumulus lenticularis ‘altocumulus lenticularis; chmùra strzédnô  
    kłãbiastô soczewkòwô’
  wësoczé ‘wësoczé, -ich’
   cirrus ‘cirrus; chmùra pierzastô’
   cirrostratus ‘cirrostratus; chmùra pierzasto-warstwòwô’
   cirrocumulus ‘cirrocumulus; chmùra pierzasto-kłãbiastô; barank’
 2. ze względu na kształt ‘wedle sztôłtu’
  kłębiaste ‘kłãbiasté / skłãbioné’
  pierzaste ‘pierzasté / letczé’
  warstwowe ‘szëchtowé’
 3. ze względu na budowę ‘wedle bùdowë’
  rozciągłe w poziomie ‘rozcygłé w szérz’
  rozbudowane pionowo ‘rozbùdowóné pionowò’
 4. ze względu na sposób powstawania ‘wedle spòsobù pòwstaniô’
  falowe ‘falowé’
  frontowe ‘frontowé’
  konwekcyjne ‘kònwekcyjné’
ciek wodny ‘cek wòdny, -ù -égò
cieplica; terma ‘cepłé zdroje, -ëch -ów’
cieśnina ‘cesnina, -ë, zwãżëna, -ë’
ciśnienie atmosferyczne ‘atmòsfericzné cësnienié, -égò -ô / -égò’
cyklon ‘cyklón, -onu’
cyrkulacja atmosferyczna ‘atmòsfericznô cyrkùlacjô, -y -ji’
czarna dziura ‘czôrnô dzura, -y -ë’
czas strefowy ‘czas strefòwi, -u -égò’
czas urzędowy ‘czas ùrzãdowi, -u -égò’
części świata ‘dzéle swiata, -ów ~’
 Afryka ‘Afrika, -czi’
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 Ameryka ‘Amerika, -czi’
 Antarktyda ‘Antarktida, -ë’
 Australia i Oceania ‘Aùstralia i Òceaniô, -ii i -ii’
 Azja ‘Azjô, -ji’
 Europa ‘Eùropa, -ë’

delta ‘delta, -ë’
demografia ‘demògrafiô, -ii’
demograficzny niż ‘demògraficzny niż, -égò -u’
demograficzny wyż ‘demògraficzny wiż, -égò wëżu’
depresja ‘òbniżëna, -ë; wlëga, -dżi; depresjô, -i’ 
deszcz ‘deszcz, -u’
 deszcz marznący ‘miarznący, -égò’
 kwaśny deszcz ‘kwasny, -égò’
 żółty deszcz ‘żôłti, -égò’
 zenitalny ‘zenitalny, -égò’
diagram klimatyczny ‘klimaticzny diagram, -égò -ù’
długość geograficzna ‘długòsc geògrafnô / geògraficznô, -ë -y / -y’
doba ‘doba, -ë; dzéń i noc, dnia i nocë’
dolina ‘dolëna, -ë / dolëzna, -ë; wlëga, -dżi’
dopływ ‘dopłiw, -ëwù’
dorzecze ‘dorzéczé, -a; òbéńda -ë rzéczi, rzéka z dopłiwama’ 
działy gospodarki ‘ôrtë / gałązë gòspòdarczi, -ów / -ów ~’
 przemysł ‘przerobina, -ë; przemësł, -u’ 
 rolnictwo ‘gbùrzëzna, -ë’
 handel ‘hańdel, hańdlu’
 budownictwo ‘bùdowizna, -ë’
 usługi ‘ùsłëdżi, -gów’
 transport ‘przewòzënk, -ù; transpòrt, -u’
 łączność ‘łącznosc, -ë’
dzieje Ziemi ‘dzeje Zemi, -ów ~’
 podział dziejów Ziemi (ery, okresy, epoki, piętra) ‘pòdzél dzejów Zemi  
  (erë, cządë, epòczi, piãtra / szëchtë’
dzień ‘dzéń, dnia’
dzień polarny ‘pòlarny dzéń, -égò dnia’
dziura ozonowa ‘òzonowô dzura, -i -ë’

ekliptyka ‘ekliptika, -czi’
ekumena ‘ekùmena, -ë’ 
elipsoida obrotowa ‘òbrotowô elipsoida, -i -ë’
emigracja ‘emigracjô, -ji’
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endemit ‘endemit, -u’ 
enklawa ‘enklawa, -ë’
epejroforeza (wędrówka kontynentów) ‘epejrofòreza, -ë (przemieszcziwanié 
kòntinentów)’
epejrogeneza ‘epejrogeneza, -ë’
epicentrum ‘epicentrum’
era ‘era, -ë’
 ery ziemi ‘erë zemi, -ów ~’
  archik ‘archajik, -ù’
  proterozoik ‘proterozojik, -ù’
  paleozoik ‘paleòzojik, -ù’
  mezozoik ‘mezozojik, -ù’
  kenozoik ‘kenozojik, -ù’
erozja ‘erozjô, -ji; rozpôd, -adu’
estuarium ‘estuarium’
Europa ‘Eùropa, -ë’
eutrofizacja ‘eùtrofizacjô, -ji’  

fala ‘wała, -ë; fala, -ë’
 samotna, tsunami ‘samòtnô, -y; tsunami’
 sejsmiczna ‘sejsmicznô, -y’
faleza; klif ‘faleza, -ë; klif, -ù’
fałd ‘fałda, -ë; zadżib, -ëbù’
faza górotwórcza ‘górotwórczô faza, -czi -ë’
fazy księżyca ‘fazë miesąca, -ów ~’
 nów ‘nów, nowù’
 pierwsza kwadra ‘pierszô kwadra, -i -ë’
 druga kwadra ‘drëgô kwadra, -dżi -ë’
 pełnia ‘pełniô, -i’
 trzecia kwadra ‘trzecô kwadra, -y -ë’
 czwarta kwadra, kwadra ostatnia ‘czwiôrtô kwadra, -i -ë; òstatnô kwadra, -y -ë’
field ‘field, -u’
fiord ‘fiord, -u’
firn ‘firn, -u’
flisz ‘flisz, -u’
formacja roślinna ‘roscënowô fòrmacjô, -i -ji’
fotosfera ‘fòtosfera, -ë’
front atmosferyczny ‘front atmòsfericzny, -égò -u’

galaktyka ‘galaktika, -czi’
gejzer ‘gejzer, -u’ 
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geodezja ‘geòdezjô, -ji’
geodeta ‘geòdeta, -ë’
geografia ‘geògrafiô, -ii’
 ~ fizyczna ‘fizycznô geògrafiô, -y -ii’
  biogeografia ‘biogeògrafiô, -ii’
  geografia gleb ‘geògrafiô zemi /gruńtu, -ii ~’
  geologia ‘geòlogiô, -ii’
  geomorfologia ‘geòmòrfòlogiô, -ii’
  glacjologia ‘glacjologiô, -ii’
  hydrografia ‘hidrografiô, -ii’
  hydrologia ‘hidrologiô, -ii’
  kartografia ‘kartografiô, -ii’
  klimatologia ‘klimatologiô, -ii’
  oceanografia ‘òceanografiô, -ii’
 ~ społeczno-gospodarcza ‘spòłeczno-gòspòdarczô geògrafiô, -czi -ii’
  komunikacji ‘kòmùnikacji’
  kultury ‘kùlturë’
  ludności ‘lëdztwa’
  osadnictwa ‘zasedleniô’
  przemysłu ‘przerobinë’
  rolnictwa ‘gbùrzëznë’
  turystyki ‘turisticzi’
  usług ‘ùsłëgów’
gleba ‘zemia, -i; gruńt, -u; gleba, -ë’
 systematyka gleb ‘systematika zemiów / gruńtów / glebów’
  inicjalne ‘inicjalné, -ëch’
  słaboukształtowane ‘słabòùsztôłtowóné, -ëch’
  brunatnoziemne ‘brunozemné, -ëch’
  rdzawoziemne ‘dërdzawòzemné, -ëch’
  płowoziemne ‘płowòzemné, -ëch’
  bielicowe ‘bielëcowé, -ëch; bielëce, -ów’
  czarnoziemne ‘czôrnozemné, -ëch’
  glejoziemne ‘mòdrzéniowé, -ëch’
  vertisole ‘wertisole, -ów’
  organiczne ‘òrganiczné, -ëch’
  antropogeniczne ‘antropògeniczné, -ëch’
 ogólny podział gleb ‘òglowi pòdzél glebów’
  strefowe ‘strefòwé, -ëch’
  astrefowe ‘astrefòwé, -ëch’
głaz narzutowy; eratyk ‘naniosłi / narzutowi kam /òksëp, -égò / -égò -a / -ù;  
 eratik, -ù’
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gorące źródło ‘gòrącé zdrzódło, -égò -a’
góra ‘góra, -ë’
góry ‘górë, -ów’
 rodzaje gór ‘ôrtë górów’
  fałdowe ‘fałdowé, -ëch’
  wulkaniczne ‘wùlkaniczné, -ëch’
  zrębowe ‘srãbòwé, -ëch’
granica ‘grańca, -ë’
 liniowa ‘liniowô, -i’
 strefowa ‘strefòwô, -i’
granica / linia wiecznego śniegu ‘grańca / liniô wiecznégò sniegù, -ë / -ii ~’
gwiazda ‘gwiôzda, -ë’
gwiazdozbiór ‘gwiôzdozbiór, -oru; kònstelacjô, -ji’

halit; sól kamienna ‘halit, -u; sól kamiennô, -ë -y’
hektopaskal (hPa) ‘hektopaskal, -a’
hipocentrum sejsmiczne ‘sejsmiczné hipòcentrum, -égò ~’
horyzont ‘widnokréz, -u; widnik, -a; hòrizont, -u’
hydrologia ‘hidrologiô, -ii’
 działy hydrologii ‘dzéle hidrologii’
  ekohydrologia ‘ekòhidrologiô, -ii’
  glacjologia ‘glacjologiô, -ii’
  hydrogeologia ‘hidrogeòlogiô, -ii’
  hydrometeorologia ‘hidrometeòrologiô, -ii’
  kriologia ‘kriologiô, -ii’
  krenologia ‘krenologiô, -ii’
  limnologia ‘limnologiô, -ii’
  oceanologia ‘òceanologiô, -ii’
  paludologia ‘paludologiô, -ii’
  potamologia ‘pòtamòlogiô, -ii’
hydrosfera ‘hidrosfera, -ë’
 wody podziemne ‘wòdë pòdzemné, -ów -ëch’
 wody powierzchniowe ‘wòdë wiéchrzëznowé, -ów -ëch’

imigracja ‘imigracjô, -ji’
import ‘impòrt, -u’
interglacjał ‘interglacjał, -u’ 
interior ‘interior, -u’ 
irygacja ‘irigacjô, -ji; nawòdnianié, -ô / -égò’
izoamplituda ‘izoamplituda, -ë’
izobara ‘izobara, -ë’
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izobata ‘izobata, -ë’ 
izohalina ‘izohalina, -ë’ 
izohieta ‘izohieta, -ë’
izohipsa ‘izohipsa, -ë’
izoklina ‘izoklina, -ë’
izostazja ‘izostazjô, -ji’ 
izoterma ‘izoterma, -ë’
izotermia ‘izotermiô, -ii’

jar ‘wiłóz, -ozu; rëja, -i, wądół, -ołu’
jaskinia ‘jama, -ë’
 grawitacyjna ‘grawitacyjnô, -y’
 krasowa ‘krasowô, -i’
 lodowcowa ‘lodowcowô, -i’
 pseudokrasowa ‘pseùdokrasowô, -i’
 tektoniczna ‘tektonicznô, -y’
 wietrzeniowo-erozyjna ‘wietrzeniowò-erozyjnô, -y’
jednostka administracyjna ‘administracyjnô jednostka, -y -czi’
jednostka astronomiczna ‘astronomicznô jednostka, -y -czi’
jesień astronomiczna ‘astronomicznô jeséń, -y -eni’
jesień klimatyczna ‘klimaticznô jeséń, -y -eni’
jezioro ‘jezoro’
 bezodpływowe ‘bezòdpłiwòwé, -égò’
 cyrkowe ‘cyrkòwé, -égò’
 deltowe ‘deltowé, -égò’
 dystroficzne ‘distroficzné, -égò’
 eutroficzne ‘eùtroficzné, -égò’
 krasowe ‘krasowé, -égò’
 meandrowe ‘meandrowé, -égò’
 morenowe ‘mòrenowé, -égò’
 nabrzeżne ‘nabrzeżné, -égò’
 okresowe ‘czasowé, -égò’
 oligotroficzne ‘òligòtroficzné, -égò’
 polodowcowe ‘pòlodnikòwé, -égò; pòlodowcowé, -égò’
 przepływowe ‘przepłëwòwé, -égò’
 rynnowe ‘rënowé, -égò’
 słone ‘słoné, -égò’
 tektoniczne ‘tektoniczné, -égò’
 wulkaniczne ‘wùlkaniczné, -égò’
 zaporowe ‘zapòrowé’
jęzor lodowcowy ‘lodowcowi jãzór, -égò -ora’
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kanał ‘kanał, -u’
 morski ‘mòrsczi, -égò’
kanion ‘kanión, -onu’
klif; faleza ‘klif, -ù; faleza, -ë’
klimat ‘klimat, -u’ 
 strefa klimatyczna ‘klimaticznô strefa / zona, -y -ë / -ë’
  równikowa ‘równikòwô, -i’
  podrównikowa; tropikalna (z porą deszczową i suchą) ‘pòdrównikòwô,  
   -i / tropikalnô , -y (z cządã deszczowim i sëchim)’
  zwrotnikowa; subtropikalna ‘zwrotnikòwô, -i; subtropikalnô, -y’
  podzwrotnikowa; śródziemnomorska ‘pòdzwrotnikòwô, -i; strzódzem- 
   nomòrskô, -czi’
  umiarkowana kontynentalna ‘ùmiarkòwónô kòntinentalnô, -y -y’
  umiarkowana morska ‘ùmiarkòwónô mòrskô, -y -czi’
  umiarkowana ‘strzédnô, -y; ùmiarkòwónô, -y’
  umiarkowana zimna ‘ùmiarkòwónô zëmnô, -y -y’
  zimna (okołobiegunowa i biegunowa) ‘zëmnô, -y (kòlbiegùnowô, -i 
   i biegùnowô, -i)’
klin atmosferyczny ‘atmòsfericzny klin, klin cësnieniô atmòsfericznégò’
 ~ niżowy ‘niżowi klin atmòsfericzny, klin nisczégò (òbniżonégò) cësnieniô  
  atmòsfericznégò’
 ~ wyżowy ‘wëżowi klin atmòsfericzny, klin wësoczégò (pòdwëższonégò)  
  cësnieniô atmòsfericznégò’
kolonia ‘kòlonia, -ii’
kolonializm ‘kòlonializm, -ù’
koło podbiegunowe ‘kòło pòdbiegùnowé, -a -égò; pòlarny krąg, -égò krãgù’
 ~ południowe ‘kòło pòdbiegùnowé pôłniowé; pôłniowi pòlarny krąg’
 ~ północne ‘kòło pòdbiegùnowé nordowé; nordowi pòlarny krąg’ 
kometa ‘kòméta, - ë’
kompas; busola ‘kómpas, -u; bùsola, -ë’
konglomerat ‘zlepiszcze, -a; zlepiéńc, -a; kònglomerat, -u’
kontynent ‘kòntinent, -u’
 kontynenty Ziemi wg powierzchni ‘kòntinentë Zemi wedle wiéchrzëznë’
  Eurazja ‘Eùrazjô, -ji’
  Afrika ‘Afrika, -czi’
  Amerika Południowa ‘Pôłniowô Amerika, -i -czi’
  Ameryka Północna ‘Nordowô Amerika, -i -czi’
  Antarktyda ‘Antarktida, -ë’
  Australia ‘Aùstraliô, -ii’
korozja ‘kòrozjô -ji’
 ~ magmowa ‘magmòwô kòrozjô’
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koryto / łożysko rzeki ‘łoże / łożëskò / kòrëto rzéczi, -a / -a / -a ~’
kosmografia ‘kòsmògrafiô, -ii’
kota ‘kòta, -ë’
kotlina ‘kòtlëna, -ë; sodlëna, -ë
kra ‘tôfla lodu, -ë ~; szczita, -ë’
 kra podwodna ‘strzéż, -a’
kraina geograficzna ‘geògraficznô krôjna, -y -ë’
kraj ‘krôj, kraju’
krajoznawstwo ‘krajoznawstwò, -a’
kras ‘kras, -u’
krater ‘krater, -u; ùscé wùlkanu, -a / -égò ~’
krzywa hipsometryczna ‘krzëwô hipsometricznô, -i -y’
księżyc ‘miesąc, -a; ksãżëc, -a’
kształtowanie środowiska ‘sztôłtowanié strzodowiszcza, -ô / -égò ~’
kulminacja ‘kùlminacjô, -ji’ 
kwazar ‘kwazar, -u; nibëgwiôzda, -ë’

laguna ‘lagùna, -ë’
las ‘las, -u’
lato astronomiczne ‘astronomiczné lato, -égò -a’
lato klimatyczne ‘klimaticzné lato, -égò -a’
lawa ‘lawa, -ë’
lawina ‘lawina, -ë’
ląd ‘ląd, -u’
lądolód ‘lądolód, -odu’
legenda mapy ‘legenda mapë, -ë ~’
liczba ludności ‘lëczba lëdztwa, -ë ~’
lido ‘lido, -a’
liman ‘liman, -u’ 
linia brzegowa ‘brzegòwô liniô, -i -ii’
linia zmiany daty ‘liniô zmianë datë, -ii ~’
litosfera ‘litosfera, -ë’
lob ‘lob, -ù’
lododział ‘lododzelëna, -ë’
lodospad ‘lodospôd, -adu’
lodowiec ‘lodówc, -a; lodnik, -a’
loksodroma ‘loksodroma, -ë’
lód ‘lód, lodu’

łęk / synklina ‘łãk, -ù; sodło, -a; synklina, -ë’
łożysko / koryto rzeki ‘łoże / łożëskò / kòrëto rzéczi, -a / -a / -a ~’
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magma ‘magma, -ë’
manometr ‘manométer, -a / -u’
mapa ‘kôrta, -ë; mapa, -ë’
marzłoć / zmarzlina ‘zmiarzlëna, -ë; namiarznica, -ë; kòrëplëna, -ë’
masyw ‘masyw, -ù’
 ~ skalny ‘kamisti masyw, -égò -ù’
 ~ górski ‘górsczi masyw, -égò -ù’
meander ‘meander, -dru; zakòlé, -a / -égò’
metamorficzny ‘metamòrficzny, -égò’
 skała metamorficzna ‘metamòrficznô kamizna, -y -ë’
meteor ‘meteór, -a / -u’
meteorologia ‘meteòrologiô, -ii’
metys ‘metis, -a’
mgła ‘dôka, -czi’
miasto ‘miasto, -a; gard, -u’ 
mierzeja ‘mierzeja, -ji; midzëmòrze, -a / -égò’
miesiąc ‘miesąc, -a’
 anomalistyczny ‘anomalisticzny’
 księżycowy ‘ksãżëcowi’
 smoczy ‘smòczi’
 syderyczny (gwiazdowy) ‘sydericzny (gwiôzdowi)’
 synodyczny (lunacja) ‘synodiczny (lunacjô)’
międzygórze ‘midzëgórzé, -égò / -ô; midzëgórzëzna, -ë’
migracja ‘migracjô, -ji’
minerał ‘minerał, -u’
mniejszość narodowa ‘miészëzna nôrodowô, -ë -i’
monokultura ‘mònokùltura, -ë’
monsun ‘mònsun, -u’
morena ‘mòrena, -ë’
morze ‘mòrze, -a’
mróz ‘mróz, mrozu’
mulat ‘mùlat, -a’

naciek jaskiniowy ‘jamòwi nacek, -égò -ù’
 stalagmit ‘stalagmit, -u’
 stalagnat ‘stalagnat, -u’
 stalaktyt ‘stalaktit, -u’
nadir ‘nadir, -u’
narodowość ‘nôrodowòsc, -ë / nôrodnosc, -ë’
naród ‘nôród, -odu’
nasłonecznienie ‘nasłonecznienié, -ô / -égò; nasłuńcowienié, -ô / -égò’
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neokolonializm ‘neòkòlonializm, -ù’
niecka ‘niecka, -czi; wlëga, -dżi’
niewolnictwo ‘niewòlnictwò, -a; pòjmaństwò, -a’
niwa ‘niwa, -ë; rolô, -ë’
nizina ‘niżawa, -ë’
niż baryczny ‘bariczny niż, -égò -u’
noc ‘noc, -ë’
noc polarna ‘pòlarnô noc, -y -ë’
nomadyzm ‘nomadizm, -ù’
nurt / prąd rzeki ‘biég / prąd rzéczi; żoch, -ù’

obiegowy ruch Ziemi ‘òbiegòwi ruch Zemi, -égò -ù ~’
obrotowy / wirowy ruch Ziemi ‘òbrotowi / wirowi ruch Zemi, -égò -ù ~’
ocean ‘òcean, -u’
odpływ ‘òdpłiw, -ëwù’
okres ‘czas, -u; cząd, -ë’
okresy dziejów Ziemi ‘cządë dzejów Zemi’
 prekambr ‘prekambr, -u’
 kambr ‘kambr, -u’
 ordowik ‘òrdowik, -ù’
 sylur ‘sylur, -u’
 dewon ‘dewòn, -u’
 karbon ‘karbòn, -u’
 perm ‘perm, -ù’
 trias ‘trias, -u’
 jura ‘jura, -ë’
 kreda ‘kréda, -ë’
 paleogen ‘paleògen, -u’
 neogen ‘neògen, -u’
  miocen ‘miocen, -u’
  pliocen ‘pliocen, -u’
 czwartorzęd ‘czwôrtorzãd, -u’
  plejstocen ‘plejstocen, -u’
  holocen ‘hòlocen, -u’
okres wegetacyjny ‘wegetacyjny czas / cząd, -égò -u / -u’
opad ‘òpôd, -adu’
orbita ‘òrbita, -ë’
orogeneza ‘òrogeneza, -ë; górotwórzba, -ë’
ortodroma ‘òrtodroma, -ë’ 
oś ziemska ‘òs Zemi, -ë ~’
oznaczenie kierunków ‘òznaczenié czerënków, -ô / -égò ~’
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 południe S ‘pôłnié S’
 północ N ‘norda N’
 wschód E ‘wschód, pòrénk E’
 zachód W ‘zôpad / zôchód W’
ozon ‘òzón, -onu’

park ‘park, -ù’
 ~ krajobrazowy ‘krôjmalënkòwi ~, -égò -ù’
 ~ narodowy ‘nôrodowi ~, -égò -ù’
pampa ‘pampa, -ë’
pasat ‘pasat, -u’
peryferie ‘periferie, -ii; pùstczi, -ków’
piętra roślinności ‘szëchtë roscënów’
plan ‘plan, -u’
planeta ‘planéta, -ë’
planetoida ‘planétoida, -ë’
plemię ‘plemiã, -enia’
płaskowyż ‘plaskatô wëżawa, -i -ë; wësoczëzna, -ë’
płyta ‘plata, -ë’
płyta tektoniczna (płyta / kra litosfery / litosferyczna) ‘tektonicznô plata, -y -ë  
 (plata / tôfla litosferë / litosfericznô)’
pływy morskie (przypływ i odpływ) ‘mòrsczé płëwë, -ich -ów (przëpłiw 
 i òdpłiw)’
podziałka liniowa mapy ‘dzélënka liniowô kartë / mapë’
pogoda ‘wiodro, -a; pògòda, -ë’
pogórze ‘pògórzé, -a; wësoczëzna, -ë’
pogranicze ‘pògrańczé, -a’
pojezierze ‘pòjezerzé, -a / -égò’ 
polder ‘pòlder, -u’urodzajne tereny nadmorskie , wąskie pasy i kanały
południe ‘pôłnié’
południk ‘pôłnik, -a’
populacja ‘pòpùlacjô, -ji’ 
pora deszczowa ‘deszczowô pòra, -i -ë; deszczowi cząd, -égò -u’
pora roku ‘pòra / cząd rokù, -u / -ë ~’
 pory roku ‘pòrë / cządë rokù’
  przedwiośnie ‘przedzymk, -u; wczasny zymk, -égò -ù’
  wiosna ‘zymk, -ù’
  lato ‘lato, -a’
  jesień ‘jeséń, -eni’
  przedzimie ‘przedzëmie, -a; przedzëmòwi cząd, -égò -u’
  zima ‘zëma, -ë’
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pora sucha ‘sëchi cząd, -égò -u; sëchô pòra, -i -ë’
potok ‘strëga, -dżi; strëmiéń, -enia’
powierzchnia ‘wiéchrzëzna, -ë’
powietrze ‘pòwietrzé, -ô / -égò; lëft, -u’
poziomica ‘niwica, -ë; szëchtownica, -ë; niwiznowô / szëchtowô liniô, -i / -i -ii’
półpustynia ‘półpùstiniô, -i’
półwysep ‘półòstrów, -owù’
pradolina ‘pradolëna, -ë / pradolëzna, -ë’
preria ‘preria, -i’
promień Ziemi ‘promiéń Zemi, -enia ~’
protektorat ‘protektorat, -u’
przełęcz ‘przełãcz, -ë; sodło w górach, -a ~; debrza, -ë’
przesilenie letnie ‘latnô przemòga, -y -dżi’
przesilenie zimowe ‘zëmòwô przemòga, -i -dżi’
przylądek ‘retk, -ù; szpërk, -ù; cëpel, -pla’
przypływ ‘przëpłiw, -ëwù’
przyrost naturalny ludności ‘naturalné przërôstanié lëdztwa, -égò -ô / -égò ~’
pustynia ‘pùstiniô, -i’
 typ pustyni ze względu na materiał ‘tip pùstini wedle materiału’
  ilasta (playa; kewir; takyr) ‘glëniastô, -i; mòdrzéniowô, -i (plaja, -ji;  
   kewir, -u; takir, -u)’
  piaszczysta (erg) ‘piôszczëstô, -i (erg, -ù)’
  skalista (hamada; reg) ‘kamistô, -i (hamada, -ë; reg, -ù)’
  słona ‘słonô, -y’
  żwirowa (serir) ‘żwirowô, -i; czisowô, -i (serir, -u)’

rafa ‘rafa, -ë’
 barierowa ‘barierowô, -i’
 brzegowa ‘brzégòwô, -i; sztrądowô, -i’
 koralowa ‘kòralowô, -i’
 przybrzeżna ‘przëbrzeżnô, -y’
rasa ‘rasa, -ë’
regolit ‘regòlit, -u, pich, -ù’ 
rok kalendarzowy ‘kalãdôrzowi rok, -égò -ù’
równik ‘równik, - a’
 długość równika ‘długòsc równika, -ë ~’
równonoc ‘równonoc, -ë’
równoleżnik ‘równoleżnik, -a’
ryft ‘rift, -u’
 strefa ryftu ‘strefa riftu’
rzeźba terenu ‘rzezba / ùsztôłtowanié terenu, -ë / -ô / -égò ~’
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satelita ‘satelita, -ë’
sejsmiczność ‘sejsmicznosc, -ë / sejsmicznota, -ë’
 obszary asejsmiczne ‘asejsmiczné terenë’
 obszary pensejsmiczne ‘pensejsmiczné terenë’
 obszary sejsmiczne ‘sejsmiczné terenë’
sejsmologia ‘sejsmòlogiô, -ii’
siatka geograficzna ‘geògraficzny ùkłôd, -égò -adu’
siatka kartograficzna ‘kartograficzny ùkłôd, -égò -adu’
skała ‘skała, -ë; kamizna, -ë’ 
 magmòwe ‘magmòwé, -ëch’
 osadowe ‘òsadowé skałë, -ëch’
  chemiczne ‘chemiczné, -ëch’
  okruchowe ‘òkrëszënowé, -ëch’
  organogeniczne ‘òrganogeniczné, -ëch’
 metamorficzne ‘metamòrficzné, -ëch’
skorupa ziemska ‘zemskô skòrëpa, -czi -ë’
Słońce ‘Słuńce, -a’
strefa roślinna ‘roscënowô strefa / zona, -i -ë / -ë’
 wilgotne lasy równikowe (dżungla) ‘mòkré lasë równikòwé, -ëch -ów -ëch  
  (dżungla)’
 sawanna ‘sawanna, -ë’
 pustynia i półpustynia ‘pùstiniô i półpùstiniô, -i i -i’
 wiecznie zielone lasy ‘wieczno zeloné lasë, ~ -ëch -ów’
 makia ‘makia, -ii’
 step ‘step, -ù’
 las liściasty zawsze zielony ‘las lëscasti wiedno zelony’
 las liściasty zrzucający liście i mieszany ‘las lëscasti zrzucający lëstë 
  i miészóny’
 tajga ‘tajga, -dżi’
 tundra ‘tundra, -ë’
 pustynia lodowa ‘lodowô pùstiniô, -i -i’
strefa sejsmiczna ‘sejsmicznô strefa / zona, -y -ë / -ë’
 alpejsko-himalajska ‘alpejskò-himalajskô’
 grzbietów śródoceanicznych ‘strzódòceanicznëch krzeptów’
 okołopacyficzna (pacyficzny pierścień ognia) ‘wkółpacyficznô (pacyficzny  
  piestrzéń ògnia’
 ryftów kontynentalnych ‘kòntinentalnëch riftów’
studnia artezyjska ‘stëdniô artezyjskô, -i -czi’
subdukcja ‘subdukcjô, -ji’
subekumena ‘subekùmena, -ë’
synklina / łęk ‘łãk, -ù; sodło, -a; synklina, -ë’
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szadź ‘szadzëzna, -ë / szadawica, -ë’
szczyt ‘wëszëńc, -a; czëp, -ù’
szelf ‘szelf, -ù’
szerokość geograficzna ‘szérzô geògraficznô, -ë -y’
szreń ‘zlodzałi sniég, -égò sniegù’
szron ‘żłódz, -odzë; sëwi mróz, -égò mrozu’

śnieg ‘sniég, sniegù’
 rodzaje opadów śnieżnych ‘ôrtë sniéżnëch òpadów’
  grad ‘grôd, gradu’
  krupy śnieżne ‘snieżné / sniegòwé krëpë, -ëch / -ëch -ów’
  śnieg ziarnisty ‘zôrnisti sniég, -égò sniegù’
  śnieżyca ‘snieżawa, -ë’
  zawieja ‘zawiejô, -ji, krzëkwa, -ë’
  zamieć śnieżna ‘kùrza(t)wa, -ë’
środowisko geograficzne ‘geògraficzné strzodowiszcze, -égò -a’
 ~ antropogeniczne ‘antropògeniczné ~’
 ~ naturalne ‘naturalné ~’
 ~ przyrodnicze (atmosfera, biosfera, hydrosfera, litosfera, pedosfera)  
  ‘przirodniczé ~ (atmòsfera, biosfera, hidrosfera, litosfera, pedosfera’

tektonika płyt ‘tektonika platów, -czi ~’
terma; cieplica ‘cepłé zdroje, -ëch -ów’
trzęsienie zemi ‘trzãsenié zemi, -ô / -égò ~; dërgòt zemi, -u ~’
tsunami ‘tsunami’

ued; wadi ‘ùed, -u; wadi’ 
ujście ‘ùscé, -ô / -égò’
układ planetarny ‘planétarny ùkłôd, -égò -adu’
Układ Słoneczny ‘Słuńcowi / Słoneczny Ùkłôd, -égò / -égò -adu’
 planety Układu Słonecznego ‘planétë Ùkładu Słuńcowégò / Słonecznégò’
  Merkury ‘Merkùri, -égò’
  Wenus ‘Wenus’
  Zemia ‘Zemia, -i’
  Mars ‘Mars, -a’
  Jowisz ‘Jowisz, -a’
  Saturn ‘Saturn, -a’
  Uran ‘Ùran, -u’
  Neptun ‘Neptun, -a’
 karły Układu Słonecznego ‘karłë Słuńcowégò / Słonecznégò Ùkładu’
  Ceres ‘Ceres, -u’
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  Pluton ‘Pluton, -u’
  Haumea ‘Haùmea, -ë’
  Makemake ‘Makemake’
  Eris ‘Eris’
upał ‘gòrąc, -a; hëc, -ë’
urbanizacja ‘ùrbanizacjô, -ji’ 
usługi ‘ùsłëdżi, -gów’

wadi; ued ‘wadi; ùed, -u’
warstwa ziemi ‘szëchta zemi, -ë ~’
 geologiczne warstwy ziemi ‘geòlogiczné szëchtë zemi’
  skorupa ziemska ‘zemskô skòrëpa’
   kontynentalna; sial ‘kòntinentalnô, -y; sial, -u’
   oceaniczna; sima ‘òceanicznô, -y; sima, -ë’
  płaszcz ziemi ‘płôszcz zemi’
   płaszcz górny; crofesima ‘górny płôszcz, -égò -a; crofesima, -ë’
    astenosfera ‘astenosfera, -ë’  
    strefa przejściowa ‘przechódnô strefa, -y -ë’
   płaszcz dolny; nifesima ‘dólny płôszcz, -égò -a; nifesima, -ë’
  jądro ziemi ‘jądro zemi’
   jądro zewnętrzne ‘pòwiérzchné jądro’
   jądro wewnętrzne ‘bënowé jądro’
watt ‘watt, -u’
wiatr ‘wiater, wiatru’
 rodzaje wiatru ‘ôrtë wiatru, -ów ~’
  stałe ‘stałé, -ëch’
   pasaty ‘pasatë, -ów’
   antypasaty ‘antipasatë, -ów’
  sezonowe ‘sezonowé, -ëch; cządowé, -ëch’
  lokalne; zmienne ‘lokalné, -ëch; zmienné, -ëch’
   monsun ‘mònsun, -u’
   bryza ‘briza, -ë’
   fen ‘fen, -u’
   zboczowe ‘zberkòwé, -ëch’
    wiatr dolinny ‘dolëznowi wiater, -égò wiatru’
    wiatr górski ‘górsczi wiater, -égò wiatru’
  pustynne ‘pùstiniowé, -ëch’
   harmattan ‘harmatan, -u’
   samum; hamsin ‘samùm; hamsyn, -u’
widnokrąg ‘widnik, -a’ 
wieczna (wieloletnia) zmarzlina /wieczna marzłoć ‘wiecznô (wielelatnô)  
 zmiarzlëna / namiarznica, -y (-y) -ë / -ë’
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wieś ‘wies, wsë’ 
wietrzenie ‘wietrzenié, -ô / -égò’
wiosna astronomiczna ‘astronomiczny zymk, -égò -ù’
wiosna klimatyczna ‘klimaticzny zymk, -égò -ù’
woda ‘wòda, -ë’
wodospad ‘wòdospôd, -adu’
wody opadowe ‘òpadowé wòdë, -ëch -ów’
Wszechświat ‘Wszechswiat, -a’
wydma ‘duna, -ë’
 rodzaj wydm ze względu na dynamikę ‘ôrt dunów wedle dinamiczi’
  ruchoma ‘rësznô, -y’
  ustalana ‘ùstaliwónô, -y; òsadzywónô, -y’
  ustalona ‘ùstalonô, -y; òsadzonô, -y’
 rodzaj wydm ze względu na kształt ‘ôrt dunów wedle sztôłtu’
  barchan ‘barchan, -u’
  gwiaździsta ‘gwiôzdzëstô, -i’
  paraboliczna ‘parabòlicznô, -y’
  podłużna ‘pòdłużnô, -y; pòdługòwatô, -i’
  pole wydmowe ‘dunowé pòle, -égò -a’
  poprzeczna ‘pòprzécznô, -y’
  wał wydmowy ‘dunowi wał, -égò -u’
wysokość ‘wëżawa, -ë; wësokòsc, -ë’
wysokość bezwzględna ‘bezwzglãdnô wëżawa, -y -ë’ 
 nad poziomem morza (n.p.m.) ‘nad rówizną mòrza (n.r.m.)’
 pod poziomem morza (p.p.m.) ‘pòd rówizną mòrza (p.r.m.)’
wyspa ‘òstrów, -owù’
wyż baryczny ‘bariczny wiż, -égò -u’
wyżyna ‘wëżawa, -ë’ 

zachmurzenie ‘zachmùrzenié, -a / -égò; ùblónowienié, -a / -égò’
zaćmienie ‘zacmienié, -ô / -égò’
zaludnienie ‘zalëdnienié, -ô / -égò’
 gęstość zaludnienia ‘gãstosc zalëdnieniô / -égò’
zambo ‘zambò, -a’
zamglenie ‘dôka, -czi; kòmùda, -ë’
zatoka ‘hôwinga, -dżi; łãka, -czi; zatoka, -czi; wik, -ù’
zenit ‘zenit, -u’
ziemia ‘zemia, -i’
zima astronomiczna ‘astronomicznô zëma, -y -ë’ 
zima klimatyczna ‘klimaticznô zëma, -y -ë’
zlodowacenie ‘zlodowacenié, -a / -égò’
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zmarzlina / marzłoć ‘zmiarzlëna, -ë; namiarznica, -ë; kòrëplëna, -ë’
zodiak ‘zodiak, -ù’
zwietrzelina ‘zwietrzelëna, -ë’
zwrotnik ‘zwrotnik, -a’

źródło ‘zdrój, -oju’

żleb ‘żleb, -ù’



UCHWAŁA NR 5/RJK/15 Z DNIA 20.11.2015 R.  
W SPRAWIE STOSOWANIA 

SKRÓTÓW NAZW PRZYPADKÓW 
W JĘZYKU KASZUBSKIM

Rada Języka Kaszubskiego proponuje stosowanie następujących skrótów nazw 
przypadków w języku kaszubskim:

mianownik ‘N. nazéwôcz’
dopełniacz ‘R. rodzôcz’
celownik ‘D. dôwôcz’
biernik ‘Wn. winowôcz’
narzędnik ‘Nrz. nôrzãdzôcz’
miejscownik ‘M. môlnik’
wołacz ‘W. wòłôcz’



UCHWAŁA NR 6/RJK/15 Z DNIA 20.11.2015 R.  
W SPRAWIE STOSOWANIA 

FLEKSJI JĘZYKA KASZUBSKIEGO 

Rada Języka Kaszubskiego proponuje stosowanie następującej fleksji języka 
kaszubskiego:

I. DEKLINACJA 

1. Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego

Wśród rzeczowników rodzaju męskiego wyróżniamy (1) osobowe żywotne, (2) nie-
osobowe żywotne i (3) nieżywotne. 

Rzeczowniki osobowe żywotne 

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
mianownik – kto? co? chłop chłop-i
dopełniacz – kogo? czego? chłop-a chłop-ów
celownik – komu? czemu? chłop-ù, chłop-òwi chłop-óm
biernik – kogo? co? chłop-a chłop-ów
narzędnik – kim? czym? chłop-ã chłop-ama
miejscownik – o kim? o czym? chłopi-e chłop-ach
wołacz – o! chłopi-e! chłop-i!

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. syn sën-owie
R. sën-a sën-ów
D. sën-owi sën-óm
Wn. sën-a sën-ów
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Nrz. sën-ã sën-ama
M. sëni-e sën-ach
W. sëni-e! sën-owie!

Rzeczowniki nieosobowe żywotne

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. lës lës-ë
R. lës-a lës-ów
D. lës-owi lës-óm
Wn. lës-a lës-ë
Nrz. lës-ã lës-ama
M. lës-u lës-ach
W. lës-u! lës-ë!

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. kóń kòni-e
R. kòni-a kòni-ów, kòn-i
D. kòni-owi, kòni-u kòni-óm
Wn. kòni-a kòni-ów
Nrz. kòni-ã kòni-ama
M. kòni-u kòni-ach
W. kòni-u! kòni-e!

Rzeczowniki nieżywotne

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. kòsz kòsz-e
R. kòsz-a kòsz-ów, -i
D. kòsz-owi, -u kòsz-óm
Wn. kòsz kòsz-e
Nrz. kòsz-ã kòsz-ama
M. kòsz-u kòsz-ach
W. kòsz-u! kòsz-e!
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przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. statk statcz-i
R. statk-a, -ù statk-ów
D. statk-òwi statk-óm
Wn. statk statcz-i
Nrz. statk-ã statk-ama
M. statk-ù statk-ach
W. statk-ù! statcz-i!

2. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego

Typy rzeczowników rodzaju żeńskiego: (1) te, których rdzeń kończy się na twardą 
spółgłoskę (typ gãba), (2) na -k, -g (typ noga), (3) na -c, -dz, -cz, -ż (typ dësza), (4) na 
miękkie spółgłoski (typ zemia), (5) które w mianowniku liczby pojedynczej kończą 
się na -ô (typ rolô) i (6) na spółgłoskę (typ mësz).

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. gãb-a gãb-ë
R. gãb-ë gãb-ów, gąb
D. gãbi-e gãb-óm
Wn. gãb-ã gãb-ë
Nrz. gãb-ą gãb-ama
M. gãbi-e gãb-ach
W. gãb-ò! gãb-ë!

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. nog-a nodż-i
R. nodż-i nog-ów, nóg
D. nodz-e nog-óm
Wn. nog-ã nodż-i
Nrz. nog-ą nog-ama
M. nodz-e nog-ach
W. nog-ò! nodż-i!



Uchwały Rady Języka Kaszubskiego   107

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. zemi-a zemi-e
R. zem-i, zemi-e zemi-ów
D. zem-i, zemi-e zemi-óm
Wn. zemi-ã zemi-e
Nrz. zemi-ą zemi-ama
M. zem-i, zemi-e zemi-ach
W. zemi-o! zemi-e!

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. rol-ô rol-e
R. rol-ë rol-ów, ról
D. rol-ë rol-óm
Wn. rol-ã rol-e
Nrz. rol-ą rol-ama
M. rol-ë rol-ach
W. rol-ô! rol-e!

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. stëdni-ô, stëdni-a stëdni-e
R. stëdn-i, stëdni-e stëdni-ów, stëdn-i
D. stëdn-i, stëdni-e stëdni-óm
Wn. stëdni-ã stëdni-e
Nrz. stëdni-ą stëdni-ama
M. stëdn-i, stëdni-e stëdni-ach
W. stëdni-ô! stëdni-e!

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. dësz-a dësz-e
R. dësz-ë dësz-ów, dësz
D. dësz-ë dësz-óm
Wn. dësz-ã dësz-e
Nrz. dësz-ą dësz-ama
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M. dësz-ą dësz-ach
W. dësz-o! dësz-e!

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. mësz mësz-ë
R. mësz-ë mësz-ów
D. mësz-ë mësz-óm
Wn. mësz mësz-ë
Nrz. mësz-ą mësz-ama
M. mësz-ë mësz-ach
W. mësz-o! mësz-ë!

3. Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego

Typy rzeczowników rodzaju nijakiego: (1) z tematem, który kończy się na spógłoskę 
twardą (typ wiodro), (2) z tematem, który kończy się na -k, -g (typ biczëskò), (3) rze-
czowniki, które w mianowniku liczby pojedynczej kończą się na -é i które mogą mieć 
odmianę przymiotnikową (typ żëcégò obok żëcô), (4) rzeczowniki, u których temat jest 
rozszerzony infiksem -n- (typ semiã : siemienia) i (5) -c- (-t-) (celã : celãca : celãta).

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. wiodr-o wiodr-a
R. wiodr-a wiodr-ów
D. wiodr-u wiodr-óm
Wn. wiodr-o wiodr-a
Nrz. wiodr-ã wiodr-ama
M. wiodrz-e wiodr-ach
W. wiodr-o! wiodr-a!

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. biczësk-ò biczësk-a
R. biczësk-a biczësk-ów
D. biczësk-ù biczësk-óm
Wn. biczësk-ò biczësk-a
Nrz. biczësk-ã biczësk-ama
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M. biczësk-ù biczësk-ach
W. biczësk-ò! biczësk-a!

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. serc-e serc-a
R. serc-a serc-ów, serc
D. serc-u serc-óm
Wn. serc-e serc-ów, serc
Nrz. serc-ã serc-ama
M. serc-u serc-ach
W. serc-e! serc-a!

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. zbòż-é zbòż-a
R. zbòż-égò, zbòż-ô zbòż-ów
D. zbòż-émù, zbòż-u zbòż-óm
Wn. zbòż-é zbòż-a
Nrz. zbòż-ã zbòż-ama
M. zbòż-u, zbòż-im zbòż-ach
W. zbòż-é! zbòż-a!

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. semi-ã semion-a
R. semieni-a semion-ów, semión
D. semieni-owi, semieni-u semion-óm
Wn. semi-ã semion-a
Nrz. semieni-ã semion-ama
M. semieni-u, semien-im semion-ach
W. semi-ã! semion-a!

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
N. celã celãt-a
R. celãc-a, celëc-a celãt-ów, celãt
D. celãc-u, celëc-u celãt-óm
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Wn. celã celãt-a
Nrz. celãc-ã, celëc-ã celãt-ama
M. celãc-u, celëc-u celãt-ach
W. celã! celãt-a!

4. Odmiana przymiotników 

Liczba pojedyncza

przypadek rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
N. młod-i młod-ô młod-é
R. młod-égò młod-i młod-égò
D. młod-émù młod-i młod-émù
Wn. młod-i, młod-égò młod-ą młod-é
Nrz. młod-im młod-ą młod-im
M. młod-im młod-i młod-im
W. młod-i! młod-ô! młod-é!

Liczba mnoga

przypadek rodzaj męskoosobowy rodzaj niemęskoosobowy
N. młod-i młod-é
R. młod-ëch młod-ëch 
D. młod-im młod-im
Wn. młod-ëch młod-é
Nrz. młod-ima młod-ima
M. młod-ëch młod-ëch
W. młod-i! młod-é!

W niektórych formach liczby mnogiej przymiotników, których temat kończy się na 
sz, ż, cz, dż, j, występuje końcówka -ich.

Liczba pojedyncza

przypadek rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
N. snôż-i snôż-ô snôż-é
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R. snôż-égò snôż-i snôż-égò
D. snôż-émù snôż-i snôż-émù
Wn. snôż-i, snôż-égò snôż-ą snôż-é
Nrz. snôż-im snôż-ą snôż-im
M. snôż-im snôż-i snôż-im
W. snôż-i! snôż-ô! snôż-é!

Liczba mnoga

przypadek rodzaj męskoosobowy rodzaj niemęskoosobowy
N. snôż-i snôż-é
R. snôż-ich snôż-ich 
D. snôż-im snôż-im
Wn. snôż-ich snôż-é
Nrz. snôż-ima snôż-ima
M. snôż-ich snôż-ich
W. snôż-i! snôż-é!

Stopniowanie przymiotników dokonuje się z pomocą końcówek -észi lub -szi. Np. 
proscészi lub prostszi, cwiardzészi lub cwiardszi, gãscészi lub gãstszi. Stopień naj-
wyższy jest budowany przy pomocy prefiksu nô- dodawanego do formy stopnia wyż- 
szego: nôgrëbszi, nôzdrowszi.

5. Odmiana zaimków osobowych

Liczba pojedyncza

N. jô të
R. mie cebie, ce
D. mie tobie, cë, ce
Wn. mie, miã cebie, ce, cã
Nrz. mną tobą
M. mie cebie, tobie
W.  ̶ të!
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N. òn, (nen) òna, na òno, no
R. jegò, niegò, gò ji, ni jegò/niegò/gò, négò
D. jemù, mù ji jemù/mù, némù
Wn. jegò, gò jã, niã je, nie, no
Nrz. nim nią nim, nym
M. nim ni nim, nym
W.   ̶  ̶

Liczba mnoga

N. më wa Wë
R. nas, naju, naji waju, waji Was
D. nóm, nama wama Wami, Wóm
Wn. nas was, waju Was
Nrz. nama wama Wami
M. nas was, waju Was
W.  ̶ wa! Wë!

N. òni òne, ne
R. jich, jejich jich, jejich, nich
D. jim, jima jim, jima
Wn. jich je
Nrz. nima, jima nima, jima
M. nich nich
W.  ̶   ̶

6. Odmiana zaimków dzierżawczych

Liczba pojedyncza 

przypadek rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
N. naj, naj-i naj-ô naj-e
R. naj-égò naj-i naj-égò
D. naj-émù naj-i naj-émù
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Wn. naj, naj-i, naj-égò naj-ã naj-e
Nrz. naj-im naj-ą naj-im
M. naj-im naj-i naj-im
W. naj!, naj-i! naj-ô! naj-e!

Liczba mnoga

przypadek rodzaj męskoosobowy rodzaj niemęskoosobowy
N. naj-i naj-e
R. naj-ich naj-ich
D. naj-im naj-im
Wn. naj-i, naj-ich naj-e
Nrz. naj-ima naj-ima
M. naj-ich naj-ich
W. naj-i! naj-e!

7. Odmiana liczebników

Liczebnik jeden odmienia się tak jak przymiotnik.

przypadek rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki

N.

dw-aj, dw-aji  
[forma osobowa]
dw-a  
[forma nieosobowa]

dw-ie dw-a

R. dw-ùch
D. dw-ùma, dw-ùm
Wn. dw-ùch dwi-e dw-a
Nrz. dw-ùma
M. dw-ùch

W.

dw-aj!, dw-aji!  
[forma osobowa]
dw-a!  
[forma nieosobowa]

dwi-e! dw-a!
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przypadek rodzaj męski rodzaj 
żeński

rodzaj 
nijaki

N.
trz-ej, trz-eji [forma osobowa],
trz-ë [forma nieosobowa];
sztërz-ej, sztërz-eji, sztër-ë [osobowa]
sztër-ë [nieosobowa]

trz-ë;  
sztër-ë

trz-ë;  
sztër-ë

R. trz-ech; sztërz-ech
D. trz-ema; sztërz-ema

Wn. 
trz-ej, trz-eji [forma osobowa],
trz-ë [forma nieosobowa];
sztërz-ej, sztërz-eji, sztër-ë [osobowa]
sztër-ë [nieosobowa]

trz-ë;  
sztër-ë

trz-ë;  
sztër-ë

Nrz. trz-ema; sztërz-ema
M. trz-ech; sztërz-ech

W.
trz-ej, trz-eji [forma osobowa],
trz-ë [forma nieosobowa];
sztërz-ej, sztërz-eji, sztër-ë [osobowa]
sztër-ë [nieosobowa]

trz-ë;  
sztër-ë

trz-ë;  
sztër-ë

II. Koniugacja

1. Czas teraźniejszy

Odmiana czasownika posiłkowego bëc w czasie teraźniejszym

osoba liczba pojedyncza liczba mnoga forma grzecznościowa
1. jô jem më jesmë, ma jesma  ̶
2. të jes wa jesta Wë jesce
3. òn, òna, òno je òni, òne są  ̶

Czasowniki w języku kaszubskim dzielą się na cztery grupy, według końcówek  
w pierwszej i drugiej osobie liczby pojedynczej: I (-ã, -esz), II (-ã, -isz/-ysz), III (-óm, 
-ôsz), IV (-ém, -ész).

Grupa I

osoba liczba pojedyncza liczba mnoga forma grzecznościowa

1. jô pisz-ã më pisz-emë,  
ma pisz-ema  ̶
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2. të pisz-esz wa pisz-eta Wë pisz-ece
3. òn, òna, òno pisz-e òni, òne pisz-ą  ̶

Grupa II

osoba liczba pojedyncza liczba mnoga forma grzecznościowa

1. jô sedz-ã më sedz-ymë,  
ma sedz-yma  ̶

2. të sedz-ysz wa sedz-yta Wë sedz-yce
3. òn, òna, òno sedz-y òni, òne sedz-ą  ̶

Grupa III

osoba liczba pojedyncza liczba mnoga forma grzecznościowa

1. jô spiéw-óm më spiéw-ómë,  
ma spiéw-óma  ̶

2. të spiéw-ôsz wa spiéw-ôta Wë spiéw-ôce
3. òn, òna, òno spiéw-ô òni, òne spiéw-ają  ̶

Grupa IV

osoba liczba pojedyncza liczba mnoga forma grzecznościowa

1. jô jé-m më jé-më,  
ma jé-ma  ̶

2. të jé-sz wa jé-ta Wë jé-ce
3. òn, òna, òno jé òni, òne je-dzą  ̶

2. Czas przeszły 

Czas przeszły prosty

Liczba pojedyncza

osoba rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
1. jô miôł jô miała, jô mia  ̶

2. të miôł të miała, të mia  ̶

3. òn miôł òna miała, òna mia òno miało
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Liczba mnoga

osoba rodzaj męskoosobowy rodzaj 
niemęskoosobowy

forma 
grzecznościowa

1. më mielë, ma miała më miałë, ma miała  ̶ 
2. wa miała wa miała Wë mielë
3. òni mielë òne miałë  ̶ 

 
Czas przeszły złożony

Liczba pojedyncza

osoba rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
1. jô jem czëtôł jô jem czëtała, jô jem czëta  ̶

2. të jes czëtôł të jes czëtała, të jes czëta  ̶

3. òn czëtôł òna czëtała, òna czëta òno czëtało

Liczba mnoga

osoba rodzaj męskoosobowy rodzaj 
niemęskoosobowy

forma 
grzecznościowa

1. më jesmë czëtelë/
czëtalë

më jesmë czëtałë
ma jesma czëtała  ̶

2. wa jesta czëtelë wa jesta czëtała Wë jesce czëtelë
3. òni czëtelë òne czëtałë  ̶

Czas przeszły złożony (nowego typu)

Czas przeszły, zwłaszcza dokonany, wyrażany jest przez dodawanie imiesłowu przy-
miotnikowego biernego do odpowiedniej formy czasownika miec więc, oprócz typu 
jô (jem) czëtôł, mamy równoległą formę jô móm czëtóné. Także, podobna sytuacja 
zachodzi w związku z czasownikiem posiłkowym bëc i pojedynczymi czasownikami 
typu: jô, të, òn béł jachóny, òna bëła jachónô, më, òni bëlë jachóny, ma bëła jachóny itd.

osoba liczba pojedyncza liczba mnoga forma grzecznościowa
1. jô móm czëtóné më mómë czëtóné  ̶
2. të môsz czëtóné wa môta czëtóné Wë môce czëtóné
3. òn, òna, òno mô czëtóné òni, òne mają czëtóné  ̶
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Czas zaprzeszły

Liczba pojedyncza

osoba rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
1. jô jem béł jachóny jô jem bëła jachónô  ̶
2. të jes béł jachóny të jes bëła jachónô  ̶
3. òn béł jachóny òna bëła jachónô òno bëło jachóné

Liczba mnoga

osoba rodzaj  
męskoosobowy

rodzaj 
niemęskoosobowy

forma 
grzecznościowa

1. më jesmë bëlë 
jachóny

më jesmë bëłë jachóné
ma jesma bëła jachóné  ̶

2. wa jesta bëlë jachóny wa jesta bëła jachóné Wë jesce bëlë jachóny
3. òni bëlë jachóny òne bëłë jachóné  ̶

3. Czas przyszły 

Czas przyszły złożony

Czas przyszły z pomocą odpowiedniej formy czasownika w czasie przeszłym lub 
w bezokolicznika i czasownika bëc w odpowiedniej formie.

Liczba pojedyncza

osoba rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
1. jô bãdã pisôł jô bãdã pisała, jô bãdã pisa  ̶
2. të bãdzesz pisôł të bãdzesz pisała, të bãdzesz pisa  ̶
3. òn bãdze pisôł òna bãdze pisała, òna bãdze pisa òno bãdze pisało

Liczba mnoga

osoba rodzaj 
męskoosobowy

rodzaj 
niemęskoosobowy

forma 
grzecznościowa

1. më bãdzemë piselë më bãdzemë pisałë
ma bãdzema pisała  ̶

2. wa bãdzeta piselë wa bãdzeta pisała wë bãdzece piselë
3. òni bãdą piselë òne bãdą pisałë  ̶
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Liczba pojedyncza

osoba rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
1. jô mdã miôł jô mdã miała  ̶
2. të mdzesz miôł të mdzesz miała  ̶
3. òn mdze miôł òna mdze miała òno mdze miało

Liczba mnoga

osoba rodzaj 
męskoosobowy

rodzaj 
niemęskoosobowy

forma 
grzecznościowa

1. më mdzemë mielë më mdzemë miałë
ma mdzema miała  ̶

2. wa mdzeta mielë wa mdzeta miała Wë mdzece mielë
3. òni mdą mielë òne mdą miałë  ̶

Czas przyszły prosty

W czasie przyszłym prostym występują wyłącznie czasowniki dokonane. Końcówki 
są takie same jak w czasie teraźniejszym: zrobiã, zrobisz, zrobi... (p. dział o czasie 
teraźniejszym).

4. Tryb przypuszczający

Tryb przypuszczający tworzy się przy pomocy partykuły bë, którą stawiamy prze-
ważnie przed czasownikiem w czasie przeszłym, np. jô bë zrobił, të bë zrobił, òn bë 
zrobił, òno bë zrobiło itd.

5. Tryb rozkazujący

W języku kaszubskim tryb rozkazujący jest tworzony z tematu czasu teraźniejszego 
i pomocą końcówek trybu rozkazującego: -ôj, -i, -ë, -ø. Np. w 2. osobie liczby poje-
dynczej: dwigôj (< dwigac), sadôj (< sadac), dwigni (< dwignąc), sadni (< sadnąc) 
itd., lub używając formy typu: sedz(ë) (< sedzec), jãcz(ë) (< jãczëc), gòni/gòń itd.

Czasowniki typu sedz, jãcz, grëz, bierz, mãcz sã, módl sã, ùcz sã itd., mogą mieć 
również swoje dłuższe odpowiedniki typu: sedzë, jãczë, grëzë, bierzë, mãczë sã, 
mòdlë sã, ùczë sã itd.
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osoba liczba pojedyncza liczba mnoga forma 
grzecznościowa

1.  ̶
sad-ôjmë, sad-ôjma,  
sad-nijmë, sad-nijma; 
sedz-më, sedz-ma, 
chcemë sadnąc 

 ̶

2. sad-ôj, sad-ni; 
sedz-ë, sedz(ë)

sad-ôjta, sad-nita; 
sedz-ëta, sedz-ta

sad-ôjce, sad-nice;
sedz-ëce, sedz-ce

3. niech sedzy; niech 
sadnie niech sedzą; niech sadną  ̶
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i wskôzôł na òbrôz Matczi Bòżi, prawie ò titlu Matka Bòżô Piãkny Miłotë, zwóny 
pòbòczno òbrazã Matczi Bòżi Łomżińsczi, pòchôdający z XVI w., ùkòrunowóny 
przez Òjca Swiãtégò Jana Pawła II òb czas III pielgrzimczi do Òjczëznë na pòczątkù 
czerwińca (4–5) 1991 r. Dodóm tu, że aùtorama zéwiszcza Łomża w Katolëcczi 
encyklopedii t. XI (Lublin 2006, szp. 498, dali KE) są Mark Robert Górniôk [pòl. 
Górniak] i znóny mie ks. prof. Witold Jemielëti [pòl. Jemielity]. W 2014 r. dnia 24 
VII, w tpzw. òtemkłim dniu Kònferencji, zapitôł jem ò dalszé drobnotë ks. prof. 
Jemielëtégò i dostôł jem òdpòwiédz, że infòrmacjô w KE pòchôdô òd wespółaùtora, 
tj. M. R. Górniôka, ò chtërnym niczegò ni mòże rzeknąc, bò je nieznóny Ksãdzu 
Profesorowi. Ks. bp Tadéùsz Bronakòwsczi, sufragan łomżińsczi diecezji, czej jem 
docygôł sã wspòmniónégò titla NMPannë, próbòwôł sprawã zamknąc krótkò: „To 
Òjc swiãti tak rzekł i jiny pòwtôrzają”.

Chcemë równak wrócëc do wezwaniô òbrazu. Jedna z bëtniczków zapita wej, skąd-
ka taczi titel? Òdpòwiescë nie nalôzł prowadnik, nie òdpòwiedzôł na zadóné pitanié 
nicht z ùczãstników. Pitanié nie dôwało mie pòkù: òprôcowôł jem epitetë NMPannë  
z „Kòscelnëch himnów”1 i pò przëjachanim dodóm jô sprawdzył, że ten epitet nalôzł 

1   Język w komunikacji” Nr 2, Częstochowa 2012, s. 15–34.
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sã w himnie Te gestientem gaudiis2 na swiãto Matczi Bòżi Różańcowi. Pamiãtającë, że 
wiele himnów nalazło i nalôżô szerszé òmówienié w Katolëcczi Encyklopedii, sygnął 
jem do tegò zdrzódła i hewò w t. 19, szp. 580 jem nalôzł òdesłanié spòd zéwiszcza 
Te gestientem gaudiis do „Sławimë Cebie, Marijo” aùtorstwa Marzennë Straszewicz 
(ta aùtorka òpisywô wëbróné himnë w nowszich tomach KE i sekwencje, zaczinającé 
sã òd Salve w KE, t. XVII, szp. 943–946) z infòrmacją, że to XX-wiecznô pòlskô 
parafraza himnu E. Syrenë, „dónô w gòdzënie czëtaniów liturgicznégò wspòminkù 
MBRóżańcowi” pò refòrmie II Watikańsczégò Sobòru; skłôdô sã z piãc 6-wersowëch 
strofów (ù Sirenë je téż 5 strofów, ale 4-wersowëch), chwôlącô Marijã jakno dzéwicã 
i matkã Zbôwcë; je to tej akatist, a parafraza òstała napisónô przez P. Galińsczé-
gò, przër. téż 3 pòstãpné himnë napisóné przez P. Galińsczégò i òmówioné przez  
M. Straszewicz w KE. Ta KE XII 109–110 (S. Napiórkòwsczi) pòdôwô „Marijné 
title”, gdze równak felëje Matczi Piãkny Miłotë. 

W dodónëch „Kòmentarzach” w ksążce Hymny kościelne s. 314 czëtómë: „Himn 
ùsadzony w XVII w. przez Eùstachégò Syrena, dominikòna” i dali infòrmacjô, że 
himn òdmôwióny w laùdesach i niszpòrach wspòminkù Matczi Bòżi Różańcowi; 
chcemë dodac òbchòdzonégò 7 X. Aùtor pisóny z łacëznë Sirenius, pò pòlskù Siren 
abò Sirena. Ò samim aùtorze niczegò nie ùdało mie sã nalezc, téż w telefònicznym 
kòntakce z ÒÒ. Dominikònama we Gduńskù i w Krakòwie. 

Przë leżnoscë, òb czas wrôcaniô z Łomżë w dniu 25 VII 2014 r., drëszka dr hab. 
Lucyna Warda-Radis [pòl. Warda-Radys] wzãła mòbilkã i nalazła tam infòrmacjã  
ò òbrazach, kòscołach i sanktuariach Matczi Bòżi Piãkny Miłotë w bëdgòsczi Kate-
drze, felëje tegò titla w KE II, szp. 1243, gdze równak infòrmacjô M. Kùnowsczi-
-Pòrãbinë [pòl. Kunowska-Porębina] i Z. Zelińsczégò [pòl. Zieliński]: „w òbrëmienim 
gardowëch mùrów òstôł wëbùdowóny w 1399 drzewiany farny kòscół sw. Mikòłaja, 
spôlony 1409, òdbùdowóny 1466–1502 na gòticczi ôrt (remòntowóny i kònsekrowóny 
1925; dzysdnia pòd wezwanim sw. Môrcëna i Mikòłaja), z gòticczim òbrazã MB z różą 
(Bëdgòskô MB (= Matką Bòżą); òbrôz òstôł téż òpisóny w pùblikacji Z dawna Polski 
tyś Królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowane wizerunki Matki 
Bożej 1717–1985 (dali skrócënk Prowadnik), Szëmanów 1986. Sostrë Niepòkalanczi, 
s. 396–398, nr 68. Òbrôz pòdług aùtorów pòchôdô z czasów Kazmiérza Jagelloń-
czika (ale titel na gwës pózniészi, XX-wieczny), wierã z 1466 r. Je òn w dzysdniowi 
gòticczi Katedrze (przed erigòwanim diecezji w 1992 r. w bëdgòsczi farze pw. sw. 

2   Wspòmnióny himn w pòlsczim tłómaczenim ks. Tadéùsza Kariłowsczégò [pòl. Karyłowski] wëz- 
wëskôł jem z pùblikacji Hymny kościelne, dolmaczënk ks. Tadéùsza Kariłowsczégò TJ, przedmòwa Sta-
nisława Windakiewicza, wëdanié w nowim ùkładze i òbrobienim Mirosława Kòrolczi, Warszawa 1978, 
s. 200, str. 5: Strofa 5 brzëmi pò pòlskù i kòl ni łacëznowi òriginôł: 

O, rwijcie wielcy i prości  Venite, gentes, carpite
Z tych tajni pęki róż świeże  ex his rosas mysteriis,
I Matce pięknej miłości  et pulchri amoris inclitae
Składajcie wieńce w ofierze!  Matri coronas nectite.
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Môrcëna i sw. Mikòłaja kòl szas. Farny 8). Òbrôz je zwóny Matką Piãkny Miłotë abò 
Madonną z Różą. Nad klãczącym chłopã (mést Stanisławã Kòscelecczim [pòl. Ko-
ścielecki]) nôdpis pò łacëznie Mater Dei memento mei ‘Matkò Bòżô, pamiãtôj ò mie’. 
Pòdług tradicji òbrôz òstôł ùfùndowóny jakno wòtum dzãkczënieniô za dobëcé nad 
Krzëżôkama, òb czas kòscuszkòwsczégò pòwstaniô wszëtczé wòta òstałë przekôzóné 
na nôrodné céle. Òbrôz ùkòrunowôł 29 V 1966 r. primas Pòlsczi, kard. S. Wëszińsczi 
[pòl. Wyszyński] w bëtnoscë krakòwsczégò metropòlitë abpa K. Wòjtiłë, tegò dnia 
bëło swiãtowóné 500-lecé intronizacji òbrazu w bëdgòsczi farze i 1000-lecé chrztu 
Pòlsczi. Primas Stolecô ùsadzył pasowną mòdlëtwã do bëdgòsczi Madonnë (zdrzë  
Z dawna Polski tyś Królową). 

Jadącë w dniu 22 IX 2014 r. z dr. A. Chludzyńsczim [pòl. Chludziński] jegò 
aùtółã z XIX Midzënôrodny i Òglowòpòlsczi Ònomasticzny Kònferencji w Gnieznie  
w pôrã môlach w Bëdgòszczë jesmë widzelë rozwieszoné transparentë z infòrmacją 
„Sanktuarium w Bëdgòsczi Katedrze: Matka Bòżô Piãkny Miłotë”.

To samò nalazła dlô mie w Internece córka Emiliô, tej dali referëjã za Inter-
netã: 1) w Warszawie–Twardominie, gdze parafiô pw. Matczi Bòżi Piãkny Miłotë, 
wëdôwającô miesãcznik „Piękna Miłość”; 2) w Pòlańczikù, gdze parafiô i sanktuarium  
w solińsczim dekanace, w państwòwi administracji: pòdkarpacczé wòjewództwò, 
lesczi kréz, gmina Solina; Pòlańczik słëchôł m.jin. Pòlańsczim i òd nich wzął pòzwã; 
parafiã założił przemësczi biskùp F. Barda, swiãtnicą òstała dôwnô grekò-katolëckô 
cerkwiô pw. sw. Paraskewii, zbùdowónô w 1907 r., pòswiãconô w 1948 r. pw. NMP 
Królewi Pòlsczi; w przédnym wôłtôrzu je słôwnô łaskama ikòna, zwónô Matka Bòżô 
Łopieńskô (òd wsë Łopienka w Bieszczadch, ò jaczi KE XI 507) przeniosłô z Łopien-
czi, tczonô jakò Matka Bòżô Piãkny Miłotë. Ùkorunowónô òstała 11 IX 1999 przez 
abpa J.M. Michalika kòrunama pòswiãconyma 12 VI 1999 w Zamòscu przez pap. Jana 
Pawła II (KE XV szp. 1080); 3) w Psarach (ale jaczich, bò pòdług „Nazwy miejscowe 
Polski”, t. IX, Kraków 2013, s. 374–375 (dali NMP) są Psarë-Kątë, Psarë-Pòdłazë 
i Psarë-Stôrô-Wies) par. i gm. Bòdzãtin, keleckô diecezjô; pòdług KE II szp. 703  
w Bòdzãtinie gòtickô rzezba Matczi Bòżi z Dzecątkã na ôrt Snôżich Madonnów  
z 1430 r. i plaskatorzezba Matczi Bòżi z Dzecątkã, a w Kelcach, w kòlegiacczim kòsce-
le òbrôz Matczi Bòżi Różańcowi, zwóny Łaskawą (KE VIII, szp. 1392); 3 VI 1991 r.  
pap. Jan Paweł II béł w Kelcach i òdprawił mszã sw. w Masłowie, òb czas chtërny 
ùkòrunowôł òbrôz Matczi Bòżi Łaskawi, ògłoszony przez bpa S. Szëmecczégò [pòl. 
Szymecki] patrónką miasta (KE VIII szp.1394); 4) Matka Bòżô Piãkny Miłotë, zwónô 
jinaczi Matką Bòżą Kamedulską w kòscele Nawiedzeniô NMPannë i w klôsztorze 
kamedułów w Pòżajskù (mést na Litwie, bò a) nienotowónô przez NMP, b) pisónô 
przez –tis), zwónô téż Madonna westrzód Kwiatów abò Matka Bòżô Pòżajskô. Pò 
przesztudérowanim Prowadnika z 131 Madonnama scwierdzywóm, że dodôwkòwé 
nie nalazłë sã w ti wôrtny pùblikacji, ale mùsz je pamiãtac, że wëszła òna w 1986 r., 
òd tegò czasu mògłë miec môl kòrunacje wiele słôwnëch łaskama wizerënków Matczi 
Bòżi, np. nieùchwôconô tu Matka Bòżô Piãkny Miłotë z łomżińsczi Katedrë, jakô 
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dała òrądz do zajimniãcô sã wezwanim, bò kòrunacjô wizerënkù òdbëła sã, jak jem 
pòdôł wëżi, na pòczątkù czerwińca 1991 r.

 Wôrt równak dac bôczenié: himn Syreniusa Te gestientem gaudiis ze słowama 
Matri pulchri amoris ‘Matce piãkny miłotë’ òdmôwióny béł przez dëchòwnëch (òd 
subdiakòna pò papieża i klôsztorników w klaùzurowëch, kòntemplacyjnëch zôkònach) 
w swiãto Matczi Bòżi Różańcowi (7 X) pò łacëznie, pò refòrmie liturgii w nôrodnëch 
jãzëkach, łacëznowé słowa òdmôwiający rozmielë, tim barżi rozmieją je dzysô, czej 
mòdlą sã w nôrodnëch jãzëkach, ale wezwanié Matka Bòżô Piãkny Miłotë dosc rzôdkò 
òstało dôwóné òbrazóm i sztaturóm Matczi Bòżi, nôczãstszé to Wniebòwzãcé NMPan- 
në (15 VIII), jak wëchôdô z Prowadnika. Mòże to inicjatiwa gbùrów, ògardowni- 
ków i sadowników, chtërny pòzwelë je swiãtã Matczi Bòżi Zélny, bò wiedzą: żelë Bóg 
i wszëtcë mieszkańcowie nieba nie pòbłogòsławią jich cãżczi robòtë, to brzôd bãdze 
môłi, pò mëslë wiérztë F. Schillera, Die Glocke ‘Zwón’: Das Werk soll den Meister 
loben, doch der Segen kommt von oben ‘Dokôz miôłbë chwôlëc méstra, równak 
błogòsławieństwò przëchòdzy z górë’, a sw. Jakùb (Jk 1,17) dodôł: „òd Òjca widu”.

Chcemë pòdrechòwac ten kąsk nawielony infòrmacjama tekst: W brewiarzu na 
swiãto Matczi Bòżi Różańcowi, òbchòdzoné w Rzimskòkatolëcczim Kòscele 7 X, 
nalôzł sã łacëznowi himn Te gestientem gaudiis, aùtorstwa, pòdług ks. dra T. Ka-
riłowsczégò, XVII-wiecznégò dominikòna zwónégò pò łacëznie Syrenius, pòdług  
M. Straszewicz, aùtorkã òpisywającą wëbróné himnë w KE Syren abò Syrena, pòdług 
Internetu ò. Aùgùstin Tomôsz Ricchini (XVIII w.), tej infòrmacje, że òbrôz z Łomżë 
pòchôdô z XVI w., a w Bëdgòszczë z XV w. je mùsz rozmiôc tak, że titel Matka 
Piãkny Miłotë òstôł dóny pózni; ò òbëdwùch aùtorach nick blëższégò nie ùdało mie sã 
nalezc. W 5. strofie tegò himnu aùtor mô zamkłé epitet Inclita Mater pulchri amoris 
‘Słôwnô Matka piãkny miłotë’, gdze miłota jidze rozmiôc i jakno midzë zrãkôwcama, 
i jakno midzë żeniałima, i altruisticzną, brateczną. Òmôwióny titel je przechòdny, 
pòdług Internetu mają gò téż òbrazë NMPannë w Solinie, Warszawie-Twardominie, 
Pòlańczikù, Pòżajskù. Pòjawiłë sã mòdlëtwë i Lëtaniô do Matczi Bòżi Piãkny Miłotë, 
je wiedzec, jak to sã gôdô w liturgice ex privata devotione ‘z priwatny pòbòżnotë’, 
nié kanoniczné, tj. przepisóné przez kòscelną władzã, bò np. chòc lëtaniów je wiãcy 
jak 100 (zdrzë dali), kanonicznëch leno 5; do Wszëtczich Swiãtëch, do Miona Jezës, 
do Serca Pana Jezësa, do NMPannë (loretańskô) i do sw. Józefa.

*

Matka Bòżô Dobëtnô. Nie dôł jem donąd wiãkszégò bôczeniô na title kòscołów 
Matka Bòżô Dobëtnô, jaczi mô np. kòscół we Warszawie-Rembertowie, Matka Bòżô 
Dobëtnô je téż patrónką diecezji Warszawa-Praga, pòd taczim wezwanim je téż 
kòscół w Bëdgòszczë i w wiele jinëch miastach, wierã nié leno pòlsczich. Ò titlu 
tim mòżemë sã wiele doznac z XX t. KE, jaczi wëszedł pòd kùńc 2014 r., zéwisz-
cze òprôcowelë Kazmiérz Pek i Mariusz Kònieczny (szp. 1539–1542). Pòdług téż  
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K. Peka Matka Bòżô Dobëtnô, pò łacëznie Beata Maria Virgo de Victoria to titel, co 
wësłôwiô prôwdã ò zaangażowanim Mariji w historiã zbawieniô, jaczégò dokònôł 
Ji Syn, Jezës Christus i wiarã w pòmòc Matczi Bòżi w biôtce ze złã, a téż dozér  
w stojiznach, jaczé są zagrôżbą dlô bezpiekù człowieka. Kùlt Matczi Bòżi Dobëtny je 
widzec przédno w titlach kòscołów i w przedstôwieniach Matczi Bòżi w ikònografii 
w rozmajitëch ôrtach, òsoblëwie dôwnégò wschòdnégò Kòscoła, dlôte mają òne 
colemało grecczé i stôro-cerkwiowò-słowiańsczé pòzwë w Prawòsławny Cerkwi. 
Nôprzódka równak pôrã historicznëch faktów, przëbôczonëch przez K. Peka, w jaczich 
Matka Bòżô òkôzała swòjã pòmòc nôrodóm; papiéż sw. Pius V w pòdzãkòwanim za 
dobëcé nad Tërkama pòd Lepanto (Naupaktos) ùtwòrził w 1572 r. swiãto Matczi Bòżi 
Dobëtny i bédowôł je òbchòdzëc 7 X (dzys Matczi Bòżi Różańcowi), jakno wòtum 
dzãkczënieniô katolëków za dobëcé nad protestantama w La Rochelle òsta zbùdo-
wónô w 1626 r. bazylika Notre-Dame des Victoires w Pariżu. W Pòlsce nôstarszim 
pòmnikã wdzãcznotë za dobëcé króla Władisława II Jagełłë nad Krzëżôkama pòd 
Grunwaldã je ùfùndowóny przez króla Kòscół Wniebòwzãcô NMPannë Dobëtny  
w Lublinie, chcemë przëbôczëc dobëcé króla Jana III Sobiesczégò z dnia 12 IX 1683 
r. nad Tërkama pòd Widnã, czedë to król pòzmienił znóné Veni, vidi, vici ‘jem przëbéł, 
ùzdrzôł, dobéł’ Juliusza Cezara na Veni, vidi et Deus vicit ‘jem przëbéł, ùzdrzôł, a Bóg 
dobéł’. Przedstôwienié Kòzelsczi Matczi Bòżi Dobëtny z Sanktuarium sw. Andrzeja 
Bòbòlë we Warszawie stało sã ùpamiãtnienim katińsczégò mòrdarstwa, zrobionégò 
przez NKWD w 1941 r., w 1977 r. z pòdskacënkù ks. kard. S. Wëszińsczégò pòwstała 
parafiô i kòscół MBD w Bëdgòszczë. 

Nigle przeńdã do prezentacji wëekscerpòwónëch z KE ikònów i titlów NMPannë, 
pòwiém, że pòwszedno znónym je enkolpion (òd gr. przëmiónka èn ‘na’ i jistnika 
kolpos ‘piersnô klôtka’), tj. (tu) ‘medalión, zdobiony wizerënkã Mariji, zwóny pa-
nagia (z gr. trzëôrtowégò zamiona pas, pasa, pan ‘wszeden, całi’ i trzëôrtowégò 
znankòwnika hagios, hagia, hagion ‘swiãti, -ô, -é’, pò łacëznie sacrosanctus, -a,-um 
‘przeswiãti, -ô, -é, nôswiãtszi, -ô, -é’, chtëren noszą na piersë wëższi kòscelny dostój-
nicë w prawòsławim, tj. biskùpi (òrdinariusze to władicë) i wëżi stojący w hierarchii 
(KE IV szp. 1007).

A hewò zapòwiedzoné title ikònów, jaczé wëcygnął jem z KE: 1) Hòdegetria abò 
Hòdigitria (z rozwijã w nowògrecczim stôrogr. ē dłudżégò (etha) w i òd gr. czasnika 
hodēgéō ‘prowadzëc, pòkôzac drogã’, dlôte wësłôwióné w Cerkwi Ukazujuszczaja 
Dorogu/Put’ ‘Pòkazywającô drogã, Prowadniczka’, bògatô to etimòlogicznô familiô 
w grece: np. hodēgētēr abò hodēgós ‘prowadnik’. Òbrôz taczi z kòscoła ÒÒ. Domi-
nikónów we Lwòwie przeniosłi òstôł do Kòscoła tëchże Dominikónów we Gduńskù 
(KE XX szp. 1096–1098); 2) Eleusa (KE IV 879, w Cerkwi Umilenije ‘Miłoserdzé’ 
abò Spasowo Umilenije ‘Miłoserdzé czë Zlëtowanié sã Zbôwicela”), przër. litanijné 
i mszalné wezwanié: Kyrie eleison ‘Panie, zmiłujce sã’, tej ‘Miłosernô’ 3) Galakto-
trofùsa z gr. gala, galaktos ‘mlékò’ i trophē ‘jestkù, jôda’, a tej ‘kôrmiącô piersą’); 
kòptijsczi ikònograficzny tip z kùńca IV w., przedstôwiający MB Kôrmiącą piersą 
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Dzecã Jezës, na jegò fòrmalną stronã miałë cësk plasticzné wëòbrazënczi egipsczi 
bògini Izys, jakô kôrmi Hòrusa, a na dejową Łk 11,27: „błogòsławiony klin, co 
Ce nosył, i piersë, jaczé Të susôł”, a téż kòscelnô pòezjô (H. Wegner, KE V, szp.  
810–812); 4) Glikòfilusa ‘Słodkò kùszkającô, Czule kòchającô’ òd gr. znankòwnika 
glykýs, glykėia, glyký ‘słodczi, -ô, -é’ i philéō ‘kòchac, miłowac’ abò z ruska Wzy-
grannaja ‘Radosna’ òd rus. wzygrat’ ‘pòdskòczëc z redotë’, np. s’erdce wzygrało 
‘serce pòdskoczëło z redotë’. Òbrôz przedstôwiô Matkã Bòżą z Dzecątkã Jezës na 
rãce, w nawzôjny czułoscë, je to prezentacjô prôwdzëwégò człowieczeństwa Jezësa 
i bòsczégò rodzëcelstwa Mariji. Òbrôz kòrespóndëje z Eleùsą, gdze Matka przëjimô 
pieszczenié òd Dzecka, a w Glikòfilusa Matka piescy Dzeckò, dlôte Glikòfilusa je 
téż zwónô Eleusa Wzygrannaja. Wariantã Glikòfilusë i Eleùsë je 5) Pelagònitissa, 
pòzwa pòchòdzy od pòzwë stolëcë Macedonii – Pelagònii, a tã mùsz je òdniesc do 
gr. jistnika pélagos ‘mòrzé’ (zdrzë. H. Wegner, KE V, szp. 1122–1124); 6) Nikòpòia 
to synonimicznô pòzwa òd gr. níkē ‘dobëcé’ (przër. pòmnik bògini dobëcô Nike 
we Warszawie) i czasnika poiein ‘robic, zjiscëwac’, tej mógłbë przetłómaczëc na 
kaszëbsczi ‘sprôwiającô’, lepi ‘òdnôszającô dobëca’, to je ‘Dobëtnô’; 7) Kyriotissa  
– przedstôwieniowi ôrt Matczi Bòżi, rozpòwszedniony w kùńszce wschòdnégò Kòsco-
ła, pòkazywający stojącą frontalno pòstacjã Mariji, jakô trzimô przed sobą Dzecã Jezës 
(tej-sej wkół pòstacji Dzecątka je widzec rozwidnioną, òkrãgłą òdczidnicã). Czasã 
pieczãcë towarzi nôdpis: „Nôdzeja tëch, co stracëlë nôdzejã”. Pòzwa nie pòchòdzy, 
jak bë sã mògło zdawac òd gr. Kyrios ‘Pón = Christus’, le òd pòzwë dzélu miasta Kira, 
w Kònstantinopòlu; szerzi zdrzë H. Paprocczi (KE X, szp. 315–316); 8) Kykkòtissa 
‘Matka Bòżô z Kikkòs, rus. Kikkskaja M. Kruk (KE X, szp. 315–316). 

Nié wszëtczé title ikònów Matczi Bòżi òprôcowóné òstałë w KE, np. 1 X Cer-
kwiô òbchòdzy swiãto Pokrow ‘Òpieka Bòżi Matczi’, pòzwa òd czasnika kryt’, gdze 
NMPanna òkriwô płôszczã gard Kònstantinopòl i jegò mieszkańców. Titel i swiãto 
wprowadzoné w XII w. na wdôr ùretaniô Kònstantinopòla (Bizancjum) òd napadënkù 
saracenów w pòłowie X w., co bëło przëpisywóné interwencji Matczi Bòżi. Pòdług 
lëdowëch przeswiôdczeniów je to dobri dzéń na zdënczi, zgódno z lëdową rzeklëną: 
Priszoł pokrow’ d’ewkam gołowy kryt’3. Na wschòdnëch terenach Rzeczëpòspòliti 
są kòscołë pòd wezwanim Òpieczi Matczi Bòżi i cerkwie pòd wezwanim Pokrow’ 
Bożej Mat’eri. Ò ikònie ti i swiãce KE XIV szp. 646 leno wspòmnãła s.v. Òpieczi 
Matka Bòżô.

Na kuńc chcemë dodac, że słowò ikòna ‘prawòsławny òbrôz’ je grecczégò pòchò-
dzeniô, pòcwierdzony m.jin. w mòcnym teòlogiczno teksce Lësce sw. Pawła do 
Kòlosanów (I 15), gdze Christus pòzwóny òstôł eikōn tū Theū tū aoratū, pò łac. 
imago Dei invisikilis ‘òbrazã niewidzewnégò Bòga’, gdze, jak widzymë, gr. eikōn, 
łac. imago, z czegò rus. i pòl. ikona, a tej ‘òbrôz’, a z łac. pasownégò słowa imago, 
-inis pòszło an. i fr. image, z czegò jedny mają fr. imaż, jiny an. imydż.

3   Por. Max Fasmer, Etimołogiczeskij slowar’ russkogo języka, t. III, Moskwa 1987, s, 305.
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Title Kyriotissa, Kykkòtissa, pòchôdającé òd pòzwów môlëznów anticznégò swia- 
ta, przëbôcziwają nama òkreslenia na ôrt Matka Bòżô Swiónowskô, Matka Bòżô 
Swôrzewskô, Matka Bòżô Piôseckô, mòże tej za rabbim Akibą rzec (ale pò łacëz-
nie): Nihil novi sub sole ‘Pòd słuńcã nick nowégò’, mòdel znóny ze stôrożëtnoscë. 
Pòwiém téż, że interesowałë mie przédno pòzwë titlów Matczi Bòżi, tim barżi, że 
mają òne grecczi pòchôdënk, a do klasycznëch jãzëków: greczi i łacëznë wiedno jem 
sã skłóniôł. Przeprôszóm za òsobisté wëpòwiescë, ale òb czas wòjnowégò ùstôwù, 
czedë jem trzimôł òbòwiązczi prodzekóna do didakticznëch sprawów na zabiér-
nym Hùmanisticznym Wëdzélu Gduńsczégò Ùniwersytetu i mùszôł jem sã pòtëkac  
z przedstôwcama „służbów”, doma jô sã òkrãżił słowarzama i grecczima gramatikama 
i czëtôł jem pò greckù, w òriginale Nowi Testament (je wiedzec, że miôł jem spòdlé 
w pòstacje zdónégò na baro dobri lektoratu grecczégò jãzëka ù ks. prof. F. Szrédera, 
pòchôdającégò z Prokòwsczich Chróstów kòl Prokòwa krótkò Kartuz (ò chtërnym 
zdrzë përznã w KE XIX szp.127). Gôdóm to pò to, żebë sã ùsprawiedlëwic, że niechôł 
jem òpisywanié artisticzny stronë prezentowónëch w KE ikònów ‘òbrazów’ (òbro-
biony przez Mariusza Kòniecznégò), a doprôcowiwôł jem jich pòzwë.



Elżbiéta Bùgajnô

Rzecz ò pòezji Jana Zbrzëcë

„Skrë ùsôdzkòwi mòcë drzémią w nas, jeszcze niezwãgloné” – jak pisôł Stanisłôw 
Pestka, wierzącë cwiardo w sëłã i stolemnotã ji miéwców, mieszkańców nordowi 
Słowianiznë, jegò pòbracynów, òtroków dôwnëch panowników ti zemi, chtërna roz-
kòscérzała sã wedle pôłniowégò ùbrzegù Bałtëcczégò Mòrza, òd gardów Roztoka, 
Arkóna jaż pò Gduńsk. Wëmarłëch Pòłabianów, Wieletów, a téż jich pòtómków, 
terôczasnëch Kaszëbów. Zbrzëcowé (Stanisława Pestczi) widzenié historii, swójné 
òdczëtanié dzejów, blisczé mëslë Aleksandra Majkòwsczégò, stôwiô pòetã w karnie 
wiôldżich mëslëcelów kaszëbsczich.

Dóné mie bëło znac, choć le krótkò, Stanisławã Pestkã. Jô mia gò widzóné na 
zetkaniach Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, na rozmajitëch ùroczëznach, gdze 
spòtikała sã kaszëbskô spòlëzna. Elegancczi starszi pón, ùsłëżny, pòczestny jak to 
dôwni biwało. Dżentelmen, jaczich dzys ju mało widzec. Pòòstawił pò se wspòmink 
jednakò lecënkòwi, co dérowny bez swòjã lëteracką òstôwiznã.  

Mòja przigòda z ùtwórstwã Jana Zbrzëcë zaczãła sã czilenôsce lat nazôd. Jô mia 
czëtóné pòsobné zbiérczi jego pòezje, wiérztë rozsejóné w rozmajitëch antologiach, 
kùreszce jô pòwzã ùdbã, cobë kriticzno przëzdrzec sã na no ùtwórstwò. W slédnym 
czasu jô zajima sã tématiką pamiãcë w pòezje Zbrzëcë w referace pòd titlã „Pamiãc 
zapisónô w pòezje”1. Pò prôwdze, liriczi Pestczi są bòkadné w dzejowò-historiczną 
pamiãc jak niżódné jiné. Pòeta z Rólbika ùwdôrzôł w swòjich wiérztach pamiãc 
môlów, òbrëmia, òbéńdë, lëdzy, wëdarzeniów, gwôsny samòidentifikacje, a téż pamiãc 
metapòeticką. Mòże téż starac sã nalezc pamiãc wseczëców, chòcle w teksce „Dlô 
Bómbë epitafium” czë w lirikach òdnôszającëch sã do familiowi sferë. Pòdóné zôkrãża 
pamiãcë wëstãpiwają tak samò w pismieniznie jinëch ùtwórców, jednak nafùlowanié 
ti pòezji wiôldżim historizmã, prawie dzejowim piesniodzejstwã, stôwiô Zbrzëcã  
w rédze widzałëch aùtorów, chtërny wësłôwielë wiôlgòsc i chwałã swòjégò nôrodu,  
w karnie przepòwiôdôczów. Nieprzëtrôfkòwé kùreszce romanticzné òdniesenia malëją 
òbrôzk jego pòezji i jegò òsobë jakno aùtora. Wnikniãcé w ùszłé widzałoscë pòprzéd-
ców, prastarków i swòjégò nôrodu jawi sã jakno wëapartnienié, co òdsélô czëtińca 
do tegò, co bëło, co mòże nalezc w òpòwiôdanim wastë Józefa ò ùszłi wiôlgòscë  

1   Tytuł referatu wygłoszonego w czasie XIII Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej „Kulturowe kon-
teksty pamięci Pomorzan” w dniach 24–25.11.2014 roku w Słupsku.
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i pësznocë Kaszëbów2. Cësk A. Majkòwsczégò, jeżlë jidze ò dzejowé mëslenié, widzec 
je wërazno w pòeticczim ùtwórstwie Zbrzëcë. Spòdlim taczégò mësleniô je bez wąt-
pieniô ksążka Majkòwsczégò „Historiô Kaszëbów”3, zainspirowónô sztudérowanim 
w Gryfii, gdze sztudéra Aleksander „nalôzł wiele pòmòrsczich historicznëch pamiąt-
ków, zamëslił sã nad ùszłotą Kaszëbów, a z negò rozmiszlaniô (…) stôwiac zaczął 
rodzynny swiat dejów”4. Jeżlë më bë chcelë nalezc i nazwac deje Pestkòwëch lirików, 
niewątplëwò bë to béł „żëwi dëch pòmòrsczi”, jak ò tim pisôł Édmùnd Pùzdrowsczi5. 
Nié blós historiô, jakô zdżinãła, leno historiô, jakô wcyg sã dzeje. Ji fùndamentã je 
pòmôrsczi lud, chtëren przetrzimôł w ògniszczu dzejowëch nawôłniców. 

W swòjich rozmëszlaniach bãdã òdwòłëwac sã do jednégò tekstu Zbrzëcë. Je nim 
dłëgszi pòemat liriczny Wierzëska Pòłabiznë, chtërnégò titel mòże przedolmaczëc na 
pòlsczi jakno Wióry Połabszczyzny. Ùtwór ten zapisóny òstôł w òstatnym, trzecym 
zbiérkù pòezji Zbrzëcë pt. Wieczórny widnik, wëdónym w 2002 rokù. Całi tekst rechùje 
651 wersów ùłożonëch w 13 dzélëków, jakbë samòstójnëch całostków (dzélów?).  
Aùtor stosëje wersë rozmajiti dłużawë, nie ùżiwô rimów. W jego pòemace je za to 
trójno pòeticczich strzodków, westrzód nich nôwiãcy jidze nalezc epitetów i meta-
fòrów, nierzôdkò rozbùdowónëch, z wielëną neòlogiznów. Dlô pòkôzaniô pòdóm 
zdrëszënã wërazów „Pòłabskô bezbrzadnô zbracëna”, chtërnã mòże przetłómaczëc 
jakno „połabskie bezpotomne plemię/ plemiona”. Czãsto ùtwórca stôwiô retoriczné 
zapitania, np.: „Czë pò to zrëwac pòsôdë kòprowi recë/ ze strądów pòłabsczi Rek-
nicë,/ bë sã domaklac warkòcza dëmów,/ łizów zastãgłëch, òd òłowiu czãższich?” 
(w. 519–522). Jiny fragment: „Chto zdrzi jesz lãczno/ na czerz ògniowi?/ Czë ten co 
sã bùszni wòjarską nôrémnicą?/ Czë mało krôsniãcô wszednota,/ chtërna je blëższô 
ùkôzków gwiôzdë/ òd słuńców wësniti chwôlbë?”.

Ùtwór S. Pestczi mòże nazwac swójnym historicznym kómpendium, dzejama miesz-
kańców Zôpadnégò Pòmòrzô ùkôzónyma na szeroczim spódkù, dzejama zaklãtima  
w wersë pòematu, òsadzonyma w eùropejsczi i swiatowi historii/kùlturze. Aùtor pòso-
bicą przedstôwiô dzeje tegò swiata òd prazôczątków (historii zapisóny w krónikach) 
jaż do terôczasnotë, w tim do II swiatowi wòjnë, a nawetka sygô do dzysdniowi deji 
Eùropejsczi Ùnie: Nënka Eùropa (…) próbùje zrzeszëc w parłãczną galaktikã/ apartné 
dzéle Stôrégò Swiata” (s. 99). Je to pòetickô réza pòprzez dzeje wskôzónégò nórcëka 
Eùropë – Pòłabiznë, wanoga szlachama dôwny chwalbë Pòłabianów, próba nalézeniô, 
jakbë pòstawieniô przed òczë, gwôsnégò môla, doprzińdzeniô do kòrzeniszcza pòmòr-
sczich Słowianów, w tim Kaszëbów. Bezmiónowi (‘bezimienni’, jak jich nazéwô pòeta) 
òstawilë òstrzegã: „òstawilë zlecbã òstrzéżną:/ mgławé slécëdło swòjégò stracënkù”.

2   Zob. A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé, wyd. Czec, Gdańsk 1997), 
s. 102–106.

3   A. Majkowski, Historia Kaszubów, Gdańsk 1991. Pierwsze wydanie ukazało się w Gdyni w 1938 roku.
4   Przedmowa w: A. Majkowski, Historia Kaszubów, Gdańsk 1991, s. IX.
5   E. Puzdrowski, Poezja to nie tylko muszelka słowa, posłowie do: J. Zbrzyca, Wieczórny widnik, 

Gdańsk 2002, s. 163.
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Pòemat Zbrzëcë zaczinô sã òpisënkã zôczątkù dzejów pòłabsczich Słowianów  
i jich zemi: Wëkaminiałô kùlama dzejów/ ta zemia znikwiła sã w môłklënie”. Jak 
w przëtrôfkù jinëch plemionów tak samò jich zôczątk dżinie w smrocznocë dzejów, 
leno w niewielnëch przëtrôfkach òstałë pò nich néżkòwé zôpisë dzejopisów: „Tej-sej 
na zwąbierzënie/ sëchi zôpisk krónicznika” (s. 79).

Pòeta z Rólbika òdpòminô w swòjim dokazu pòzwë plemionów, chtërne mieszkałë 
w òkòlim Òdrë i Łabë:

„Głãbòk w òkòlënach Òdrë, Łabë
rozwietwióné ôrtë Wagrów, Wkrzanów,
chwatczi Redarze, Stodoranë
Ȅ ti w biôtkach nôpierszi –
Òbòdrëckô ë wieleckô przodzëzna
w grëpie z Rugianama
„Rani gens fortissima Slavorum”6

Są to Wagrowie, Wkrzanowie, Redarowie, Stodoranowie, Òbòtricë, Wieletowie, 
Rugianowie, Drzewianowie, Luticë. Zbrzëca stosëje na zmianã pòzwë Pòłabianowie, 
Wendowie, Luticë. Widzec tuwò niewątplëwi cësk dokazu Majkòwsczégò na histo-
riczné mëslenié S. Pestczi, zbiéżnotã wierã nieprzëtrôfkòwą. Dlô A. Majkòwsczé-
gò Kaszëbi, jinaczi rzec Pòmòrzanowie, dôwni zwóny bëlë Weletama i Lutikama.  
W skłôd Welecczi to je Luticczi Zrzeszë wchôdałë kaszëbsczé rózdżi sedzącé na pôłnié 
i nordã òd rzéczi Pianë: Redarów i Dołãżanów, a téż Czerzpienianów i Këżanów. Dali 
Majkòwsczi wëmieniwô taczé rózdżi jak m.jin. Òbòtricë, Rugianowie (Rujanowie), 
Wòliniańczicë. Ju na spòdlim tegò krótczégò wëliczënkù je widzec nieprzëtrôfkòwą 
zbiéżnotã w mëslenim dwùch ùtwórców.

Nordową Łabã pòeta z Rólbika pòzwôł Ribikònã germańsczich rabùszników. 
Króm Łabë i Òdrë Zbrzëca wëmieniwô jiné rzéczi, chtërne płëną w òpisónym 
òbrëmim: Pianã i Wkrã, a téż pòłabską Reknicã. Je to plac zarosłi bòrama, jiglë-
nowima drzéwiãtama: „w pòłabsczé jaglënë”, nierzôdkò mòkradłowati: „sënowie 
mòkrastich òkòlów ë bòrów”, pòprzerzinóny dolëznama „wielecczich dolëznów”.  
W teksce wëstãpiwają pòzwë gardów: Arkóna, Meklembùrg, Mechalin. Mieszkań-
cowie tëch zemiów bëlë bògati, zajimelë sã żeglowanim, hańdlarstwã, a nawetka 
mòrsczim rabùsznictwã, tczëlë Jarowita, Swiãtowita i jinëch bogów. Wôrt je pòrównac 
dwa wëjimczi:

„Nigle w spisk runãlë mòkny
Sënowie mòkrastich òkòlów i bòrów,
Żôglów kłama mòrską płużëlë wałã,

6   J. Zbrzyca, Wieczórny widnik, Gdańsk 2002, s. 79.
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Duńsczim gardóm ë starżëcóm
Kòrsarsczi sprôwielë pòzdrówk
A téż na hańdlowëch kòlibelë sã szlachach.” (s. 80)

Drëdżi wëjimk pòchôdô z romanu A. Majkòwsczégò: „A bëlë Kaszëbi bògati na 
lądze i òkrãtama włôsnyma jezdzëlë pò mòrzu i wòjsk żelôznëch wiedlë rejimantë  
i mielë wòlą. Bùdowelë wse i miasta.” (s. 103). Majkòwsczi parłãczi dôwnëch 
mieszkańców zem nad Òdrą i Łabą z Kaszëbama, zôs Zbrzëca pòkazëje na wiôlgòtã  
i stolemnosc dôwnëch Słowianów, nie pòdôwô w analizowóny wiérzce słowa Kaszëba, 
nie zestôwiô ze sobą bezpòstrzédno pòłabsczich Słowianów z Kaszëbama. 

Wiérztowónô historiô pòmòrsczich plemionów, zestawionô w chronologicznym 
pòrządkù (nié czas i môl wëmieniwac tuwò pòsobicą dzeje Słowianów i jich zemi 
nadczidniãtëch bez aùtora), przeplôtónô wielnyma przëgôdkama i retoricznyma zapita-
niama, ùbrzadowionô epitetama, metafòrama, a przede wszëtczim neòlogizną, chtërne 
próbùją w dokładny spòsób przedstawic wzlotë i ùpôdczi, dole i niedole Pòmòrzanów, 
ni mô sobie pòdobnëch. Wëpòwiôdô òdniesenié mówiącégò pòdmiotu, chtërnégò nie 
òbôwiómë sã zestawic z aùtorã, do ùszłotë pòmòrsczi zemi i ji mieszkańców. 

Pestka je nazéwóny filozofã kaszëbsczich pòétów, bò jegò wiérztë mają głãbòczi 
filozoficzny, refleksjowi fùndament7. Jegò pòezja òdemkła czësto nowé perspektiwë 
przed kaszëbską lëteraturą. Mòckò związónô z ùszłotą, miticzną historią i lëteracką 
tradicją kaszëbiznë czarëje bòkadnoscą metafòrów, przëcygô smiałoscą w mëslenim 
i wëòbrazënkù. Za Édmùndã Pùzdrowsczim mòże pòwtórzëc, że pòezje Zbrzëcë 
przestãpiwają ùsadzony kanón kaszëbsczi pòezji8. Widzec je to chòcle w syganim 
przez pòetã do gatënkù liricznégò pòematu. Wstôwiającë òpisënczi, w tim przetrôfkù 
òpisënczi dzejów Pòłabianów, jaczich robi zbiérnym bòhaterã, aùtor wëpòwiôdô 
gwôsné przemëslënczi i refleksje, bùdëje zamkłi swiat dôwnëch Pòłabianów. 

7   Por. T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdańsk 2002, s. 335–337.
8   E. Puzdrowski, Poezja to nie tylko muszelka słowa; posłowie do: J. Zbrzyca, Wieczórny widnik, 

Gdańsk 2002, s. 168–169.



Tomôsz Fópka

Jedna matka, dwùch òjców.  
Wëzwëskanié jednégò tekstu przez dwùch  
kòmpòzytorów na wëbrónëch przëkładach

W historii mùzyczi czãsto biwô tak, że do znóny, „sprawdzony” melodie, pisóné je 
czile tekstów. Tak bëło chòcle w przëtrôfkù tanga „To ostatnia niedziela”, stwòrzoné-
gò w rokù 1936 przez Jerzégò Petersbùrsczégò do słów Zenóna Friédwalda. Do ji 
pòpùlarnoscë przëczënił sã w całoscë Mieczisłôw Fogg, a pierszé nagranié na czôrny 
place wëdała firma Syrena-Elektro, jesz w rokù pòwstaniô dokazu. Ju rok pózni do 
jistny melodie, chtërny aùtora nie pòdelë, rusczi tekst napisôł Josif Alwiek. Żelë 
w òriginale „tanga samòbójców”, jak je pòzéwelë, chłop prosy białkã ò jesz jedno 
zetkanié przed rozestanim, w niedzelã – kòl naszich wschòdnëch sąsadów mómë 
rozestanié nad brzegã cepłégò mòrza1.

Dobrô melodiô przëchłoscywô do ùsôdzaniô nowëch tekstów, jaczé pòd nóta-
ma jidze pòdpisac. Òkróm mni, abò barżi wiérnëch tłómaczeniów na jiné jãzëczi, 
pòwstôwają słowa czësto na jiny témat, jak w przëtrôfkù spiéwë „Znamy się tylko  
z widzenia” Trubadurów, gdze do ti znóny melodie pòwstôł mòderny, kaszëbsczi 
tekst, jaczi spiéwie chùr „Lutnia” z Lëzëna: 

Znómë sã leno z fejsbùka 
A jedno ò drëdżim nick nie wié
Tej-sej knypsómë, bë co wëszukac
Żdając, że chto co mądrégò pòwié, że pòwié…
Ju wiém, że môsz mòdré òczãta
A lajków kòl dwasta sztërdzescë
Tej zaprôszóm ce do mégò karna
Mdzemë nocama w nece sã gòscëc, sã gòscëc…

Jim głëpszé, tim lepszé tam są dopòwiescë
A filmë, mùzyka – internet to zmiescy
I letkò na czace je zmùdzëc gòdzynkã
Czej sadniesz wieczórkã – tej jaż do pòrénka…

1   http://muzykarosyjska.pl/2009/11/06/to-ostatnia-niedziela-%E2%80%93-jeden-utwor-dwie-historie/
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Znómë sã leno z fejsbùka
I përznã ju wiémë ò sobie
Wiedno z drësznëch słów sélôsz mie krutã
Bez to lepi na dëszi sã robi, sã robi…
Ju wiém, że môsz kòtë i chłopa
I ùdbë szôloné na lato
Tej zamikóm swòjégò laptopa
Żebë nalezc cã – pùdã na miasto, na miasto…

Pò plecach ce klepią, lajkùją i chwôlą
To wszëtkò dlô òka, dlô òka sã stroją
Le pózni w realu sã prôwda òkôże
Że nicht z internetu, cë nicht nie pòmòże…

Ùsôdzanié drëdżich tekstów do znóny mùzyczi pasëje w całoscë np. tedë, żelë 
nowi tekst mô sprawic, że lëdze sã mdą ùsmiéwac. Tak miało bëc i w wëżi pòdónym 
przëtrôfkù. To mòdło je wëzwëskiwóné téż w szkòłach. W internece nalezc jidze 
przëkładë twòrzeniô tekstów na lekcje pòlsczégò jãzëka2. Nowé tekstë mògą, wej, 
pisac nawetkã dzecë.

Jinaczi je, czej do znónégò tekstu twòrzi sã nową mùzykã. Tuwò je mùsz znac nótë, 
a wcyg nié za wiele je znô procëmkù ùżiwającëch lëtrów. Temù i karno twòrzącëch 
z mùzyczny „drëdżi rédżi” nie je tak wiôldżé jak piszącëch z ti sami rédżi. Chcemë 
wząc aùtorów samëch kaszëbsczich dokazów mùzycznëch. 

Tekstã, do jaczégò Wacłôw Kirkòwsczi stwòrził swòjã apartną mùzykã są 
„Mòje stronë”, z tekstã Jana Piepczi. Znónô je mùzyka Jana Trepczika do tegò 
tekstu.

„– Pòdług mòjich zôpisków Méster Jan napisôł jã w 1961 rokù” – zagwësniwô  
w telefòniczny rozmòwie Édmùnd Kamińsczi, jaczi òd lat dokùmentëje Trepczikòwé 
dzejanié.

„Mòje stronë” z mùzyką Piesniodzeja z Wejrowa w mòlowi tonacji, liczonô na 
trzë – je jedną z nôbarżi liricznëch kaszëbsczich piesniów „tatczëznowëch”, jaczé 
mómë. Òpracowónô m.jin. na głos z fòrtepianã, z towarzenim akòrdionu, z òrkestrą  
i kùreszce – na chór. Na chùrë, bò tak przërëchtowôł jã Juliusz Mòwińsczi z Lãbòrga 
(...) Z wielnëch nagraniów bédëjã Aleksandrã Kùcharską-Szefler z Riszardã Minke-
wiczã z platczi „Mòrze”, gdze czëc je téż na akòrdiónie Cezarégò Pôcórka.

„– Mòja wersjô ti piesni pòwstała w 1965 rokù na spòdlim tekstu z „Kaszë- 
bë”, za wiédzą i zgòdą aùtora słów” – pisze w przedesłowiu do zbiérkù swòjich 
dokôzów pt. Mòje stronë w piesni z gromicznika 2002, Wacłôw Kirkòwsczi ze 
Swiónowa.

2   http://www.edukacja.edux.pl/p-2940-nowe-teksty-znanych-piosenek-dla-kabaretu.php 
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Kirkòwsczi i Piepka znelë sã jesz ze Starzëna, gdze chòdzëlë wëcmanim do 
spòdleczny szkòłë, pózni, pò wòjnie – do strzédny. Ti dwaji szkólny przëjaznilë sã 
i pòspólno twòrzëlë. Do wiérztów Staszkòwégò Jana Kirkòwsczi napisôł razã 25 
melodiów, z jaczich dzél wëzwëskôł przë robòce, chòcle ze szkòłowim chùrã ze Staj-
szewa. W mùzyce „naszostronny” Kirkòwsczégò je wiele redoscë i wërazny bùchë 
z „naszoscë”. Tak jak w pòwstóny sztërë lata chùtczi Trepczikòwi wersji – metrum 
je trójdzelné. 

„Mòje stronë” Piepczi i Kirkòwsczégò. Dokôz nie wëszedł donëchczas drëkã. Je 
le jedno òpracowanié chùrowé. I jedno nagranié ti piesnie, jaczé nalazło sã na płitce 
„Bògù spiewac chcã”, jaką w 2004 rokù nagrôł chùr LUTNIA z Lëzëna.

Wiérzta „Mòje stronë” ùzdrza dzénny wid w wëdónym w 1955 rokù pòspólnym 
zbiérkù wiérztów Léòna Roppla i Jana Piepczi Nasze stronë. Pòdajã tekst w terôcza-
snym pisënkù za antologią pòezje Piepczi Mòje stronë, jaką wëdôł gdińsczi REGION:
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Mòje stronë 

Mòje stronë, 
mòje stronë
są nôlepszé z wszëstczich strón
Móm w nich kwiatë, 
wòdë, lasë,
w pòlu rosce żëtny plón.

W mòjëch stronach, 
w mòjëch stronach
wiater sztormã z nórdë dmie;
jadą kùtrë 
i òkrãtë,
i latarnie stoją dwie.

Mòjim stronóm, 
mòjim stronóm
wcyg przëgriwô ptôchów spiéw
a nad sztrądã 
i nad wòdą
wiedno widzysz skrzidła méw.

Mòje stronë, 
mòje stronë
brzmią robòcym rojã pszczół;
bòcón klepie, 
czapla brodzy,
strëga płënie do jezór.



Referatë kaszëbskòjãzëkòwé   137

W mòjëch stronach, 
w mòjëch stronach
niebò skrzi sã rojã gwiôzd,
a z nich jedna 
wnet nad głową
z nordë sle nóm zëmny blôsk. 

Mòjim stronóm, 
mòjim stronóm 
spłacëc chcôłbëm lëdzczi dług
za dni smiéchù, 
dni robòtë
czej na roli òrze pług.

Mòje stronë,
mòje stronë
są nôlepszé z wszëstczich strón.
W mòjëch stronach, 
w mòjëch stronach
chcôłbëm spòcząc, czej mdze zgón.

I tak téż sã stało, w rokù 2001 Staszków Jan (Jan Piepka) pòchòwóny òstôł 
na łebińsczim smãtôrzu, a òb czas mszë tã prawie piesniã zaspiéwôł Adóm Òkrój  
z Bòrkòwa. Mùzykã Jana Trepczika zagrała na òrganach jegò wnuczka, Witosława 
Frankòwskô”3. 

Aleksander Labùda napisôł snôżą wiérztã pt. „Òjcze nasz”, do jaczi mùzykã 
stwòrzëlë Jón Trepczik i Wiesław Wasylewsczi4.

Òjcze nasz

Na westrzódkù snôżi wsë
Z dôwna Bòsczi stoji dóm. 
Przetrwôł gwësno wieczi trzë, 
A jesz wiedno je ten sóm. 

Co dzéń biją zwònë trzë, 
Przërôczają głosno nas. 
Bësmë do kòscółka szlë, 
Bò nôwëższi je ju czas. 

3   Tómk Fópka, Mòje stronë – trzech na jedno, „Pomerania”, czerwińc 2013. 
4   Tobie Boże chwała. Kaszubskie pieśni katolickie, red. ks. Jan Perszon, Zrzeszenie Kaszubsko- 

-Pomorskie oddział w Luzinie 1993, str. 8 i 32.
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Pòjmë, pòjmë chùtkò tam, 
Kãdë zbòżny chôdô lud. 
Tam cë z dëszë spadnie kam, 
Czej òfiarë ùzdrzisz cud. 

Klëknij ze mną brace tej, 
Czënë dëszë hewò zważ. 
A za òjców biédny krôj 
Zmówi jesz rôz „Òjcze nasz”. 

W pierszim przëtrôfkù mómë marszowi charakter, metrum 4/4 i durową, wiesołą 
tonacjã. Całi tekst òstôł mùzyczno zebróny w dwa dzéle, a kòżdi z dzélów mô wërazno 
dwie czãscë. Ta melodiô je znónô m.jin. bez to, że nôleżi do spiéwónëch dwa razë 
w rokù òd 2009 przez karna z Radë Kaszëbsczich Chùrów òb czas wejrowsczich 
òdpùstów na Kalwarie5.

Drëgô melodiô je w mòlowi tonacje, smùtnô, zybiącô (metrum 3/4), a dzeli sã na 
sztërë zwrotczi. Akcentë mùzyczné pasëją do akcentów w teksce, pòdobno jak przë 
mùzyce Trepczika. Równak òptimistnô wëmòwa tekstu kłócy sã tuwò ze smãtnoscą 
mùzyczi, w całoscë w trzecy sztrofce, gdze mómë redosné zawòłanié „pòjmë, pòjmë 
chùtkò tam”. Pewno kòmpòzytór nie przeczëtôł ze zrozmienim dokładno tekstu. Ten 
tôczel mają nié leno twòrzący mùzykã do kaszëbsczich tekstów cëzyńcowie, ale téż 
i Kaszëbi…

W 1995 roku łódzczi kòmpòzytór Andrzej Hundziak6 napisôł na chór 4-gł. miészó-
ny swòjã mùzykã do tekstu „Kaszëbskô Królewô” Jana Trepczika. Ten dokôz je 
pòdôwóny jakno „inspirowóny fòlklorã”7. W ti wersji wëkònywóny je np. przez chór 
DISCANTUS z Gòwidlëna8.

Szerok znónô je „Królewô” z mùzyką Jana Trepczika w aranżacje Juliusza 
Mòwińsczégò. Je òna ùznôwónô za nôbarżi rozpòznôwóną kaszëbską piesniã 
religijną9. 

Pòstrzód naszich religijnëch spiéwów nôwiãcy placu zajimają kòlãdë. Do snôżé-
gò tekstu Léòna Roppla pt. „Bibi, Synkù, bi...” stwòrzëło mùzykã dwòje artistów: 
Kazmiérz Gùzowsczi i Witosława Frankòwskô. 

Hewò są słowa „Kòlibiónczi Nôswiãtszi Panienczi”:

5   E. Pryczkowski, Jan Trepczyk a współczesny ruch śpiewaczy, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
oddział w Baninie 2012, str. 10.

6   http://culture.pl/pl/tworca/andrzej-hundziak 
7   http://imit.org.pl/uploads/materials/files/Utwory%20polskich%20kompozytor%C3%B3w%20

inspirowane%20folklorem.pdf 
8   http://rozrywka.trojmiasto.pl/Pierwsze-Kaszubskie-Magnificat-imp157305.html 
9   W. Frankowska, Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 

Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 2005, str. 179.
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Bibi, Synkù, bi… 

Bibi, Synkù, bi…
Na saneczkù spij!
Bibi, Synkù, bi,
spik słodzëchny miéj!
Przëmrużë môłé òczãta,
w gniôzdkù ùsnãłë ptôszãta,
noc je wkòło, spij ju, spij!

Bibi, Synkù, bi…
Na saneczkù spij!
Bibi, Synkù, bi,
ò matuchnie snij!
Szopa zmieni sã w jizdebkã,
kùmk przemieni sã w kòlibkã,
cëchò wkòło, spij ju, spij!

Bibi, Synkù, bi…
Na saneczkù spij!
Spij, Jezuskù, spij,
ò swim żëcu snij!
Nabierz mòcë, bò Ce czekô
droga cãżkô i dalekô,
nie mësl ò tim, spij ju, spij!

Gùzowsczi òstôł przë baro pasownym dlô kòlibiónczi metrum 3/4 i durowi tonacje. 
Fraza je kòl niegò szerokô, spòkójnô. Zybiącô prawie. Kòl Witosławë Frankòwsczi 
nalôżómë mni kòlibaniô. Je to barżi jiscënk matczi ò dzeckò. Pòdczorchiwają to drob-
né nótczi i mòlowô tonacjô dokôzkù. Metrum 2/4 kôże mëmce stojący nad dzecnym 
łóżeczkã ùdżibac sã a cziwac głową. Je to kòlibiónka, co zwiastëje wskôzóną przez 
aùtora słów w trzecy sztrofce „drogã cãżką i daleką” Jezësa – krziż.

Òkróm tekstu łączi òbie gòdowé spiéwë niepasowné zesadzenié akcentów 
w pierszi sztrofce. I tak mùzyka „wëcygô” przék szlabizë: môłé òczãta, ùsnãłë 
ptôszãta10.

Jastrowi tekst Jerzégò Stachùrsczégò pt. „Na Twòje Zmartwëchwstanié” dożdôł 
sã dwùch melodiów: Jerzégò Łiska i Wacława Kirkòwsczégò11.

Nôprzódka tej słowa:

10   Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł E. Prëczkòwsczi, Zarząd Główny Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, Gduńsk 2006, str. 27. 

11   Tamże, str. 69.
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Na Twòje Zmartwëchwstanié 

Słuńce je na niebie, 
Wòłô głosno zwón, 
Jidzemë do Cebie 
Òd kaszëbsczich strón. 

Na to Twòje Zmartwëchwstanié 
Terô bãdze zaspiéwanié: Alleluja, Alleluja. 
Na to Twòje Zmartwëchwstanié 
Bãdze Bògù dzãkòwanié: Alleluja, Alleluja. 

Jidze redosc mòstã, 
Ùzdrza biôłi kwiat. 
Terô kùńc je z pòstã, 
Niech wié ò tim swiat. 

Na to Twòje Zmartwëchwstanié... 

Łisk przez swòjã mùzykã ceszi sã ze Zmartwëchwstaniô jak dzeckò. Kùli redotë 
je w tim na 4/4 liczonym dokôzkù! Taczi dzecynny, pòspiéwny. Kirkòwsczi ceszi sã 
jinaczi. Szeroczé frazowanié a na trzë rechòwanié sprôwiô, że je to jakbë przëwitanié 
dnia, wschòdzącégò słuńca ze zgniłim przecygniãcym sã. Òbaji ùsôdzcë mùzyczi 
kąsk niepasowno stôwiają w nótach akcentë na òstatną szlabizã w słowie „alleluja”.

Kirkòwsczi jiną razą stôwô do mùzyczny biôtczi z Jerzim Stachùrsczim prawie. 
Jidze ò „Zwònë biją” Eùgeniusza Prëczkòwsczégò:

Zwònë biją

Zwònë biją, spiéw rozlégô
Chwała Bògù wszãdze brzëmi
Dobéł Christus mòce złégò
Z martwëch przëszedł Pón ti zemi.

Nëkôł Pioter razã z Janã
Grób ju béł òtemkłi szerok
Christus z niegò pòwstôł z rena
Tak sã sprôwdzył Bòsczi wërok.

Pòmión niese tã wiesc wszëtczim,
Że Król z grobù wëszedł cało.
Pòjąc nie chce rozëm lëdzczi,
Co pò prôwdze tej sã stało.
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Alleluja, Jezës żëje
Grzéchë naje zgładzył
Wiedno, wiedno niech królëje
W żëcym nas prowadzy.

Kòl Kirkòwsczégò zwònią stateczno, ùroczësto. Pòmôgô w tim metrum 3/4. Zwònë 
Jerzégò Stachùrsczégò przëbôcziwają w mùzyce barżi kùlingòwé zwónczi, w całoscë 
przë chùtniészim tempie. Za to Stachùrsczi lepi dopasowôł akcentë mùzyczné do ak-
ceńtów słowów, gdze kòl Kirkòwsczégò mómë: alleluja, żëje, zgładzył, prowadzy12.

Wacłôw Kirkòwsczi wszedł téż klinã midzë duet aùtorsczi: Witosława Frankòwskô 
– mùzyka a Eùgeniusz Prëczkòwsczi – słowa w dwùch piesniach Marijnëch: „Matin- 
kò cëdnô”13 i „Niebnô droga”14.

Matinkò Cëdnô

Matinkò cëdnô, snôżô Pôcórkò,
Barnico lëdztwa, niebieskô Córkò,
Chto Cebie ùznôł za wzór dlô żëcô 
W niebie bòkadné mdze miôł dobëcé. 

Królewô swiata, Nôswiãtszô Pani,
Chòc swiat niebëlny czasã nas mani,
Nieczësté nigdë nie zmòżą mòce,
Skòrno sã Twòji dómë òpiece. 

Matkò Swiónowskô bróń òde złégò 
Òdródz pòtãgã lëdu wiérnégò  
Miej w Swi òpiece całé Kaszëbë. 
Żdôj nas Kaszëbskô Królewò w niebie! 

A czej przed Bògã przińdze ju kanąc,  
Chcejże Marijo za nama stanąc. 
Niechże kòżdëchny, co wińdze z naju, 
Bãdze sã cesził redoscą w raju. 

„Matinkò cëdnô” Frankòwsczi je pòwôżnô, do spiéwaniô na klëczkach. Dzelonô  
na sztërë i w mòll. Melodiô miescy sã w jedny òktawie. Kirkòwsczi stôwiô na letkòsc. 
To je spiéwa do wëkònywaniô na majewim, kòl krziża, przë granim majewégò wia-
terkù. Rechòwónô na dwa. Rozcygniony ambitus do òktawë a kwartë. 

12   Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik…, dz. cyt., str. 72.
13   Tamże, str. 83.
14   Tamże, str. 86.
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Niebnô droga

Te nasze górë, łączi, piôsczi,  
Mòdrawé mòrze i farwny las  
Przeżegnôj Matkò w miono Bòsczé;  
Tczewôrtnô Panno błogòsław nas. 

Pò mòrsczich wałach rëbôk płënie,  
Czej sztorm i chaja – straszny ùrzas,  
Tej chùtkò do Ce w mòdłach brënie;  
Tczewôrtnô Panno błogòsław nas. 

Na lądzë gbùrze Cebie proszą,  
Bë béł na żniwò wioderny czas.  
Bëlną pòdzãkã za to głoszą;  
Tczëwôrtnô Panno błogòsław nas. 

A czej pielgrzimczi kùńc nadińdze  
I zwãk swój wëdô żëcégò zwón,  
Na niebną drogã dôj wińc letkò;  
Tczëwôrtnô Panno błogòsław nóm. 

„Niebnô droga” Witosławë Frankòwsczi je stateczną a redosną wanogą pò nótach, 
przë òrganowim towarzenim. Kòżdi krok je równo wôżny, co pòdsztrichiwô gãsto 
zmieniwónô a farwnô harmónia. „Droga” Wacława Kirkòwsczégò szlachùje za piel-
grzimką przë zwãkach dãti òrkestrë. Dosc chùtkò a dzyrskò. 

Dosc chùtkò a dzyrskò jadą z mùzyką młodi lëdze z rokòwégò karna Chëcz. 
Chcemë wząc sztëczk „Jô chcã le ce” Jana Trepczika, gdze z Trepczikòwégò walôsz-
ka15 zrobilë òstri etno-rokòwi dokôz, òbòniony spiéwą skrzëpiców. Nie wiedzec 
czemù, solista spiéwô „jô chce le ce”, a wiedzec je, że pòlsczé „ę” czëtómë pò kaszëb-
skù „ã”.

Jesz jeden przëkłôd do tekstu E. Prëczkòwsczégò, „Rëbacczé namienienié”. 
Hewò je tekst:

Rëbacczé namienienié

Sztorëm sã zerwôł, szôleje bùrzô
Wała za wałą nëkô wcyg
Wietrzëszcze gwiżdże, zmieniwô biég
Znowa tak mòcno mòrze sã gòrzi.

15   J. Trepczyk, Lecë choranko, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie 1997, str. 119.
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Dalek òd sztrądu rëbôcë płëną
Pòrenë wëszlë w mòrze rôd
Szôł na nich napôdł, pòriwô bôt,
Chłopi sã brónią, sëłë ju dżiną.

Wałë zgòrzoné trzaskają ò sztrąd
A na nim białczi w dôlą zdrzą
Mòdlą sã, płaczą, z nôdzeją żdżą,
Le nicht ju nazôd nie przedërchô stąd.

Òjc swégò kùńca w zôtorze dożił
Na wiedno matce òdszedł syn
A dzéwczã w serce mô wbité prén,
bò mùlk jediny z mòrza slub złożił.

Mòrze, tak mało dôwôsz so pòkù,
To równak rëbôk do ce lnie.
Òn cebie kòchô w prôcë i w snie, 
Chòc wid mù gasysz w młodëchnym wiekù.

Z usadzenim mùzyczi do tëch słów zmierzëlë sã Wacłôw Kirkòwsczi a piszący 
te słowa. Kirkòwsczi bédëje, jakbë w kòntrapùnkce do wëmòwë tekstu, spòkójno 
płënącą frazã, w wiesołi tonacji16. Fópka zawzął sã, żebë wiérno òddac to, co aùtór 
òddôł w teksce17. Zamiast prostégò nastãpstwa zwãków bédëje skòczi. Mieniô tonacje, 
tribë, metrum – co dosc ùtrudniwô wëkònanié piesnie. Zmierził sã z nią równak chùr 
„Lutnia” z Lëzëna na swòji platce pt. „Bògù spiewac chcã”18.

Wëzdrzi na to, że méstrã „kaszëbsczi mùzyczny drëdżi rédżi” je Wacłôw Kir-
kòwsczi. Pòjãcé ò tim, kùli stwòrził pòsobnëch melodiów dôwô chòcle jegò aùtorsczi 
spiéwnik Z Tobą bëc. W recenzje ti ksążczi czëtómë m.jin.:

„Rzecz cekawô, żlë jidze ò dobiér tekstów. Jidze zmerkac, że W. Kirkòwsczi 
nie czerëje sã za tim, czë chtos ju napisôł do jaczégò tekstu melodiã i bédë-
je apartno swòje. Tak je w przëtrôfkù Swiónowsczi Panienczi ze słowama 
i mùzyką ks. Grëczë a Reno, czej mòrze sã bùdzy ks. Bernata Sëchtë. To 
samò do tekstów E. Prëczkòwsczégò: Niebnô droga, Matinkò cëdnô – mùz. 
Witosława Frankòwskô, Kaszëbskô Rodzyn Królewô, Snôżô nad perłë, Do 
kòscółka jidą dzôtczi, Jezës bãdze jegò miono, Na rôrotë, Na smierc krziże-
wą, Zrodzony na sankù, Nasz Swiãti Òjcze, Na pasterkã, Żëczbë na Gòdë, 

16   T. Fópka, E. Prëczkòwsczi, J. Stachùrsczi, Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003, str. 142.
17   Tamże, str. 143.
18   http://lutnia.luzino.pl/dyskografia.html 
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Jastrowô wòda, Zëmòwé rozegracje – mùz. J. Stachùrsczi; Błogòsław młodim, 
Rëbacczé namienienié, Smùg, To béł le sztót, Mësla dzecka, Na sztrąd – mùz. 
T. Fópka; Nôbarżi wiérny – mùz. Tadéùsz Réter; Dzecynnny czas – mùz.  
E. Prëczkòwsczégò i Ach, Sybir nen – mùz. nieznónégò aùtora pòdónô przez 
E. Prëczkòwsczégò. Jiné to: Matkò Bòżô, Swiãtô Marijo – słowa Jaromirë 
Labùddë, mùz. T. Fópka; Na Twòje Zmartwëchwstanié – słowa: J. Stachùrsczi, 
mùz. J. Łisk; Rëbackô kòlãda – sł. . Łysk, mùz. Antoni Sutowsczi (Rëbackô 
kòlãda z roku 1980) czë Hej, mòji domôcë, Jak snôżi je ten swiat, Wieczórny 
zwón – z tekstã J. Łiska”19.

Mómë dosc tëli przëkładów różnëch melodiów do tegò samégò tekstu w spiéwach 
lëdowëch20. Tam równak zjinaczenié melodie wëchòdzy ze spòsobù ji przekôzywaniô. 
Pòsobny spiéwający dodôwają cos òd sebie i pò latach melodiô sã zmieniwô. 

Za nową mùzyką do znónégò tekstu szlachòwac mògą téż niechtërne aranżacje, 
w całoscë te dżezëjącé. Tak mòckò òdbiégają w improwizacje òd òriginału, że cãżkò 
je czasã tã „pierszą” melodiã nalezc. 

Wôżné, żebë kòżdi nalôzł melodiã dlô sebie pasowną.

19   T. Fópka, Z Tobą bëc – Kirkòwsczi a Lewańczik – Wanoga z piesnią, „Pomerania” nr 2/2015.
20   Polska pieśń i muzyka ludowa – źródła i materiały. Tom II – Kaszuby, pod kier. Ludwika Bielaw- 

skiego, Warszawa 1997–1998.



Marika Jocz

Regionalné warkòwnie „Remùsowô Kara”,  
to je kaszëbskô edukacjô  
w sztudérsczim wëdanim

1. Dejô i cél warkòwniów

Regionalné warkòwnie „Remùsowô Kara” ju òd czile lat są wôżnym dzélã kaszëbsczi 
edukacji. Projekt ten realizowóny je przez sztudérów sparłãczonëch z karnã sztudérów 
Pòmòraniô, jaczé rzeszi młodëch lëdzy sztudérëjącëch na trzëgardowëch ùczbòw-
niach, òsoblëwie na Gduńsczim Ùniwersytece. W òrganizacjã i przebiég projektu 
angażëje sã téż Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, a dëtczi na ten cél zwëskiwóné są 
z Minysterstwa Administracje i Cyfrizacje. 

Ùdba na rëchtowanié regionalnëch warkòwniów dlô młodëch pòwsta w 2005 
rokù, a projekt realizowóny béł pòsobno w latach: 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 
2013, 2014 i 2015. Deja tegò przedsãwzãcô pòwsta w czasach, czej regionalnô 
edukacjô, òsoblëwie ta w strzédnëch szkòłach, stôwia dopiérze pierszé kroczczi. 
Dzesãc lat dowslôdë kaszëbsczégò jãzëka ùczëlë le blós w trzech strzédnëch szkòłach,  
a młodzëzna, co bëła zainteresowónô tą tématiką, czãsto sama mùszała szëkac infòr-
macjów i ksążków sparłãczonëch z kaszëbską problematiką. Regionalné warkòwnie 
„Remùsowô Kara” miałë chòc w môłim dzélu zafùlowac ten pùsti plac. Stądka téż 
wzãła sã jich pòzwa. Remùs to heroj nôwôżniészégò kaszëbsczégò romanu Żëcé i przi-
gòdë Remùsa napisónégò przez Aleksandra Majkòwsczégò. Kara pò pòlskù òznôczô 
„taczka”, na jaczi titułowi Remùs wòzył swòje ksążczi i sprzedôwôł je mieszkańcóm 
kaszëbsczich wsów i miast. Remùs to béł ten, co òdmikôł lëdzy na wiédzã, namôwiôł 
jich do czëtaniégò i do te, cobë chcelë wiedzec wcyg wiãcy. Ta sama deja przëswiécô 
òrganizowónym ju òd 8 lat warkòwnióm. 

Tim, co wëapartniwô „Remùsową Karã” je fakt, że są to zajãca przërëchtowi-
wóné przez młodëch (sztudérów) dlô młodëch (sztudérów i ùczniów). Dzãka temù 
warkòwnie mògą bëc prowadzoné kąsk mni pòwôżno, ale i tak kòżdi mòże naùczëc 
sã na nich czegòs nowégò, równoczasno bëlno sã bawiącë. Projekt sczerowóny je 
do ùczniów i sztudérów z Pòmòrzégò, chtërny chcelëbë pòszerzëc swòjã wiédzã 
tëczącą sã Kaszëb (jãzëka, historie, lëterarturë, geògrafie i kùlturë). Chòc prôwdą 
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je, że ti tématice w szkòle pòswiãcywô sã corôz wiãcy ùwôdżi, to równak wcyg 
pòtrzébnô je edukacjô w fòrmie m.jin. tegò ôrtu warkòwniów. Projekt „Remùsowô 
Kara” mô pòkôzac Kaszëbë w jinszim widze, ùdokaznic, że jãzëk tegò regionu wcyg 
sã rozwijô, a kùltura fascynëje. Na spòdlim 7 dzélów warkòwniów widzec je, że 
ùczãstnicë czãsto z pòczątkù lëchò nastawiony, òb czas rozmajitëch zajãców òdkri-
wają, że mëslelë stereòtipama i niepòtrzébno wstidzëlë sã tegò, skądka pòchôdają. 
Czãsto zmieniwają swòje zdanié pòd cëskã diskùsje z jinszima ùczãstnikama, a téż 
pò warkòwniach przeprowadzonëch przez lëdzy, co są pò prôwdze zòrientowóny  
w kaszëbsczi problematice.

2. „Remùsowô Kara” metodą projektów
 

Ùdba i realizacjô warkòwniów je òpiartô na metodze projektów, w chtërny nôwôż-
niészą sprawą je zastąpienié systemù klasowò-ùczbòwégò projektama, jaczé stanowią 
òstrzódczi nôùczi i robòtë. Za ùsôdzcã metodë ùwôżô sã H. Klipatricka, chtëren za 
projekt ùwôżôł „dzyrsczé, planowé dzejanié wëkònywóné całim sercã w spòlëznowim 
strzodowiskù.”1 Baro wôżnô je w tim placu sprawa spòlëznowégò strzodowiska, na 
chtërno òdmikają sã ùczãstnicë zajãców. Tim spòsobã projekt òdchôdô òd teòreticz-
négò rozrzeszaniô problemów na rzecz pòznôwczi rësznotë, sprôwdzaniégò swòji 
wiedzë w praktice, a téż nôùczi fùnksnérowaniégò w prostim swiece, òd jaczégò 
szkòła na swój ôrt ògdrodzywô ùczniów.

Metoda projektów wëwòdzy sã z Americzi, a za ji zôczątk ùwôżô sã pierszé 
lata XX stalatégò. Bëła to òdpòwiédz na kritikã czerowóną pòd adresã zwëkòwi 
szkòłë, w jaczi cësk kładło sã le blós na nôùkã ùsystematizowónëch wiadłów  
w ramach òsóbnëch przedmiotów, zgódno z planã i programã naùczaniégò2. Drżéniã 
metodë projektów je parłãczenié rozmajitëch czãsców naùczaniégò, a téż pòzwòle-
nié, żebë ùczãstnicë projektu mòglë miec wgląd w plan robòtë i dopasowac gò do 
swòjich zainteresowaniów i pòtrzebów3. Projekt mô pasowac do zwëczajnégò żëcô, 
ùczëc fùksnérowaniégò w swiece przez twòrzenié, doswiôdczenié, rozrzeszanié 
problemów. Jinszé je téż zadanié dlô szkólnégò. Ni mô òn ju bëc tim, chtëren 
wiedno i wszëtkò wié, le mô bëc tim, chtëren pòmôgô w doswiôdczeniach, towarzi 
òdkrëcóm ùczniów.

1   K. Chałas, Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce: w poszukiwaniu strategii edukacyj- 
nych zreformowanej szkoły, Warszawa 2000, s. 13.

2   K. Chałas, Metoda projektów [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003, 
s. 191–193.

3   M. Rosalska, B. Zamorska, Teoretyczne podstawy projektów [w:] Uczenie metodą projektów, pod. 
red. B. D. Gołębniak, Warszawa 2002, s. 86.
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3. Metoda projektu – pòdrobnotë problemù 

Projekt „Remùsowô Kara” przedstawic jidze na spòdlim kriteriów òpisu standardo-
wégò projektu:

– ôrt dzejaniô: regionalné warkòwnie „Remùsowô Kara” nastawioné są na lep-
szé pòznanié włôsnégò regionu. Zajãca przeważno prowadzoné są metodą war-
kòwniów. Òb czas nich ùczãstnicë mają mòżlëwòtã lepszégò zaznajomieniô sã  
z historią, lëteraturą, geògrafią i kùlturą Kaszëb. Warkòwnie prowadzoné są przez 
sztudérów z KS Pòmòraniô, a téż przez lëdzy sparłãczonëch z kaszëbsczim strzo-
dowiskã. Òb czas trwaniégò projektu młodzëzna mô téż leżnosc ùczestniczëc  
w ekstra dlô nich przërëchtowónëch debatach tikającëch sã kaszëbsczi proble-
maticzi, np. Rozwij òsobòwòscë – rozwij tożsamòscë. Plac kaszëbiznë w żëcym 
młodégò człowiekã. Prowadzącyma debatã są sztudérowie z KS Pòmòraniô,

– teren dzejaniô: „Remùsowô Kara” to je projekt pònadlokalny. Ùczãstnicë zgłôszają 
sã z rozmajitëch strzédnëch szkòłów pòmòrsczégò wòjewództwa. Rekrutacjô pòlé-
gô na sélanim przez zainteresowónëch robòtë (jedna do wëbiéru z propòzycjów 
przedstawionëch we wiadłach ò warkòwniach). Donëchczôs ùczãstnicë mielë za 
zadanié m.in. nagrac teledisk do wëbróny kaszëbsczi frantówczi, napisac pòwiôst-
kã science fiction, chtërna dzeje sã na Kaszëbach abò stwòrzëc internetowé memë 
sparłãczoné z kaszëbską tématiką. Môl warkòwniów co rokù je jinszi. Donëchczôs 
òdbëłë sã òne w: Pilëcach, Wiôldżi Wsë, Élu, Bachòrzu i Szimbarkù,

– lëczba ùczãstników: warkòwnie szëkòwóné są dlô 40 ùczãstników. Z jedny szkòłë 
mòże zaprosëc do 10 bëtników,

– czas realizacje: same warkòwnie dérëją 4 dni, leno na przërëchtowanié i rozliczenié 
projektu pòtrzébnëch je czile miesãcy.

4. Zalétë metodë projektu

Tim, co wëapartniwô metodã projektu je to, że wszëtcë ùczãstnicë mògą gò wëspół-
twòrzëc. Tim spòsobã kòżdi czëje sã za niegò òdpòwiedzalny, kòżdi téż wëniese  
z niegò spòrą miarã doswiôdczeniégò. Jinszima zalétama metodë projektu są téż:

a) rozwij zainteresowaniów i twórczich pòstaw

Projekt „Remùsowô Kara” òd zôczątkù pòwstaniô kłôdł cësk na pòbùdzanié zainte-
resowaniów kaszëbską tématiką wëstrzód młodëch lëdzy. Wiôldżi cësk miało na to 
dzejanié KS Pòmòraniô, chtërnégò głównym célã je promòcjô kaszëbiznë wëstrzód 
młodëch lëdzy, òsoblëwie sztudérów. Wiôldżi cësk pòłożony je na zmianã w mëszle-
nim ò kaszëbsczim pòchòdzenim: ze stereòtipicznégò mëszleniô ò se jaknò ò kògùms 



148   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2015

gòrszim (gôdającym gòrszą pòlaszëzną, pòchòdzącym ze wsë), na nalézenim pòzy-
tiwnëch strón ti sytuacje (móm swój jãzëk i kùlturã, w jaczis spòsób jem bògatszi òd 
jinszich). Żebë òsygnąc ten cél òb czas projektu młodi lëdze mielë spòsobnosc wząc 
ùdzél w rozmajitëch warkòwniach przedstôwiającëch kùlturã jich regionu w jinszim 
w nowòczesnym wëdanim. Òb czas òsem dzélów projektu òdbëłë sã m.jin. warkòwnie 
tikającé sã terôczasny kaszëbsczi lëteraturë, mùzyczi czë kùńsztu. Òdkriwelë snôżotã 
Pòmòrzégò, czej brelë ùdzél w wanogach (np. szlachã kaszëbsczich rëbôków czë 
szlachã Remùsa pò pôłniowëch Kaszëbach), a téż w miesczich jigrach sztrasama 
Gduńska, Gdinie i Wiôldżi Wsë. Òb czas jedny edicji projektu młodzëzna wzãła téż 
ùdzél w Pòmòrsczim Kòngresu Òbiwatelsczim, chtërnégò przewòdny témat tikôł sã 
edukacje młodégò pòkòleniô.

Pò kòżdim dzélu warkòwniów widzec bëło wiôlgą zmianã w nastawienim ùczãst-
ników do swòjégò kaszëbsczégò pòchòdzeniô, a téż redotã z dobëti wiédzë ò swòji 
tatczëznie, co widzec bëło w ewaluacyjnëch anketach, w chtërnëch na pitanié: „Co 
wedle Cebie bëło nôbarżi wôrtné òb czas warkòwniów?” doczëtac sã mòże m.jin.:

– pòznanié nowëch lëdzy, zapòznanié sã z tématiką kaszëbską,
– pòznanié kùlturë, historie, lëteraturë, znikwienié stereòtipów,
– pòznanié jãzëka kaszëbsczégò, historie i kùlturë, a téż rówienników, chtërny ju 

chùdzy mielë z tą tématiką kòntakt,
– to, że kòżdi mógł przedstawic swòje zdanié na témat kaszëbsczégò jãzëka, a téż 

wëspółrobòta midze sobą,
– zéńdzenia z ekspertama,
– rozkòscérzanié wiédzë na témat Kaszëb, kùlturë, zwëków. A do te warkòwnie dałë 

mòżlëwòtã pògłãbieniô pòczëcô wôrtnotë i bùchë z tegò, kògùm më jesmë,
– integracjô i pòrëszanié tématu terôczasnëch Kaszëb.

 
b) efektiwnosc naùczaniô

Na „Remùsowi Karzë” rezultatë naùczaniégò dało sã òsygnąc dzãka czile wôżnym 
aspektóm. Przede wszëtczim warkòwnie, chtërnëch nôwôżniészim célã bëła edukacjô 
ùczãstników, zrezygnowałë z systemù wëkładowégò na rzecz wzmòżony robòtë mło-
dzëznë, chtërna sama szuka kwestiów problemòwëch i próbòwa je rozrzeszëc. Tim 
spòsobã przeprowadzoné òstałë warkòwnie przërëchtowùjącé do debatë ò szansach  
i zagrożeniach wënikającëch z dëbeltowi pòlskò-kaszëbsczi juwernotë czë warkòwnie 
gazétniczé. Nôùka szła lżi téż dlôte, że prowadnicë i ùczãstnicë bëlë dlô se partne-
rama. Prowadzącyma bëlë przeważno sztudérowie z KS Pòmòraniô, chtërny mielë 
starã bëc dlô młodëch barżi towarzëszama òdkrëców, a nié aùtoritetama z òbrëmia 
wiédzë ò Kaszëbach.

Wôżny w tim placu béł téż môl warkòwniów. Przeważno òdbiwałë sã òne z dala òd 
dodomów ùczãstników, a do te bëłë òrganizowóné w czekawëch turisticzno rejonach, 
co bëło dodatkòwą mòtiwacją do przejazdu na „Remùsową Karã”.
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c) biegłosc w robòcë w karnach

Wiedno na zôczątkù warkòwniów wiôldżi cësk kładło sã na integracjã ùczãstników. 
Bëło to baro wôżné, bò wiãkszosc z nich nie znała sã chùdzy, a przez pòstãpné sztërë 
dni mielë ze sobą efektiwno wëspółrobic. W tim célu zorganizowóné bëło wiele 
zajãców integracyjnëch, chtërne miałë wzmòcnic midzëkarnową łączbã, np. nocnô 
jigra w pòdchòdë czë krótczé przedstôwczi òpiarté ò wiédzã z kaszëbsczi lëteraturë. 
Wiãkszi dzél zajãców òdbiwôł sã w miészich karnach. Pò kòżdëch zajãcach òdbi-
wała sã prezentacja zdobëti wiédzë przed wszëtczima ùczãstnikama, co pòmôgało 
młodzëznie pòkònac niechãc przed pùblicznyma wëstąpieniama, a téż zwiãksziwało 
szanse na zapamiãtanié nowëch wiadłów.

d) biegłosc w rozrzesziwanim problemów

Metoda projektu òkôzała sã przedatnô nié le blós dlô młodzëznë, co ùczestnicza  
w warkòwniach, ale téż dlô sztudérów, chtërny je prowadzëlë. Dlô młodëch lëdzy  
z Karna Pòmòraniô „Remùsowô Kara” òkôzała sã egzaminã jich ùmiejãtnoscë, szcze-
gólno z zakresu òrganizacje tegò ôrtu dzejaniô. Sztudérzë mùszelë zorganizowac nié le 
blós zajãca, ale bëlë téż òdpòwiedzalny za nalézenié môla warkòwniów, przërôczenié 
gòscy, dopilnowanié, bë wszëtcë chãtny ùczãstnicë docerlë na plac, a téż za całowny 
plan przebiegù projektu i jegò kùńcowé rozliczenié. Baro brëkòwnô bëła w tim czasu 
ùmiejãtnosc mądrégò rozrzeszaniô problemów, chtërnëch przë tegò ôrtu projektach 
nigdë nie felëje, tim barżi, że czãsto mùszało sã robic pòd presją czasu czë chùtkò 
pòdjëmac decyzje w niespòdzajnëch sytuacjach. Mùszi rzec, że tegò tipù projektë 
pòzwôlają na zdobëcé spòrégò doswiôdczeniégò, chtërno pózni mòże sã téż przëdac 
w warkòwi robòce.

e) biegłosc w òrganizowanim i òcenie swòji robòtë

Pò kòżdim dzélu warkòwniów bëła robionô ewaluacjô. Ùczãstnicë wskôzywelë na 
mòcné i słabé stronë projektu, wëpełniwelë anketë ewaluacyjné, w chtërnëch mùszelë 
òdpòwiedzec m.jin. na pitania: Jaczi wg Cebie béł nôcekawszi pùnkt programù? 
Czegò zafelowało òb czas warkòwniów? Co bës zmienił/zmieniła w warkòwniach? 
Jaczi témat më bë mùszelë pòrëszëc abò pòszerzëc na pòstãpnëch warkòwniach? 
Òrganizatorzë analizowelë anketë i tim spòsobã mòglë òcenic swòjã robòtã, a téż 
wëcygnąc wniosczi na przińdné edicje warkòwniów.

5. Fele metodë projektów

Chòc projektë mają wiele zaletów, mùszi téż wskazac na czile jistotnëch problemów, 
z jaczima mògą zetknąc sã òrganizatorzë:
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a) wiele czasu i wiele robòtë

Metoda projektu zabiérô baro wiele czasu. Mùszi tak bëc, bò òrganizatorzë sami wë-
miszlają i realizëją całą ùdbã. Przeważno ni ma w tim przëpôdkù przëszëkòwónëch 
wzorów, z jaczich bë mógł kòrzëstac. Z tim samim problemã stikają sã sztudérze  
z KS Pòmòraniô. Przërëchtowanié warkòwniów zajimô kòl dwùch-trzech miesący,  
a pòstãpnëch czile niedzél mùszi pòswiãcëc na rozliczenié projektu. Je to dosc drãdżé, 
bò w tim samim czasu òrganizatorzë mùszą chòdzëc na zajãca na ùczelniã, zaliczac 
egzaminë, a téż zając sã jinszima sprawama w Karnie. Żebë warkòwnie bëłë pò prôw-
dze wôrtné dlô ùczãstników, mùszi włożëc baro wiele serca w jich przërëchtowanié. 
Pòswiãcëc czas na zaplanowanié zajãców, przërôczëc bëlnëch gòscy, zaplanowac 
trasã i dzéle wanodżi, ùstalëc témat debatë, a téż wëmëszlëc wiele jinszich zadaniów, 
cobë ùczãstnicë jak nôlepi sã zintegrowelë.

b) kłopotë òrganizacyjné

Nôwiãkszim problemã przë òrganizacji „Remùsowi Karë” są felënczi w kadrze, 
a dokładno za môłô lëczba członków KS Pòmòraniô. Nie je to problem le blós 
przë leżnoscë òrganizacje warkòwniów, ale tedë je nôbarżi ùcążlëwi. Przewôżno 
jedna, dwie òsobë są òdpòwiedzalné za całi projekt. Je to baro nerwòwô sytuacjô, 
òsoblëwie, że gôdô sã tu ò dosc wiôldżich dëtkach dofinasowaniégò. Drãgô je 
téż bëlnô promòcjô wëdarzeniégò. W Karnie dërch felëje lëdzy, jaczi bë sã zajãlë 
pòrządną promòcją niechtërnëch wëdarzeniów, òsoblëwie „Remùsowi Karë”, np. 
na rozmajitëch pòrtalach infòrmacyjnëch i spòlëznowëch, co dzysdnia je kwestią 
nôwôżniészą.

c) barierë ùczãstników

Mòże to bëc zaskòczenim, ale jednym z nôwiãkszich jiwrów dlô òrganizatorów 
„Remùsowi Karë” je nabór òdpòwiedny lëczbë ùczãstników. Przed kòżdą edicją war-
kòwniów do szkół czerowóné są szczegółowé infòrmacje ò projekce, a do wëbrónëch 
sztërzech-piãc szkòłów strzédnëch sztudérzë sami jeżdżą na zetkania z młodzëzną, 
bë òpòwiedzec ò projekce i zachãcëc do wzãcégò w nim ùdzélu. Rok w rok pò war-
kòwniach ùczãstnicë jadą nazôd baro pòzytiwno zaskòkłi tim, w jaczi spòsób bëłë 
òne prowadzoné, wiele z nich gôdô, że w przińdnym rokù téż wezną w nich ùdzél. 
Ale wiedno baro drãgò je zebrac 40 chãtnëch le blós na spòdlim dzejaniów rekru-
tacyjnëch, a pòdsztrichnąc tuwò mùszi, że warkòwnie są w całosce darmòwé. Je to 
pewno sparłãczoné z wcyg negatiwnym, stereòtipowim wizerënkã Kaszëb i Kaszëbów. 
Młodi lëdze nie chcą brac ùdzélu w warkòwniach tëczącëch sã ti tématiczi, bò czãsto 
kòjarzi sã jima òna z lëchò promòwónym i przedstôwiónym fòlklorã, smiésznyma 
pamiątkama na wiesczich jôrmarkach czë pòwtôrzónyma wcyg na kòżdi mùzyce 
kaszëbsczima frantówkama. Nie zdôwają sobie sprawë, że kaszëbskô kùltura je  
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ò wiele bòkadniészô, niże mają leżnosc widzec to w swòjim òkòlim, a równak czãsto 
nie chcą ji pòznac lepi. Tegò ôrtu warkòwnie zdôwają sã jima leno pòcwierdzenim 
òbrazu, jaczi zdążëlë ju sobie wërobic. Na szczescé czãsc z nich przemôgô swòjã 
niechãc i bierze ùdzél w projekce, a z anketów ewaluacyjnëch je widzec, że nie żałują 
swòji decyzje. 

6. Òcena brëkòwnoscë projektu i trwałé produktë,  
jaczé pò nim pòwstôwają

Zainteresowanié kaszëbizną z rokù na rok je wiãkszé. Widzec je to òsoblëwie pò 
lëczbie szkòłów, w jaczich ùczi sã kaszëbsczégò jãzëka. Z tą tématiką sparłãczo- 
nëch je téż wiele rozmajitëch projektów i dzejaniów w spòlëznach. Zdôwô sã 
równak, że „Remùsowô Kara” dërch je pòtrzébnô w kaszëbsczim strzodowiskù. 
Nôwiãkszim atutã projektu je zaangażowanié w niegò cziledzesąt młodëch lëdzy. 
Pòprzez ùdzél w warkòwniach mają szansã na pòzytiwną zmianã w mëszlenim 
ò swòjim pòchòdzenim, a téż wzbògacenié czãsto spòdleczny wiédzë ò regionie. 
Dlô młodzëznë je to szansa na pòznanié lëdzy, chtërny interesëją sã tą tématiką 
i chcą sã dzelëc swòją wiédzą. Ùdzél w projekce mô pòzytiwny wpłiw na wszët-
czich ùczãstników.

Pò kòżdi edicje projektu pòwstôwają téż tpzw. produktë trwałé projektu. Chùdzy 
bëłë to pùblikacje, w jaczich zamieszcziwóné bëłë referatë ùczãstników tikającé 
sã lëteraturë i kùlturë kaszëbsczi. Pò òstatnëch trzech edicjach pòwstałë filmiczi, 
chtërnëch wôżnym célã je zachãcenié młodëch lëdzy do zainteresowaniô swòjim 
regionã, a téż dbaniô ò swój jãzëk regionalny przez jak nôczãstszé jegò ùżiwanié. 
Filmiczi są téż bëlną promòcją dlô pòstãpnëch edicji „Remùsowi Karë”, bò widzec 
je na nich, że jich ùczãstnicë fejn sã bawią, a jednoczasno zdobiwają nową wiédzã 
i ùmiejãtnoscë.

7. Pòdrechòwanié i wniosczi do dalszi robòtë

Chòc lëczba szkòłów z nôùką kaszëbsczégò co rokù sã zwiãksziwô, zdôwô sã, że 
projekt „Remùsowô Kara” wôrt je, żebë gò dali prowadzëc. Pò czile latach wiôldżi 
robòtë nad nim mòże scwierdzëc, że je òn brëkòwny tak tim, chtërny gò òrganizëją, 
jak i tim, chtërny bierzą w nim ùdzél. Ùdokaznienim tegò są przede wszëtczim relacje 
zadowòlonëch ùczãstników, chtërny do projektu chcą przińc nazôd – w liceùm jakno 
ùczãstnicë, a na studiach jakno òrganizatorzë ze starnë KS Pòmòraniô. Projekt òdbéł 
sã ju òsmë razy, leno wcyg wôrt je nad nim robic, bë corôzkã lepi dopasowiwôł sã do 
pòtrzebów i zainteresowaniów młodzëznë, a téż bë corôz czekawi i fùlni przedstôwiôł 
młodim bòkadnosc kùlturową Kaszëb.
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Daniel Kalinowsczi

Hùbert Suchecczi,  
zabôczony kaszëbsczi dramaturg?

Céchùnk do pòrtretu

Hùbert Suchecczi to kąsk zabôczonô pòstacjô w rédze ùtwórców i òżiwców kaszëb-
sczégò, a òsoblëwie wejrowsczégò, artisticznégò żëcégò pòwòjnowëch lat. Nimò 
krótczégò biograficznégò céchùnkù, jaczi mòżemë nalezc w Historii literatury ka-
szubskiej Ferdinanda Neureitera1, kąsk szerszégò ùjãcégò w Bedekerze wejherowskim 
Reginë Òsowicczi2, a téż zéwiszcza òpisónégò przez Bògùsława Brézã w Słowniku 
Biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego3, drãgò je nalezc përznã wicy wiadłów 
ò nim4. Na szczescé dlô przińdnëch badérów w Mùzeùm Pismieniznë i Mùzyczi 
Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie je paczét teczków pò Hùberce Suchecczim5,  
a w nich kòrespòndencjô, rãkòpismiona i maszinopisë téatralnëch kùńsztów, a téż 
dokùmentë, co swiôdczą ò jegò spòlëznowi i regionalisticzny robòce. Dzãka prawie 
temù mùzealnémù zbiérkòwi i rozdrzuconym wiadłóm w òbróbkach tikającëch sã 
Wejrowa6, jidze zrëchtowac taczi tuwò bédënk biograficznégò céchùnkù i charakte-
ristikã nigdze niedrëkòwónëch kùńsztów. 

1   F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, przeł. M. Boduszyńska-Borowikowa, 
Gdańsk 1982, s. 245–246.

2   R. Òsowickô, Bedeker wejherowski, Gdańsk 1996, s. 240–241.
3   B. Bréza, Suchecki Hubert. W: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Gdańsk 1997, 

t. 4, s. 294–295.
4   Skrótowé wiadła są téż w òbróbkach tipù: R. Ostrowska, I. Trojanowska, Bedeker kaszubski, Gdy- 

nia 1962, s. 308; J. Drzeżdżon, Piętna Smętka, Gdańsk 1973, s. 81; s. j., Hubert Suchecki (1913–1984), 
„Pomerania” 1984, nr 5, s. 50; J. Szews, B. Bieszk, Kształcenie nauczycieli i 350 lat szkolnictwa w Wejhe-
rowie, Wejherowo 1994, s. 23, 25; T. Bolduan, Nie dali się złamać, Gdańsk 1996, s. 82.

5   Jô bë chcôł baro pòdzãkòwac wejrowsczémù Mùzeùm (nôbarżi pani Janinie Kùrowsczi) za mòż- 
notã wëzwëskaniô zbiérków i zrobieniô skanów dramatów Suchecczégò.

6   Jô mëszlã w tim sztóce ò dzélëkach pòswiãconëch Suchecczémù w magistersczi prôcë Magdalenë 
Hierowsczi, pt. Teatr amatorski w Wejherowie 1920-2010. Materiały do przyszłej syntezy, Warszawa 2012  
(sygn. R 5385, prôca pòwsta w warszawsczi PWST, promòtor prof. Lech Slëwònik [pòl. Śliwonik]), a téż 
dzélóm prôc Klémãsa Derca zatitlowónym: Amatorski ruch teatralny w Wejherowie, „Pomerania” 1969, 
nr 3–4, s. 26, a téż Co wiemy, a czego nie wiemy o amatorskim ruchu teatralnym w Wejherowie, Wejhe-
rowo 1961, s. 55–60. [maszinopis niewëdrëkòwóny, złożony w zbiérkach MPiMK-P]
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Hùbert Suchecczi sã ùrodzył w Wejrowie 3 lëstopadnika 1913 rokù. W tim mie-
sce ùkùńcził spòdleczną szkòłã (na tim etapie przez dwa lata chòdzył do priwat-
ny szkòłë niemiecczi) i klasyczné gimnazjum, w chtërnym napisôł maturã w 1935 
rokù. Tej zaczął germanisticzné i filozoficzné studia na Jagellońsczim Ùniwersytece, 
le wëbùchła wòjna i ni mógł jich dali cygnąc. Jesz w gimnazjum zaczął dzejanié  
w Stowôrze Czëtniców Lëdowëch, chtërna to òrganizacjô zarzesza w 1938 rokù Lëdo-
wi Ùniwersytet w Bólszewie. Suchecczi béł téż wespółòrganizatorã Regionalnégò 
Kòła Kaszëbsczégò miona Antoniégò Abrahama, co dzejało przë wejrowsczim gim-
nazjum. Wprzigł sã téż w robòtã Akademicczi Mòrsczi Zrzeszë, w jaczi rozkòscérzôł 
kaszëbską lëteraturã wëcmanim z Léònã Ropplã. 

W wòjnie robił w niemiecczi firmie bùdowlany we Gduńskù. Jegò familii narzu-
cëlë III nôrodną grëpã przez wzgląd na pòstawã jegò tatka, chtëren òd trzëdzestëch 
lat pòczuł sã Miemcã. Równak mëmka i sostrë sprawiłë, że Hùbert Suchecczi òstôł 
w òbrëmienim pòlsczégò patriotizmù i ùdokazniwôł to swòjim dzejanim kònspira-
cyjnym (np. prowadzył krëjamné ùczbë pòlsczégò jãzëka w swòjich chëczach). Nimò 
taczich jawernoscowëch gestów w pierszich pòwòjnowëch miesącach mùszôł òb czas 
werifikacyjnëch procesów składac òswiôdczenia ò pòlskòscë swòji mëmczi i sostrë 
Klarë – wejrowsczi szkólny mùzyczi. W wòjnie òstôł zawezwóny do niemiecczégò 
wòjska, w jaczim służił do 1942 rokù w nazemny òbsłëdze lotnictwa na terenach 
Lëtwë i Estonii. Pòtemù trafił w pòjmanié. 

Pò II swiatowi wòjnie zaczął administracyjną robòtã w gdińsczi aptéce Pod Gry-
fem. W 1952 rokù skùńcził rëchli przerwóné studia w Krakòwie. W tim rokù zaczął 
téż robòtã jakno szkólny pòlsczégò jãzëka w Zespòle Szkòłów Samòchòdowëch  
w Wejrowie, w jaczim przez sztërë lata prowadzył amatorsczé karno téatralné. Karno 
rechòwało kòl 20 sztëk, dzejało leno sztërë lata, temù że pózni młodzëzna skùńcza sã 
za tim czerowac. Òd piãcdzesątëch lat Suchecczi wprzigł sã w spòlëznowò-pòliticzné 
żëcé regionu przez dzejanié w kòmisji kùlturë Miastowi Nôrodny Radë (1953–1968),  
a téż w Towarzëstwie Drëchów Wejrowsczi Zemi. W tim czasu założił Kòło Miłotni-
ków Kaszëbsczégò Regionu. Rëchtowôł prezentacje lëdowégò kùńsztu i wëstôwczi 
pismieniznë kaszëbskò-pòmòrsczi. Wespółzakłôdôł w 1955 rokù Kaszëbsczi Zespół 
Piesni i Tuńca w Wejrowie. Zôs pòtemù włącził sã w dzejanié Zrzeszë Amatorsczich 
Téatrów i Pòlsczégò Towarzëstwa Lëdoznôwczégò. Téż w piãcdzesątëch latach 
pòwstôwałë jegò téatralné sztëczi pò kaszëbskù: Wrëje (1952), Rebockie wesele 
(1953), Ukriti kapr (1954), Jedzeme na łów (1955), W rebockiej checzy na półwyspie 
helszczim (1956). Przërëchtowôł téż pòeticczé móntaże (np. na spòdlim ùtwórstwa 
Stanisława Wëspiańsczégò) i leżnoscowé szkòłowé przedstôwczi7. 

7   W zéwiszczu B. Brézë ze Słownika biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego je jesz titel kùńsztu 
H. Suchecczégò Cztery pory roku (1956). Równak jô nie nalôzł ani w pisónëch zdrzódłach, ani w zbiér-
kach MPiMK-P sladu po tim kùńszce. Je mòżebné, że wiadłodôwôcze Brézë delë mù lëché wiadła.
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Jak jidze wëmerkac pò lëstach, na to, że w piãcdzesątëch latach Suchecczi sã 
òstrzi wzął do dzejaniô, wiôldżi cësk miało kaszëbsczé strzodowiskò i Kaszëbsczé 
Zrzeszenié, co pòwstało w 1956 rokù. Przëkładowò Francëszka Majkòwskô dorôdza 
mù przë rëchtowanim wëstôwków kaszëbsczégò kùńsztu. Lech Bądkòwsczi zachã-
cywôł w 1958 rokù do weńdzeniô w rédżi Związkù Pòlsczich Lëteratów, zôs Léón 
Roppel dorôdzôł mù w lëteracczim ùsôdzanim. Wejrowsczi dzejôrz i szkólny zdrësził 
sã téż z ks. Bernatã Sëchtą. 

Òd 1973 rokù robił òn jakno lektor niemiecczégò jãzëka w Pòmaturalnym Studium 
Wëchòwawczëniów Przedszkòlów w Lãbòrgù. Rëchtowôł téż tam wëstôwczi kaszëb-
sczégò lëdowégò kùńsztu i tématiczné pòkôzczi. Skòrno béł lektorã niemiecczégò 
jãzëka, mùszôł bëlno gò znac. Sóm wiele lat trzimôł dërch łączbã z niemiecczim 
strzodowiskã szkòłowim, pò richtoscë ze szkòłowim òstrzódkã w Jöterbog midzë 
Pòczdamã a Dréznã. Tej-sej tam jezdzył jakno przedstôwca pòlsczich warkòwëch 
szkòłów, do te realizowôł ideòlogiczną liniã òficjalny łączbë Pòlsczi Rzeczpòspòliti 
Lëdowi a Niemiecczi Repùbliczi Demòkraticzny. Równak z drëdżi stronë rozkòscérzôł 
tam dzejanié kòle kùlturë Kaszëb (ùszëkòwôł dwa wëstôwczi ò lëdowi tradicji). Za 
swòje spòlëznowò-kùlturalné dzejanié béł wenerowóny i nadgrôdzóny: dostôł Złoti 
Krziż Zasłëdżi, Kawalérsczi Krziż Òrderu Òdrodë Pòlsczi i medal Zasłużony Zemi 
Gduńsczi. Suchecczi béł zbiérôczã kaszëbsczégò kùńsztu i pismieniznë kaszëbskò-
-pòmòrsczi. Szwòje zbiérczi zapisôł w dôrënkù wejrowsczémù mùzeùm. Ùmarł 29 
gromicznika 1984 rokù. Jegò grób je na Smiechòwsczim Smãtôrzu. 

Przezérk dramatów

Pòspólną znanką wszëtczich dramatów Hùberta Suchecczégò je òpisënk specyficzi 
wiesczégò swiata sztërdzestëch i piãcdzesątëch lat XX wiekù. Akcjô jegò téatralnëch 
kùńsztów dzeje sã na kaszëbsczi wsë, gdzes na kùnôszkach nordë kòle Wiôldżi Wsë 
a Hélu. Bëtnikama nëch dramaticznëch wëdarzeniów są colemało rëbôcë, mni gbùrzë 
czë robòtnicë, wszëtcë òni przeżiwają zmianë w spòlëznowi i mentalnoscowi jawerno-
ce. Przesztôłcenia z pierwòsznégò mòdła kònserwatiwno-patriarchalnégò na socjali-
sticzno-liberalné niécą tu jaczis zort sztridów, co sã równak nie stôwają drasticznyma 
dejologicznyma biôtkama, le są barżi szpòrtownym spòdlim pòkòleniowëch spiérków, 
òbònionym zachtnym dzélã elementów fòlkloru. Dramatë Suchecczégò òdewstôwają 
òd jasnégò òpòwiedzeniô sã pò stronie socjalisticzny władzë, chòc gwësno kamrôcą 
sã z tématiką nëch nowëch kùlturowëch żochów8. 

8   Takô pòstawa szukaniô pòspólnégù rëmù dlô dzejaniégò regionalnégò i aktiwnoscë kòle lëdowi 
władzë wëdôwa sã w pierszich pòwòjnowëch latach mòżebnô. Dopiérze duńdzenié do władzë strzodow-
iska PPR i socrealizm w estetice rozkùrził ne wszëtczé rojitwë wiele Kaszëbów co do ùdbów „òpieczi” 
lëdowi władzë nad kaszëbską rësznotą. Zdrzë o tëch zjawiszczach: C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi. 
Między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk 2002.
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Kò hewò pierszi z kùńsztów pt. Wrëje. Sztuka ludowa w jednej odsłonie z śpie-
wami i tańcami regionu kaszubskiego (1952) to òbëczajowô sztaturka téatralnô, co 
na pòspòdlim matrimònialnëch pòdchôdënków marénów do młodëch Kaszëbków 
pòkôzywô pòkòleniowò-mentalné różnice w òbjimie jedny familii. Suchecczi tak 
ùłożił przëcësczi w òbrôzkù, że Léna – nôstarszô z córków kaszëbsczi familii stoji 
za tradicyjnyma wôrtnotama, zôs ji sostrë, Jadwisza, Truda i Trézka to dzéwczãta, co 
chcą sã ùwòlnic òd òpieczi starszich i sã òżenic z marénama, co przëszlë spòza Kaszëb. 
Sztaturka sã rozwijô w taką stronã, że kùreszce Léna dokònywô sã, że marénowie mają 
pòwôżné planë, a wspiérô jã w tim jesz jedna persóna - cotka Bùdzyszka, co leno na 
bùten trzimô sã tradicjonalizmù, a z bëna jã cygnie do młodëch marénów. Na òstatkù 
młodi doprowôdzają do zabawë, spiéwù i tuńca. Òdbiwô sã to równak wszëtkò nié 
w rëbacczi spółdzelni, le w kaszëbsczi chëczë. Tej nôpierwi marénowie partizancką 
piesniã zaspiéwają ò patrioticznym wëmiarze, a pòtemù Kaszëbczi prezentëją lëdowé 
tuńce, co téż mają kąsk jinszégò ôrtu zaangażowanié pòdług swòji tatczëznë. W kùńcu 
przińdze do nawzôjnégò pòznaniô sã i przełómaniégò nieùfnotë. 

 Drëdżi z téatralnëch bédënków Suchecczégò Rebockie wesele. Współczesna sztuka 
ludowa w 4 odsłonach osnuta na tle zwyczajów rybaków kaszubskich (1953) cygnie 
dali nen miłotny wątk z pierszi jednoaktówczi, równak mòcni pòdsztrichiwô aspekt 
pòliticzno-spòlëznowi sztëczi. Zamkłô spòlëzna kaszëbskô spòtikô sã tu z maréna-
ma z rozmajitëch strón Pòlsczi, z czegò wëchôdô napiãcé midzë starszim pòkòlenim  
a młodima przëbëcznikama z bùtna. Jakno że kùńszt je dedikòwóny „wachtarzóm 
naszich mòrsczich grańców”, to je Wòjnowi Marinarce, ni ma tej wątpieniô, jaczé 
pòstawë bądą wëprzédnioné w dokazu. Są westrzód pòstacjów młodô przodowniczka 
robòtë – Iréna, ji sostrë Léna, Jadwisza i Trézka, –jich nënka – Bùdzyszka, złoslëwô 
cotka – Pòtrëkùska i kamrôtka Irénczi – Sztefka. Z chłopów sã wëróżniają òjc Irénczi – 
Bùdzysz, ji wëzdrzónk serca – maréna Staszk, wiesczi knôp, niedoszłi naòżeny Irénczi 
– Jónk, bracyni Irénczi – Tóna i Stach. Pòjôwiają sã jesz jinszi, le to epizodiczné persónë. 

Żlë chòdzy ò dramaticzny sztrid tej w kùńszce Suchecczégò chòdzy ò procëmstaw-
ny zestôwk dôwnëch i dzysdniowëch pòrządków spòlëznowëch9. Marénowie we-
spół z młodim pòkòlenim Kaszëbów jidą z socjalisticznym pòkrokã w Pòlsce, jak 
rozprzëniosłi wëpòwiôdają sã ò bùdowie i dzejanim Nowi Hëtë, darmòwi ùczbie  
w szkòłach i lepszich jak nigdë żëcowëch perspektiwach. Zôs stôri Bùdzysz i jedna 
z jegò córków zazdrzóny są w stôré, sprawdzoné spòsobë òrganizacji wiesczich 
spòlëznów, w jaczich nôwôżniészi głos mô ksądz, a normë zachòwaniów na dodôwk 
rëchtëje môlowi òbëczôj. Temù téż, czej ùbòdżi maréna cknął do córeczczi kaszëb-
sczégò rëbôka, z piersza wëzdrzało to na związk bez przińdnotë. Òjc Irénczi wëbrôł 
doch na chłopa dlô swòji córczi Janka, nôbarżi temù, że tim szëkã lokalnô maszoperiô 

9    Ò pòetice socrealizmù w dramace piselë: E. Csató, Polski teatr współczesny pierwszej połowy XX 
wieku, Warszawa 1967, s. 139–155; L. Eustachiewicz, Dramaturgia polska w latach 1945–1977, Warszawa 
1979, s. 24–51; M. Fik, Trzydzieści pięć sezonów, Warszawa 1981, s. 14–19, 96–99, 117–131.
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wzbògacy sã ò nowi kùter. Mni òjca òbchòdzëło, że bëniel béł pitą, bò wôżniészô 
sã wëdôwô tradicjô i cygłosc maszoperii. Trzecy akt kùńsztu pòkazywô równak, jak 
òjc kònserwatista dôł sã nagadac młodim i gòdzy sã na żeńbã córczi przodowniczczi  
z wzorowim maréną spòd Krakòwa. Małżeństwò, co taczim szëkã pòwstało, mô 
swiôdczëc pòdług pòrządkù wôrtnotów kùńsztu ò pòkrokù i przemianach, jaczé 
zachôdają téż i w spòlëznie kaszëbsczi. 

Ukriti kapr (1954) to je dëcht môłi òbëczajowi òbrôzk binowi sparłãczony  
z pòkôzanim òsòblëwégò kùlturowégò żëcégò wsë. Suchecczi tu ùkôzywô titlowégò 
heroja kapra Gùsta, co je wierã szwédzczim zbiegã z czasów II swiatowi wòjnë, jaczi 
na nordowëch Kaszëbach nalôżô radã i zrozmienié. Bôczënk na niegò chùtuszkò dałë 
młodé brutuszczi ze wsë, co gò baro chcą pòznac. Gôdka ò nim i z nim w karnie 
wiesczégò kamrôctwa dôwô wiadła ò spòdlim patrioticznym, tzn. chłop zaczinô gadac  
ò charakterologicznëch zalétach Kaszëbów i wspòminô ò pòwstanim pòlsczi kapersczi 
flotë za króla Władisława IV Wazë10. Historiczné wiadła nie są równak w kùńszce 
nôpierszé, wiele mòcniészô je atmòsféra zabawë i tuńców, co sã kùńczą jednym  
z dłudżich wieczorów na Kaszëbach. Trudno je nazwac nen dokôzk dramatã, je to 
barżi binowô sztaturka, w jaczi nôwôżniészé sã wëdôwô zarisowanié nastroju zabawë 
wiesczich mieszkańców, niżle ùkôzanié procëmnosców charakterów czë dejów. 

Jedzeme na łów. Współczesna sztuka ludowa w 3 odsłonach ze śpiewami i tańcami 
kaszubskimi osnute na tle motywów ludu kaszubskiego (1955) to zôs je kùńszt, co 
tikô sã piãcdzesątëch lat i mët je dedikòwóny Pòlsczi Wòjnowi Marinarce. Je w nim 
rëbackô familiô Mùzów z òjcã, mëmką i trzema córkama, a téż przedstôwcë wiesczi 
spòlëznë z lëchima lëdzama Bòldą i Kipniczką, a mët dobrima: Paùelã - naòżenym 
jedny z córków Mùzë i ji drëszkama. Miłosny wątk je tu ùkôzóny na przëkładze 
sparłãczënë przodownicczi robòtë Trudë i Pawła. Kùńczi sã òpartolënama nëch he-
rojów. Redota z tegò zdarzeniégò jidze w grëpie z dejologicznym mòtiwã dokazu. Kò 
hewò nôstarszi rëbôk Bòlda, przëwiązóny do swòjiznë i do maszoperii jakno nôlep-
szégò mòdła bëlny rëbacczi gòspòdarczi, òddôł kùreszce môlowi rëbacczi spółdzelni 
swój kùter. Òkróm tegò Kaszëbi, co baro terô stojelë za spółdzelczim gòspòdarzenim, 
òdrzucywają ùdbë „szabrowników”, tzn. samémù przedôwający rëbë Kipniczczi, żebë 
prowadzëc priwatny i samòstójny hańdel. Tim szëkã Suchecczi nadczidnął w swòjim 
dokazu bëlné spòlëznowé mòdła, jaczé mają wlezc w plac wstecznëch i aspòlëznowëch 
pòstawów11. Wszëtczé te wëdarzenia są w òsoblëwi spòsób òbònioné przëspiéwkama, 
piesniczkama i kaszëbsczima tuńcama lëdowima, jaczé mają pòkazac òsoblëwòtã 

10   Je to mòtiw, co baro czãsto pòdjimô téż Aùgùstin Nécel w swòjim pisanim òdkriwónym na czëtel-
niczim rénkù òd pòłowë piãcdzesątëch lat XX wiekù. Zdrzë: A. Necel, Saga o szwedzkiej checzy, Warsza-
wa 1957; jegò mët, Krwawy sztorm, Gdańsk 1960; jegò mët, Złote klucze, Gdynia 1962.

11   Tuwò wspòmnióné tématiczné rozwiązania są tipòwé dlô pòeticzi socrealisticznëch dokazów. Zdrzë 
pòdobné rozrzeszenia w dzełkach: Załoga Zdzysława Skòwróńsczégò i Józefa Słotwińsczégò, Zwycięstwo 
lub Chwasty Janusza Warmińsczégò, Kąkol i pszenica Tadeùsza Łomnicczégò czë Sześć godzin ciemności 
Rómana Bratnégò.



158   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2015

rëbacczégò fòlkloru nordowëch dzélów Kaszëb. Wszëtkò pòmãk dôwô esteticzny 
rezultat wòdewilowégò kùńsztu z kąsk propagandowim spòdlim.

W rebockiej checzy na półwyspie helszczim to kùnszt, co pòkazywô òstatné dnie II 
swiatowi wòjnë i nôdzeje, jaczé niósł nadchôdający front. Je to dokôz baro patrioticz-
no-agitacyjny, pòkôzywô na przëkładze familii Kąkòlów kaszëbską spòlëznã jakno 
grëpã ùstëgòwóną przez Niemców i zdrzącą, żebë kùreszce òni pedlë. Z redotą tej 
przëjimają nowiznã ò klãsce pòd Stalingradã i wiédzã ò pòjawienim sã w òkòlnëch 
lasach radzecczich spadochroniarzów: Wasyla i Iwana. Ruscë zarô, bez dejowëch 
sztridków, chwôtają łączbã z môlowima partizanama i prowadzą òsoblëwą akcjã de-
jowò-ùswiądniającą ò zalétach socjalizmù. Ùdostôwają wnet młodégò Bòlka, co jima 
ùwierził i chtëren mëkcy so, żebë taczé pòliticzné pòrządczi prosto z Radzecczégò 
Związkù wprowadzëc téż na Kaszëbach abò chòcle wiészanié czerwònëch fanów  
w nôrodné swiãta. Pòjawienié sã fróntu i pòsobnëch miłëch òdpòjãtników dôwô 
sztãpel drëszbie ruskò-pòlskò-kaszëbsczi.

Wspòmnióné dzélëczi trescë kùńsztów stoją czësto procëm z doswiôdczenim 
Kaszëbów, chtërny mają colemało baro lëché wspòmnienia ò żôłniérzach Czerwòny 
Armii12. Równak ù Suchecczégò òdpòjãcé Kaszëbów ze stronë Rusków wëzdrzi 
jakbë szło dëcht w pòspólnoce antigermanizmù. Kaszëbskò-sowiecką wëcmaniznã 
pòdsztrichiwają jesz scenczi z kaszëbsczima i rusczima tuńcama i piesniama, co 
przëbliżiwają kùlturowò i priwatno do se òdpòjãtników i òdpòjãtëch. Kùńszt bez to 
mô fòrmã agitacyjno-òbëczajową, nie je dobrze dorobiony w spòsobie bùdowaniô 
logiczi i głãbi przedstôwianiô pòstacjów. Stôwô sã równak fòrmą dramaturgizowóny 
leżnoscowi akademii, co służi pòzaartisticznym zgrôwóm. 

Problem òbszacowaniô dramaturgii

Czej sã zapòznajemë z trescą i binowima technikama téatralnëch kùńsztów Suchecczé-
gò tej mòżemë miec òdczëcé, że ni mómë do ùczinkù z nic ambitnym. Kò pò prôwdze 
tak prawie je, chòc mùszimë téż przë esteticznym òbszacowanim tëch bédënków wie-
dzec, że lëteratóm nie bëło letkò w czasu socrealizmù, czej to bëło pisóné. Na pòetika 
gwës nie pòzwôla aùtoróm na ùtwórczé eksperimentë abò chòcle na zachtniészé do-
kazë, a przëmùsziwa do risowaniô biôło-czôrnégò ùkładu wôrtnotów, schematicznëch 
herojów i leleczkòwatëch rozwiązaniów13. Żlë chòdzy ò kaszëbską lëteraturã, nicht 
sã tej w tim jãzëkù nie wôżił na napisanié czësto socrealisticzny pòwiescë, liriczi 

12   W tim môlu nót je wëmienic chòcle czile wspòmnieniów, w jaczich doswiôdczenia Kaszëbów z krôs-
noarmiéńcama bëłë straszlëwé: S. Janke, E. Szczesôk, Kolce syberyjskiej róży, Gdańsk 1990; E. Prëczkòwsczi, 
Wspomnienia kaszubskich Sybiraków, Banino 2010; E. Szczesôk, Wyrwana z piekła, Gdańsk 2014.

13   S. Bùrkòt, Upolitycznienie literatury. Powieść realizmu socjalistycznego, [w:] tegoż, Proza po- 
wojenna (1945–1980), Warszawa 1982; W. Tomasëk, Polska powieść tendencyjna 1949–1955. Problemy 
perswazji literackiej, Wrocław 1988; T. Wilkòń, Polska poezja socrealistyczna w latach 1949–1955, Gli-
wice 1992; M. Piekara, Bohater powieści socrealistycznej, Katowice 2001.
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czë dramatu. Równak dosc bliskò taczégò ôrtu pisaniégò bëlë sztótama taczi kaszëb-
skòjãzëczny ùtwórcë, jak Jón Piepka14, chtëren kòle dzélëków lëdowiznë téż nadczidôł 
ò przemianach spòlëznowò-òbëczajowëch piãcdzesątëch i szescdzesątëch lat, czë téż 
Jón Rómpsczi15, co przedstôwiôł kritikã pòrządków sanacji z pòzdrzatkù na swiat  
ò socjalisticznym czerënkù. Téż westrzód pòlskòjãzëcznëch ùtwórców, co ò Kaszëbach 
abò ò Pòmòrzim piselë, Lech Bądkòwsczi16 abò Francëszk Fenikòwsczi17 napiselë 
pò czile ksążków blisczich socrealisticzny estetice. Stanowiszcze Suchecczégò, co 
sã pòdjimôł (chòcbë le pòstrzédno) zdejologizowóny pismieniznë, mùszało bë bëc 
zrozmióné jakno szukanié swòjégò stilu w czasu dëcht niebëlnym do te. Sóm aùtor 
kùńsztów i reżiséra widzawiszczów wierã pòjął swòjã artisticzną klãskã, temù ti swòji 
pismieniznë nie cygnął dali, a barżi pòłożił cësk na zbiéranié i spòlëznowé dzejanié. 

Wôżnym głosã w òbszacowanim kùńsztów Suchecczégò bëło słowò jegò wie-
lelatnégò drëcha Léòna Roppla. Nen dzejôrz dëcht za baro téż nie lëdôł ùtwórstwa 
swòjégò znajemnégò. Kò przëkładowò tak pisôł w lësce:

Jô òddôwóm nazôd Wrëje pòprawioné. Jakno binowi dokôz – są słabé, zôs 
jakno wprawadzenié do kaszëbsczi wieczórnicë abò cos na ten ôrt – ùńdą. 
Sztrid pòzdrzatkù na swiat zarisowóny, ale nié ùmòtiwòwóny! Jakno że rów-
nak „gòzdzã programù” ju nié samò „wprowadzenié”, le pòpisënczi spiéw-
no-tuńcowné, całosc bë mia ùńc18.

Te dëcht niedrëszno brzmiącé słowa mògłë Suchecczégò zabòlëc, ale wiémë, że dali 
trzimôł òn z Ropplã dobrą łączbã, kò tej wierã przëjął òn doradë co do stilu. Suchecczi 
pisôł téż lëstë z ks. Bernatã Sëchtą, chtëren tej béł nôbarżi ùwôżóny jakno kaszëbsczi 
dramaturg. Pò òbezdrzenim czile lëstów jidze wëmerkac, że mielë òni dëcht blisczé 
relacje, Suchecczi tej mógł sã wiele òd Sëchtë naùczëc. Tegò równak nie dô sã rzec, 
żebë Suchecczi wëniósł z ti łączbë chòcle kąsk ùczbë ò kómpòzycji i trescë dramatur-
gii19. Òstôł òn z grëbszégò wióra przecãtno ambitnym ùtwórcą, co òdswieżiwôł lëdową 
tradicjã téatru, a leno dodôwôł do ni wnenczasné trescë spòlëznowé abò pòliticzné. 

14   Jô ju ò tim pisôł w artiklu: D. Kalinowsczi, Jasna strona codzienności. Sztuki teatralne Jana 
Piepki, „Acta Cassubiana” 2015, nr XVII.

15   D. Kalinowsczi, Dramaturgia Jana Rompskiego, Tematy, idee, techniki, [w:] J. Rómpsczi, Dramaty 
kaszubskie, oprac. A. Kùik-Kalinowskô, D. Kalinowsczi, J. Tréder, Wejherowo-Gdańsk 2009, s. 5–44.

16   K. Turo, Działalność pisarska Lecha Bądkowskiego w latach pięćdziesiątych XX wieku, [w:] Lech  
Bądkowski. Literatura i wartości, red. D. Kalinowsczi, Bytów – Słupsk – Gdańsk 2009, s. 93–104.

17   E. Fòltin, Brzeg jutra a współczesne Inferno. Realizm socjalistyczny a wczesna twórczość Francisz-
ka Fenikowskiego, [w:] Franciszek Fenikowski. Kaszuby na nowo opisane, red. D. Kalinowsczi, Słupsk 
– Gdańsk 2012, s. 91–108.

18   Lëst òd Léòna Roppla z 9 gromicznika 1960 r. W zbiérkach MPiMK-P w Wejrowie.
19   Drëgô sprawa, że i Sëchta w dzélu swòjich bédënków twòrził dokazë nié wësokartisticzné, le fòlk-

loristiczno-òbrzãdowé. Zdrzë: D. Żebrowskô, Twórczość dramatyczna Bernarda Sychty, „Zeszyty Nau- 
kowe Wyższego Studium Nauczycielskiego UG” 1973, nr 3, s. 113–117 abò J. Walkùsz, Piastun sło- 
wa. Ks. Bernard Sychta, Gdańsk, Pelpin 1997, s. 66–96; D. Kalinowsczi, Bernard Sychta teatralny czyli  
(syn)teza Kaszub na scenie, w druku.
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Jak sóm gôdôł w wëwiadze ùdzelonym w 1957 rokù:

Wszëtczé te dokôzczi są òpiarté na spòdlim żëcégò kaszëbsczich rëbôków. 
Ni mają òne, żlë chòdzy ò bùdowã dokazu, specjalny artisticzny wôrtnotë  
i w żódnym przëtrôfkù ni mają pretensji do miona lëteracczégò dokazu abò 
dramatu. Równak, dôwô mie to wiele redoscë, że młodzëzna przede wszët-
czim mô leżnosc pòznac sã z òbëczajama tu panëjącyma i dozdrzec to, jak ne 
zwëczi mòże wprzëgnąc w dzysdniowi czas20.

Z dzysészégò esteticznégò pòzdrzatkù mògą dëcht mierzëc Suchecczégò zestôwczi 
lëdowëch frantówków a tuńców jakno przeriwków binowi tématiczny towarzëszny 
gôdczi. Jesz barżi ùsmiészk zlëtowaniô jidze na człowieka, czej sã czëtô ò chwalbach 
na témat dobëców gòspòdarczich abò kùlturowëch socjalisticzny Pòlsczi. W tim jidze 
letkò dozdrzec didakticzno-dejowi przekôz lëteracczi, jaczi pòwstôł na zamówienié 
òd pòliticznégò strzodowiska, abò jakno òbjôw skrajny esteticzny najiwnotë. Nót 
je jesz sã spëtac, jak do nëch socjalisticznëch, dejowëch dzélëków kùńsztu mô sã 
kaszëbsczi fòlklor. Co miałabë pòspólnégò dzysdniowô pòliticznô agitacjô z tradi-
cyjnyma kaszëbsczima zwëkama?

Òdpòwiésc je jasnô – atrakcyjny i głãbòk przemëszlony związk midzë tima czënni-
kama nie jistnieje. Zôs taczé wespółbëcé aspektów spòlëznowò-òbëczajowëch i lëdo-
wò-mùzycznëch je leno próbą przedërchaniô z rodną tradicją westrzód „zawòłónëch” 
dejów socjalizmù kòniecznëch w taczim przëtrôfkù do achtnieniô. Włôsnô tradicjô 
tej pòjôwiô sã w kùńsztach, chòc przëgniotłô sztiwnyma zéwiszczama pòliticzny  
i gòspòdarczi propagandë. Żlë Suchecczi chcôł wëstawiac kùńsztë, co rozkòscérzałë 
kaszëbską kùlturã, mùszałë òne sã tej znankòwac sygniãcym do składników lëdo-
wégò przekazu, bòkadnégò w wieską òbrzãdowòsc. Nie bëło zôs placu, żebë zgłãbic  
i spòrtretowac krëjamnotë kaszëbsczi tradicji, jakô doch wërobia so swòje miticzné  
i mitologiczné apartnoscë21. Suchecczi òstawił tej przëcësk na pòkôzanié miłosny 
òbëczajowòscë i wieselnëch zwëków, jaczé mù sã wëdôwałë nôbarżi esteticznie 
atrakcyjné i na tëli òptimisticzné w przekazu, że bëlno parłãczëłë sã z równo òptimi-
sticznym, a téż socrealisticznym widzënkã przińdnotë. Òkróm tegò Suchecczi wpro-
wôdzôł jesz bezmionowé lëdowé piesnie òbrzãdowé i sztëczczi skómpònowóné przez 
Jana Trepczika, czë Léòna Roppla, wiérztã Francëszka Sãdzëcczégò (Nasza mòwa),  
a téż òdwòłiwôł sã do „himnu kaszëbsczégò” Hieronima Derdowsczégò22. Òbzérnik 

20   Cytat za: s. j., Hubert Suchecki, (1913–1884), s. 50.
21   Zdrzë wëbitné przëkładë kaszëbskòjãzëczny dramaturgii mitologizëjący Kaszëbë, co pòwstałë 

w latach midzëwòjnowëch (Jón Karnowsczi) abò w pierszich latach pòwòjnowëch (Jón Rómpsczi, ks. 
Bernat Sëchta).

22   Òsoblëwie nawleczenié do ùtwórstwa Francëszka Sãdzëcczégò i Hieronima Derdowsczégò mòże 
rozmiôc jakno „bezpieczny” pòliticzno gest esteticzny, co pòdsztrichiwô dzejową i kùlturową wespòlëznã 
kaszëbskò-pòlską.  
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piãcdzesątëch lat XX wiekù miôł bez to mòżnotã pòznaniô chòcle czile przejawów 
kaszëbsczi kùlturë, na wicy nie bëło placu w nym ùkładze centralno czerowónégò 
reglamentowaniô kùlturë regionu, jaczi wërobilë so decydencë z partijny centralë23.  
W dzysdniowim òbszacowanim dramatë Suchecczégò to je przëkłôd marnégò òże-
nieniô kaszëbsczégò fòlkloru z òpisënkã przemianów kùlturowëch pòwòjnowëch 
lat. Mòże bëc dokazã na amatorsczé ùtwórstwò ùsôdzóné z tématiczną i fòrmalną 
najiwnoscą, chtërnã leno w dzélu mòże ùsprawiedlëwic. Mô òna dzys leno wôrtnotã 
historiczną, zôs nie przënôszô òżiwczich dejów juwernoscowëch.

23   Jinszą stegnã wëbrôł Paweł Szefka, chtëren nie włącził swòjich fòlkloristicznëch kùńsztów w de- 
jologiczné szermëcle swòji epòczi, le sã brewiter zajimôł redakcją mùzycznégò materiału i twòrzenim 
z tegò materiału binowëch pòkôzków: Gwiżdże. Widowisko obyczajowe, obrazujące obyczaje i zabawy 
noworoczne Kaszubów, Gdańsk 1957; Sobótka. Widowisko ludowe oparte na zwyczajach i obyczajach 
kaszubskich, Gdańsk 1958; Deguse. Obyczajowy obrazek sceniczny z kaszubskich stron, Gdańsk 1961; 
Wyzwoliny kosiarza. Widowisko plenerowe z Kaszub, Gdańsk 1979; Wrejôrze jidą. Widowisko plenerowe 
z kaszubskich obrzędów dyngusowych, Gdańsk 1981.



Wanda Lew-Czedrowskô

Królewiónka w Pałacu  
– abò „Kaszëbsczé diktanda …”

Sztërnôsce diktandów to wiele, czë mało? Wszëtkò jedno, jak chto na to zdrzi, ale je 
to wiedno cos. Mëszlã, że cos dobrégò na drodze retaniô Królewiónczi. 

Diktando i matura z kaszëbsczégò „ùrodzëłë sã” w Kaszëbsczim Liceùm Òglo-
wòsztôłcącym w Brusach, czej ùczëła jem tam kszëbsczégò jãzëka.

A  Brusë to zaczarzony môl z dëchã Jana Karnowsczégò; wirëjący, spiéwający  
i grający „Krëbanë”; to I. wëżigimnazjalnô kaszëbskô szkòła z gòscama, zetkaniama  
i wanogama pò Kaszëbach; ùczniowie, chtërny rôd pòznôwëlë swòje rodowé kòrzenie; 
to – dzys ju sp. Józwa Chełmòwsczi – zakòchóny w swòji Tatczëznie i jegò zacza-
rzony swiat; i dzél szkólnëch, chtërny w kaszëbiznie widzelë wôrtnotã, bò nick nie 
dzeje sã bez przëczënë.  

Dokôz karna brusczich môlowëch dzejarzów, z wastą Józefã Słomińsczim na 
przódkù, wspiartëch przez ùczałëch z Gduńsczégò Ùniwersytetu z prof. Józefã 
Bòrzëszkòwsczim – to brzôd dzejaniô, chtërnémù na miono Kaszëbsczé Liceùm 
Òglowòsztôłcącé w Brusach – 1991r., mòja ùdba to Kaszëbsczé diktando – 2002r.   
i pòspólné dzejanie direktora Henrika Krzosczi i karna szkólnëch – to Matura z ka- 
szëbsczégò – 2005r.

Nastôł rok 2002, ògłoszony przez KPZ rokã H. J. Derdowsczégò i prosba przéd-
nika prof. Brunona Sënôka i Zarządu ò to, bë partë rëchtowałë dzejania sparłãczoné 
z tim wiôldżim kaszëbsczim pisarzã. Stãżëcczi Part zgłosył „Kaszëbsczé diktando” 
pòswiãconé tekstóm H. J. Derdowsczégò, jô bëła i jem nôleżniczką tegò partu. 

Przez lata diktando sã zmieniwało, bò doswiadczenié pòdpòwiôdało, co i jak 
robic, bë z rokù na rok bëło lepi; chòdzy ò zmianã terminu – z maja na smùtan, 
zwiãkszenié kategòriów z dwùch do piãc, a co 5 lat biôtka ò titel Arcëméstra, pòja-
wiło sã, ùfùndowóné przez Stowôrã Szkólnëch Kaszëbsczégò Jãzëka „Remùsowi 
Drëszë”, przechòdné pióro. Jedno je stałé – diktando razã z Królewiónką wanożi 
pò rozmajitëch gardach i wsach kaszëbsczich. Òd zaczątkù diktando rëchtëje part 
stãżëcczi, Zarząd Òglowi KPZ i jiny part, chtëren zgłosy taką wòlã. Mùszã rzec, że 
wiedno wespółdzejanié przë diktandze bëło redosną i dobrą robòtą. Przédnicë partów, 
direktorzë szkòłów, samòrządowcë, kaszëbsczi dzejarze i mòji drëszë wiedno czëlë 
wespółòdpòwiedzalnotã za Królewiónkã i dokłôdelë starë, bë dobrze sã czëła. 
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Dlô pòrządkù mùszi pòwiedzec, że pòstãpné diktanda bëłë: 
I. 18 maja 2002 r. w òsoblëwim Pałacu – na Gduńsczim Ùniwersytece z tek-

stama H. J. Derdowsczégò.
Jakno że pòczątczi są wôżné i czasã tak sã dzeje, że dżiną w mrokù niepamiãcë, 

pòzwòlã so na përznã dłëgszi òpisënk tegò wëdarzeniô.  
Pò pôrã latach nôùczi w KLO w Brusach zaùważa jem, że niejedny ùczniowie pò 

1,5 – roczny ùczbie kaszëbsczégò zaczinają pisac bez błãdów. Pòmësla jem – „Trzeba 
to pòkôzac, bë jinszi ùwierzëlë, że kaszëbsczégò pisënkù mòże sã naùczëc”. I stało 
sã. W radiu prawie kôrbilë ò pòlsczim diktandze. A czemù ni mòże bëc diktando pò 
kaszëbskù? Stãżëcczi part ni miôł swòji stanicowi imprezë, a mòże ta deja bëłabë 
dobrô? Pòdzela jem sã ną ùdbą z Prezesã prof. Brunonã Sënôkã i przënôleżnikama 
Zarządu Òglowégò. Wszëtcë bëlë ZA. 

Béł prawie Rok Derdowsczégò, dlôte tekstë tegò ùtwórcë miałë bëc pisóné na 
diktandze. Chto mòże je przërëchtowac lepi jak prof. Jerzi Tréder? Zgòdzył sã. 
Do robòtë włączëło sã karno przënôleżników KS „Pòmòraniô“, Kòmisjô Edukacji 
Zarządu Òglowégò i bióro KPZ, a òsoblëwie Anna Mùcha. Part Gduńsczi KPZ 
przëjął érã rëchtowaniô I Kaszëbsczégò Diktanda. Baro zaangażowôł sã przédnik 
prof. Andrzej Cénowa i Pałac – nôwôżniészi dlô Kaszëbów – Ùniwersytet Gduńsczi, 
wpùscył najã Królewiónkã do swòjich jizbów. Dëtków nie bëło żódnëch. Chòdza 
jem i prosa ò wspiarcé. Nie bëło letkò ani miło. Bëlë taczi, chtërny nawetka „gdowim 
groszã” sã dzelëlë, ale bëlë téż i taczi, chtërny nie widzelë pòtrzebë dôwaniô pòmòcë 
na taczi cél. Nadchôdôł sztót pisaniô, a dëtków na nôdgrodë za wiele nie bëło. Jednak 
nalôzł sã chtos, chto chcôł òstac nieznóny i sfinansowôł prawie wszëtczé wëdatczi. 
Człowiek ze Gduńska, nié Kaszëba, czedës dôł nama aùto na pògrzéb Ks. Jerzégò 
Pòpiełuszczi. Jô pamiãtóm i w miono Królewiónczi – Dzãkùjã! Kùreszce jednak razã 
na „złoti lësce dobrzińców” nalazłë sã 34 wpisë òsób priwatnëch i institucji. Dzél 
z nich wspiérô pòstãpné diktanda, jima téż dzãkùjã. Nôdgrodów bëło wiele i roz-
majitëch, na zaczątkù diktanda stojałë na binie i żdałë na dobiwców. „Norda“ drëkòwa 
wëjimczi z „Czôrlińsczégò…”, co dôwało leżnosc do cwiczënków w szkòłach i doma. 
Wszëtcë żdelë na to, jak diktando wëpadnie. 

Ale jiwrów nie bëło kùńc. Nikt nie béł gwësny, wiele ùczãstników zjawi sã na dik-
tandze. Jak zagwësnic frekwencjã? Prof. B. Sënôk przërôcził wszëtczich nôleżników 
Zarządu Òglowégò i chãtnëch samòrządowców. Dlôte I. diktando pisała nôwôżniészô 
Górôlka na Kaszëbach – Janina Kwietniowô i prezydent Gduńska Paweł Adamòwicz 
i jinszi. Jô przewiozła aùtobùsã 20 licealistów z Brus. Razã ùzbiérało sã 74 piszącëch. 
Bëło dobrze! Brunk Cërocczi z Bòrzestowa – òsoblëwi lubòtnik Królewiónczi  
– przëwiózł aùtobùs dzecy – kibiców z transparentama, dzecë z Kamińcë Szlachec-
czi pòd czerënkã Teresczi Wejer przërëchtowałë pòkôzk na pòspòdlim pòematu  
„Ò panu Czôrlińsczim…”, karno „Krëbanë” z Brus przëjachało ze spiéwã i tuńcama. 
Do dzysô tak je, że główny òrganizator wiedno rëchtëje jaczés atrakcje. Są òne roz-
majité i widzą sã bëtnikóm. 
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                        Prôce jury. Z archiwùm aùtorczi.

II. 18 rujana 2003 r. w Pałacu Przebãdowsczich – Mùzeùm Pismieniznë i Mù-
zyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi we Wejrowie z tekstama A. Majkòwsczégò; 

III. 6 smùtana 2004 r. w Zespòle Szkół Warkòwëch i Òglowòsztôłcącëch na 
„Wzgórzu Wòlnotë” w Kartuzach, gdze pisóné bëłë apartno przëszëkòwóné tekstë 
Annë Łajmingòwi, a lëst i pòzdrówczi przesłôł syn Aùtorczi Włodzmiérz Łajming; 
pòjawiła sã nowô kategòriô – warkòwi, bò szkólny téż sã chcelë sprawdzëc;

IV. 5 smùtana 2005 r. w Zespòle Szkòłów w Pùckù, gdze pòd òkã Starostë Pùc-
czégò i przédnika KPZ Artura Jabłońsczégò, bëtnicë piselë tekstë Józefa Ceynowë,  
a pôłnié jedlë w Pałacu w Żelëstrzewie. 

V. 4 smùtana 2006 r. w gimnazjum w Żukòwie, w kòżdi kategorii mògło startowac 
do 10 bëtników z kòżdi szkòłë; a zmierzëlë sã òni z tekstã „Żëcô i przigód Remùsa”; 

VI. 10 smùtana 2007 r. w Szkòle Spòrtowi w Sopòce z dokôzama ks. dr. 
B. Sëchtë. Tu piselë téż wszëtcë Méstrowie z ùszłëch 5 lat w apartny kategòrii  
i biôtkòwelë sã ò titel Arcëméstra. Dobëła Iwona Makùratowô z Kòscérznë i òsta 
I. Arcëméstrã Kaszëbsczégò Pisënkù.

VII. 8 smùtana 2008 r. w Pòwiatowim Karnie Szkòłów w Kòscérznie i znôw 
bëłë tekstë Aleksandra Majkòwsczégò z jegò arcëdokazu „Żëcé i przigòdë Remùsa”. 

(W tim rokù w Katowicach bëło 20. pòlsczé diktando.) 
VIII. 7 smùtana 2009 r. w Serakòjcach przëniosło òsoblëwé dobëcé szkólny 

z Parchòwa Marzenë Reglińsczi, dobëła òna titel Warkòwégò Méstra i nôdgrodã 
za bezbłãdné i piãkné napisanié diktanda. Grało, spiéwało i tuńcowało karno z Zał-
kòwa, Tëchlëna i „C.Z.A.D.”, a „Wiadomości Sierakowickie” zaprezentowałë wiôldżi 
fòtorepòrtaż.

IX. 6 smùtana 2010 r. w Bëtowie, to wiôldżé swiãto kaszëbiznë, bò króm pi-
saniégò tekstów Jana Karnowsczégò bëła òsoblëwô promòcjô „Pana Tadeùsza” 
na kaszëbsczi przełożonégò przez pisarza Stanisława Jankégò. Wëbróné wëjimczi 
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czëtelë Danuta Stenka i Macéj Miecznikòwsczi. Dlô bëtników bëła to wiôlgô 
redosc, dostac aùtografë najich znónëch w swiece Kaszëbów. Na tim diktandze béł 
promòwóny spiéwnik biograficzny ks. Antoniégò Peplińsczégò „Żëcé piesnią pisóné”, 
kò ks. A. Peplińsczi pòchòdzy z Bëtowsczi Zemi. A wiôldżé dobëcé miało I Liceùm 
Òglowòsztôłcącé w Kòscérznie, bò I m. dostôł Tomôsz Ùrbańsczi, II Faùstina Hinc, 
a III Paweł Ruszkòwsczi, chtëren dzys nazéwóny je „kaszëbsczim bardã”.

                        Dobiwcë diktanda w Lëzenie. Z archiwùm aùtorczi.

X. roczëznowé, 5 smùtana 2011 r. w najim Pałacu na UG, miało nôdpis „Kró-
lewiónka w Stolëcë Kaszëb”, przëniosło film „Kaszëbsczé diktando – Królewiónka 
w Pałacu”, przëszëkòwóny przez Genka Prëczkòwsczégò, a wëstąpiło znôw karno  
z Kamińcë Szlachecczi przë wspiarcym karna z Gòwidlëna.

XI. 10 smùtana 2012 r. w gimnazjum w Strzépczu, z tekstama Aleksandra 
Labùdë, bëło szczestlëwé dlô II. Arcëméstra Kaszëbsczégò Pisënkù – Elżbiétë Prëcz-
kòwsczi z Banina. Pòjawiło sã téż wiôldżé przechòdné pióro dłóta Czesława Birra, 
chtërno wanożi òd szkòłë do szkòłë, w chtërny szëkòwóné je pòstãpné diktando.

XII. 9 smùtana 2013 r. w Szimbarkù, na „Kaszëbsczim Òlimpie”, przëniosło 
tekstë ò krôjmalënkù i kaszëbsczi rodze rozmajitëch aùtorów.

XIII. 8 smùtana 2014 r. w gimnazjum w Lëzënie dało leżnosc do pisaniô tek-
stów A. Nôgla i S. Jankégò z jegò skaszëbionym „Panã Tadeùszã”. Spiéwało karno 
„Fùkùs”, a wszëtcë pòdzywielë wëzdrzatk całi szkòłë, gdze w kòżdim môlu szło 
ùczëc sã kaszëbiznë.

XIV. 7 smùtana 2015 r. w Gdini – z tekstama ks. Léòna Heyczi, w szkòle, gdze 
òdbiwają sã rozmajité kaszëbsczé ùroczëstoscë, a czerëje nią miłotniczka kaszëbiznë 
– wastnô Judita Slëwińskô. Gdiniô, dzysdniowi wiôldżi gard, przódë kaszëbskô, 
rëbackô wies snôżo òstała zaprezentowónô òb czas wanodżi.
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                        Prôce jury. Z archiwùm aùtorczi.

Jak widzec „Królewiónka” nie sedzy le w pałacu, òna wanożi, bò wié, że pòznanié 
prowadzy do ùlubieniô. Propagòwóné bëłë tekstë rozmajitëch pisarzów w znormali-
zowónym pisënkù, przëszëkòwné przez ùczałëch z Gduńsczégò Ùniwersytetu: prof.  
E. Brézã, dr R.Wòsôk-Slëwã, nówiãcy przëszëkòwôł jich prof. Jerzi Tréder. W sléd-
nëch diktandach zastãpiwô gò córka – Justina Pòmierskô. 

Wôżné je to, że w pisónëch diktandach je corôz mni błãdów i wiãcy ùczãstników 
we wszëtczich kategòriach, bò dochôdają nowé szkòłë, w chtërnëch ùczi sã kaszëb-
sczégò jãzëka.

 Ni mòże téż narzekac na media – są wiedno na pòszëkù i piszą abò gôdają ze 
zdzëwienim, że je tëli piszącëch.

Mëszlã, że przińdze sztót, że chtos mdze pisôł nôùkòwi dokôz ò wszëtczich dik-
tandach i ùdokazni, jak sã czëje najô Królewiónka. 



Tadeùsz Linkner

Ò ùtwórstwie ks. dr. Léòna Heyczi,  
to je òd liriczi do epiczi

Tak sã stało, że czedë jem sôdł do spisaniô tegò, co jem gôdôł na IX Sympòzjum 
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka w Wieżëcë dnia 26 czerwińca 2015 rokù, w séwnikù 
wëszła napisónô przeze mie ksążka „Z lirycznej i epickiej twórczości Leona Heyke-
go”. Jakno że òb czas referowaniô ti témë wspòmniónô ksążka bëła ju zrëchtowónô 
i żdała na wëdanié, tej na hewòtnym sympòzjum zdôł jem sprawã z nôwôżniészich 
rzeczi pòdónëch w ji trzech rozdzélach. Nigle równak na to przëszło, mùszebné bëło 
chòcle wprowadzenié i wnenczas wëzwëskôł jem Wstãp zapòwiôdóny pùblikacje.

Jakno że żëcé i ùtwórstwò ks. dr. Léòna Heyczi bëlno òpisôł Stanisłôw Janka  
w ksążce „Poeta z kaszubskiej nocy” (1998)1, tej ni ma specjalny pòtrzébnotë, żebë 
to wszëtkò pòwtarzac. Z lekturë tegò rzetelno napisónégò dokazu wôrt zapamiãtac, 
że Heyka ùrodzył sã w 1885 rokù w Cérzni, w dzysészim wejrowsczim pòwiôce, to 
je na nordowëch Kaszëbach. Pózni chòdzył do szkòłë w Bieszkòjcach, gimnazjum 
skùńcził w Wejrowie, teòlogiczné sztudia w Pelplënie. Pò kapłańsczich swiãce-
niach, w strëmiannikù 1910 rokù, béł wikarim w Lignowach Szlachecczich kòl Pel-
plëna i we Gduńskù, skądka rëgnął na dalszą nôùkã do Fribùrga i Wrocławia, gdze  
w przedwiliowim czasu 1912 rokù ùdostôł doktorat. Pózni béł wikarim w Chònicach, 
Lubawie i Kòscérznie. Pò pierszi swiatowi wòjnie nalôzł sã w Chmielnie, pòtemù 
w Stãżëcë, Wigòdze i Kartuzach, żebë pózni ùczëc jakno katecheta w Seminarium 
dlô Szkólnëch w Kòscérznie (òd 1920 rokù), a pòstãpno w tamecznym Gimnazjum 
i Òglowòsztôłcącym Liceùm (òd 1935 rokù)2. A rëchli bëło zainteresowanié kaszëb-
sczima sprawama, pòtkania z Aleksandrã Majkòwsczim czë Janã Karnowsczim  
i rozmajitima znajôrzama kaszëbiznë, a téż pierszé wiérztë i diskùsje ò kaszëbsczim 
pisënkù, doktorat i pedagògicznô a lëterackô robòta, jak chòcle pò Kaszëbskich 
spiewach wëdóné w Kòscérznie Podania kaszubskie abò napisónô z Frãcëszkã Żurkã 
broszura ò tamecznym Seminarium dlô Szkólnëch i wiele pùblicysticznëch artiklów,  

1   S. Janke, Poeta z kaszubskiej nocy. Życie i twórczość ks. dr. Leona Heykego (1885-1939), Wejhe-
rowo1998, s. 120.

2   Przër. S. Janke, Poeta z kaszubskiej nocy, s. 38, 72; Cz. Wolski, Progimnazjum, Państwowe Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcace im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie – do 1939 roku, Kościerzyna 
2014, s.156.  
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a téż szołobùłczi i pòemat Dobrogòst i Miłosława3, jaczégò òstatné sekwencje òkôzałë 
sã tak tragedné jak i żëcé jegò aùtora. Heyka òstôł zabiti przez Niemców 16 rujana 
1939 rokù.

Lëteracczé ùtwórstwò Heyczi òbjimało wszëtczé lëteracczé ôrtë. Jak trôfiô sã kòż-
démù z piszącëch, òd pòezji zaczął, a pózni bëłë prozatorsczé szpòrtowné pòwiôstczi, 
kaszëbsczé òpòwiednie i epicczi pòemat, a kùreszce dramaturgiczné szołobùłczi. Jak-
no że w mònografie mómë wiedno òpisënk całégò ùtwórstwa dónégò aùtora, tej jakbë 
ten dokôz nią béł, to słëchałobë w nim òpòwiedzec ò wszëtczim – òd biografie Heyczi 
zaczinającë, a na òbrobienim tegò, co napisôł, kùńczącë. Tu równak chcemë sygnąc 
le do niechtërnëch dokazów Heyczi, to je tëch liricznëch i epicczich, co pòzwòliwô 
dac ti prôcë titel „Z liricznégò i epicczégò ùtwórstwa Léòna Heyczi”. Nôprzódka tej 
wôrt rzeknąc ò miłotny lirice Heyczi z jegò pòeticczégò tomikù Kaszëbsczé spiewë, 
gdze òkróm te mómë „Spiéw zymkówi” i „Spiéw dzejowi”. Tu równak bãdzemë sã 
zajimac leno tim nôbarżi zabiérnym liricznym cyklã, bò przede wszëtczim na jegò 
zamkłosc, gôdający te słowa, jakò zainteresowóny młodopòlską lëteraturą, dôwô 
bôczenié. Je wiedzec, że nie pòwiém tu wszëtczégò, co jô napisôł na nen témat, a mdã 
sã zajimôł psychòdramą liricznégò bòhatera, jakô je tak baro widzewnô w zamkłoscë 
tëch miłotnëch lirików. Żebë równak nie pòdawac wszëtczégò, pòwiém tu ò pierszich 
wiérztach, co jistnieją w tim cyklu.

I

Spiéw miłosny zaczinô Heyka spiéwą òb wieczór òmarzonégò dzéwczãca, co czekô pòd 
lasã na zéńdzenié z ùkòchónym. Czedë warna przënôszô ji wiadło, że ju nadchôdô, redëje 
sã jesz barżi. Timczasã z pòstãpny wiérztë jidze wiadomòsc, że jemù wiater òpòwiôdô 
ò czekający i zbiérający dlô niegò kwiôtczi „Aneczce”. Zakòchóny knôp, nazwóny tu 
nié przez przëtrôfk parobkã, ò czim sã pózni doznómë w wiérzce, nosy w sercu ji wi-
zerënk i redotné a fùl słuńca je jegò żëcé („Òbrôzk’). Mësli ò ni i teskni, chcôłbë gadac 
i szpacérowac z nią całi dzéń, jaż do nocë. Òna je jegò „jedinô” i leno jemù namienionô, 
a symbòliczno z ti jegò (nié z ji) miłotë „Wëkwitô biôłi kwiat” (s. 28). Pòtikają sã nié le 
pòd lasã, ale téż w ji ògardze, kòl môłégò stołu pòd kwitnącyma drzewama. I jak to sã 
trôfiô z zakòchónyma, gôdce ni ma kùńca, a z ji òczów dô sã wëczëtac le miłotã:

„A przemiłé ji wezdrzenié
Słodkò ògarinô mie;
Nié ten zrok ni mòże zełgac,
Òna kòchô, kòchô mie!” (s. 29)

3   Tak ten titel, jak i jinszé Heyczi pòdôwô sã tuwò wedle pòlsczi grafie, a wszelejaczé z nich cytatë 
zgódno z kaszëbsczim pisënkã. 
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I jak w sonece J. A. Mòrsztina „Do trupa” miłota robi gò nieszczestlëwim. Stądka 
je zrozmiałi titel wiérztë „Brzemiã”. Le dlôcze czëje to jakno brzemiã, skòrno òna 
gò kòchô? I wnenczas wëklarowanié liricznégò pòdmiotu mòże dawac do mësleniô. 
Jeżlë prawi, że mãczi gò niegwësnota, to w stojiznie zakòchónégò je do zrozmieniô, 
jistno jak robòta dożérô czekającémù na zéńdzenié, ale że rozëm stoji procëm temù 
wseczëcu, to ju zastanôwiô:

„Rozëm szukô jasny prôwdë,
Serce chce wiesołé bëc;
Wcyg je midzë nimi walka,
Jãk i jiwer le je czëc”. (s. 30) 

Ten jiwer nie je równak problemã zakòchónégò, chtëren pôli sã ògniã miłotë, jak 
bë rzekł barokòwi pòéta, jiwer ten zdôwô sã miec jaczé jiné spòdlé. Nie wiémë jesz, 
jaczé, ale nimò redotnégò scwierdzeniô w pòprzédny wiérzce („W ògródkù”), że tec 
sã je kòchónym, bùdzy ù òdbiércë jaczés pòmëszlenié. Tim barżi, że titlã ti wiérztë 
je „Brzemiã”, a tak zakòchóny ò nawzôjny miłoce doch nigdë nie pòwié, chëba że 
miłota nie je mù przënôleżnô. Równak, jak to czãsto w żëcym sã zdarzi, ùspòkòjenié 
dôwô spik, jaczégò jesz ni mòże mòdernisticzno pòzwac òniricznym.

Czedë równak nie je wiedzec – w pòstãpny wiérzce – czë to sen, czë jawernota, 
do mòdernizmù ju krodzy. Zakòchónym równak wiedno je rôj na zemi, jak brzëmi 
titel ti wiérztë, tej wònią jima kwiatë, swiécy słuńce i spiéwają ptôchë. Dôwô le do 
mësleniô, dlôcze òna płacze i szczescé „rwie” ji serce? Nie nalôżómë na to òdpòwiescë 
w pòstãpnym dokazu „Krôj marzeniô”, chtërnégò titel òdpòwiôdô temù slédnémù  
ò zemsczim raju. Kò òna żëje miłotnym damienim jak w raju i nick ni mòże jiscëc. 
Nie dochôdô do ni nawetka pòmión codniowòscë, w jaczim warô bezùstôwnô biôtka 
ò przedërchanié. Żëje jakbë Matka Bòskô – westrzód swòjégò lëdu, zdrzącë przë tim 
z nieba na swòje królestwò. Jeżlë mòże nawetka to pòzwac mistiką miłotë, to nimò 
wszëtkô zastanôwiô. Je wiedzec, to wszëtkò je imaginacją wedle cwiardi jawernotë, 
wërzekłą w finale tegò misticznégò òbrazu tak baro célną metafòrą:

„A te midzë nimi stojisz
Lubô matka, z kwietnëch gór
Zdrzisz të na ten krôj rozległi,
W dali szëmi żëcô bór”.  (s. 32)

Wszelejaką niegwësnotã mają równak roznëkóné zagwësnienia dzéwczëca, że 
chce bëc jegò i jemù sã pòswiãcëc. A òn wierzi, że nicht mù ji nie weznie. Nawetka 
smierc, zwónô tu pò słowiańskù mionã Marlawë, jich nie rozdzeli („Kòchanie”). Le 
slédnô sztrofa, jakô, nie gôdającë ju ò ji rolë pòdrechòwaniô, tak czãsto mô w tëch 
wiérztach fùnkcjã parłãcznika z pòstãpnyma, robiącë z tegò jakbë liriczną òpòwiésc, 
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zapòwiôdô ju jakąs pòzmianã, żebë nie rzeknąc nieszczescé, chòc najémù bòhaterowi 
towarzi jesz słuńcowi, ale ju strzëmòwny òptimizm, jaczi pòchilô sã w parmieniach 
słuńca jak drzewò nad cemnyma wòdama rzéczi:

  
„Na brzegù stoji drzéwiã
I w cemną falã zdrzi
I w krasy swégò kwiecô
Jak słuńce mie sklëni”. (s. 34) 

Naléze to pòcwierdzenié w pòstãpny wiérzce, czedë pòkôże sã, że òbëdwòje nie 
są ju pò ti sami stronie rzéczi, ale na ji dwùch procëmnëch sztrądach. Czejbë bëła to 
scena z ksążczi Mickewicza Konrad Wallenrod, mógłbë wierzëc, że kòchają sã i za 
sobą tesznią, tu równak le òn chcôłbë sã do ni „przëczëlëc”. A do te nie nazéwô ji ju 
pò mionie, ale mô wëzwëskóné epitet „miluszinkô”, co òb czas ti bùrzë wseczëców, 
jaką mùsz pòzwac psychòdramą abò téż psychòmachią, mô gwës swój znaczënk. 
Równak je w nim jesz nôdzeja i wierzi, że „Nasz nie ùpadnie dóm” (s. 35), chòc 
òbrazowanié wzãté z nôtërë, symbòliczno òddôwającé tã bënową biôtkã, wcale nie 
kôże zdrzec na to z òptimizmã. Kò pòd nima grozno szëmi rzéka i jakbë tegò bëło 
jesz za mało, rozskacëła sã bùrzô.

II

Pò lirice przëchòdzy czas na epikã, a tã nôlepi òddôwają Podania kaszubskie Heyczi. 
Gôdô sã m.jin. ò jich miticznym pòmiónie, jaczi dô sã w nich czëc. Je wiedzec, że to 
zrozmiałé, bò mit je blisczi pòdaniu. Tak sã dzeje w przëtrôfkù òpòwiescë ò Stolemach, 
mòrsczich pòtwòrach abò ò Słowińcach i Arkónie, gdze miticzné z historicznym 
stôwô sã czãsto jistné. Tu równak jakno wprowadzenié wôrt dac bôczenié na dóné 
tim òpòwiednióm mòtto, jaczégò aùtor òstôł rozmëslno wëbróny przez Heykã.

„Ùwôgama” kùńcził Heyka kaszëbsczé pòdania, a ùrëchlił je mòttã Jerzégò Kùr-
natowsczégò4, chtërnégò słowã chwôlił wprzód „kaszëbsczi fòlklor” i rozëmnosc jegò 
pòkazywaniô, żebë pózni ùznac, jak baro zbògacywô òn „pòlskòsc”. Òznôczało to 
nié le ùznanié kaszëbsczi „tradicji” za mùszebny dzél „pòlskòscë”, ale równoczasno 
danié ji wôrtnégò placu kòl òjczëstégò stołu. Je wiedzec, nie gôdôł tegò Heyka, le 
Kùrnatowsczi. Jeżlë równak Heyka te słowa wëzwëskôł, to mùszôł bëc gwës, że 
kaszëbskòsc mô dlô pòlskòscë swój znaczënk:

„Bòkadny je kaszëbsczi fòlklor, jegò snôżé tradicje i zrozmiałé ùkòchanié, jaczé 
czëje wedle niegò kaszëbsczi lud – bënômni ni miałëbë dżinąc w mòrzu pòl-
skòscë, co w nédze bëłobë krziwdą nié do ùprawieniô dlô sami pòlskòscë”. (s. 2)  

4   J. Kurnatowski, Kaszubi. Ich rozwój kulturalny i gospodarczy, Warszawa 1929.
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To gwës zrozmiałé, że Pòlskô pò bez stolatny niewòlë zgrôwała do sparłãczeniô 
wszëtczich regionów, jaczé jistniałë czedës pòd rozmajitima zagôrënkama. A Heyka 
ùcził wnenczas w Seminarium dlô Szkólnëch w Kòscérznie i bëlno to rozmiôł, i miôł 
tegò wiôlgą swiądã. Rozmiôł to tim lepi, że czedës w ti szkòle bëlë sztôłcony prawie 
szkólny dlô germanizacje, i to nié leno kaszëbsczégò lëdu.

Prôwdac nié wiedno sã to ùdôwało, czegò nôlepszim przëkładã je dzejanié ks. Kòn-
stantégò Damrota, ale òb czas prësczégò zagôrënkù prawie seminaria dlô szkólnëch 
ti sprawie przédno służëłë. Heyka ùcził w kòscersczim Seminarium pò òdzwëska-
nim samòstójnotë. Ùczącë pòlskòscë i nie zabiwającë ò kaszëbskòscë rozsądzył  
ò wëzwëskanim prawie słów Kùrnatowsczégò, bò miôł je za nôbarżi pasowné dlô 
stojiznë w timtam czasu, i to prawie na Kaszëbach. Pòznôł dokôz Kùrnatowsczégò 
Kaszubi, ich rozwój kulturalny i gospodarczy (1929) i jegò zamkłosc òkôzała sã jak 
nôbarżi pasownô tak do mòtta, jak i do jinégò wëzwëskónégò z ni cytatu, ò czim 
jesz mdze tu gôdka.

Wôrt to tim barżi pòdczorchniãcô, że Kùrnatowsczi wcale nie béł Kaszëbą, ale 
ten región gò mòcno interesowôł. Béł mù nieòbòjãtny jistno jak czedës Damrotowi, 
chtëren chòc pòchòdzył z Górnégò Sląska, to z kaszëbską Kòscérzną sã zdrësził  
i przeżił w tim miesce jakno direktor Seminarium dlô Szkólnëch wnetka sztërnôsce 
lat. A pòtemù Kòscérzna i Kaszëbë nie bëłë cëzé Młodi Pòlsce, jak chòcle Tadeùszowi 
Micyńsczémù, Adolfòwi Nowaczińsczémù, Marcelinie Kùlikòwsczi, Marilë Wòlsczi  
i wiele jinym z dalszich strón Pòlsczi, chtërny òdwiedzywelë to miasto i ten pòmòrsczi 
región, a bëlë z daleczich môlów aùstriacczégò czë rusczégò zagôrënkù. Ni mòże téż 
òminąc Żeromsczégò i jegò ksążczi Wiatr od morza, gdze nalôzł sã nawetka plac dlô 
tak blisczich Kòscérznie Glinków, jaczi są w sąsedztwie Kòrnégò.

Jistno miôł Kaszëbë za pòlskò-swójsczé Jerzi Kùrnatowsczi (1874–1934), chtëren 
pòchòdzył z Szadkù pòd Łodzą i béł znónym prawnikã i ekònomistą, profesorã, co 
zajimôł sã ekònomicznyma doktrinama, a téż aùtorã wiele dokazów, nié leno ekòno-
micznëch, ale téż na jiné tématë, jak chòcle ti wspòmnióny ju broszurë ò Kaszëbach 
czë Zagadnienie Prus Wschodnich (1925). Òb czas I swiatowi wòjnë w latach 1915– 
–1918 béł w Petersbùrgù, gdze zarządzywôł biórã zagrańcowi prasë Midzëpartiowi 
Radzëznë. Wespółrobił z Towarzëstwã Słowiańsczi Kulturë w Mòskwie czë z Towa-
rzëstwã Dozéru nad Zabëtkama Ùszłotë w Petersbùrgù, głosył wëkładë i pùblikòwôł 
artikle, m.jin. w pismionie „Głos Polski”5, co wëchôdało wnenczas w Mòskwie. Doka-
zã pùblicysticznégò zôwzãcô Kùrnatowsczégò je téż to, że nie òmijôł redagòwónëch 
w 1917 w Petersbùrgù „Polskich Sił Zbrojnych”, do jaczich wòjnowé repòrtaże dôwôł 
m.jin. znóny młodopòlsczi pisôrz Tadeùsz Micyńsczi. Czedë bãdący na Biôłorusji  
I Pòlsczi Kòrpùs ùroczësto swiãtowôł w Bëchòwie setną roczëznã smiercë Tadeùsza 
Kòscuszczi, w rujanowim numrze tegò pismiona pòjawił sã prawie òkróm tekstu 

5   Przër. T. Marszał, Jerzy Karol Kurnatowski (1874-1934), „Biuletyn Szadkowski”, t. 5, s. 12. 
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Micyńsczégò articzel Kùrnatowsczégò „Testament ideowy Kościuszki”6. W pòłowie 
1918 rokù Kùrnatowsczi wrócył do Warszawë i jistno jak Sztefón Żeromsczi zaan-
gażowôł sã w plebiscyt na Mazurach, piszącë wiele na nen témat i wespółredagùjącë 
pismiono „Gazeta Mazurska” czë „Kalendarz dla Mazurów”, a téż pòdskacywającë 
pòwstanié w Dzałdowie „Towarzystwa Przyjaciół Mazur”.7 Kùrnatowsczi robił téż 
w Minysterstwie Kòmùnikacje i Minysterstwie Pùblicznëch Robòtów, ale przede 
wszëtczim jakno profesór w Szkòle Pòliticznëch Nôùków we Warszawie i w Instituce 
Hańdlowëch i Òrientalisticznëch Sztudiów. Wôrt jesz wiedzec, że òd czerwińca 1919 
rokù do rokù 1931 miôł wëkładë z rzesznotë w Wòlny Pòlsczi Wszechnicë. Czë miôł 
z nima bëté na Kaszëbach, gdze òb czas latowëch feriów òdbiwałë sã wëkładë dlô 
szkólnëch, jak chòcle w Kòscérznie, nie je wiedzec. Tak a tak Heyka prawie jegò 
słowa wëzwëskôł w swòjich kaszëbsczich òpòwiedniach.

Kùrnatowsczi nie béł téż cëzy Aleksandrowi Majkòwsczémù, i to jesz rëchli, 
czedë aùtor „Remùsa” robił w latach 1904–1905 w pismionie „Gazeta Gdańska”. 
To prawie tej, jak pòdôwôł w swòjich „Wspomnieniach”, we Warszawie pòznôł 
m.jin. Antóna Òsuchòwsczégò i Jerzégò Kùrnatowsczégò8. Aùtor pózniészi broszurë  
ò Kaszëbach sztudérowôł prawie wnenczas w Pariżu (1904-1907) spòlëznowé nôùczi 
i dzãka Charlesowi Gide`owi béł mòcno zainteresowóny rzesznotą i solidaristiczną 
doktriną. Mòże ta slédnô sprawa mògła na jaczis ôrt interesowac Majkòwsczégò, bò 
wierã nié pòlsczé farmazyństwò, chtërno tak baro czekawiło wnenczas Kùrnatowsczé-
gò, że 6 strëmiannika 1907 rokù òstôł nôleżnikã lożë Rénovateurs, a pózni w 1921 
rokù wëbrelë gò pierszim méstrã Wiôldżi Nôrodny Lożë. Nie zdrzącë równak na to, 
ni mògło bëc Majkòwsczémù i mòże téż Heyce òbòjãtnym dzejanié Słowiańsczégò 
Towarzëstwa Kùńsztu i Kùlturë, jaczégò Kùrnatowsczi béł przédnikã9. 

Wierã òkróm sparłãczeniów Kùrnatowsczégò z masonerią zaòstałé zwënédżi 
mùszałë bëc Heyce znóné i stądka rozsądzył ò tim, żebë zapòwiedzec Podania ka-
szubskie jegò słowã, a pòtemù i „Wstãp” do nich zakùńczëc Kùrnatowsczim. A dôł 
mòtto z Kùrnatowsczégò ze swiądą, żebë bëło achtnienim słowa kaszëbsczégò lëdu 
i kôzało dac bôczenié, jak wôżné są w kaszëbsczim fòlklorze òpòwiednie, jaczé 
ùbòkadniwają téż pòlską kùlturã, bò doch to pòlsczémù òdbiércë bëła namienionô 
jich zamkłosc. Tej mòże i dlôte skòrzëstôł z Kùrnatowsczégò. Chòcô jakno ten, 
co rëchtëje do robòtë przińdnëch szkólnëch, mającëch w krótczi przińdnoce robic  
w pòlsczich szkòłach na Kaszëbach i Pòmòrzim, bò przecã ùcził w kòscérsczim Se-
minarium dlô Szkólnëch, mógł téż miec starã, żebë dac bôczenié na dejã solidarizmù 
Kùrnatowsczégò, „chtëren głosył pòzdrzatk ò pòspólnoce interesów rozmajitëch 
spòlëznowëch karnów w państwie (spòlëznie, nôrodze), jakô to pòspólnota jidze górą 

6    Przër. J. Kurnatowski, Testament ideowy Kościuszki, „Polskie Siły Zbrojne” 1917, nr 9–10, s. 124.
7   Przër. T. Marszał, Jerzy Karol Kurnatowski (1874–1934), dz. cyt., s. 13.
8   Przër. J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna, Gdańsk-Wej- 

herowo 2002, s. 195, 381.
9   Przër. T. Marszał, Jerzy Karol Kurnatowski (1874–1934), dz.cyt., s. 10–11, 15–16.
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nad wszelejaczima majątkòwima i spòlëznowima apartnoscama”10, i nawlékającégò 
do taczich spòlëznowò-pòliticznëch doktrinów „òpiartëch na religijnym spòdlim 
(spòlëznowô nôùka Kòscoła), òsoblëwie chrzescëjańsczi demòkracje”11, co nie stojało 
procëm jegò pòzdrzatkóm jakno ksãdza. 

III

Slédny rozdzél ti prôcë, nôbarżi zabiérny, bò mający sto starnów, zajimô sã òmówie-
nim Heyczënégò Dobrogòsta i Miłosławë. Rëchli ùkôzôł sã òn w ksążce piszącégò 
te słowa zatitlowóny W unii słowa (2004) jakno ji pierszi rozdzél. A że nalôzł sã we-
strzód tekstów sparłãczonëch z tak rozmajitima aùtorama, jak ks. Kònstanti Damrot, 
Anna Bardzkô-Karwatowô, Aleksander Majkòwsczi i kard. Sztefón Wëszińsczi, tej 
dlô dobra sprawë òstôł zrzeszony z òmôwiónym tu dokazã ò ùtwórstwie Heyczi, co 
pòzwòlëło zamknąc jã wôżnym dlô tegò pisarza epicczim dzélã. Przë ti leżnoscë òstôł 
zmieniony titel tegò rozdzélu z „Kaszubska epopeja ks. dr Leona Heykego” na barżi 
akùrôtny „Balladowa epopeja”. Za to w tim môlu pòwiémë ò słowiańsczi mitologie 
w tim wiérztowónym epicczim dokazu, bò ta kwestiô jesz nie bùdzy wiôldżégò 
zainteresowaniô najich znajôrzów lëteraturë, a miałabë, jeżlë mómë ju słowiańską 
fantasy, z jaczi i kaszëbskô bë sã mia ùrodzëc. Prôwdac Heyka ni mógł tegò zmerkac, 
ale na słowiańsczi mit rozmiôł ju dac bôczenié, co wôrt w tim placu pòkazac. I to na 
przëkładze Swaroga i Swiãtowita.

Wedle słowiańsczi mitologie i tëch òstatnëch pòstacjów, chtërne mògłëbë zaòstac 
na nordowëch Kaszëbach, chòcle za sprawą najôzdów wikingów, kaszëbsczich wie-
rzeniów je tuwò mni i biédniészô je jich prezentacjô. Nalôżómë je prôwdac w kòżdim  
z trzech dzélów „Dobrogòsta i Miłosławë”, ale nie je jich tëli, co słowiańsczich bògów 
w òstatny. Ze słowiańsczégò panteònu nôprzód pòznôwómë tu Swaroga. Przëbôcziwô 
to kòmpòzycjã òpòwiedni Heyczi „Wiłe i krośnięta”, jakô kôrbi ò titlowëch pòstacjach 
z kaszëbsczich wierzeniów, ale zaczinający sã taką hewò òpòwiescą ò Swarogù:

„Pomorzanie tczële jednygo nowëższygo boga, ten zwôł sę Swarog. Od niego 
wszëtko pochodzy, on stworąm dôwo wid i żëcy. Temu nowëższymu oni nie 
skłodale zewnetrznech ofior, bo bë go mogle swą nieudolnoscą obrazec, le mu 
cëcho w głębi serca chwałę oddowale. Temu jednymu wszëtki niższy bóstwa 
poddany bëłe. W stronę nieposłësznech on grome rzucoł. Dąb był jemu poswi-
cony. Gród jego stôł wësok na jasnym modrym niebie, z chtërnygo on widzoł 
cały świat. Jego sënowie i jego córki załotwiałe różne rozkaze i obowiązki. 
W pierzastech zgłach oni wdół na zemię zlatywali”12. 

10   Tamże, s. 11.
11   Tamże.
12   S. Czernicki, Podania kaszubskie, s. 34.
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Jistno bãdze w tim baladowim pòemace. Czedë Dagòmir rëgnie z prosbą ò pòmësl-
nosc w miłoce do pògańsczégò kapłana, Gromisława, ùczëje òd niegò ò wiôldżi 
mòcë Swaroga. Pózni na Łësy Górze, znóny wiedno pòd tim mionã w Słowianiznie 
z kùltowégò charakteru, òdbãdze sã pòstãpny etap wróżeniô i zamôwianiô. Czedë 
wrócą do chëczë i runë dopòwiedzą wszëtkò do kùńca, Dagòmir mdze mùszôł prosëc 
prawie Swaroga ò pòmòc. Przë ti leżnoscë pòznô wërzekłą przez Gromisława miticzną 
òpòwiedniã ò tim słowiańsczim bògù. A wôrt jã wspòmnąc bënômni z dwùch przëczë-
nów. Nôprzód dlôte, że mało czedë pòtikô sã słowiańsczé mitë pòdóné pòeticczim 
słowã, a pò drëdżé temù, że Heyka twòrzi z nich jakbë pòeticką mitologiã, ò czim za 
sztót sã pòwié. Terô miticznô òpòwiedniô ò Swarogù i Swarożëcu:

„Swaróg, bóg nad wszëtczé bòdżi, całą noc w swi jutrzny kùzni
Nôprzédniészé złoto swarzi, gnie i bije i przetwôrzô.

Swaróg złotą tarczã kùje i jak òna je skùńczonô,
Młodi Swarożic jã bierze i przez brómã dnia wëchôdô.

Corôz wëżi, corôz jasni òn w niebiesczé błonë jidze,
Wstąpiô mòżny i dobiwô, mrok i zyb przed nim ùcékô.

Żôr ti tarczë je tak mòcny, że gò lëdzczi wid nie zniese,
Że przed ji codzénnym blaskã mrozny krôj stolemów miknie.

I òn całi krôj òbéńdze i òstatny nórt rozgrzeje,
Òdżin z kùzni pòchwôcony słuńca tarczã w swiat rozpriskô.

Noc przed nim sã copac mùszi i sã corôz barżi skrôcô,
Zyb walczącë sã ùsuwô i w północny nórt ùmikô”. (s. 176)

Ta òpòwiésc òtmikô miticzny cykl w Dobrogòsce i Miłosławie i to dopiérze  
w òstatnym dzélu tegò dokazu, co dôwô do mësleniô, że w zadżinionëch sztërzech 
spiéwach mògło bëc wiãcy taczich pòeticczich mitów. A że ten òpòwiôdô ò Swarogù, 
je dokazã wiédzë Heyczi ò solarizmie słowiańsczich wierzeniów. Kò Słowianowie, 
jistno jak jiny w przedchrzescëjańsczich czasach, mielë słuńce za nôwiãkszą mòc 
nôtërë, a wnenczas òdżin béł mù blisczi swòją energią. Swaroga tej, chtëren miôł 
fùnkcjã szlachùjącą za Swarożëcową, robilë bògã słuńca13. I ò nim je prawie ten 
mit – ò Swarogù, co kùje słuńcową òdczidnicã jak grecczi Hefajstos, zwóny stądka 
„kòwôlã bògów”14. Robi to òb noc, a czedë robòta je skùńczonô, nié òn wëchôdô 

13   A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982, s. 263. Przër. J. Strzelczyk, Mity, podania i wie- 
rzenia dawnych Słowian, s. 199.

14   W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, s. 363. Hefajstos téż wëkùwôł òdczidnicã Zeùso-
wi i Achillesowi.
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ze słuńcową òdczidnicą przez brómã dnia, ale Swarożic, jegò syn. Bò wej, wedle 
jãzëkòznajôrsczi reglë, jak ò sënie ksãca, to je słuńca, gôdało sã dôwni ksãżëc, tak 
na sëna Swaroga – Swarożic.

Òddôwelë tczã Swarożëcowi pòłabsczi Słowianowie15 i stądka téż Majkòwsczi 
ùznôwôł gò w ksążce Historia Kaszubów16 za bòga nôwôżniészégò na Pòmòrzim. 
Dlôte Heyka, chtëren znôł ten dokôz, téż dôwô na niegò bôczenié. A bãdze szło mù 
gwës ò nôblëższich Pòłabianóm na Pòmòrzu Òbòdrzëców, żëjącëch czedës midzë 
Łabą a Trawną, z chtërnëch béł prawie nen Niklot bijacy tak skùtkòwno jak stolem 
Krzëżôków pòd Bòrzechòwã. Chcemë rzeknąc, że i ò kraju stolemów nie zabądze 
Heyka w tim mice, włączającë na ten ôrt te pòstacje z kaszëbsczich i nordowëch 
wierzeniów do słowiańsczégò panteònu. A gôdającë ò nocë, jakô ùcékô przed blôskã 
słuńcowi òdczidnicë na nordã i corôz to krótszi, sygô nié le do mitu, co òpòwiôdô  
ò òdwieczny biôtce widu z cemnicą, ale téż do historie tłómaczący słowiańsczi 
òbrzãdowi rok, w jaczim słuńce mô nôwôżniészą rolã.

Parłãczącë to wszëtkò z proroctwã Gromisława, pòéta rëchtëje sã równoczasno 
do relacje ò sobótkòwi nocë, jakô symbòliczno òddôwô prôwdã ò tim, jak zacznie 
òna òdtądka przedobëwac słuńce, bò przecã dzéń stôwô sã pò ni corôz krótszi. Jidącë 
pòdług ti interpetacje dali, mòżna to rozmiôc jakno bëlną wróżbã dlô Dagòmira,  
a nieszczesną dlô solarnëch pòstacjów Miłosławë i Dobrogòsta. Leno wnenczas mùsz 
bë bëło ùznac w ti symbòliczny biôtce dnia i nocë jegò pòstacjã za symbòl widu,  
a te òstatné i równoczasno titlowé za symbòle cemnicë, co nijak sã mô do lëterac-
czi jawernotë. Kò nierôz Dobrogòst je tu parłãczony z jasnotą, a słuńce tacącé sã  
w blónach i cemnice nocë, towarzą colemało Dagòmirowi.

Òstôwiającë to równak bez kòmentarza, pòznôwómë z òmówionégò rëchli mitu, 
jak zaczinô sã w nim słuńcowô wanoga Swarożëca pò niebie, wanoga zaczãtô na-
rodzenim słuńca w zëmòwi czas swiãta Kòladë, to je 24 gòdnika, a kùńczącô sã 
dobëcym nocë w czas Sobótczi. Le na tim sã nie kùńczi. Bò prawie pòstãpną miticz-
ną òpòwiescą je ta, jak Swarożic duńdze do niebiesczégò gardu, czedë to zdarzi sã 
nôdłëgszi dzéń i nôkrótszô noc. Krótczé òkôżą sã równak te òdwiedzënë i niedługô 
redota sëna Swaroga z dobëcô nad cemnicą nocë. Ju na drëdżi dzéń mdze mùszôł 
chùtkò wracac z dobëtégò gardu; a wnenczas dzéń zacznie sã stawac corôz krótszi. 
Kùńcowé wrócenié Swarożëca do òjca bãdze miało plac jak w przëtrôfkù Kòrë jidący 
do Hadesu dopiérze na jeseni. 

Òpòwiésc Gromisława, jakô nie je niczim jinym jak solarnym mitã, stôwô sã pòetic-
ką òpòwiednią ò wieczny biôtce widu z cemnicą, dnia z nocą, dobra ze złã. Ale nié 
le w tim je ji znaczënk. Wôrt bôczënkù są jesz w ti miticzny historie òstatné słowa 
pòdrechòwùjącé solarną òdisejã Swarożëca, a gôdającé ò tim, że prawie ta òdwiecznô 

15   Mały słownik kultury dawnych Słowian, pòd red. Lech Leciejewicz, wyd. III, Warszawa 1990, 
s. 80.

16   Przër. A. Majkowski, Historia Kaszubów, Gdańsk 1991, s. 46–47.
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biôtka mô stwòrzoné żëcé, jaczémù ùdało sã wërwac z nocë smiercë, bò ju pózni jegò 
dalszé waranié zagwësniwô słuńce, jakno solarnô energiô.

„Czej na niebie nisczé słuńce ledwie do nas bòkã mërgnie,
Wschód Swarożëca to pierwszi, bë pòdobëc gród niebiesczi.

Corôz jasni, corôz wëżi Swarożic na stopnie wstąpiô,
Chmùrë schną i zyb ùmikô, wnet je walczi równowôga.

Wróg jesz rôz wësyłô mòce, srodżé wichrë w bój wëlecą,
Ale Swarożic pòdskòczi i niebiesczi gród dosygô.

Tak òn dobéł, òn panëje, lud na zemi ògnie pôli,
Dzéń17 nôdłëgszi, w noc nôkrótszą nôwikszé je swiãto nasze.

Swarożic òdchôdô z grodu, dzéń sã skrôcô, noc pòwikszô,
Pò jesénny równowôdze Swarożic do òjca wrôcô.

Zëma, lato – dwie to dobë wiôldżé mają przeznaczenié,
Bój to dnia z òdwieczną nocą, z chtërny wszëtkò żëcé wëszło”. (s. 176-177)

I na tim kùńczi sã mit ò Swarożëcu, chòc to jesz nié kùńc słów na jegò témat. 
Ju czedës przëbôcził Heyka „Swaroga jasnô moc” (s. 36) w jednym z wiérztów 
pùblikòwónëch w tomikù Kaszëbsczé spiewë, a tuwò, czej mdze gôdka ò złoce, co 
mòże dac nieszczescé, pòwié, że są to „łzë Swaroga” (s. 193). A czedë na Zôpadnym 
Pòmòrzim zacznie słabnąc nowô wiara, a jidze tu mést ò Słowińców, Heyka òpòwié, 
jak to Swaróg kùje òdczidnicã dlô Swiãtowita, a Swarożic rëchtëje sã do biôtczi  
(s. 199). A czej barżi jasno zaswiécy miesądz, òsoblëwie w czas wòjnë, jakô wiedno 
służi leno złu, lud bãdze gwësny, że to Swaróg kùje w swòji kùznie barnią, a brzadã 
tegò i równoczasno przëczëną miesądzowégò rozwidnieniô są priskającé tamstądka 
skrë (s. 203). Kùreszce, tak tłómaczëlë so nocną rzozã – że to Swaróg robi òb noc  
w kùznie i wachtëje nad swòjim lëdã. 

Żelë mùsz bë bëło gadac ò pòstãpnym bògù ze słowiańsczégò Parnasu, to miôłbë 
nim bëc Swiãtowit. Je wiedzec, że Heyka ò nim nie zabéł, ale rzekł na jegò témat wiele 
mni jak ò Swarogù i Swarożëcu, bò prawie te bóżstwa ùznôł tuwò za nôwôżniészé. 
Miono Swiãtowita przëbôczi nôprzód Lutik, jaczi wënëkóny przez Niemców ùcekł 
ze swòjima blisczima ze swòji zemi i nalôzł tacówkã w kaszëbsczich lasach (s. 178). 
Potemù o nim i jegò swiãtnicë pòwié Dobrogòst. Bãdze to znónô pòwiôstka ò Arkónie 
i Swiãtewice, chtërnégò sztatura i òbrzãdë przë ni robioné òstóną przë ti leżnoscë tak 
òpòwiedzóné, jak je to òpisóné w zdrzódłach. Heyka dô tej bôczenié na róg nafùlowóny 
miodã i rokroczną czestã, jakô òdbiwô sã na jeseni przed sztaturą tegò bòga bògów:

17   W maszinopisu: W dzen /k. 181/.
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„Tam na biôłi, het, Arkónie niegdës gród stôł Swiãtowita18;
W bòk ùjãti lewą rãką, prawą róg òn miodu trzimôł;

Bóg w jesénną równowôgã kòrny lud na ùczta rôcził;
Przeminãła jegò chwała, jak przemijô dzéń gòdowi”. (s. 185)

Swiãtowitowi òprzestelë òddawac tczã, a barżi mùsz bë bëło rzeknąc, że jegò kùlt 
sã zatracył, czej dëńsczi Waldemar w 1168 rokù znikwił Arkónã. Swiãtowitowi tim 
razã nie ùdało sã dobëc, chòc nocama ridowôł na biôłim kòniu do biôtczi. Arkóna 
òstała dobëtô, a jegò sztatura pòcãtô. Znónô bëła mést Heyce XII-wiecznô „Kroni-
ka” Helmòlda z Monumenta Germaniae Historica (1826-1835) Paùla Pertza, a téż 
òpisënk tragedie Swiãtowita òpòwiedzóny przez Saxo Gramatika w Gesta Danorum... 
Òkróm te ju w dokazu Podania kaszubskie òpisôł „Dzéń w Arkonie”, nie zabiwającë 
wnenczas ani ò stanicë Swiãtowita, ani jak wëzdrzała jegò sztatura i jaczé òdbiwałë 
sã tam òbrzãdë, ani ò nocnëch wanogach bòga i jegò biôtkach z niedrëchama. Wôrt 
w tim placu wiedzec, że jistno jak w jinëch òpòwiedniach, pòdskacywónëch czãsto 
charakteristiką i òmówienim miticzny pòstacji, a pózni przedstôwiającëch wiédzã 
kaszëbsczégò lëdu słowã òpòwiescë, Heyka tak kùńcził:

Powiodają, że i w naszech czasach niejedny tego nocnygo jezdnika spotkale 
w lese i na brzegu morza. Świetowit prowadzący i spiacy wojsko na ćwicze-
niach nocnych19. 

Bëło to òriginalné parłãczenié mitu Swiãtowita z òpòwiednią ò nocnym ridow-
nikù, Czôrnym Łówcë i spiącym wòjskù, czegò nawetka nie nalézemë w „Remùsu” 
Majkòwsczégò. Ale ù Heyczi to nié pierszô taczégò ôrtu miticznô kómpilacjô, ò czim 
wôrt w ti ksążce przeczëtac, i to nié leno w 2015 rokù ògłoszonym Rokã Heyczi. 
A żebë wiedzec ò ji zamkłoscë, sygnie zazdrzec do spisënkù zamkłoscë, w jaczim 
mómë taczé sprawë:

I.  Psychòmachiô liricznégò pòdmiotu w cyklu Spiéw miłosny
 1. Nôprzódka i pòtemù
 2. Zdrzącë jinaczi
 3. Psychòdrama

II.  Miticzno i historiczno 
 1. Wstãp, ùwôdżi i mòtto
 2. Topògrafiô

18   W maszinopisu: Swiętowita /k. 198/.
19   S. Czernicki, Podania kaszubskie, dz. cyt., s. 39.
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 3. Nié leno ò kòscérsczich stolemach
 4. Mòrsczé pòtwòrë i rabùsznicë
 5. Òpòwiescë z dôleka i bliska
 6. Słowińcowie i Arkóna
 7. Religijné tématë
 8. „Bògòmëslno”
 9. Nié leno ò Swiãtopôłkù

III.  Baladowô epòpeja
 1. Ksążczi téż mają swòjã historiã
 2. Przedstôwiąjącë zamkłosc
 3. Òd epòpeji do baladowégò pòematu
 4. Pòwtórzenia i przëwòłania
 5. Z dôwnégò Gduńska
 6. Ò mòrzu
 7. Òpòwiednie, legendë i spiéwë
 8. Westrzód bôłdzów
 9. Z katalogù pòrównaniów
 10. Widzenia, snë i rojenia
 11. Z kaszëbsczich i słowiańsczich wierzeniów
 12. Ze słowiańsczégò mionownika

I na tym mùsz ju skùńczëc słowò ò ùtwórstwie ks. dr. Léòna Heyczi, jaczé miało 
dac bôczenié nié leno na jegò liriczné i epicczé spòsobnoscë widzewné w òpòwied-
niach, ale téż na zatacony w céni tegò liricznégò ùtwórstwa pòemat Dobrogòst  
i Miłosława. Bò chòc nie znajemë gò w całoscë, to ni mòżemë gò òmijac òb czas 
òbgadiwaniô ùtwórczich dobëców Léòna Heyczi. Kò ni mòże pòzwòlëc, żebë ti, 
co znikwilë jegò òstatné spiéwë, bëlë rôd, że ò tim dokazu je cëchò. Móm wej taką 
nôdzejã, że to, co z niegò zdżinãło, czedës sã naléze. Ale jeżlë nawetka tak sã nie 
stónie, to ò tim, co òstało z zamkłoscë Dobrogòsta i Miłosławë, mòże tak a tak rzec, 
że to dokôz wôrt bôczeniô.



Dariusz Majkòwsczi

Òtaksowanié stojiznë kaszëbsczi lëteraturë  
na stronach „Stegnë”

„Stegna” to kaszëbskòjãzëkòwi lëteracczi trzëmiesãcznik, jaczi wëchôdô bez 
ùstónkù òd 2006 r. Je to darmôk dodôwk do miesãcznika „Pòmeraniô”. Jak czëtómë  
we wstãpie do pierszégò numra: „Môsz w rãkach nowé pismiono, jaczé je pòswiã- 
coné kaszëbsczi lëteraturze. Nalézesz tuwò tekstë rozmajitëch ùsôdzców, tak 
młodégò, jak i kąsk starszégò pòkòleniégò. Mô to bëc rôczba do wéńdzeniô  
i przechôdaniégò sã stegnama domôcégò słowa”1. I pò prôwdze na stronach 
pismiona są pùblikòwóné przede wszëtczim tekstë rozmajitëch pisarzów, pòétów 
i ùsôdzców, dokazów na binã, tłómaczenia na kaszëbsczi jãzëk, a téż spiéwë. 
Nie felëje równak téż recenzjów i òpisënków ksążków, kôrbiónków z kritikama  
i znajôrzama lëteraturë. 

W wiele tekstach, jaczé nalôżómë w „Stegnie”, pòjôwiają sã próbë òtaksowaniô 
kaszëbsczi lëteraturë. Chcemë sã przëzdrzec, jakô w òczach aùtorów piszącëch do 
tegò trzëmiesãcznika bëła ji kòndicjô w latach 2006-2015. 

Jakô kaszëbizna?

W artiklach, jaczé òceniwają kaszëbskòjãzëkòwą lëteraturã, colemało je gôdka  
ò sami kaszëbiznie, jaką mielëbë ùżëwac w swòjich dokazach piszący. Ju w pierszim 
numrze swój pòzdrzatk na ten témat zaprezentowôł Stanisłôw Janka. Pòdług niegò 
nôwôżniészô je wòlnota aùtora.

Jô pòchôdóm z pôłniowëch Kaszëb, z lëpùsczich strón, ale jem sã wëpro-
wadzył na nordã i przejął jem jãzëk, chtërnym tak w wikszim dzélu lëdze tu 
gôdają. Na pòtrzebë pòezji stwòrził jem jesz jinszi jãzëk. Ale jô téż ùwôżóm, 
że tu nôleżi dac czas lëteraturze kaszëbsczi i z jedny stronë przëjąc tã wòlnotã 
pisôrza. Żelë chtos chce pisac w jãzëkù swòji wsë, to niech pisze (....)2.

1   Òd redakcji, „Stegna” nr 1 (1/2006), s. 3.
2   A. Cupa, D. Majkòwsczi, Kôrbiónka ze Stanisławã Janke, „Stegna” nr 1 (1/2006), s. 6–9.
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Stanisłôw Janka pòcwierdzył swòje zdanié dwa lata pózni, czedë miôł pòdre- 
chòwóné w pismionie XIII. Prozatorsczi Kònkùrs m. Jana Drzéżdżona.

Jô – jeżlë jidze ò twòrzenié kaszëbsczégò jãzëka lëteracczégò – jem za tim, 
żebë tegò procesu nie przëspieszac (...)3.

Janka apelëje równak, żebë kaszëbsczi ùtwórcowie niezanôleżno òd wëbróny 
przez sebie òdmianë kaszëbiznë zachòwelë òbòwiązëjący pisënk4. Widzy téż, że 
standarizacjô jidze baro chùtkò, bò jurorzë wspòmniónégò kònkùrsu w 2008 r. czãsto 
nie bëlë ju w sztãdze rozeznac, skądka pòchòdzy jaczi aùtor, bò wszëtcë piselë wnetka 
jistnym, ùniwersalnym jãzëkã. Zdanié to pòcwierdzywô téż Barbara Pisarek, chtërna 
w tim samim numrze pòdczorchiwô, że corôz mni artisticznëch dokazów pòwstôwô 
w kaszëbiznie pòznóny doma, òd starszich, „w jãzëkù ò swójny môlowi farwnoscë”. 
Zastãpiwô jã corôz czãscy lëteracczi i pùblicysticzny jãzëk, jaczi aùtorka nazéwô 
sztëcznym5.

Za to Ludmiła Gòłąbk òbwiniô młodëch pòétów, że w jich tekstach mòżna 
dozdrzec słabą znajemnotã domôcy słowiznë i syntaksë, a téż felënk kòntaktu  
z żëwą mòwą6. 

Òkróm te piszący do „Stegnë” mëslą nad sensã przerôbianiô starszich kaszëb-
skòjãzëkòwëch dokazów na zgódné z dzysdniowima wskôzama pisënkù. Róman 
Drzéżdżón felã taczich dzejaniów widzy w tim, że baro mòżlëwi je wnenczas stracënk 
piãkna jãzëka òriginału, co tikô sã òsoblëwie pòezji, w jaczi colemało barżi drãgò je 
ùterôczasnic np. fleksyjné kùnôszczi. Z drëdżi stronë takô normalizacjô zapisënkù je 
mùszebnô dlô szkólnëch, dzecy i młodzëznë ùczący sã kaszëbsczégò jãzëka7.

Na pitanié ò to, jak miałabë wëzdrzec kaszëbizna dzysdniowëch ùtwórców lëte-
raturë, òdpòwiôdô téż Pioter Dzekanowsczi (znóny czëtińcóm pòd pseùdonimã Jón 
Natrzecy). Dôwô òn bôczenié na to, że kòżdi aùtor mô swòjã apartnosc, swòjã stan-
darizacjã: „Czë jidze ò leksykã, czë gramaticzné sprawë, czë frazeòlogizmë”8. 

Felënk lëteracczi kriticzi

Aùtorzë, co piszą do „Stegnë”, pòdczorchiwają felënk lëteracczi kriticzi. Je to jiwer 
òsoblëwie dlô młodëch ùtwórców, chtërny brëkùją òtaksowaniô swòjich dokazów, 
żebë mòglë sã rozwijac. Widzy to R. Drzéżdżón, jaczi je gwës, że młodi rôd bãdą 

3   Jakô je ta kaszëbizna? Gôdka ze Stanisławã Janke, „Stegna” nr 9 (3/2008), s. 2.
4   A. Cupa, D. Majkòwsczi, Kôrbiónka...
5   B. Pisarek, Spiący wstają!!!, „Stegna” nr 9 (3/2008), s. 3–6.
6   L. Gòłąbk, Co sztôłtëje òbrôz współczasny pòezji kaszëbsczi? „Stegna” nr 11 (1/2009), s. 19–23.
7   R. Drzéżdżón, Bëlnô lëteratura czë grafòmaniô, „Stegna” nr 3 (1/2007), s. 20–21.
8   Dalek òd „achów” i „òchów”. Kôrbiónka z Piotrã Dzekanowsczim, „Stegna” nr 35 (1/2015), s. 2–5.



Referatë kaszëbskòjãzëkòwé   181

kòrzëstac z doradów fachówców. Pòdług niegò kriticzi kaszëbskòjãzëkòwi lëteraturë 
do czësta ni ma (a barżi mùsz napisac, że nie bëło w 2007 r., czedë pisôł swój articzel). 
Ò taką stojiznã òbwiniô ùczałëch:

Czë pò prôwdze ni ma ùczałëch, jaczi bë sã tim zajãlë? Gwësno są, ale wë-
gódni je z górë wzerac, czãsto znającë blós wëriwczi z ùtwórstwa, pòtãpiac 
całi lëteracczi brzôd ùtwórcë, a wrzëcac jegò w kastã pòd mionã: grafòmaniô! 
Doch lepi bë bëło wskazac piszącym, jaczé robią fele, niżlë z górë gadac, że 
ten czë nen do pisaniô sã nie nadôwô9.

Chcemë dodac, że te słowa są jakbë òdpòwiedzą na wëpòwiésc profesora Józefa 
Bòrzëszkòwsczégò, chtëren 20 gòdnika 2006 rokù òb czas lëterackò-jãzëkòwégò 
seminarium piszącëch pò kaszëbskù w wejrowsczim Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòr-
sczi Pismieniznë i Mùzyczi scwierdzył, że bëłobë lepi, czejbë niejedny ju wiãcy pò 
kaszëbskù nie piselë10. 

Jistno jak Drzéżdżón pisze Adóm Hébel, chtëren pòdczorchiwô, że ùsôdzcóm je 
brëkòwny chtos, chto pòwié jima, że dzél jich dokazów nie je wiele wôrt11.

Na jiwer sparłãczony z felënkã kriticzi dôł téż bôczenié S. Janka. Pòdług niegò nie 
tikô to sã le naji lëteraturë, bò jistny problem je w całi Pòlsce. To, co je pùblikòwóné 
na témã wëdôwónëch ksążków, to pòdług aùtora Łiskawicë colemało leno notczi 
abò òmówienia dóny pùblikacje, ale nié kritika. Takô stojizna je zôwadą dlô rozwiju 
ùtwórców, bò kriticzno-lëteracczé tekstë są „pòtrzébné tak jak zdrzadło je człowiekòwi 
pòtrzébné, żebë ùzdrzôł se12”.

Z drëdżi stronë ti niewielny i rzôdkò piszący kriticë mielëbë miec starã ò meri-
toriczné i sprawiedlëwé taksowanié kaszëbsczich dokazów, bò pòdług Eùgeniusza 
Prëczkòwsczégò czãsto czerëją sã òni òsobistima sympatiama, a tej-sej zôzdroscą, 
że jaczis aùtor pisze lepi jak òni. „Kò niejeden talent òstôł zniszczony, czej dopiérkù 
wëpùszczôł lëstczi. Temù z nicwôrtną kritiką trzeba kąsk òpasowac13”.

Diskùsjô ò pòezji

Nôczãscy taksowónô je w „Stegnie” pòezjô. Colemało są to recenzje rozmajitëch 
pòeticczich tomików abò òpisënk ùtwórstwa rozmajitëch ùsôdzców14, ale nie felë-

9   R. Drzéżdżón, Bëlnô lëteratura...
10   Tamże.
11   A. Hébel, Kaszëbskô pòezjô 2010 z pòzdrzatkù Zymkòwca, „Stegna” nr 18 (4/2010), s. 17–18.
12   A. Cupa, D. Majkòwsczi, Kôrbiónka...
13   E. Prëczkòwsczi, Krëjamnotë pòezji, „Stegna” nr 18 (4/2010), s. 15–16.
14   Przër. H. Kaszuba, Swiat pòézji Jana Zbrzëcë, „Stegna” nr 1 (1/2006), s. 15-17; H. Kaszuba, 

Stanisłôw Janke – Piesniodzejanié, „Stegna” nr 2 (2/2006), s. 10-12; L. Gòłąbk, Szlachama kùsków, „Steg-
na” nr 7 (1/2008), s. 22-23; W. Lew-Czedrowskô, Tekstë pisóné z pòtrzebë serca, „Stegna” nr 11 (1/2009), 
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je téż artiklów ò òglowi kòndicje liriczi. Mùsz je tu wspòmnąc przede wszëtczim  
ò òstri diskùsji z 2009 r. midzë Ludmiłą Gòłąbk a Grégòrã Schramką. W teksce Co 
sztôłtëje òbrôz współczasny pòezji kaszëbsczi? aùtorka pòdczorchnãła, że jinaczi 
jak zrzeszińcë dzysdniowi pòecë nie wëzwëskiwają brzadno bòkadnoscë lëteracczi  
i òglowòhùmanisticzny tradicje. Jak pisze:

(...) czãsto bierze sã to stądka, że młodi aùtorzë ti dôwniészi pòezji nie znają 
abò nawetka są na niã òbòjãtny15.

Pòdług L. Gołąbk skùtkã tegò òdcãcô òd kòrzeniów są małowôrtné, nieòri-
ginalné i pseùdopòeticczé tekstë, a zagwësnienia młodëch lëteratów, że nie chcą 
sã pòddac cëskòwi pòprzédców, aùtorka wspòmniónégò artikla mô za fòrmã 
ùsprawiedlëwianiô przez nich włôsnégò zgnilstwa. Równoczasno widzy òna 
pòzytiwné przëkładë „nowégò głosu” w kaszëbsczi pòezji. Ida Czajinô, Robert 
Żmùda-Trzebiatowsczi czë Jerzi Stachùrsczi to pòdług L. Gòłąbk ùtwórcowie, 
chtërny w swòjich dokazach pòkazywają złożonosc człowieka i ùniwersalnosc 
swiata, a „jich pòezjô ùkazywô samòswiadomòsc lëdzy, dlô jaczich kaszëbskòsc 
je wcyg nôwôżniészą jideą òsobistą”16. Wësok òceniwô téż dokazë Hanë Makùrôt, 
chtërny wiérztë: 

wërôżają prostotã dzecka i to dzecka z baro rozwiniãtą wëòbraznią (...). Pro-
blemë, jaczé pòrësziwô ta pòezjô, są baro czãsto nôtërë metafizyczny, są fi-
lozoficznyma rozwôżaniama ò charakterze òntologicznym – na témat żëcégò 
i smiercë, pòrządkù swiata, placu człowieka w tim swiece, są pòszukiwanim 
môla dlô sebie. 

Wiele kriticznëch ùwôgów do nëch mëslów aùtorczi zgłosył G. Schramka, chtëren 
w pòstãpnym numrze „Stegnë” òbwinił jã m.jin. ò to, że za baro mô sprawã zògloné. 
Nie zgòdzył sã òn z pòzdrzatkã, że dzysdniowi pòecë nie znają lëteracczi tradicji. 
Przëbôcziwô np. Anã Mariã Bartkòwską (wiérzta Syzyf), Titusa Kamila Rolsczégò 
(Zdrzódło) i Tomasza Fópkã, chtërnégò Esemesë do Pana Bòga mô za zbiér, co wpi-
sywô sã w tradicjã religijny liriczi, a równoczasno za próbã prowadzeniô dwagôdczi 
z pòprzédcama. Jistną diskùsjã widzy Schramka w Szlachama kùsków, gdze pòdług 

s. 15–18; ep, Dzewiãcdzesąt lat Stacha z Lãbòrga, „Stegna” nr 15 (1/2010), s. 27; L. Gòłąbk, Biblëjô  
w pòezji Roberta Żmùdë-Trzebiatowsczégò, „Stegna” nr 16 (2/2010) s. 20–22; I. Czajinô, Nôpiãkniészi 
wiérzt ò Jezësu. Analiza wiérzta „Rabbùni” Jana Zbrzëcë, „Stegna” nr 17 (3/2010), s. 13–14; K. Serkòwskô, 
Nalazłé dobro. Refleksjô pò gôrzcë pòezji, „Stegna” nr 19 (1/2011); L. Gòłąbk, Wiérztë Jana Piepczi – to je 
kòlibac letkòscą..., „Stegna” nr 22 (4/2011), s. 28–29; E. Prëczkòwsczi, Henrik Héwelt – przëbôczony pòeta, 
„Stegna” nr 28 (2/2013), s. 2–3.

15   L. Gòłąbk, Co sztôłtëje òbrôz współczasny pòezji kaszëbsczi?...
16   Tamże. 
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niegò aùtor nawlékô do òbrazu miłotë w kaszëbsczi pòezji, jakô donëchczôs bëła 
przedstôwiónô na romanticzny ôrt, a na gwës nié tak „celesny” jak zrobił to T. Fóp-
ka w swòjich erotikach17. Przëkładã pòétë, chtëren bëlno znaje rëchlészą lëteraturã, 
je dlô aùtora artikla téż R. Drzéżdżón, „jaczi je wespółùtwórcą jedny z antologiów 
kaszëbsczi pòezji (...). Jak òn bë mógł jã napisac, skòrno bë nie znôł naji lëteraturë18” 
– pitô retoriczno Schramka. 

L. Gòłąbk w òdpòwiescë na te słowa przëbôcziwô R. Drzéżdżona, chtëren  
w „Pomeranie” scwierdzył, że nôwiãkszą wôrtnotą pòezji je òtemkniãcé na no-
wiznë, òriginalnosc. Dlôte mô òn starã ò to, żebë nie szlachòwac za ùtwórstwã 
jinszich.

Jegò dążenim je tej czëstô òriginalnosc, twórczô samòstójnosc. Niechãc do 
pòznôwaniô dotëchczasnégò doróbkù lëteracczégò mô bëc receptą na òrigi-
nalnosc pòetë. (...) A bëlné pòznanié dobri lëteraturë (nié leno kaszëbsczi) 
nie zaszkòdzëłobëbë nawetka geniuszowi, a tim barżi aùtorowi kaszëbsczi 
antologii...19

G. Schramka wrócył do diskùsje ò kaszëbsczi pòezji w 2010 r., krótkò pò tim, 
czej ùkôzała sã przërëchtowónô przez niegò ksążka Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô 
dzysdniowi kaszëbsczi pòezji20. W òpùblikòwóny z ti leżnoscë kôrbiónce pòdczorchnął 
òn, że wërazno zmieniłë sã témë, ò jaczich piszą ùtwórcowie. Czedës czãstszô bëła 
patrioticznô i miłotnô pòezjô, a dzysdnia aùtorzë wiérztów są pòdług niegò zaintere-
sowóny przédno człowiekã, chtërnégò egzystencjalné problemë stôwają sã centrum 
òbzéraniô i refleksji ò swiece i żëcym21. 

W tim samim czasu na témat kaszëbskòjãzëkòwi pòezji pisôł w „Stegnie” miéw-
ca wëdôwiznë Region Jarosłôw Ellwart. Dôł òn bôczenié na to, że zaczekawienié 
czëtińców pòeticczima tomikama je corôz mniészé. Wedle niegò dzeje sã tak na skùtk 
słabi rówiznë wiãkszoscë wëdôwónëch wiérztów, jaczé prosto nazéwô grafòmanią. 
Felëje téż ùtwórców, co wpisywają sã w swiatowé, terôczasné żochë. „Sedzymë  
w swòjim zósu i grozy nama petrifikacjô” – gôdô Ellwart22. 

17   G. J. Schramke, Òbrôz dzydniowi kaszëbsczi pòezji? W òbarnie „młodëch” i nié le, „Stegna” nr 12  
(2/2009), s. 5–9.

18   Tamże.
19   L. Gòłąbk, Pòezjô młodô, czë niemłodô? (w òdpòwiescë Grégòrowi Schramce), „Stegna” nr 12 

(2/2009), s. 10–13.
20   G.J. Schramke, Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô dzysdniowi kaszëbsczi pòezji (1991–2008), Gdi- 

niô 2010.
21   Gôdka z Grégòrã J. Schramke aùtorã Antologii Dzysdniowi Kaszëbsczi Pòezji „Skrë ùsôdzkòwi 

mòcë”, „Stegna” nr 18 (4/2010), s. 2–5.
22   D. Majkòwsczi, Kôrbiónka z Jerkã Ellwartã z wëdôwiznë Region, „Stegna” nr 18 (4/2010), s. 16.
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„Dlô kògò to całé pisanié?”

Hewòtné pitanié zadôł w jednym ze swòjich tekstów T. Fópka23. Sprawa wielënë 
czëtinców kaszëbsczi lëteraturë i jich spòdzéwaniów interesëje wiele aùtorów „Ste-
gnë”. Nôwiãcy bôczënkù dała temù Jiwóna Joc, chtërna przëbôczëła, że òb całi 
pòwòjnowi czas jaż do dzysdnia zwiãksziwaniémù wielënë wëdôwónëch ksążków nie 
towarził rost zapòtrzebòwaniô na kaszëbskò-pòmòrską lëteraturã. Szëkającë przëczë-
nów taczi stojiznë przëbôczëła argùmentë Lecha Bądkòwsczégò, chtëren w 1977 r. 
cwierdzył, że je to skùtk m.jin. słabégò kòlpòrtażu24 i pòdczorchiwôł, że kaszëbską 
lëteraturã czëtô przédno inteligencjô, a baro mało czedë zwëczajny mieszkańcowie, co 
gôdają na co dzéń pò kaszëbskù25. Joc pisze, że takô stojizna warô i dzysô (w 2009 r.),  
a przëczëną je chòcle to, że felëje kaszëbskòjãzëkòwëch romanów, wspòminków, 
wdôrników26. Òkróm tegò pòdług ni problemã je cëzosc dlô wiãkszoscë Kaszëbów 
swòjégò pisónégò jãzëka. Ta cëzosc je zwieliwónô przez samëch ùtwórców, bò: 

Przédnym célã dzysdniowëch pòetów zdôwô sã nie bëc przekazywanié przez 
swòje ùtwórstwò nôlepszich w terôczasnym swiece wôrtnotów, swòjich nôtër-
nëch emòcjów, ale przede wszëtczim wiôlgô stara ò to, żebë kaszëbsczi jãzëk 
nie béł archajiczny, żebë dopasowac gò do dzysdniowëch jãzëkòwëch standar-
dów. Dzeje sã tak bez zdrzeniô na jegò prôwdzëwé fùnkcjonowanié w kaszëb-
sczi spòlëznie, jakô colemało kaszëbi pòlsczé słowa, a nowé są dlô ni cëzé27.

Tej za wiôlgô starã ò kaszëbiznã sprôwiô, że lëteratura twòrzonô w tim jãzëkù 
ni mô czëtińców.

Na felënk czëtającëch dôwô bôczenié téż J. Ellwart, chtëren scwierdzył w 2010 r., 
że przedôwanié ksążków z kaszëbską pòezją w ksãgarniach je „na grańcë sztatisticzny 
felë”28. Chcącë przedac jaczés egzemplarze nieòbéńdné są wedle niegò promòcje, 
aùtorsczé pòtkania i pòeticczé wieczorë.

Z drëdżi stronë aùtorzë piszący do „Stegnë” widzą, że w przërównanim ze stojizną 
w Pòlsce, czedë pòrechùjemë wielënã mieszkańców w òdniesenim do lëczbë i nakła-
dów wëdôwónëch ksążków, Kaszëbi nie wëchôdają wcale gòrzi29. 

23   T. Fópka, Dlô kògò to całé pisanié? Mëslë zebróné, „Stegna” nr 10 (4/2008), s. 5.
24   W 2015 r. Piotr Dziekanowski stwierdził na łamach „Stegnë”, że kolportaż zdecydowanie się 

poprawił, bo dzięki internetowi„mòżna zamówic kaszëbską lëteraturã sedzącë doma”. Dalek òd „achów” 
i „òchów”. Kôrbiónka z Piotrã Dzekanowsczim...

25   L. Bądkowski, Doniesienie o stanie zdrowia naszej literatury, „Pomerania” nr 6/1977, str. 6–11.
26   I. Joc, Kaszëbskô lëteratura bez lëdu? (dzél 2), „Stegna” nr 13 (3/2009), s. 15–17.
27   Tamże.
28   D. Majkòwsczi, Kôrbiónka z Jerkã Ellwartã z wëdôwiznë Region...
29   Por. np. S. Janke, Jidzenié dali, „Stegna” nr 1 (1/2006), s. 21. „Mimò tegò, że Kaszëbi to leno 1% 

mieszkańców Pòlsczi, to naje nakładë dô sã przërównac do nakładów pòlsczi lëteraturë”.
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Na zakùńczenié wôrt przëwòłac słowa sp. prof. Jerzégò Trédra, chtëren ju  
w 2006 r. pòcesziwôł czëtińców „Stegnë”, że ni mùszą bòjec sã ò przińdnotã kaszëb-
sczi lëteraturë:

Wëzdrzi na to, że kaszëbskô pismienizna tak sã rozwinãła, że mòżemë bëc 
ùbëtny ò ji przińdnotã. Je corôzka wicy lëdzy, jaczi piszą. Mòżemë sã bòjec 
ò ùtrzimanié jãzëka, ale lëteratura bãdze sã rozwijała30. 

Mòże tej bãdze to – jak głosy titel wspòmniónégò ju artikla Jiwónë Joc, chtërna 
nawlékô do słów L. Bądkòwsczégò z 1977 r. – „lëteratura bez lëdu”, bez czëtińców 
znającëch kaszëbsczi jãzëk, ale równak bãdze dërchac, a nawetka sã rozwinie.

30    J. Tréder, Ùbëtnô przindnota, „Stegna” nr 1 (1/2006), s. 21.



Janusz Mamelsczi

Standarizacjô jãzëka kaszëbsczégò  
òczama pòetë

Jãzëk kaszëbsczi òdznôczô sã wiôlgą rozmajitoscą. Wnet w kòżdi wsë Kaszëbi gôdają 
jinaczi. Dlô jednëch bãdze to bògactwò, dlô drëdżich brak znormalizowaniô. Te dwa 
pòzdrzatczi ju bez sto lat scérają sã w kaszëbiznie. Chòcô w òstatnëch latach wërazno 
górą je ten drëdżi, to jesz nie òznôczô, że ten pierszi je skôzóny na zdżinienié. A mòże 
dałobë sã je jakòs zgòdzëc?

Pôrã ùwôgów ò standarizacje

Cëż to je?

Standarizacjô to përznã szerzi pòjãtô normalizacjô, to je wszelejaczé dzejanié pro-
wadzącé do ùstaleniô i przestrzéganiô normë jaczégòs jãzëka abò dialektu. Jãzëkòwô 
norma to „(…) zbiér tëch elementów jãzëkòwi systemë, a wiãc bòkadnosc słowów, jich 
fòrmów ë sparłãczeniów, a téż spisënk spòsobów twòrzeniô, łączeniô, wëmôwianiô 
ë zapisywaniô wszelejaczich jãzëkòwëch strzodków, jaczé są w gwësnym cządze 
ùznóné przez jakąs spòlëznã (nôczãscy bez całą spòlëznã, a przede wszëtczim bez 
ji ùczałëch przedstôwców) za mòdłowé, bëlné abò co nômni dopùszczalné. Ùżëcé 
jãzëkòwi normë nie wëstôwiô aùtora tekstu na wëmówkã, że gôdô (pisze) lëchò,  
z felama, nié tak, jak je to przëjãté”1.

Dzeje normalizacje kaszëbiznë

Jãzëk je lëdzóm pòtrzébny przede wszëtczim do te, żebë sã mòglë dogadac. Jak 
długò lëdze mało czedë abò wcale nie òpùszcziwelë swòji wsë abò parafii, mòglë sã 
dogadac bez kłopòtu, bò wszëtcë wkół nich gôdelë tak samò. Z czasã równak Kaszëbi 
zaczãlë corôz dali jezdzec. W XIX i XX wiekù kòmùnikacjô rozwija sã baro chùtkò. 
Kò rozmajité dialektë kaszëbiznë nie bëłë wiôlgą przeszkòdą do dogôdaniô sã. Temù 
normalizacjô kaszëbsczi gôdczi prawie nie jistnia.

Równak Kaszëbi bëlë pòddówóny cëskòwi normalizacje ju òd XVIII wiekù. Kò 
bëła to normalizacjô cëzégò jãzëka. Nôprzód, jaż do 1918 rokù, robilë to Niemcë, 

1   Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2004.
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jaczi próbòwelë Kaszëbów zmiemczëc. Pózni Pòlôszë próbòwelë jich spòlaszëc. 
Jak pòkazywô historiô, na mòc Kaszëbi nie chcelë doprzińc do żódny normalizacje.

Jinaczi sprawa sã przedstôwiô jeżlë jidze ò pisanié. Òglowé je przeswiôdcze-
nié, że lepi je, jeżlë jeden jãzëk mô jeden pisënk. Mòże téż rzec, że z czasã kòżdi 
jãzëk do tegò dochôdô. Tak téż dzejô sã z jãzëkã kaszëbsczim. Proces ùjednolice-
niô pisënkù je ju wnet na ùkùńczenim. Chòcô bez wiele lat pòkôzało sã dosc tëli 
rozmajitëch pisënków. 

A wszëtkò sã zaczãło òd Floriana Cenôwë (1817-1881), jaczi pierszi pisôł pò 
kaszëbskù i próbòwôł òpisac i skòdifikòwac jãzëk kaszëbsczi. Pò nim przëszlë jiny: 
Hieronim Jarosz Derdowsczi – ten chòcô ùznôwôł, że kaszëbsczi to le je zepsë- 
tô pòlaszëzna, doch próbòwôł stwòrzëc gôdkã kaszëbską. Sóm ò se pisôł tak:  
„... używając w swoim «łgorstwie» gwary z okolic Chmielna, pogodził gwarę ka-
szubską północną z południową, a nadto starał się, jak widać z jego utworu, dobierać  
w równej mierze tyle wyrazów i form z gwary nadmorza, ile z gwary mieszkańców 
z pow. kościerskiego, człuchowskiego i chojnickiego. Chciał w ten sposób stworzyć 
jedność w narzeczu kaszubskim, nadać mu taką formę, aby każdy Kaszuba uznał to 
za swoją mowę i zrozumiał książkę tak napisaną”2.

Pò nim bëlë Młodokaszëbi z Aleksandrã Majkòwsczim i jegò jãzëkã stwòrzonym 
z kaszëbiznë z rozmajitëch strón. 

Përznã jinaczi na kaszëbiznã wzérelë Zrzeszińcë (Aleksander Labùda, Jón Trep-
czik i jiny), òni baro achtnãlë lokalné znanczi kaszëbiznë, a pòchôdelë z Kaszëb 
westrzédnëch, z Mirochòwa i òkòlégò.

Kòżdi z nich brëkòwôł téż swój apartny pisënk. Do tegò mòże jesz dodac bédënczi 
Fridricha Lorentza i Kazmiérza Nitscha. 

Pò wòjnie w 1959 swój pisënk bédowôł Sztefón Bieszk, a òkróm niegò téż Léón 
Roppel. 

Mùszi pamiãtac, że to bëłë ju czasë, w jaczich wëdôwało sã dosc wiele ksążków 
pò kaszëbskù. Wëchôdałë téż rozmajité cządniczi. To òne dôwałë nôwiãkszi cësk 
na normalizacjã, leno to bëła wiedno jesz przede wszëtczim normalizacjô pisënkù. 
Bògactwò kaszëbsczich dialektów nie bëło jesz w żòdnym niebezpiekù.

W 1974 rokù òsta pòwòłónô Kòmisjô do sprawë Refòrmë Kaszëbsczégò Pisënkù  
a ji przédnikã òstôł prof. Édwôrd Bréza. System ùsadzony bez tã kòmisjã béł zwiãksza 
ùznôwóny jaż do 1996 rokù. 

W tim rokù 13 maja, pò szesc latach kôrbiónczi nad pisënkã doszło do ùgòdë  
na zéńdzenim zrëchtowónym przez Kòmisjã Òswiatë KPZ we Gduńskù. Nowi 
pisënk béł baro achtniony przez lëdzy. Ùznóny béł za nôbëlniészi w dzejach 
kaszëbsczi pismieniznë. Òd te czasu wnet wszëtczé pisma drëkòwóné są ju  
w tim pisënkù.

2   H. Derdowski, O Panu Czorlińsczim co do Pucka po sece jachoł, „Przyjaciel, pismo dla ludu”, 
Toruń, 1880, nr 45/46. Cyt. za: Ferdinand Neureiter, Historia literatury kaszubskiej, Gdańsk, 1982, s. 77.
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Normalizacjô – òstatny retënk dlô kaszëbiznë?

Standarizacjô dosta czësto jinégò znaczeniô, jak kaszëbizna nalazła sã w szkòłach.  
W séwnikù 1991 rokù rozpòczãła sã ùczba kaszëbsczégò jãzëka w Spòdleczny Szkòle 
na Głodnicë. W tim samim czasu naczãła téż przigòdã z kaszëbizną drëgô szkòła. Bëło 
nią Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé Liceùm w Brusach. Tej wnet zrodzëło sã pitanié, 
jaczégò kaszëbsczégò ùczëc w szkòłach? 

Kaszëbsczi pisënk pòzwòliwô zapisac kòżdi kaszëbsczi dialekt. Tej co wëbrac? 
„Ùczałi gôdają, że nôdzeja na zachòwanié jãzëka je sparłãczonô z zapisónym tekstã, 
a nie dô sã dlô tak môłégò jãzëka stwòrzëc czile ôrtów zapisywaniô”.

Terô ju wnet wszëtcë bëlë gwës, że mùszi dzejac nad kaszëbsczim jãzëkã lëte-
racczim, żebë ùczbòwniczi, ksążczi i cządniczi bëłë pisóné jedną kaszëbizną, tą, 
jaczi sã bãdze ùczëc w szkòłach. Leno jak to zrobic? Chòcô jesz w 1991 rokù Jón 
Drzéżdżón zalécôł diplomaticzno pisënkòwi pluralizm, bò miôł nôdzejã, że wnetka 
wierã wszëtkò rozstrzëgną pòwstôwającé dokazë, chùtkò sã pòkôzało, że ni ma czasu 
żdac na taczé rozstrzëgniãcé.

Sprawa w òstatnëch latach nabiérô jesz jinégò znaczeniô. Wejle òkazywô sã, że 
nad kaszëbsczim jãzëkã wisy zagrôżba. Jak pòkazëją badania socjologów, z pòkòle-
niô na pòkòlenié je òn corôz rzadzy ùżiwóny. Żebë zascygnąc dżiniãcé i degrada-
cjã kaszëbsczi mòwë wszëtcë mùszą so ùswiądnic jednã spòdleczną prôwdã – że  
„w dzysdniowim swiece żóden jãzëk nie przetrwô, żlë bãdze leno mówionym jãzëkã. 
Je nót nadac kaszëbiznie nowégò statusu. Mòże w tim pòmagac ùżiwanié jãzëka bez 
kaszëbską inteligencjã, wprowôdzanié kaszëbiznë do Kòscoła, wëzwëskiwanié ji  
w mediach (szerok pòjãtëch). Równak nôwikszé mòżlëwòtë w nadanim kaszëbiznie 
òficjalnégò statusu mô szkòła”3.

Profesor Cezari Òbracht-Prondzyńsczi tak mówi w ti sprawie: „Dlôcze sprawë 
ùczbòwé są tak wôżné? Wejleno mòżemë pòstawic tezã – dosc smiałą, ale mô òna 
za sobą wiele przëkładów w Eùropie – że na najich òczach rozgriwają sã swòjisté 
miónczi z czasã. Bò hewòle słabnie proces naturalnégò przekazywaniô znajomòscë 
jãzëka w rodzënach – jich fùnkcjô enkùlturacyjnô wërazno tracy na znaczenim. 
Sprawa tej zanôlégô na tim, czë ùczba kaszëbsczégò jãzëka w szkòłach zdążi sã na 
tëli ùpòwszechnic i mdze skùtecznô, że zastąpi òna przekôz rodzynny. Żelë jo, tej 
jãzëk mô mòżlëwòsc przetrwaniégò, a nawetka nôdzejã na rozwij, bò ze szkòłów 
dzecë wëniesą nié le biérną, ale téż czinną (w pisanim) znajomòsc jãzëka, znajomòsc 
kaszëbsczi lëteraturë, ùmiejãtnosc pòsługiwaniô sã lëteracką kaszëbizną”4. Czë mómë 
szansã te mijónczi wëgrac? To ju je jiné pitanié.

3   Danuta Pioch, Ùczba kaszëbsczégò – bòkadosc spòsobów i sparłãczoné z tim jiwrë, [w:] Biuletin 
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2008, s. 115.

4   C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi dzisiaj, Gdańsk 2007, s. 19.
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Normalizacjô – leno jakô?

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka

Wiôlgô nôdzeja na ùnormòwanié lëteracczi kaszëbiznë je złożonô w pòwòłóny  
26 zélnika 2006 rokù Radzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka. W Regùlaminie RKJ czëtómë: 

Radzëzna w òbrëmienim swòjégò dzejaniégò mô wszelejaczé sprawë tikającé 
sã ùżiwaniégò ë rozwiju kaszëbsczégò jãzëka. (...) 

Przédną robòtą Radzëznë je:
1. Analiza ë òbtaksowanié ùstawù kaszëbsczégò jãzëka i wëpòwiôdanié 

sã w sprawach jãzëkòwi pòliticzi Zrzeszeniégò (...).
5. Rozsądzywanié jãzëkòwëch wątplëwòsców sparłãczonëch ze sło-

wizną, gramatiką, wëmòwą pisënkù ë interpùnkcje, a téż żlë jidze ò sztélist-
ny wëzdrzatk wëpòwiesców i wëszëkiwanié rozwiązaniów w òbrëmienim 
ùżiwaniégò kaszëbiznë w dzélach nôùczi ë techniczni, òsoblëwie w nowëch 
discyplinach (...).

10. Ùstanawianié òrtografòwëch ë interpùnkcjowëch wskôzów kaszëb-
sczégò jãzëka5.

Trzeba prosto rzec, że wiôldżi, jak nié nôwiãkszi dzél robòtë Radzëznë, to je stara 
ò normalizacjã jãzëka kaszëbsczégò, chòcô te zadania nalazłë sã dopiérze w pùnkce 
5 i 10. Tak a tak Radzëzna je pòstrzégónô przede wszëtczim jakno òrgan mający za 
zadanié normalizacjã kaszëbiznë.

Z tą téż mëslą 6 rujana 2006 r. na II Òglowim Zéńdzenim RKJ òstała pòwòłónô 
Kòmisëjô Standarizacji i Normalizacji. Kòmisëjô je dzélã Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka. Kòmisëjô w òbrëmienim swòjégò dzejaniô mô wszelejaczé problemë zrze-
szoné ze standarizacją i normalizacją kaszëbsczégò jãzëka.

Radzëzna wëda ju 8 biuletinów, a w kòżdim z nich pò pôrã ùchwôlënków, co razã 
dôwô 66 ùchwôlënków. To je wiôldżi brzôd na niwie standarizacjë. 

Trud i jiwrë

Jak nôleżnicë radzëznë radzą so z tą robòtą na niwie normalizacje? Òddôjmë głos ji 
nôleżnikóm. 

W 2007 rokù Róża Wòszôk-Slëwa, nôleżniczka Radzëznë pisa: 

Tak Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji, jak téż Radzëzna Kaszëbsczégò 
Jãzëka nie ùkriwają, że wikszosc Ùchwôlënków rodzëła sã ë rodzy z wiôldżim 
trudã. Baro czãsto do głosu dochôdają dwa spiérającé sã karna: jãzëkòwëch 

5   Regùlamin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka Kòl Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò, [w:] Biu- 
letin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2007, s. 115.
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tradicjonalistów, w wikszoscë jãzëkòznajôrzów, jaczim nie je cëzô historiô 
kaszëbsczégò jãzëka ë jegò rozwiju òbez stalata ë liberalistów, òsoblëwie 
kaszëbsczich dzejarzów ë pisôrzów, jaczi widzą normã kaszëbsczégò jãzëka 
w tim, co je dzysdnia, a wiãc czãsto baro spòlaszałé, nieznającëch prawów 
rządzącëch rozwijã kaszëbiznë ë temù nie widzącëch wiôldżégò brëkùnkù 
òdwòłiwaniô sã do diachronie6.

A përznã chùtczi:

Z wëżi pòdónëch Ùchwôlënków widzec je, że Kòmisëjô Sztandarizacëji  
i Normalizacëji w swòjich rozsądzënkach mô starã pògòdzëc rozwij, historiã 
jãzëka z ùzusã. Ùzus je na pierszim môlu leno w apartnëch sytuacjach, czedë 
nen wërazno je procëm rozwijowi7.

Rok pózni:

Przëzérającë sã ze stronë robòtóm Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka mòże sã 
wëdawac, że jidą òne baro pòmale. Zresztą, prawie taczé głosë dochôdają czasã 
do RKJ. Tak nierôz gôdają szkólny kaszëbsczégò jãzëka czë regionalné media. 
Mést pewné rozsądzënczi w Radzëznie zapôdałëbë chùtczi, czejbë ji nôleż-
nicë jednakò mëslelë. Pò prôwdze, òd zôczątkù ji fùnkcjonowaniô niefòrmalno 
pòjawiłë sã w ni dwa karna próbùjącé przefòrsowac swòje ùdbë w pòstacy 
òdpòwiôdającëch jich pòglądóm ùchwôlënków. Jeden to jãzëkòwi tradicjonali-
scë – nôùkòwcowie – jãzëkòznôwcë ë jich przëstojnicë, chtërny, normalizëjąc 
kaszëbsczi jãzëk, nie zabiwają ò jegò rozwiju i historie. Drëdżi - to jãzëkòwi 
liberaliscë – dzejarze, gazétnicë, niechtërny lëteracë, jaczi na co dzéń w swòji 
robòcë kòrzëstają z kaszëbiznë, a temù że nie je òna jesz znormalizowónô  
i zestandarizowónô, wëzweskiwają domôcy jãzëk, codniowi, czãsto mòckò spòla-
szałi. (Zresztą, nié le pòlsczé zapòżëczenia są jiwrã dla Kòmisëji Standarizacëji  
i Normalizacëji RKJ. Je téż niewiôldżi part w Radzëznë, chtëren próbùje na pier-
szim môlu stawiac germanizmë, na co Kòmisëjô przeważno nie dôwô zgòdë8.

Danuta Pioch w 2008 rokù pisa:

Kò do dzys jidze spiérka ò regionalné òdmianë kaszëbiznë, chtërne w swòjim 
òkòlim bë chcelë widzec môlowi dzejarze9.

6   Róża Wòszôk-Slëwa, Ò jãzëkòwi normie nié blós w pòlsczim jãzëkù, [w:] Biuletin Radzëznë Ka- 
szëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2007, s. 63.

7   Tamże, s. 62
8   Róża Wòszôk-Slëwa, Robòta Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka nad normalizacją kaszëbiznë,  

[w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2008, s. 95.
9   Danuta Pioch, Ùczba kaszëbsczégò – bòkadosc spòsobów i sparłãczoné z tim jiwrë, [w:] Biuletin 

Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2008, s. 123.
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Ten kłopòt, nie bierze sã z czësti złoslëwòscë i zażartoscë nôleżników RJK, jinëch 
dzejarzów i intelektualistów. Bierze òn sã z jedny przëczënë: z wiôldżégò bògactwa  
i rozmajitoscë kaszëbiznë.To je ten jiwer – co wëbrac i ùznac za normã, a co òdrzucëc?

Te dwa pòzdrzatczi na kaszëbiznã lëteracką jô bë òpisôł jesz jinaczi: karno libera-
listów òbstôwô przë kaszëbiznie, jakô jesz je żëwô, jaką znają, czasã jesz òd dzecka, 
jaką gôdają jich starszi, starkòwie i òni sami. To gwës je kaszëbizna zdialektizowónô. 
Cãżkò je z ni stwòrzëc jednã kaszëbiznã lëteracką.

Karno tradicjonalistów próbùje twòrzëc nową kaszëbiznã przez copniãcé sã do 
kaszëbiznë stôri, zgódny z regùłama ji rozwiju bez pòlaszeniô i germanizmów. To 
je kaszëbizna, jakô dzys nie je żëwô, nie je wnetka nigdze ùżiwónô. Mògą jã zacząc 
użëwac ti, co sã ji naùczą. Mòżna z ni stwòrzëc kaszëbiznã lëteracką. Leno jeżlë tak 
sã jã twòrzi, czejemë òd tëch, co òd dôwna gôdają pò kaszëbskù, że to nie je jich 
kaszëbizna, że to „nie je pò naszémù”. 

Dobrim przëkładã mòże bëc normalizowanié pòzwów môlowëch. Pôrã razy zda-
rzëło sã tak, że RJK ùstala jich pisënk i brzëmienié wedle historie jãzëka i jegò 
rozwiju, bez znajomòscë ùzusu, a pózni mieszkańcowie tëch môlów pòdnôszëlë 
wiôldżi trzôsk, że òni taczich pòzwów nie znają, nigdë nie ùżiwelë i nie chcą ùżëwac. 
Niejedny tej wprowadzëlë swòje pòzwë, a jinym to sã nie ùdało i òstelë z czims, co 
je dlô nich czësto cëzé. 

Żëje jesz wiele lëdzy, dlô chtërnëch kaszëbsczi to je rodnô mòwa, mòwa tatczënô 
i mëmczënô, a nié lëterackô. Leno za jaczis czas taczich Kaszëbów prawie nie bãdze. 
Òsótną le taczi, co bãdą znelë ze szkòłë kaszëbiznã lëteracką.

Kaszëbizna wzorcowô czë ùżëtkòwô

Żebë „pògòdzëc” spiérającé sã karna Wastna Róża Wòszôk-Slëwa zabédowa wpro-
wadzenié – mòdłã pòlsczégò czë niemiecczégò jãzëka – dwùch normów: wzor-
cowi i ùżëtkòwi. Je ò tim gôdka w Ùchwôlënkù Nr 7/RKJ/08 z dn. 17.10.2008 r.  
w sprawie brëkòwaniô w kaszëbsczim jãzëkù dwùch normów: wzorcowi i regionalny,  
w chtërnym czëtómë: 

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje stosowanié w kaszëbsczim jãzëkù 
dwùch normów: wzorcowi i regionalny.Wzorcowô norma, w jaczi widzec bëłobë 
nawleczenié do historie kaszëbsczégò jãzëka, mùszałabë bëc wëzwëskónô  
w òficjalnëch kòntaktach i ôrtach wëpòwiesców. Mùszelëbë jã wëzwëskiwac 
ksãża, aktorzë, gazétnicë, pisarze, szkólny, ùczałi i jinszi intelektualiscë. Nót je 
jã wëzwëskiwac w szkòle i ùczbòwnikach. Regionalnô norma, czãscy òpiartô 
na ùzusu, mòże bëc wëzwëskónô w codniowëch kòntaktach, to je codniowim 
jãzëkù, a téż w lëteraturze – jakno stilisticzny zabiég10.

10   Ùchwôlënk Nr 7/RKJ/08 z dn. 17.10.2008 r. w sprawie brëkòwaniô w kaszëbsczim jãzëkù dwù 
normów: wzorcowi i regionalny, [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2008, s. 75.
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Do cze takô ùchwała prowadzy? Jak je nadmienioné wëżi, retënkã dlô kaszëbiznë 
mô bëc szkòła. Leno wedle ùchwôlënkù RKJ òna mòże ùretac blós kaszëbiznã lëte-
racką. A regionalnô? W rodzënach przekazu ju wnet ni ma, w szkòłach téż nié. Tej 
dze? Nigdze.

 A chto jidze za głosã serca i próbùje retac regionalną kaszëbiznã, dostôwô rągadło 
procëmnika normalizacje i ùpartélca. Róża Wòszôk-Slëwa pisze: 

Pamiãtac mùszi, że Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka ni mòże nikòmù swòjich 
rozsądzeniów narzëcëc. Mòże zabédowac, zasugerowac, zalécëc. Temù téż 
– czedë kaszëbizna jesz je rozdrobnionô – wcyg trudno je Kaszëbóm przë-
jąc niechtërne bédënczi Radzëznë. Widzec to téż westrzód ji niechtërnëch 
nôleżników11.

Chòcô prôwdą je, że RJK ni mòże nikòmù swòjich rozsądzeniów narzëcëc, to 
równak ten, chto jich nie przejimnie bãdze miôł drodżi do wëdôwaniô swòjich tekstów 
prawie czësto zamkłé. Nôwiãkszé wëdôwiznë, wtim wëdôwizna KPZ, pilëją, żebë 
tëch rozsądzënków sã trzëmac.

Retanié przez ùjimanié

Timczasã skłôdanié całi nôdzeje na ùretanié kaszëbiznë na szkòłë jô bë nazwôł reta-
nim bez ùjimanié. Jeżlë przekôz w rodzëznach czësto wëdżinie, òstónie le przekôz 
w szkòłach. A w szkòłach bãdze przekazywónô leno kaszëbizna lëterackô. Tej całé 
bògactwò lokalnëch dialektów zdżinie, abò òstnie blós w gôrstce zaòstańców. 

A i to ùdô sã leno tej, czej nôùka kaszëbsczégò w szkòłach dô brzôd w pòstacë 
czinnégò brëkòwaniô kaszëbsczégò jãzëka. Timczasã dzecë ùczą sã kaszëbsczégò 
jak anielsczégò czë miemiecczégò, rozmieją gadac, czëtac i pisac, leno tegò, òkróm 
ùczbów i kònkùrsów, prawie wcale nie robią. Kaszëbsczi bez pòrãczi rodzëznë je dlô 
nich jesz jednym cëzym jãzëkã. A to, że w szkòle sã ùczi jinégò kaszëbsczégò a doma, 
jeżlë gôdają, czãsto gôdają jinym kaszëbsczim, nie pòmôgô w czinnym brëkòwanim 
kaszëbsczégò przez dzecë.

Mòże sã stac tej tak, że przegrajemë te miónczi, że regionalnô kaszëbizna  
w rodzëznach ùmrze, a wzorcowô kaszëbizna w szkòłach nie narodzy sã na tëli, żebë 
bëc jãzëkã żëwim. 

Ùzus – leno skąd gò wząc

Mòże tej nie je dobrze zdôwac sã blós na szkòłã i przëjimac z rezygnacją, że przekôz 
w rodzëznach tak a tak zdżinie? Wedle mie mùszi robic wszëtkò, żebe ten proces 
zatrzëmac i òdwrócëc.

11   Róża Wòszôk-Slëwa, Robòta Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka nad normalizacją kaszëbiznë,  
[w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2007, s. 97.
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Nie wzérającë na to RJK nëkô do przódkù ze standarizacją jak le mòże. Co rokù 
zasëpiwô nas lopã ùchwôlënków i słowiznë. 

Rodzy sã jiné pitanié: do kògò te ùchwôlënczi docérają? Wiele Kaszëbów z nich 
kòrzistô? A szëkanié pò ùchwôlënkach w òsem biuletinach nie je taczé letczé. Dobrze, 
że je Indeks zawiartoscë Biuletinów RJK, ten përznã pòmôgô.

Sprawa kriteriów téż nie je tak prostô, jak pisa Róża Wòszôk-Slëwa. Tak pò 
prôwdze RJK czerëje sã baro wiele rozmajitima kriteriama. 

Standarizacjô a pòezjô

W tim dzélu chcôłbëm przekazac pôrã mëslów ò tim, jak normalizacjô kaszëbsczégò 
jãzëka mô sã do dzejaniô na niwie pòezji. Czë i w czim normalizacjô pòmôgô w tim 
dzejanim, a téż w czim mòże òna bëc przeszkòdą?

Normalizacjô wspòmôgô pòétów

Pò pierszé mùszi scwierdzëc, że w całoscë pòmòcą dlô ùtwórców kaszëbsczich je 
normalizacjô kaszëbsczégò pisënkù, tak samò zresztą jak dlô wszëtczich, co mają do 
czënieniô z kaszëbsczim pisënkã. To je gwës, że lepi je, jak w jednym jãzëkù je jeden 
pisënk i wszëtcë piszą tak samò, niżlë jakbë pisënków bëło wiele, abò kòżdi bë pisôł 
jakbë sóm chcôł. To baro ùproszcziwô samò pisanié i czëtanié. Są jasné wskôzë, ni 
mùszi sã zastanawiac, jak pisac, leno sygnie wskôzów sã naùczëc i pisac.

Pò drëdżé wiôlgą pòmòcą je ùstalenié słowiznë we wiele òbrëmieniach, a nôbarżi 
w tëch specjalisticznëch. Je wiele słów, jaczich Kaszëbi na co dzéń nie ùżiwają. Takô 
terminologiô je pò kąsynkù òpracowiwónô i pùblikòwónô. Dzãka temù piszący mògą 
z ni kòrzëstac.

Mòżna bë rzec, że to samò tikô sã wszëtczich jinëch jãzëkòwëch strzodków (sło-
wiznë, gramaticzi, wëmòwë, itp.) – ùstalenié jasnëch i jednëch dlô wszëtczich normów 
je ùłatwienim dlô piszącëch, bò dôwô jima ùjednoliconé i pewné nôrzãdzé, jaczim je 
dlô nich jãzëk kaszëbsczi. Taczim znormalizowónym i òpisónym nôrzãdzã òni mògą 
sã spòkójno pòsłëgiwac bez zastanôwianiô sã nad tim, co je pòprawné abò co je lepszé. 

To téż mòże ùłatwic òdbiéranié jich dokazów czëtającym, jeżlë znają òni ten sóm 
znormalizowóny jãzëk. A taczich czëtińców mòże bëc corôz wiãcy, bò znormalizo-
wónégò jãzëka ùczi sã w szkòłach.

Baro przëdatnym brzadã normalizacje są téż dlô piszącëch słowarze, a téż wszëtczé 
pùblikacje kòdifikùjącé jãzëk.

Normalizacjô szkòdzy pòezji

Mùszi téż rzec, że normalizacjô kaszëbiznë czãsto òznôczô wëbiéranié jednëch wa-
riantów a òdrzucywanié jinëch. Z bògactwa i rozmajitoscë wszëtczich kaszëbsczich 
dialektów twòrzi sã jeden jãzëk wzorcowi. Tim samim òstôwiô sã pòza òficjalnym, 
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szkòłowim, lëteracczim, nôùkòwim szwągã wszëtczé jiné òdmianë kaszëbiznë, a to 
mòże òznaczac dlô nich smierc. Czë to je dobré dlô kaszëbsczi pòezji?

Mòc pòezji krëje sã w bògactwie jãzëka. Pòezjô z założeniô mô wërażac wseczëca, 
przemëslënczi, refleksje i przeżëca lëdzy. A tëch je tëli, co lëdzy, a jesz wiele wiãcy, bò 
kòżdi je jiny i kòżdi nosy w sobie wiôldżé bògactwò. Czim bògatszé nôrzãdzé mô do 
ùżëcô pòeta, tim lepi dlô pòezji. I w tim placu normalizacjô mòże bëc zôwadą pòezji.

Przëkładë wëzwëskaniô bògactwa kaszëbiznë w pòezji. 

Zacznã òd sprawë dlô wszëtczich dosc jasny – zasób słowiznë. Czim je òn wiãkszi, 
czim wiãcy synonimów, tim wiãkszé mòżlëwòtë dlô piszącégò. Hewò je wëjimk  
z wiérztë Krótczé nóżczi:

 (...) Jak brëkùje czegò, 
biegô, biegô, biegô.
 Cos na zemi leżi: 
bieżi, bieżi, bieżi.
 Czej za nënką szëkô: 
nëkô, nëkô, nëkô.
 Jak sóm so nie radzy, 
czadzy, czadzy, czadzy.
 Cos widzy na grëpie: 
sëpie, sëpie, sëpië.
 Pò kachlach i trôwie 
drëwie, drëwie, drëwie.
 Wiedno dzes sã spieszi, 
 wiedno czims sã ceszi.(...)12

Jak bë wëzdrzała ta wiérzta, czejbë w placu synonimów bë bëło ùżëté leno słowò 
biegac?

Abò jinô wiérzta: Dorotka

(...)Môłô jazgòtka Dorota 
wcyg pérota.
Gãba ji sã nie zamika 
gãbą gôda, 
gãbą dicha.
Czej cos z nënką doma robia, 
wiedno kôrbia.
Przë jedzeniém nie òprzesta, 
leno plesta.

12   J. Mamelski, Żëcé dzecy, Gdynia, 2012, s. 14.
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Bùten, jak le kògòs spòtka, 
zarô klekta.
Nawet w nocë, czedë spa, 
bakòwa.
A nôwiãcy jazgòtała, 
czej płiwała.
Chòc do gãbë leca wòda, 
òna gôda.
Nawetka jak nurka dała, 
mówic chcała.
Takô bëła ta Dorota, 
dërch czawrota13.

Òkróm synonimów baro przëdatnym nôrzãdzã dlô piszącëch je rozmajitosc fòr-
mów gramaticznëch. Są òne baro pòmòcné chòcbë przë twòrzenim rimów abò za-
chòwanim ritmù.

Dolmaczënk trenu VI:

Jô ju tobie, mòja nënkò, nie mdã pòmôga;
Ni za twòjim wdzãcznym stołã nie bãdã sôda14;

Dlô zachòwaniô ritmù òsemszlabizowi wiérztë rôz mómë fòrmã mdã a rôz bãdã. 
W jinym placu ti sami wiérztë mómë pôrã razy dłëgszé kùnôszczi czasników w czasu 
ùszłim: òkazywała, òddzãkòwała, spłoszëła, òprzestała, a pôrã razy fòrmë krótszé: 
pòmôga, sôda.

W dolmaczënkù trenu 4:

Mie bë smùtnégò nie ba òstawia na swiece.15

Żebë zachòwac trzënôsceszlabizową wiérztã je ùżëtô fòrma ba, jakô pòwsta bez 
skrócenié 3 òs. l. pòj. cz. ùszłégò czasnika bëc: bëła. Fòrma prawie nieùżiwónô w jãzëkù 
wzorcowim, w jãzëkù regionalnym gôdónym dobrze znónô. Pòdobno je w trenie VIII:

Docz mòje smãtné òczë za sobą cygnieta16,

dze mómë zrosłą i skróconą fòrmã wërażeniô przëjimkòwégò do cze – docz.

13   J. Mamelski, Żëcé dzecy, Gdynia, 2012, s. 58.
14   J. Kochanowski, Trenë (Jiscënczi). Gdynia, 2009, s. 8.
15   Tamże, s. 6.
16   Tamże, s. 10.
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W trenie XVII czëtómë:

Chto znôw płaczu nie ùwôżô,
Czëjã dobrze, co pòwiôdô17;

Fòrma znôw ùżëtô żebë zachòwac òsemszlabizową wiérztã w jãzëkù wzorcowim 
je wëpiérónô bez dłëgszą ò jednã szlabizã fòrmã znôwù. 

W trenie IV mómë przëkładë na ùżëcé rozmajitëch fòrmów czasu ùszłégò:

Të, niepòbòżnô Smierc, jes zgwôłca òczë mòje,
żem widzôł kònającé lubné dzecã swòje! (...)
Nigdë bë òna bëła bez wiôldżi żałoscë
Mòji ùmrzec ni mògła, nigdë bez cãżkòscë (...)
A òna, żlë Bóg béł chcôł, dłëgszim wiekã swòjim (...)18

Mómë tam: Jes zgwôłca, żem widzôł, bë bëła mògła, béł chcôł . Takô rozmajitosc 
fòrmów czasu ùszłégò pòmògła w zachòwanim długòscë wersów i ritmù.

W trenie XIX mómë:

Ni mòżesz tak rzec, widzã! Tej tak rozsądz ò tim,
Jak të doznôł, le sã nie jiscë, że tak rëchłô
Smierc je do twòji córczi ùkòchóny przëszłô!19

Czësto krótkò se są dwie fòrmë rozkôzownika: krótszô – rozsądz i dłëgszô – jiscë, 
dzãka nim mómë zachòwóną òsemszlabizową wiérztã.

Përznã dali czëtómë:

Czegò swiat mô tak wiele, że – jak téż co bëło
W tim naszim zemsczim żëcym człowiekòwi mieło (...)20

Widzymë tam przëczasnik mieło dopùszczony w słowarzu Gòłąbka z kwalifikatorã 
lok. (òbòk miło). Dzãka ùżëcémù mieło mómë rim do bëło.

Taczich przëkładów paralelnëch fòrmów je w kaszëbsczim jãzëkù dosc wie-
le i długò bë bëło mòżno je przëtaczac. Jich rozmajitosc i bògatosc baro pòmôgô  
w ùkłôdanim wiérztów.

Że normalizacjô doprowadzy do zùbòżeniô zasobów kaszëbiznë to je pewné.  
A to zaszkòdzy pòezji.

17   Tamże, s. 22.
18   Tamże, s. 6.
19   Tamże, s. 26.
20   Tamże.
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Normalizacjô szkòdzy pòetóm

Na òstatkù jô bë chcôł rzec ò przëwiązanim i miłoce do kaszëbsczégò jãzëka jakno 
jãzëka starszich, starków, a téż jakno pierszégò jãzëka. Mòże to téż zwac miłotą do 
matczënégò abò tatczënégò jãzëka.

Chòcô czasã wëzdrzi tak, że kaszëbskô inteligencjô ju sã pògòdza z mëslą, że 
kaszëbsczi jãzëk w codniowym ùżëcym dżinie, bò młodé pòkòlenié gò nie ùżiwô, 
doch żëje jesz baro wiele lëdzy, dlô jaczich to je pierszi i ùmiłowóny jãzëk. I nawetka 
jeżlë bë ùznac za prôwdã to, co pisa Róża Woszôk-Slëwa, że je to: domôcy jãzëk, 
codniowi, czãsto mòckò spòlaszałi21, równak je to żëwi jãzëk żëwëch lëdzy i ni mòże 
gò skreslac temù le, że je ùżiwóny bez lëdzy nie znającëch prawów rządzącëch rozwijã 
kaszëbiznë ë temù nie widzącëch wiôldżégò brëkùnkù òdwòłiwaniô sã do diachronie22.

Dlô wiele lëdzy taczi jãzëk mô wiôlgą wôrtnotã emòcjonalną i je dzélã jich jist-
notë. Jô sóm pierszé lata swòjégò żëcô spãdzył na wsë midze samima Kaszëbama, 
co gôdelë blós pò kaszëbskù. Ten skôrb rodny mòwë òstôł we mie głãbòk. Czasã tak 
głãbòk, że docéróm do nie dopiérkù, jak ùczëjã abò przeczëtóm jaczé słowò, zwrot abò 
wërażenié, jaczé jem czuł za dzecka, a ò jaczim mòja swiąda pózni czësto zabôcza. 
Taczé òdkriwanié na nowò jãzëka młodëch lat, to je wanoga do mòjich pòczątków.

Co dali?

Normalizacjô kaszëbsczégò jãzëka je pòtrzébnô i na to je wiele dokazów. 
Z drëdżi stronë ni mòże to bëc „retanié przez ùjimanié”. Jô jem za tim, żebë nie 
òdrzëcac aùtoritarno nic z rozmajitoscë kaszëbiznë (w całoscë jeżlë jidze ò fleksjã  
i słowiznã). Lepi pòczekac i òbaczëc, co przëniese czas. A jesz lepi wprowadzëc do 
normë wzorcowi jak nôwiãcy z normë regionalny. 

Ni mòże pòprzestac le na tim, że kaszëbiznã ùretómë przez ùczenié kaszëbsczégò 
lëteracczégò w szkòłach. Mùszi jak nôwiãcy dzejac, żebë òdnowic przekaz kaszëb-
sczégò w rodzëznach, bò leno to mòże ùretac żëwą kaszëbiznã razã z ji rozmajitoscą 
i bògactwã.

Je téż trzeba tã kaszëbiznã jak nôwiãcy badérowac, pòkądka òna jesz je. To téż 
pòzwòli w normalizacje kaszëbiznë na pierszim placu pòstawic ùzus.

Rozmajitosc i bògactwò kaszëbiznë przëstojiwają kaszëbsczi pòezjë. Òna téż wiele 
bierze z tzw. kaszëbiznë codniowi, lokalny i ni mùszi temù sã przecëwiac.

Kaszëbsczim pòetóm pòmôgô normalizacjô pisënkù. Òni są téż czãsto wërosłi  
z regionalny òdmianë kaszëbiznë i nie ùznôwóm za kònieczné przeflancowiwanié 
jich do kaszëbiznë wzorcowi.

21   Róża Wòszôk-Slëwa, Robòta Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka nad normalizacją kaszëbiznë,  
[w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2008, s. 95.

22   Róża Wòszôk-Slëwa, Ò jãzëkòwi normie nié blós w pòlsczim jãzëkù, [w:] Biuletin Radzëznë Ka- 
szëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2007, s.63.



Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Kùlt Kaszëbsczi Królewi w Kanadze i USA

Matka Bòskȏ Swiónowskȏ òdbiérȏ tczã téż westrzód Kaszëbów za òceanã, òsoblëwie 
w Kanadze i Sztécach (Zjednoczonëch Stanach). W 1968 r. sã ùkȏzȏł w Barry’s Bay 
pòwielóny fòlder lëteracczi, w jaczim wëdrëkòwónȏ bëła wiérzta ks. Francëszka 
Grëczë „Piesniô do Swiónowsczi Panienczi”1. Drëk ten parłãcził sã z kòrunacją 
figùrë w 1966 r.

W 1979 r. w kanadijsczim Wilnie òstȏł pòwieszony òbrȏz Matczi Bòsczi Swiónow-
sczi. Béł to òbramòwóny òdjimk cëdowny sztaturczi, chtëren przërëchtowa wësziwȏrka 
Jadwiga Chruscëckȏ z Toronto, co pòchòdza z Chwaszczëna z familii Freibergów. 
Przëwiozła gò na skaùtowsczi òbóz do tak pòzwóny Katédrë pòd Chójkama (ang. Chapel 
in the Pines), gdze òb lato są òdprȏwióné msze dlȏ pòlsczi skaùtowsczi młodzëznë. 
Gòscã tegò òbòzu béł ks. Zbigniew Kùlwikòwsczi, wielelatny probòszcz w Żelëstrzewie, 
chtëren wespół z mȏlowim probòszczã ks. dr. Stanisławã Kądzółką òdprawił tam mszã 
swiãtą. Pò ùroczëznie i pòbłogòsławienim wiérnëch nym òbrazã, òstȏł òn pòwieszony 
w lewi nawie kòscoła w Wilnie2. Ks. Z. Kùlwikòwsczi béł kòl Kaszëbów w Kanadze 
dwa razë. Prawił kȏzania pò kaszëbskù ò Matce Bòsczi Swiónowsczi. Pierszi rȏz 
béł tam wespół z zasłużonym kaszëbsczim ksãdzã Bòlesławã Lewińsczim z Karwi3. 
W tim czasu z Kaszëbama za wiȏlgą wòdą lëstë pisȏł wùja ksãdza B. Lewińsczégò, 
wiȏldżi kaszëbsczi pisȏrz, ks. dr Bernat Sëchta. W jednym z lëstów napisȏł òn: Jȏ jem 
zadzëwòwóny wama, że wa nie straca swòji nȏrodny swiądë, chòc wa jesta ju czwiȏrtim 
i piątim pòkòlenim Kaszëbów w Kanadze. Niech waji Pón Bóg za przëczëną Matinczi 
Bòsczi Swiónowsczi, chtërnã wa tak baro kòchȏta, mȏ w nȏmilszi òpiece4. 

Ò trzimanié tëch wszëtczich łączbów baro sã miȏł Paweł Brzésczi z Òttawë  
i Bronisłȏw Socha-Bòrzestowsczi z Londinu. Nen pierszi pòchȏdȏł z Mscëszéjc, drëdżi 
z Kartuz. Kùlt MB Swiónowsczi béł jima znóny òd dzectwa. W zbiérkù wiérztów  
ò Kaszëbach z Kanadë Róman Małańczak na redakcyjny starnie dȏł wizerënk Królewi 
Kaszëb, dzãkòwȏł téż B. Sosze-Bòrzestowsczémù za pòmòc kòle redakcji ksążczi5. 

1   „Pomerania” 1968, nr 5, s. 58. Téż: J. Drzeżdżon, Piętno Smętka, Gdańsk 1973, s. 86.
2   W. Szulist, Maryjne sanktuarium w Sianowie, „Norda”, nr 3/1996. Téż: Wiadło òd ks. Zbigniewa 

Kùlwikòwsczégò, 3.07.2015r. Dzys negò òbrazu tam ni ma. Ni ma wiedzec, co sã z nim stało.
3   Wiadło òd ks. Z. Kùlwikòwsczégò z Żelëstrzewa, 14.08.2013.
4   J. Borzyszkowski, O Kaszubach w Kanadzie, Gdańsk – Elbląg 2004, s. 109.
5   R. Małańczak, Kaszuby, Ontario w poszumie borów i odplusku fal, Toronto, 1990.
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Łączba z Kaszëbama z Kanadë baro sã wzmòcnia w pierszi dekadze XXI wiekù. 
Wielné szlachë są tegò w mediach, prase i na òdjimkach, a téż w Ksãdze łask i cëdów, 
co je w Swiónowie òd 2003 r. Je tam czile wpisënków, co swiȏdczą ò rozwiju kùltu 
za òceanã. Jeden z nich nalȏzł sã tam 12 maja 2004 r. Je w nim mòwa ò tczë dȏwóny 
Kaszëbsczi Królewi w wileńsczim kòscele6. Wpisënk ùsadzył ks. Richard Philipo-
ski, amerikańsczi dëchòwny pòlsczégò pòchòdzeniô. Pierszi rȏz béł òn priwatno  
w Swiónowie rok rëchli. Tej ùdbȏł so ùszëkòwac pielgrzimkã do sanktuarium. Bëłë na 
ni 74 òsobë. Westrzód nich bëlë dwaji ksãża ò kaszëbsczich kòrzeniach: Chris Shalla 
i John Burchat z Kanadijsczich Kaszëb. Pò pielgrzimce ks. R. Philiposki dȏł zrobic 
żłobiarzowi Pawłowi Dumce z Nowi Szkòcji w USA replikã MB Swiónowsczi. Òsta 
òna pòswiãconȏ7 w slédną niedzelã zélnika 2004 r.

Na zȏczątkù maja 2007 r. przëjachelë na pòmòrsczé Kaszëbë David Shulëst8 
– przédnik Kaszëbów w Kanadze i jegò zastãpnik Edd Chippior (Szczipiór). Swió-
nowsczé sanktuarium zrobiło na òbùch wiȏldżé wrażenié. Ùznelë tej, że òd te sztótu 
Swiónowò wiedno mùszi bëc na szlachù grëpów Kaszëbów z Kanadë, co òdwiédzają 
krȏjnã starków9. Téż na festinach ò nazwie „Kashub Day”, co są wiedno w pierszą 
sobòtã maja w Wilnie, òd te czasu je pòdsztrichiwóné przëwiązanié do kùltu Kaszëb-
sczi Królewi10.

6   Wpisënk ten wëzdrzi tak: Blessed Mother! We Canadians of Polish and Kashub heritage ask You 
to bless our parishes, families, and young people. We will have a shrine to venerate You in our church in 
Wilno. Ontario. Canada. Blessed Mother please grant healing and strength as God wishes. 12.05.2004. 
(Matkò Bòskȏ! Më, Kanadijczicë pòlsczi i kaszëbsczi spȏdkòwiznë prosymë Ce ò przeżegnanié naszich 
parafiów, rodzëznów i młodzëznë. Chcemë zbùdowac téż sanktuarium, w chtërnym më bãdzemë Ce tczëc 
w naszim kòscele, w Wilnie – Òntario – Kanada. Matkò Bòskȏ, dȏj nama mòżnoscë i sëłë, żelë je takȏ 
wòlȏ Bòżȏ). Wpisënk je dzełã pielgrzimów z Kanadijsczich Kaszëbów, co w dniach òd 5 do 18 maja 
zwiedzywelë Polską i Lëtwã. Przédnikòwȏł jima ksądz pòlsczégò pòchòdzënkù ks. Richard Philiposki. 
Òb. téż: J. Borzyszkowski, O Kaszubach..., dz. cyt., s. 620.

7   Zob.: Lëst ks. R. Philiposki do aùtora, w jaczim napisȏł m.jin.: On the last Sunday of August, 
2004, he came with his family and brought the statue that was blessed at the 10:00 am Mass in St. Mary’s 
Church. It was also a celebration of twenty five years of priesthood and a farewell as I was being trans-
ferred back to the United States. The choir sang a special hymn to Our Lady Queen of Kashubs and all the 
neighboring priests of Kashub heritage were present for the celebration. (W slédną niedzelã zélnika 2004 
òn [Paweł Dumka-EP] przëjachȏł z familią i przëwiózł sztaturkã, jaką më pòswiãcëlë ò gòdz. 10 na mszë 
w kòscele Marii Pannë. To bëła téż ùroczëzna 25-lecégò mòjégò ksãżestwa i mòje rozestanié, bò jȏ tej 
òstȏł nazȏd przeniosłi do USA. Chùr spiéwȏł ekstra himn do Kaszëbsczi Królewi. Bëlë téż tam wszëtcë 
ksãża z sąsednëch kaszëbsczich parafii.)

8   David Shulëst ur. sã 14 rujana 1951 r. w Renfrew jakno pòtómk kaszëbsczich emigrańtów. Wë- 
chòwȏł sã w kanadijsczim Wilnie, dze mieszkȏ do dzys. Do dzysa rozmieje gadac pò kaszëbskù. Je wiȏl- 
dżim lubòtnikã kaszëbiznë. Przez wiele lat przédnikòwȏł òrganizacji Wilno Heritage Society z sedzbą 
w Wilnie. Béł téż bùrméstrã kaszëbsczi gminë Barry’s Bay. Òd 2008 r. – rokù fejrowaniȏ 150-lecégò kaszëb-
sczi emigracji – je pierszą òsobą wprzëgłą do wzmòcniwaniȏ mòstu drëszbë midzë Kaszëbama z Pòlsczi  
i Kanadë. Za wiȏldżé zasłëdżi kòle kaszëbiznë dostȏł òn m.jin. Medal Stolema i Medal Senatu RP.

9   Dokùmentalny film „Kaszëbi w Kanadze”, real. E. Pryczkowski, 2008. Tekst béł wërzekłi w an-
ielsczim jãzëkù. D. Shulëst rozmieje gadac téż pò kaszëbskù. W dolmaczënkù jegò wëpòwiésc wëzdrzi 
tak: Jȏ ùwȏżóm, że je to òsoblëwi mȏl dlȏ nas wszëtczich. Kò tu doch je mët nasza Królewȏ. Kòżdi bë 
miȏł tu przejeżdżac, nawiedzac Jã, mòdlëc sã do Ni. To wszëtkò sã piãkno parłãczi z naszim kòscołã,  
w Kanadze, w jaczim téż mómë kòpiã sztaturczi naszi Matinczi (…).

10   David Martin Shulist, Kaszubi w Kanadzie oraz Kaszubi w Europie. Remus jest wśród nas, „Fo- 
rum pomorskie”, ss. 52-54.
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Ju w łżëkwiace 2008 r. D. Shulëst jesz rȏz przëjachȏł do Swiónowa razã z dwadze-
sce òsobama. Rok pózni gòsce z Kanadë w pòdobny lëczbie bëlë na swiãce Bòżégò 
Cała11. W pòdzãce za jich bëcé kùstosz sanktuarium ks. Eùgeniusz Grzãdzëcczi dȏł  
w darënkù D. Shulëstowi i ks. Mervinowi Coulasowi (Kùlȏsowi), chtëren béł w kòn-
celebrze i òdczëtȏł ewanielią pò anielskù, òbrȏzczi ze Swiónowską Madonną. Terȏ 
ne òbrȏzczi są w Kanadze w trzech kòscołach i trzech szkòłach (Round Lake, Barry’s 
Bay i Wilno)12, skansenie i w priwatnëch chëczach mieszkańców Wilna i òkòlégò, np. 
w chëczach Stanleya Trebinskie (Trzebińsczi), Barbarë i Lawrence Biskup czë Evelyn 
Norlock (Nȏrloch). Pòjedinczné òbrȏzczi są w kaszëbsczich chëczach w Toronto, Òtta-
wie i jinszich miastach13. Òbrȏz MB Swiónowsczi je téż w centralnym mȏlu skansenu 
kaszëbsczi spȏdkòwiznë w Wilnie. Namalowa gò Eva Kaczkowski na jeseni 2009 r.14

Na ùroczësti mszë z leżnoscë 150-ti roczëznë pierszégò òsadnictwa Kaszëbów 
w Kanadze, co bëła 3 zélnika 2008 r., bëła w procesji wniosłȏ replika Swiónowsczi 
Madonnë na główny wȏłtȏrz kòscoła pw. Matczi Bòsczi Czãstochòwsczi w Wilnie. 
Pòd kùńc ùroczëznë wëgłoszonȏ òsta prelekcjȏ ò Kaszëbsczi Królewi, a téż bëło 
rozdónëch cziledzesąt ògłosków z ji wizerënkã15. Leżnoscowé lecëdło ò fejrowa-
nim miało na pierszi stronie òdjimk cëdowny sztaturczi. Do te wszëtczich snȏżo 
zadzëwòwȏł pòlonijny chùr z Hamilton ò nazwie „Lëdowȏ nóta”, chtëren na fejrze  
2 zélnika zaspiéwȏł czile snȏżich tradicyjnëch chòranków kaszëbsczich i jednã nową 
ò titlu „Mòdłów zwón”, co zaczinȏ sã słowama: Jidã bë sławic Ce Bòże / W mòdlëtwie 
do Ce chcã trwac. / Swiónowskô Matka mòcą Swą mòże / Niebny môl nama dac. / 
Tej pòjmë wespół wszëtcë tam / Za rãce dzyrskò schwôcmë sã / Niech bije mòdłów 
wiôldżi zwón / Z serc naszich prosto w Bòsczi dóm16. 

11   To je téż nasza Królewô, nasza Matinka, më sã do Ni wiedno chãtno mòdlimë – gȏdelë gòsce  
z Kanadë. Jô szterdzescë lat nie gôdôł pò kaszëbskù – wzrëszony gȏdȏł John Glofcheski (Główczewsczi), 
wëchòwóny na Kaszëbach òntarijsczich, òd wiele lat mieszkający w piãcmëliónowim Toronto. John bez 
niżódnégò jiwru rozpòwiȏdȏł z mieszkańcama Swiónowa, chtërny zadzëwòwóny kąsk niezwëczajną sy-
tuacją dëcht niepòtrzébno ùżiwelë pòlaszëznë, bez to leno ùtrudniwelë rozmienié gòsca, chtëren zresztą 
mòże jesz gadac w czile jinszich jãzëkach. Westrzód nich równak nȏmilszi je mù prawie kaszëbsczi, bò 
przëbȏcziwȏ mù nȏpiãkniészé wspòminczi z dzectwa. Zȏs David Shulëst gȏdȏł w Swiónowie: Tam 
je mòja òjczëzna, ale tu je mòje serce. 

12   Òb.: D. Shulist, Group of Canadian (&American) Kashubs Discover roots in the Homeland, 
„News from the Wilno Heritage Society & Polish Kashub Heritage Museum”, Fall/Winter 2010, Volume 
9 Number 2, s. 4. W pismionie je pòdóné: We also went to special masses for the Canadian Kashubs at 
Lipusz and Sianowo. The parish priest at Sianowo donated pictures of Our Lady of Sianowo, Queen of 
Kashubs, for St. Mary’s School in Wilno, St. Casimir’s in Round Lake and St. John Bosco in Barry’s Bay.

13   Wiadło òd D. Shulësta z Wilna, Kanada.
14   Wiadło òd Davida Shulësta z Wilna w Kanadze, chtëren do te jesz napisȏł: The picture of Our 

Lady of Sianowo was  painted by a Polish lady who loves the  Kashub people and  culture. Her name is 
Eva Kaczkowski. Zob.: News notes, „News from the Wilno Heritage Society & Polish Kashub Heritage 
Museum”, Fall/Winter 2010, Volume 8 Number 2, s. 27.

15   Òb.: A. Jabłoński, Wiedno Kaszëbë, „Pomerania”, nr 10, 2008, ss. 7–9; 50 lat z Pomeranią, red.  
E. Szczesiak, Gdańsk 2013; ss. 421–423; S. Czalej, Filary ziemi. Reportaże z Pomorza 2004-2010, Gdy- 
nia 2010, ss. 49–52.

16   Lider karna Sławòmir Dudalsczi wëjasniwȏł, że nalȏzł jã w internece. Do te gȏdȏł: Ta spiéwa 
baro nas ùrzekła. Më jã spiéwelë ju wiele razy i gwësno spiewac bãdzemë jesz tej-sej, bò wszëtczim òna 
sã baro widzy. Aùtorã słów do negò dokazu je Eùgeniusz Prëczkòwsczi, mùzyczi – Jerzi Stachùrsczi.
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Do chùru przënȏlégają pòtómkòwie emigrańtów z Pòlsczi. Spiéwają òni sztëczczi 
znóné z wiele regionów w Pòlsce. Familijné łączbë czile chùrzistów z Kaszëbama 
z Kanadë i dȏwné skaùtowsczé òbòzë w òkòlim Wilna sprawiłë, że chùr sygnął pò 
kaszëbsczé sztëczczi. Karno rechùje kòl trzëdzescë sztëk. Wëstãpiwȏ w kaszëbsczich 
ruchnach. Przédnik chùru Sławòmir Dudalsczi, absolwent Akademii Mùzyczny we 
Gduńskù, òbrobił ju cziledzesąt kaszëbsczich piesni. W 2012 rokù przëjachȏł z chùrã 
na pòlsczé Kaszëbë. Wëstąpilë òni midzë jinszima na Festiwalu Kaszëbsczich Filmów 
w Miszewkù. Prawie ten wëstãp pózni òkȏzȏł sã dëcht mòcnym pòdskacënkã do 
dalszich kaszëbsczich dzejaniów karna. W łżëkwiace i maju 2013 r. chùr wëstãpòwȏł 
w Ottawie, Filadelfii, Doylestown (Amerikańskȏ Czãstochòwa), Baltimore i czile 
jinszich znónëch mȏlach. Wszãdze spiéwȏł „Mòdłów zwón” o MB Swiónowsczi  
i jinszé sztëczczi. Bez to stȏł sã wiȏldżim promòtorã kaszëbiznë. Chùr zaspiéwȏł téż 
na Kashub Day 201317. W lëpińcu 2013 r. S. Dudalsczi pierszi rȏz òdwiedzył sank-
tuarium w Swiónowie. Czile miesãcy rëchli do Swiónowa przëbéł probòszcz parafii 
w kanadijsczim Wilnie, ks. Wòjcech Błach, chtëren òdprawił w sanktuarium mszã 
swiãtą w intencji swòjich parafianów. 

W dniach 19 i 20 lëpińca 2014 r. „Lëdowô nóta” zȏs przërëgnãła na Kaszëbë. Tą 
razą nȏpierszim célã béł wëstãp na òdpùsce. Chùr zaspiéwȏł sztërë piesnie ò Królewi 
Kaszëb w kaszëbsczim jãzëkù i jednã pò anielskù. Pòd kùńc mszë pòswiãcony òstȏł 
propòrc chùru, w chtërnégò westrzódkù je wizerënk Swiónowsczi Pani z nȏdpisã  
w òkòlim: „Matka Bòskô Swiónowskô Kaszëbskô Królewô”. Na rewersu je kanadijskȏ 
fana, a do te wsadzonȏ w niã pòlskȏ fana i nazwa chùru. No dzeło zrobiła Inga Mach 
z Mądrzechòwa kòl Bëtowa, a pòswiãcył nȏpierszi celebrans ùroczëznë bp Riszard 
Kasyna. Z propòrcã „Lëdowi Nótë” pòswiãconȏ téż òsta replika sztaturczi Kaszëbsczi 
Królewi, co szła pòtemù do kaplëczczi w Serakòjcach18. Dzys dnia propòrc towarzi 
chùrowi òb czas wȏżnëch wëstãpów w Kanadze abò USA. Wiedno wzbùdzywȏ 
zaczekawienié òdbiérców pòlonijny spiéwë. 

Rok pózni, w dniu 5 lëpińca 2015 r., w sanktuarium swiónowsczim bëła ùroczësto 
przekȏzónȏ replika Kaszëbsczi Królewi Kaszëbóm w Kanadze. Ta ùdba zrodza sã pò 
fejrowanim 150-ti roczëznë emigracji Kaszëbów do Kanadë. Żłobiznã zrobił Czesłȏw 
Birr z Mscëszéjc. Trafi òna do kòscoła NMP w Wilnie w mȏl donëchczasny repliczi 
MB Swiónowsczi, dlȏ jaczi mdze zbùdowónȏ ekstra kaplëczka w Parkù Spȏdkòwiznë 
w Wilnie (westrzódk wsë).

Nowȏ replika je darënkã Kaszëbów. Na rãce Davida Shulësta, chtëren przëjachȏł 
do Swiónowa z wnetka 20-òsobòwim karnã, przekȏzelë jã kùstosz sanktuarium  
E. Grzãdzëcczi, przédnik KPZ w Swiónowie Danuta Kòbiela, ùszłi przédnik KPZ 

17   E. Pryczkowski, Aktualny rozwój kultury kaszubskiej u Kaszubów w Kanadzie [w:] Biuletyn Rady  
Języka Kaszubskiego, Gduńsk 2013, ss. 255–265.

18   (jd), Przyjeżdża kaszubski chór z Kanady, „Gazeta Kartuska”, 15 lipca 2014. Téż: Międzynaro-
dowa chwała Królowej Kaszub, http://www.gazetakaszubska.pl/55470/miedzynarodowa-chwala-krolowej- 
-kaszub.
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Artur Jabłońsczi i Eùgeniusz Prëczkòwsczi – kòòrdinator sprawë. Kaszëbi zeza 
wiȏldżi wòdë nie ùkriwelë wzrëszeniégò pò dostanim tak wȏrtnégò darënkù. Dlȏ 
wnet wszëtczich bëła to pierszȏ gòscëna w tatczëznie starków. Wiele z nich jesz ni 
miało czëté, że w malinczim Swiónowie prawie mȏ swój mȏl Kaszëbskȏ Królewȏ. 
Niejedny so kùpilë òbrȏzeczczi z cëdowną sztaturką. Kaszëbi z Kanadë òdwdzãczëlë 
sã òbrazã z trzema kòscołama na Kaszëbach òntarijsczich. We westrzódkù midzë 
nima je wizerënk Kaszëbsczi Królewi, chtërna – jak stoji w nȏpisu na dole òbrazu  
– łączi wszëtczich tëch tam pòtómków kaszëbsczich emigrańtów. Òbrȏz ten zawisnął 
w krëchce swiónowsczi swiãtnicë. 

Swiȏdkama negò bëlnégò wëdarzeniégò bëłë delegacje trzech zdrëszonëch 
pòwiatów kartësczégò, tatrzańsczégò i łowicczégò na przodzy ze starostama: kar-
tësczim Janiną Kwieceń i łowicczim Krësztofã Figatã, a téż przédnikama radów 
pòwiatowëch w Kartuzach i Zakòpónym. Wiceprzédnik z Zakòpónégò Mateùsz 
Nãdza-Kùbińc òdczëtȏł pierszą lekcjã w góralsczi gwarze, zȏs drëgȏ – pòdobnie jak 
psalm – bëła w jãzëkù kaszëbsczim. Zȏs òrganista Mateùsz Biôłk snȏżo òdspiéwȏł 
piesnie pò kaszëbskù: „Kaszëbskȏ Królewȏ”, „Błogòsław młodim” i „Swiãti Janie 
Pawle”. Na replika cëdowny sztaturczi òsta pòswiãconȏ òb czas kaszëbsczégò 
òdpùstu, 19 lëpińca 2015 r., przez biskùpa diecezjalnégò Riszarda Kasynã. Dëcht 
przed tim biskùp wspòmniȏł, że Kaszëbi w Kanadze trzimają sã rodnëch tradicjów, 
a òsoblëwie kaszëbsczégò jãzëka19.

Wnetka, bò 2 séwnika ùkȏzȏł sã w Barry’s Bay zachtny articzel, co òpisywȏ ne 
wëdarzenia w Swiónowie i dalszé planë sparłãczoné z ùroczëznama wprowadzeniȏ 
do kòscoła darënkù Kaszëbów. Stoji w nim, że pò òdpùsce w Swiónowie wielné 
familie zrobiłë sobie òdjimczi z pòswiãconą repliką. Tim szëkã kaszëbsczé familie 
czerëją swòje mëslë do bracynów za wiȏlgą wòdã, a przëłącziwają sã do pòspólnégò 
darënkù. Nȏstarszą òsobą je 103-latnȏ Władisława Gòłąbk, chtërny òdjimk ze szta-
turką je ùwieczniony w artiklu. Do te je napisóné: Je to ekstra darënk òd parafianów  
z parafii Narodzeniégò Nȏswiãtszi Mariji Pannë w Swiónowie, gdze wësok na wȏłtȏrzu 
je òriginalnȏ sztaturka. Ta òsoblëwȏ ikòna parłãczi dwie parafie i ùmòcniwȏ mòst 
drëszbë midzë pòtómkama z tatczëznë i kaszëbską spòlëzną w Kanadze20. 

W séwnikù 2015 r. na plebanii w Wilnie zawisła pamiątkòwȏ tȏfla z wizerënkã 
Jana Pawła II i nȏdpisã w kaszëbsczim jãzëkù: „Na pamiątkã zéńdzeniȏ ù Królewi 
Kaszëb. Swiónowò, zélnik 2012 r.”. W górnym dzélëkù tȏflë je kòpia papiesczi dedika-
cji w słowach „Bòże pòmagȏj. Jan Paweł II”, chtërna je w mòdlëtewnikù Më trzimómë 

19   http://expresskaszubski.pl/kultura/2015/07/replika-figury-matki-boskiej-sianowskiej-dla-ka- 
szubow-w-kanadziie

20   J. Kashub (D. Shulist), From Europe to Canada’s Kaszebe, „The Valley Gazette”, September 2’ 
2015. Nen wëjimk w òriginale wëzdrzi tak: This very special gift is from all the parishioners from the 
Parish of the Nativity of Mary in Sianowo, where the original Icon is on display high above their altar in 
their Church. This very special Kashubian Icon will connect the two parishes together and will strengthen 
our strong bridge of friendship between our ancestors’ homeland and Canada’s Kashubian communities.
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z Bògã. Tȏfla je dzełã Léòna Czerwińsczégò z Dólnëch Kawlów. Ùwieczniwȏ bëcé 
ks. Wòjcecha Błacha w swiónowsczim sanktuarium w zélnikù 2012 r. i òdprawienié 
swiãti mszë przed ławelnicą Kaszëbsczi Królewi w intencji Kaszëbów w Kanadze. 
Ks. W. Błach pòdarowȏł nã tȏflã czej òdchȏdȏł z parafii na zȏczątkù séwnika 2015 r. 
Na jegò mȏl przëszedł ks. Jan Wądołowsczi, chtëren òb czas pierszi mszë przerzekł 
pò kaszëbskù i wspòmniȏł ò kùlce Królewi Kaszëb w Swiónowie21. 

W USA zòrganizowóny kùlt MB Swiónowsczi jistniȏł do kùńca XX wiekù  
w pòwiece Jackson stanu Machigan, w nordowim dzélu USA, gdze mieszkȏ dosc tëli 
emigrańtów z przełómaniégò XIX i XX wiekù z òkòlégò Swiónowa i Mirochòwa. 
Dzãka robòcoscë emigrańcë doprzëszlë do bëlnëch gòspòdarczich wëprzédnieniów. 
Nȏstarszi jesz znelë kaszëbsczi jãzëk. Przez cziledzesąt lat rëchtowelë séwnikòwi 
òdpùst Matczi Bòsczi Swiónowsczi. Pò nim bëłë zéńdzenia, na jaczich wspòminóny 
béł dȏwny krȏj i jadłé bëłë mȏltëchë z kaszëbsczi kùchni. 

Na zȏczątkù lat 80-tëch XX wiekù béł ù nich ks. prałat Francëszk Grëcza, chtëren 
òdprawił mszã swiãtą òdpùstową w czasu, czej òdbiwȏł sã w Swiónowie òdpùst. Téż 
ks. Rafał Grzondzel, znóny ksądz ò sląsczich kòrzeniach, co robił westrzód Kaszëbów 
w Kanadze, òdprawił tam mszã swiãtą na tczã Swiónowsczi Pani22. Szkòda leno, 
że trzecé pòkòlenié emigrańtów ju nie trzimie sã kaszëbsczégò jãzëka. Razã z nim 
zadżinãłë dȏwné zwëczi, w tim kùlt Kaszëbsczi Królewi. Leno w chëczach Alfónksa 
Bladowsczégò, ùrodzonégò w 1925 r. w Mirochòwie, òstało jesz czile wizerënków 
Królewi Kaszëb. 

                         Aùtor z Alfónksã Bladowsczim. Òdjimk ze zbiérów aùtora.

21   Wiadło òd Davida Shulësta z Kanadë.
22   A. Bladowski, Kaszubi w Jackson Michigan, „Pomerania”, nr 10/1996, s.62. Téż: E. Pryczkow-

ski, Od Królowej Kaszub do Jackson, „Dziennik Bałtycki”, 21–22.09.2013.
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Przez lata béł òn jednym z nȏpierszich ùdbòdȏwców kaszëbsczich dzejaniów,  
w tim òdpùstów MB Swiónowsczi. Je òstatnym emigrańtã, co rozmieje gadac pò 
kaszëbskù. Razã z nim ùstóną czësto wszelejaczé znaczi kaszëbskòscë i kùltu Kaszëb-
sczi Królewi w stanie Michigan, USA23.

23   W séwnikù 2014 r. aùtor artikla gòscył w chëczach Alfónksa Bladowsczégò w Jackson, USA.



Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Dzysdniowi szkólny kaszëbsczégò jãzëka  
– jiwrë i mòżebnotë

Dëcht w kòżdim nôùkòwim artiklu ò znankach dzysdniowégò szkólnégò jidze nalezc 
– òkróm wiele jinszich òpisënków – zdania ò kòniecznoscë bëlnégò meritoricznégò 
przërëchtowaniô do ùczbë kònkretnégò przedmiotu. Przëkładowò Małgòrzãta Tãcza 
ùwôżô w ti sprawie, że Szkólny to warkòwô specjalnota, przënôleżno przërëchtowóny 
méster do prowadzeniô didakticzno-wëchòwawczi robòtë w òswiatowò-wëchòwaw-
czich placówkach. Zôs Anna Kùla wëpòwiedza sã tak: Szkólny to je człowiek ò nie-
wzrëszonëch reglach i szeroczim widnikù. To jednostka, co wësok niese pòsłaniznã 
méstrã i drëszno pòdpòrządkòwùje sebie pòdòpiecznym. To ùczałi w swòji specjal-
noscë i wiôldżi znajôrz młodzëznë. Mô klôr môg, starowno planëje swòje dzejanié 
na spòdlim nôùkòwi wiédzë i prakticzi, a przë tim szczeri i spòntaniczny w swòjich 
òdrëchach. Pòtrafi wëwôżëc, co je dobré, a co lëché. Bògatô, fùlwôrtnô òsobòwòsc, 
ale téż człowiek, co całim swòjim pùblicznym jak i priwatnym żëcym – dôwô przëkłôd 
wëchòwawczich cnót. 

Te i jinszé òpisënczi tëczącé sã tegò tématu pòdobnie gôdają ò sprawie merito-
ricznégò przërëchtowaniô szkólnégò. Je to czësto zrozmiałé. Czë równak tak je pò 
prôwdze w praktice? Kò gwës bë miało bëc, leno że nié wiedno tak je. Zarô nachôdô 
mësla, że meritoriczné przërëchtowanié zanôlégô przede wszëtczim òd samégò szkól-
négò. Taczi òbsądzënk je w szerszim òbjimie prôwdzëwi. Dzysdniowi szkólny mô 
na ògle nieògrańczoné mòżebnotë rozszérzwianiô swòji wiédzë na òdpòwiednëch 
ùczebniach. Żelë to je pòtrzébné, tej mòże pòdjëmac decyzje ò dalszim doùcziwanim 
sã pòdiplomòwim. W tim nôbarżi decydëją włôsné predispòzycje i wiédza szkólnégò, 
téż subiektiwnô òcena swòjich ùmiejãtnosców i òbiektiwnô òcena wëpòwiôdónô przez 
òdpòwiedné karna ewaluacyjné. Wiôldżi znaczënk mô tu emòcjonalné wprzëgniãcé 
szkólnégò w wëkònywóny wark. Aktiwnô, dinamicznô pòstawa, szczerô chãc prze-
kazywaniô maksymalno wiele wiédzë, bãdze gwës pòdskôca szkólnégò do zwëska-
niô pòsobnëch ùmiejãtosców. Chòdzy tu téż – a mòże nawetka przede wszëtczim  
– ò aùtoedukacjã prowadzoną w chëczach, westrzód drëchów pòdjimającëch pòdobné 
pedagògiczné zgrôwë, w pòzarządowëch òrganizacjach, co sã włącziwają w ùczebné 
dzejanié, czë jinszich, np. w kòscelnëch strzodowiszczach. Te wszedné rëmë dôwają 
zachtné mòżnoscë zgłãbiwaniô wiédzë, tak z òbjimie ùczonëch przedmiotów, jak  
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i metodologii jich ùczbë, a téż wëchòwawczi pòstawë szkólnégò w szkòle. Òd òsobisti 
chãcë i mòtiwacji szkólnégò zanôlégô nôbarżi wiele òn bãdze chcôł z nich zwëskac. 

Równak są pedagògiczné rëmë sparłãczoné z nowima ùczebnyma procesama,  
a w jaczich chòcbële na samim zôczątkù, szkólny mô ògrańczoné mòżnoscë. Taczé 
dzejania më widzymë w pòmòrsczim wòjewództwie w òbjimie ùczeniô jedurnégò 
regionalnégò jãzëka w Pòlsce, jaczim je kaszëbsczi jãzëk. Proces nen warô ju bez 
wiertel wiekù. Dërch nachôdô na wiôldżé procëmnotë, a w jich przedërchëwanim 
prawie że ni ma widzec rezultatów. Ta sprawa wëmôgô gruńtownëch dzejaniów  
i badérowaniów. W tim tu artiklu jô chcã le wskazac na mùszebnotã zaczãcô pòwôżny 
diskùsji w tim témace, a pòdac czile przëkładów dzysdniowi diskriminacji kaszëb-
sczégò jãzëka i do te jesz pòstawic tézë, chtërnëch pòcwierdzenié abò òdrzucenié 
pòwinno nastąpic òb czas dalszi diskùsji. Sprawa pòwszechny ùczbë kaszëbsczégò 
jãzëka je fùndamentalnô dlô jistnieniô negò jãzëka w przińdnoce. Żelë dali nen témat 
bãdze spichóny, tej òstałë le jesz dwa pòkòlenia do całownégò zadżiniãcô rodny mòwë. 

Ùczbã kaszëbsczégò jãzëka zaczãtô bëła w 1991 rokù w malinczi Szkòle Spòdlecz-
ny na Głodnicë w wejrowsczim krézu, chtërna fùnkcjonëje do dzys. Ju pò rokù zaczãło 
dzejanié Kaszëbsczé Liceùm Òglowòsztôłcącé w Brusach. Tej wnet rëszëłë pòsobné 
szkòłë z ùczbą rodnégò jãzëka ti zemi. Bëłë to szkòłë w taczich môlëznach, jak: Rąb 
(kartësczi kréz), Strzépcz (wejrowsczi), Mòjsz (kartësczi), Przëmùszewò (chòjnicczi) 
i jinszé. Do szkólnëch pionierów w ti gałãzë przënôlégają midzë jinszima: Witold 
Bòbrowsczi, Jaromira Labùdda, Maria Kraùza, Wanda Lew-Czedrowskô i Felicja 
Baska-Bòrzëszkòwskô. Pòczątczi ti ùczbë bëłë baro drãdżé z wiele pòwòdów. Kò 
felowało òsoblëwie programòwi pòdstawë, ùczbòwników, jaczigòkòlwiek meritoricz-
négò wspiarcégò. Baro grãdzëło w ti ùczbie dialektalné zróżnicowanié kaszëbiznë. 
Do te na zôczątkù lat 90. ùszłégò wiekù dérowa baro żëwòtnô spiérka nad normama 
kaszëbsczégò pisënkù. Te zrozmiałé procëmnotë nikwia swiąda pòtrzebë zachòwaniô 
kaszëbsczégò jãzëka, chtëren przez dzesątczi minionëch lat béł ùstëgòwóny do ne 
stãpnia, że wnet czësto òstôł przerwóny pòkòleniowi przekôz. Ju tej rosła swiąda, 
że ùczba kaszëbsczégò dôwô bezcenną, a w skalë kraju niepòwtôrzalną, leżnotã do 
zapòznaniô ùcznia z jegò włôsnym regionã. Nen jãzëk béł nosnikã trescë, co bëłë 
depòzytã fùndamentalnëch wôrtnotów dlô wësztôłceniô mentalnoscë młodëch Kaszë-
bów. Ùdôżniwôł regionalną jiwernotã na spòdlim wëniosłëch ze szkòłë, to znaczi 
pòddwignionëch do randżi òficjalnëch, kùlturowëch kòmpetencji w jich szeroczim 
òglowòlëdzczim òbjimie. 

Wiôldżé wspiarcé ùczbë kaszëbsczégò jãzëka płënãło òd strzodowiska Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Do pòmòcë sã włączëłë kaszëbsczé media, òsoblëwie 
pòwstałi w 1990 rokù, telewizyjny program „Rodnô Zemia”, jaczi miôł ògromną 
pòpùlarnosc w regionie. Na przełómanim XX i XXI wiekù co tidzéń òbzérało gò kòl 
150 tësący lëdzy. Wszëtkò to sprawiło, że proces ùczbë kaszëbsczégò jãzëka baro sã 
rozwijôł. Włącziwelë sã pòsobny szkólny. W 1996 rokù doszło do ùgòdë w sprawie 
kaszëbsczégò pisënkù. Pòjôwiało sã corôz wicy wëdôwiznów w bëlnym pisënkù.  
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W 2000 rokù ùkôzôł sã pierszi kaszëbsczi elementôrz. W pòsobnëch latach pòwstô- 
wałë nastãpné ùczbòwniczi do kaszëbsczégò. Na tim pòlù KPZ mô baro brzadné  
dobëca. 

Przełómòwim sztótã bëło przëjãcé przez pòlsczi parlament „Ùstawë z dnia 6 stëcz-
nika 2005 rokù ò nôrodnëch i etnicznëch miészëznach i jãzëkù regionlanym (Dz.U.  
z 2005 roku Nr. 17, poz. 14)”. Na ùstawa sankcjonëje jãzëkòwi status kaszëbiznë, 
jakno jedurnégò regionalnégò jãzëka w Pòlsce i wërôżô pòtrzebã i warënczi jegò za-
chòwaniô. Zgódno z tą ùstawą kaszëbsczi jãzëk pòdlégô dëchtowny òchronie, jakno 
dobro kùlturowé i historiczné naszégò kraju i Eùropë. Òd tegò sztótu dëtkòwienié ùczbë 
jãzëka kaszëbsczégò w szkòle stało sã państwòwim òbrzészkã. Ten aspekt baro mòcno 
zmienił mëszlenié samòrządów, na terenie jaczich òdbiwa sã ùczba regionalnégò jãzëka. 
Szamòrządë zaczãłë dostawac wërazno wikszą òswiatową subwencjã. Nen fakt sprôwiô, 
że corôz wicy samòrządowim ùrzãdownikóm zanôlégô, żebë na jich terenie zaczënac 
taką ùczbã. Òstateczno lëczba ùczącëch sã kaszëbsczégò jãzëka wzrosła przed dzesãc 
lat òd tësąc ùczniów w 2005 rokù do kòl 20 tësący i dali drawò rosce. 

Z tim pòzytiwnym procesã parłãczi sã wiele problemów. Przede wszëtczim nót 
dostosowac ùczebny system do pòtrzebów ùcznia. Brëkòwónëch je corôz wicy ùcz-
bòwników i jinszich edukacyjnëch pòmòców. Sami szkólny w przeprowadzony ankece 
w ramach programù „Watchdog na Kaszëbach” rzeklë w 2011 r., że nôwikszą bariérą 
je (dlô 83,3%) felënk abò za mało didakticznëch pòmòców do ùczbë kaszëbsczégò 
jãzëka, a téż dëtkòwé bariérë (dlô 58,3%), co są w szkòle. Wôżną bariérą (pòdług 
56,3% badérowónëch) je nieprecyzyjno òkreslonô metodika ùczbë kaszëbsczégò jãzëka 
i logisticzné zatôrczczi w ùkłôdanim planu zajãców, tak żebë kòżdémù ùczniowi pa-
sowałë gòdzënë, w jaczich sã òdbiwają lekcje (52,1%). Wnetka 20 % badérowónëch 
wskôzało na słabò rozwiti system doùczebny szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka abò jegò 
felënk. Westrzód òtemkłëch wëpòwiescy nôczãscy bëło wskôzywóné na marny przekôz 
wiadłów do direkcji szkòłë co do mòżnoscë wprowôdzaniô ùczbë kaszëbsczégò jãzëka 
w szkòle, ji nieznajemnotã prawnégò spòdlégò i wiôlgą òstróżnosc w ti sprawie,  
a tej-sej niechãc. 

Kò to prawie je òbrzészk direktorów szkòłów narządzëc ùczbã, czej takô pòtrzeba 
wërażonô przez starszich dzecy sã pòjawi. Do te òni mùszą stwòrzëc przënôleżné 
warënczi do ti ùczbë. Jaknoże je to nadòbrzészkòwi przedmiot tej dërch są rozmajité 
procëmnoscë z dopasowanim tidzeniowégò programù ùczbów dlô chãtnëch ùczniów, 
co chcą chòdzëc na kaszëbsczi, a co są z rozmajitëch klas. Prôwdac na to wskôzało cos 
le nad pòłowã anketowónëch, równak z bespòstrzédnëch rozmòwów wëdôwô sã, że 
je to ò wiele barżi pòwôżny jiwer. Nastãpnym – na gwës nôwikszim problemã (chòc 
wëpòwiedzónym le przez 20% pitónëch) – je felënk bëlno wëùczonëch szkólnëch tegò 
jãzëka, a òsoblëwie brak wòlë cygłégò doùcziwaniô sã szkólnëch, co ju mają na stałé 
abò timczasowé cedle. Kò dzysdniowi szkólny doch sami nigdë nie chòdzëlë na ùczbë 
jãzëka kaszëbsczégò, czej bëlë w szkòle. Kòżdi tej mùszi pò swòjémù ùdostac przënô-
leżną wiédzã na rëchtowónëch kùrsach pedagògicznëch. Jich nôpierszim òrganizatorã 
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je Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié wespół z Gduńsczim Ùniwersytetã i Akademią 
Pòmòrską w Słëpskù. W to dzejanié włącziwają sã institucje pòwiatowé cygłi edukacji 
i rozmajité pòzarządowé òrganizacje, co parłãczą szkólnëch regionalistów. 

Przikré je, ale nen proces doùcziwaniô szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka je baro 
zapòzdzałi pòdług pòtrzebów, jaczé wëchôdają z dzejaniégò państwa i samòrządów. 
Jesz gòrszé je to, że baro wiôlgô je różnica princypiów wërôżónëch przez samòrządë, 
a institucje sztôłcącé szkólnëch. Institucje ne dbadzą ò òdpòwiedną niwiznã ùczbë, 
pòdskôcają szkólnëch do samòdzelnégò zgłãbiwaniô wiédzë w tim òbjimie, zôs wik-
szoscë samòrządów chòdzy przede wszëtczim ò wëdostôwanié subwencji, chtërnã 
mògą przeznaczac na włôsné inwesticyjné zgrôwë. W taczich jeleżnoscach prioritetã 
je samò ùczenié w szkòłach, jegò niwizna zôs je sprawą pòslédną. Z tegò téż wëchôdô 
słabô mòtiwacjô, co wëpłiwô z nôniższich (to je téż nôblëższich) samòrządowëch 
szczeblów, czerowónô do szkólnëch, a nastawionô na pòtrzebã jich doùcziwaniô. 
Na te sprawë wskôzywają téż wniosczi scwierdzoné w ramach projektu „Watchdog 
na Kaszëbach”, w jaczich je pòdóné, że jednym z nôpòwôżniészich jiwrów je felënk 
wëstarcziwający transparentnoscë pòdzélu dëtków w bùdżetach samòrządów midzë 
prowadzoné przez nie szkòłë. W tim wëpôdkù nôwicy zanôlégô òd òrganu, co sta-
nowi jednostczi samòrządzënë (radë gminë, radë pòwiatu), chtërne ùchwôliwają 
bùdżet, i òrganu wëkònawczégò (wójta, bùrméstra, prezydenta, zarządu pòwiatu), 
co òdpòwiôdô za jegò wëkònanié. Drãdżé je stwòrzenié ùniwersalnégò algòritmù 
pòdzélu strzódków midzë szkòłë, chtëren bë òbligòwôł np. narôz w pôrã gminach. 
Tej przënôlégô manowac, żebë gminë czë pòwiatë wprowôdzałë na swòjim terenie 
lokalné algòritmë, jaczé bë dëtkòwno chãcëłë szkòłë i òswiatowé placówczi do roz-
szérzwianiô swòji òfertë ùczbòwny, w tim ò zajãca, co służą zachòwaniémù i roz-
wijowi kaszëbsczégò jãzëka. To bë pòdskôcało aktiwné szkòłowé strzodowiszcza ze 
starszima, szkólnyma i òsoblëwie direktorama do wprowôdzaniô ùczbë kaszëbsczégò 
jãzëka. Felënk w wiele gminach klôr reglów pòdzélu strzódków na òswiatã gwësno 
nie pòdskacywô tëch strzodowisków do aktiwnoscë. 

Na skùtk taczégò dzejaniô lokalnëch samòrządów efektiwnosc procesu wlôżaniô 
kaszëbiznë do szkòłów, jak donëchczôs, mierzonô le je w dwigającëch sã lëczbach. 
Wiele słabi wëzdrzi niwizna ti ùczbë, chòcôż i na ti plaskawiznie dô sã wëmerkac 
jaczis brzôd, co wëchôdô równak nôbarżi z ambicji i ùmiejãtnosców pòjedincznëch 
szkólnëch òddónëch do òstatka kaszëbsczi deji regionalny. 

Nôwikszą słabòtą szkólnëch kaszëbsczégò je nisczi stón znajemnoscë kaszëbsczé-
gò pisënkù, wiele razy dëcht malinczi. Żelë znajemnota jãzëka (tikô to sã głównie 
równak lokalnëch dialektalnëch ôrtów, a nié standardowi kaszëbiznë) mają òni wë-
niosłé z rodzynnëch chëczi, to lëteracczi jãzëk mùszą pòznawac na pòdiplomòwëch 
studiach abò na rozmajitégò zortu kùrsach czë przez aùtoedukacjã. Z nieznajemnotë 
pisënkù wëchôdô felënk szerszi wiédzë ò lëteraturze regionu, co w nastãpstwie baro 
ògrańcziwô òbjim pòznôwónëch na ùczbach trescy. Wiele razy ùczniowie pòznôwają 
leno kùlturã regionu i bùdownie Kaszëb. To je dëcht za mało, żebë ùdostawac nôleżné  
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ùczbòwné skùtczi i żebë dzecë mògłë na nowò jãdrzno gadac w jãzëkù swòjich star-
ków. Równak biwô i tak, że dlô niechtërnëch szkòłów nawetka i taczi òbjim ùczbë 
nie je do òsygniãcô. Kò są znóné negatiwné przëtrôfczi rządców gminów, chtërny 
fùl gôrzcama bierzą subwencje na kaszëbsczi jãzëk, wëdôwają te dëtczi na jinszé 
zgrôwë, zôs na òpłacenié aùtokaru w ramach wanodżi z kaszëbsczégò nie dadzą 
dëtków. Tak samò je żlë chòdzy ò didakticzné pòmòcë w pòstacji kaszëbsczich ksąż-
ków lëteracczich, spiéwników, platków CD. Te sprawë wëmôgają pòdjimniãcô barżi 
gruńtownëch badérowaniów. Wëniczi mògą sã òkazac pòrôżającé. Dzejanié rządców, 
téż niechtërnëch direktorów szkòłów, mòżna nazwac mionã neòdiskriminacji kaszëb-
sczégò jãzëka. Przikré je, ale colemało tą razą sami Kaszëbi stoją pò òbù stronach: 
diskriminowónëch i diskriminëjącëch. 

To zjawiszcze mòże téż dozdrzec westrzód szkòłowi spòlëznë. Nawetka żelë 
szkólny kaszëbsczégò je bëlno przërëchtowóny do swòji rolë, tej-sej napòtikô na 
drãgòtë ze stronë jinszich szkólnëch, chtërny wëznacziwają słabszim ùcznióm gòdzënë 
pòprôwków sprawdzanów na czas, czej prawie są ùczbë kaszëbsczégò. Ùczniowie 
chcą pòprawic stãpiéń z nieùdónégò sprawdzanu i proszą tej szkólnégò kaszëbsczégò 
ò zwòlnienié, a nen wenerëjącë jich wòlã dobrowòlnégò chòdzeniô na ùczbë rodny 
mòwë, ni mô za baro jinszi mòżnoscë, le dozwalac na tegò ôrtu prakticzi. Pòsobną 
drãgòtą je cygłé ùstôwianié gòdzënów kaszëbsczégò na kùńcu dniowëch programów 
lekcyjnëch. Szkòłownicë, co chòdzą na kaszëbsczi, mają tej pòczëcé sztrôfë, chòc 
barżi bë mòglë òni żdac na nôdgrodã za swòjã dodôwkòwą robòtã. Apartną sprawą je 
negatiwny cësk ùczniów, co nie chòdzą na kaszëbsczi, brewiter pòdsztrichiwającëch 
swòjã zgardã wedle tegò jãzëka, na skùtk czegò ùczniowie, co sã gò ùczą, tracą chwat, 
jaż kùreszce pòdjimają próbë rezygnacji z tëch lekcji. Temù mòże wësënąc tézã, że 
dobrowòlnota ùczbë kaszëbsczégò jãzëka przënôszô baro môłé rezultatë, czasama 
nawetka wpłiwô negatiwno na pòdińdzenié ùczniów do rodny mòwë. Jedurnym 
rozëmnym rozwiązanim w przińdnoce, żelë chcemë pòwôżno i z òptimizmã zdrzec 
na zachòwanié i rozwij kaszëbsczégò jãzëka, je wprowadzenié òbrzészkòwi ùczbë 
tegò jãzëka na mòdło sprawdzony prakticzi w regionie frizyjsczim (Hòlandiô) czë 
w Katalónii (Szpańskô).

Pòzytiwnym zwiestnikã bëlnégò czerënkù dzejaniégò je pòwstanié w 2014 rokù 
Etnofilologii Kaszëbsczi na Gduńsczim Ùniwersytece. Zaczekawienié studiama – jak 
donëchczôs – je słabé, chòc tak wiôldżé felënczi są w przërëchtowanim szkólnëch co 
ju ùczą tegò jãzëka w szkòłach. Ùczenié to nôczãscy òdbiwô sã na spòdlim certifikatu 
wëdôwónégò przez kòmisjã pòwòłóną przez KPZ, co òceniwô znajemnotã jãzëka. 
Szkólny dostôwają certifikatë warënkòwò na rok czë trzë lata z zastrzegą, że w tim 
czasu mają zrobic pòdiplomòwé studia. Wëkònanié tegò warënkù równak trôfiô na 
pòwôżné problemë. 

Wiôlgô je pòtrzeba dëcht natëchstopach wzmòcnic proces ùczbë szkólnëch 
kaszëbsczégò jãzëka. Ten proces bë miôł bëc prowadzony na wiele plaskawiznach. 
Przede wszëtczim na akademicczi niwiznie. Równak i tam – chòc je robioné dosc 



210   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2015

wiele – dërch za mało je bëlnëch lektorów kaszëbsczégò jãzëka. Corôz mòcniészim 
wspiarcym dlô akademicczich dzejaniów je pòwstałô w 2007 rokù Radzëzna Kaszëb-
sczégò Jãzëka, chtërna brzątwi nôlepszich specjalistów z ti gałãzë i krok pò krokù 
ùsôdzô òrtograficzné niuanse kaszëbsczégò jãzëka. Dzãka swòjémù aùtoritetowi RKJ 
zacwierdzywô regle standardowi kaszëbiznë, chtërne są òbrzészkòwé dlô szkólnëch 
w jich edukacyjny robòce. Rada je zbrzątwionô z akademicczich szkólnëch, pisa-
rzów, dzénnikarzów i wëróżniającëch sã szkólnëch kaszëbsczégò. Òni téż czãsto są 
sparłãczony z òrganizacjama i institucjama, co mają w òbjimie swòjégò dzejaniégò 
cygłą edukacjã. Są to przëkładowò Centra Inicjatiw Edukacyjnëch. Ta plaskawizna 
dosztôłcaniô je téż atrakcyjnô i wôżnô dlô szkólnëch. Na gwës je równak barżi dostãp-
nô, temù samòrządë i direktorzë szkòłów bë mielë w òsoblëwi spòsób mòtiwòwac te 
jednostczi do prowadzeniô zajãców. Nen pòdskacënk mùszi bëc sczerowóny równo 
mòcno w stronã szkólnëch, co chcą pòdjëmac szkòlenié. Czekawim zwiestnikã taczich 
zajãców bëłë dwa bez 30-gòdzynné kùrsë prowadzoné w Kartuzach w gromicznikù 
i czerwińcu 2015 rokù. Jedną z òsmënôsce słëchińcków bëła szkólna z Dzerzązna 
Teresa Bronk, chtërna pò kùrsu napisa w bëlnym pisënkù, że: Jô jem baro zadowòlonô 
z kùrsu. Jô so pòùkłôda pòsobicą wiadła ò pisënkù pò kaszëbskù. Przë ti leżnoscë 
jô so pòwtórza gramatikã [...]. Ùwôżóm, że taczich kùrsów pòwinno bëc wiele wicy. 
Kùrs jãzëka kaszëbsczégò sparłãczony je z mòją robòtą. Wiôlgą wôrtnotą je to, że sã 
mòżemë pòtkac na taczim kùrsu. 

W planach są ju pòsobné edicje. Zgłôszają sã chãtny szkólny, co chcą zgłãbic 
krëjamnotë kaszëbsczégò pisënkù, a téż ùdostac kąsk wiédzë ò historii regionu. Òd 
2013 rokù szkòłë, co prowadzą ùczbã kaszëbsczégò, mùszą téż kònieczno prowa-
dzëc jednã gòdzënã na tidzéń nowégò przedmiotu „Włôsnô historia i kùltura”. To 
nakłôdô na szkólnëch òbrzészk dalszégò zwëskiwaniô wiédzë. Dzejanié szkólnëch 
kaszëbsczégò jãzëka je pioniersczé i parłãczi sã z misją zachòwaniô tegò jãzëka dlô 
przińdnëch pòkòleniów. Ti, co są barżi tegò swiądny, òdnôszają téż wiôldżé sukcesë, 
a jich robòta-misjô stôwô sã dlô nich zdrzódłã òsoblëwi satisfakcji. 
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Bòżena Ùgòwskô

Lëteracczé fascynacje Jana Zbrzëcë  
w dokazu W stolëcë chmùrników

Pòczątk łżëkwiata 2015 roku rozpòczął sã dëbeltową żałobną kartą. Jednégò dnia 
– 2 łżëkwiata – swiat kaszëbsczi hùmanisticzi i lëteraturë stracył dwùch widzałëch 
ùsôdzców, titanów robòtë na kaszëbsczi niwie, a równak, tak jak szërok w swiece 
znóné bëłë nôzwëska Jerzégò Trédra i Stanisława Pestczi (Jana Zbrzëcë), tak wcyg 
małô je wiédzô ò jich dokazach i ùtwórstwie. W tim referace chcã kąsk przëbliżëc 
pòstac skrómnégò ùtwórcë znad Zbrzëcë, chtërën wëniósł kaszëbską lëteraturã na 
wëżawë miarë XXI wiekù. 

Òstatny dokôz Stanisława Pestczi – W stolëcë chmùrników, chòc baro żëczlëwò 
przëjãti przez kritikã, chùtkò òkrił sã pichã bibliotecznëch pòlëców i tak pò prôwdze 
nie doczekôł sã wmiklëwégò òpracowaniô. Gwësno, drãgòtą mòże w tim przëpôdkù 
bëc nié leno złożonosc i wielewątkòwòsc „akwarelów” – taczim titułã zaczinają sã 
wszëtczé rozdzéle zbiéru esejów-repòrtażów, ale téż ôrt narracji, tak aùtorsczi, jak 
i pamiãtnikarsczi, jaczé pisôrz swòbódno midzë sobą przeplôtô, cobë czëtińcóm 
pòdrobno zaprezentowac amerikańską metropòliã, ji widzałosc, ùpôdk i pòdnôszanié 
sã z rëjinów pò atakù na World Trade Center. I pewno nie doszłobë do pòwstaniô 
ti ksążczi, czejbë nié tragedny dzéń 11 séwnika 2001 r., chtërnégò aùtór béł naòcz-
nym swiôdkã, bò prawie w nym czasu przebiwôł w Nowim Jorkù niedalek môla 
zamachù. Sama ksążka pòwstôwa długò, bez mała 10 lat Pestka przeléwôł na papiór 
przechòwiwóné w pamiãcë òbrazë. Bez te lata szukôł téż w lëteraturze zrozmieniô 
pòsobicë zdarzeniów, co miałë tak dramaticzny wëzwãk. Ju òb czas bëtnoscë w Nowim 
Jorkù ùlubionym i nôczãszczi òdwiedzywónym môlã béł ksãgarniano-wëdôwizno-
wi kómpleks Barnes & Noble, gdze przë stoliczkù w kawnicë wczëtiwôł sã nié le  
w historiã kòlonizacji nowò òdkrëtégò kòntinentu i jegò rozwiju, ale téż zazérôł do 
dokazów wielënë rozmajitëch runitów, pòétów, pùblicystów, a nawetka kąsk przekãsno 
pòstrzégónëch wizjonérów, chtërnëch przepòwiednie pò „czôrnym wtórkù” nabrałë 
nowëch znaczeniów. Wiele razy, i to dosc szerok, òdnôszô sã do fùturisticznëch 
wëwòdów amerikańsczégò pòlitologa Samùela Hùntingtona, „przepòwiôdającégò, 
że jesmë krótkò przed niezatrzimóną wòjną dwùch cywilizacjów – islamù ze swiatã 
zôchòdu”1, òpisónëch w ksążce The Clash of Civilizations. Ùczałi niedługò rëchli, 

1   J. Zbrzyca, W stolëcë chmùrników, Gduńsk 2011. s. 54.
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w 1996 r., przestrzégôł, że przińdné bòje mdą sã rozgriwałë nié pòmidzë nôrodama, 
ale cywilizacjama, a òsoblëwò wskôzywôł na zagróżbã wòjnë cywilizacji Zôpadu  
z islamã (s. 136,146,180–181). 

Baro charakteristiczné, żelë ò to jidze, ò samò meritum, mòże bëc òbrôzk na 
bùtnowi stronie ksążczi amerikańsczégò ùtwórcë. Òkò zatrzëmiwô sã na trzë-
dzélowim malënkù: z jedny stronë przepiãkné kòlumnowé arkadë, gwës dzél 
pësznégò meczetu; z drëdżi stronë téż pòtãżné kòlumnë w kòrincczim sztélu, 
chtërne dwigałë dak swiątnicë. We westrzódkù wiôldżi mùr chińsczi, jaczi miôł 
chrónic przed nańdzenim wrodżich nomadów. Za symbòlama tegò architekt-
négò kùńsztu krëją sã trzë pòrządczi cywilizacyjné. Midzë dwùma mòcôrzama 
- Zôchòdã, chtërnégò drżéniã je Eùropa i Amerika, a swiatã islamù, mòże duńc 
do krachù, do strzasniãcô sã. Zôs Chinë wcyg są niewëzgòdłim sfinksã2.

S. Pestka, chòc w spòsobie òpisywaniô faktów, badérowaniô wielewëmiarowi  
i złożony historiczny jawernotë, jaką zamierził so nazwac i „sfabùlarizowac”, przë 
zachòwanim prawie kronikarsczi chronologii zdarzeniów, to równak nijak nie sztelëje 
sã na bëcé historikã. Je ùczestniczącym òbserwatorã, a faktë przedstôwiô jakno òbrazë, 
chtërnëch je swiôdkã. A chòc spòtkôł sã z nôwiãkszą zbrodnią i nieszczescym pòczątkù 
XXI wiekù i òstro nazéwô je „bestijnictwã”, czej próbùje doprzińc „z jaczich to jaski-
niów wëlezlë ti, co w bestijnictwie przescygnãlë miticznëch Danaów?”3, to równak  
w żóden spòsób nie wëstôwiô swòjich òcenów czë òbsądów. Mô barżi starã, żebë szu-
kac zrozmieniô i wëjasnieniô przeżiwóny tragedie, i ju òb czas bëtnoscë na zôpadny 
półkùglë, jak téż pò przëjachanim nazôd do kraju wiôldżi bôczënk kładze na zdobiwanié 
wiadë ò islamie i ewòluòwanim ti religii òd bronieniô włôsny wiarë w czerënkù nie-
zgarë i biôtczi nié leno z procëmnikama, ale ze wszëtczima ùznónyma za niewiérnëch. 
Swòjã narracjã dokùmentëje historicznyma wiadłama i realisticznyma pòstacjama, 
jak chòcbë czej szukô zdrzódłów rodzącégò sã religijnégò spòru, przesztôłcającégò sã  
w islamską swiãtą wòjnã, wërażiwającą sã bezùstôwną biôtką, pòczi na całim swiece 
nie òstónie zaprowadzony islam (dżihad, jaczégò wëpełnienim bëła krucjata Òsamë 
bin Ladena i czerowóny przez niegò Al-Kaidë, s. 133–152, 175–188), dochôdô jaż do 
strzédnowiecznégò lirika Dżalala ad-Din Rumiégò, mùzułmańsczégò dëchòwnégò, 
ùtwórcë zôkònu wirëjącëch derwiszów, ale nade wszëtkò ùznónégò za lubòtnika miru 
i w swòjim ùtwórstwie wësłôwiającégò mir płënący z islamù (s. 189-192).

Przëwòłôjmë tedë òpiniã ò Rumim, chtëren ùrodzył sã w 1207 rokù, jednégò  
z XV – stalatnëch klasyków persczi piesniodzejiznë: „nie béł òn prorokã, ale 
zdzejôł swiãtą ksãgã”. Czëtińcë ti ksãdżi przëznôwelë, że Masnawi òtmikô 

2   Tamże, s. 136.
3   Tamże, s. 108.
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archanielsczé stegnë. Kùńsztownoscą ti pòezje, głãbią dëchòwëch prôwdów 
Rumiégò òczarzony béł J. W. Goethe. Równak nôbarżi w strzédnëch stala-
tach rechòwałë sã głosë tëch wëznôwców islamù, chtërny tak wësok stôwielë 
arcëdokôz Masnawi, że przërównywelë gò do „Kòranu”, niechtërny pòspielë 
jesz dali: Masnawi to persczi Kòran4. (…) Próbã przëbliżeniô mëslë i dokazów 
Rumiégò dlô pòlsczégò òdbiérôcza, pòdjął kritik i ùtwórca Adóm Szëper. Za 
wôrtné wëapartnieniô ùznôł òn swójné „credo” pòetë, że jedinym przëkôza-
nim, jaczé ùznôwô, je miłota Stwórcë, człowieka i wszelejaczégò stwòrzeniô. 
Naprocëm temù, co jinszi mëslôrze, òjcowie dzëwi pùstinie kôrbilë, że lëdzkô 
jistwa w òczach Nieba wôżi tëli, co ptôch bez gniôzda, Rumi kùńczi swòje 
wiérztë mòdlëtewną apòstrofą, wezwą téż do tëch, jesz nienarodzonëch5.

Pestka nié le w wëżi przëwòłónëch wëjimkach, ale wiele razy na kartach ksąż-
czi wprôwiô w zadzëwòwanié szeroką wiédzą z rozmajitëch òbrëmiów, sygnie sã 
chòcbë przëzdrzec na przewijającą sã régã nôzwësków, jak chòcbë: ju napòmkłi 
Dżalal ad-Din ar Rumi i Samùel Hùntington, nadto Jan Lechòń, Brankò Cirlicz, 
Sejmòùr Lipset, Òctavio Paz, Josif Brodsczi, Walt Whitman, E. Hemingway, Ro-
berto Salvadori, John Dewey, Le Corbùsier, Thomas Jefferson, Geòrge W. Bùsh, 
J. F. Cooper, Włodzmiérz Sołowiow, Claùde Levi-Straùss, Thomas Merton, Alexis 
de Tocqueville, Jean Baùdrillard, Franz Fanon, Feliks Gross, Òskar Halecczi John 
Stuart Mill i wiele jinëch. Te nôzwëska wskazëją nadto, w jak wiele òbrëmiach 
prowadzonô je „narracyjnô òpòwiésc” i jak wiele w ni je òdwòłaniów do historii, 
lëteraturë, architekturë, pòliticzi, mitologii czë filozofii. Na rozmajitosc i szeroczi 
òbjim pòrësziwónëch tématów wërazno pòkazëją nié leno bòkadosc bëna pisôrza, 
ale téż òsoblëwi pùblicysticzny nieùbëtk, domôgający sã wieleôrtnégò badérowaniô  
i dzénnikarsczi rewizji kòżdégò wątkù. Ni ma sã tej co dzëwic bibliofilsczi zawzãtoscë, 
kò nawetka òb czas lekturë nie tracył òbserwatorsczégò zmësłu, zapisëjącë swòje 
pòstrzedżi:

Westrzód lubòtników „galakticzi Gùtenberga” przedstôwcë wszëtczich ra-
sów i kòntinentów w zgòdlëwim rozgôwòrze, jak w drëszny bôjce. Nôwiãcy 
wierã bëło tu chińsczich gòsców rãdo czëtającëch i dbało cos zapisywającëch. 
A gdze naszi rodôcë? Czemù nie garną sã pòd pòsowã widzałi ksãgarni...6 
[gdze] prosto z frizu nad tómbachã pòzérają na czëtińców, miłosników prozë, 
pòstacje kòrifeùszów amerikańsczi lëteraturë: Ernesta Hemingway’a, Wil-
liama Faulknera, Johna Steinbecka, Walta Whitmana, Sylwie Plath i jinszich 
mòcarzów lëteracczégò pióra. (…) Chtos mógłbë mie wëtknąc, że z biwaniégò 

4   Tamże, s. 190.
5   Tamże, s. 189-191.
6   Tamże, s. 14.
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w „Barn’s and Noble” i zapôdaniô hene w lekturã robiã test na òtemkłosc 
intelektualną naszôków. Procëm taczémù nadczidniãcémù mògã rzec: rechùje 
sã kòżdô, nawetka môłô skra, zdólnô zapôlëc gwiôzdã7.

Zbrzëca za òceanã nie zabôcziwô téż ò swòjôkach, bò doch „pò ti òstrowòwi 
grzãpie, przezwóny Manhattanã, pòtłukiwôł sã téż bëlny pòeta, spózniony romantik, 
Jan Lechòń”, mdący ùòsobienim tesknotów wszëtczich emigrantów za òjczëstą zemią, 
co wërażiwôł nié le w pòezji, ale pisónym prawie do samòbójczi smiercë Dzénnikù: 

W mòrzu cëzyństwa prosto na wôgã złota dlô skòmùdzałégò pòetë, béł jaczis 
pòmión, chòcbë daleczné pòdobieństwò jednégò z nowòjorsczich nórcëków, do 
idilicznëch scenów, jaczima sã pëszni nadwislańskô Itaka. Bòdôjże serce pòetë 
rëszni ùdérzało kùli razy tu zawanożił: „(…) 86 kòle East End mô cos z dzélnicë 
Kąpnicë we Warszawie, nie wiém, czë przez drzewa, czë przez krôjmalënk 
jaczégòs dodomù za rzéką, szlachùje za kòrdegardą czë kòszarama z czasów 
lëstopadnikòwi nocë. Kąpnice, bez Noc Wëspiańsczégò, bëła to nôblëższô mie, 
nôbarżi wzrëszającô mie aùra. – Temù téż jak jem doznôł ti asocjacji – jô dorazu 
pòczuł sã dobrze w ti dzélnicë, w jaczi bãdã mieszkôł...”. Lechòń, pòd kòlcën-
kã żôlu i nieprzeriwny ùcemiãdżi, nierôz z gòrzã sã òdnôszôł do gardu nad 
Hùdsonã: „Ale Nowi Jork je doch òsławionym wampirã, Babilonã, demónã”8. 

Wdôrzającë Lechònia, w pòece téż rodzy sã teskniączka za rodną, kaszëbską 
zemią. Czej spòtikô sã z drëchã, z chtërnym w dôwniészich czasach robił w gduńsczi 
redakcji „Kaszëb”, a terô na antipòdach krzewiącégò pòlskòsc westrzód Pòlonii - „Wa-
stë Strumiana”, kôrbiónka chùtkò schôdô na wspòminczi ò drëchach i wespółrobiącëch 
przë cządnikù w henetnym czasu:

Widzałi môl tegò salonikù zajimô szeroczé, wëslizgóné biórkò Tadéùsza Bòl-
duana – gòrlëwégò redaktora „Kaszëb”. Prowôdny żurnalista sedzy na zydlu 
z pòrãczama z ùdôwóną pòwôgą, nibë rzimsczi wësoczi ùrzãdnik na krzesle 
kurulnym. Kòl niegò rëszny, we wanogach pò Kòcewim i Kaszëbach, zbiéra-
jący do najégò cządnika miodzëk słowa, przëtrôfkòwi pisôrz, pùblikùjący  
ù nas pòd mionã Strumian. Lubòtnik lëteraturë i erotików ks. Léòna Heyczi. 
Znóny z tegò, że próbòwôł sekùndowac narodzënóm talentów pisarsczich na 
Kaszëbach i Kòcewim, ùtwórcóm tegò ôrtu co Jón Piepka, Alojzy Nôdżel, 
Róman Landowsczi, Bòlesłôw Fac. Parłãcził téż wiele nôdzeje ze starszi-
ma ùtwórcama, jakno Lech Bądkòwsczi, Jón Trepczik, Léón Roppel, Jón 
Rómpsczi, Aleksander Labùda. 

7   Tamże, s. 58.
8   Tamże, s. 17.
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Dôwné czasë. Dokazë cządnika „Kaszëbë”, w czim Strumian téż miôł 
swòjisti parcëk – to ju legeńda. Wierã w pòłowie lat szescdzesątëch zdżinął  
z gduńsczégò widnika – przed tim rôz nadpòmknął, że sznëkrownik wraże-
niów, chtëren tacy sã bënë Strumiana, nëkôł gò w daleczi swiat9.

Wanodżi nowòjorsczima alejama, darżënkama i mòstama dôwałë leżnosc nié le 
blós do dzëwòwaniô sã „wëszczitającyma w górã” wielnyma chmùrnikama, arcëdo-
kazama architekturë, jaczé tu wërosłë z niczim nieògrańczoną swòbòdą, szlachùjącë 
za roscącym przódë na Manhattanie lasã, ale téż do wmaklewnëch òbserwacjów  
i analizów, jaczima dzeli sã z czëtińcama. Wdôrzô téż niderlandzczich kòlonistów, 
po chtërnëch trwałą pamiątką są pòzwë niejednëch dzélniców metropòlie: Nowé 
Niderlandë, Nowô Hòlandiô. Zarô téż przedstôwiô, skądka przed wiekama zrodzëło 
sã tak wiôldżé ùwôżanié dlô eùropejsczégò kraju:

Pòczëcé spòlëznë z rodnym krajã kôzało niderlandzczim kòlonistóm na-
wiązëwac do szëków i dobroctwa kùpcowi metropòlie w Niderlandach, 
(…). Fama, jaką cesził sã na parcanym òstrowie eùropejsczi Amsterdam, 
miała solidné pòdeprzenié. Tec to bëła perła w kòrunie liberalny repùbliczi, 
jedurny tedë w Eùropie pòd gãstim dozérënkã mònarchiów. Dze, jak nié  
do Niderlandów, wëriwelë ze swòjich paralusznëch krajów rozmajiti ùtwór-
cë, a midzë jinszima francësczi filozofa René Kartezjusz, mëslôrze jak  
John Locke, Baruch Spinoza, jak téż wmaklewny szukôrze prôwdë. Całi 
kwiat ùczałëch, a westrzód nich Erazm z Rotterdamù, jeden z nôwiãk-
szich hùmanistów XVII stalata i znajôrz klasykòwi pismieniznë. Chcôł bëc 
nôprzód szkólnym, zgrôwającym duńc do lëdzy pisónym słowã, jesz do te 
głosëcelã stôrëch prôwdów christianiznë, chtërna zasôdzô sã na pòbòżno-
ce; respekt dlô mòralnëch wskôzów, a nié bùtnowé fòrmë i pòchòdzenié, 
pësznô rodowizna, pòswiôdczają, że chtos mòże pòkrzesac sã prôwdzëwą 
szlachcëzną. Nen wiôldżi hùmanista, baro procëmny wòjnóm, wëcësnął 
apartną znankã na eticzny kùlturze Eùropë. Dëch Erazma z Rotterdamù 
przeczidôł téż ùczinczi i dzejanié grëpë Niderlandczików na ùbrzegach 
Manhattanu10. 

Pestka jakno pisôrz, pùblicysta, pòeta z wiôldżim ùszónowanim òdnôszô sã 
do widzałëch ùtwórców amerikańsczi lëteraturë, wpëzgliwającë pasowné mòtiwë  
w cygnioną narracjã i z letkòscą z pamiãcë wëmieniwającë titułë dokazów, nawet-
ka czëtónëch wiele lat temù, w dzecnëch czasach, jak „Przigòdë Tomka Sawyera” 

9   Tamże, s. 32.
10   Tamże, s. 41-42.
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czë „Przigòdë Hùcka” Marka Twaina. Ta drëgô ksążka òsta wëapartnionô i ùznónô 
przez samégò E. Hemingway’a za spòdlé całi amerikańsczi lëteraturë11, co aùtór 
Chmùrników pòdrobno notëje: 

Ù Twaina przewijô sã miłota do nôtërë12, blisczi bëłë jemù òsobòwòscë, 
chtërne toczą bòje ò nënkã rodã, bò to je drżéń piãkna. Jegò pisarstwò téż 
dosc głãbòk sedzało w zôpadny scenarni. W swòjich wdarzënkach przë- 
pòminô, że w młodoscë sóm przeséwôł złoti piôsk, żebë trafic na grużlã złota 
abò jaczis samòródk. Òdzdrzadlenié òsobistëch przëtrôfków żëwòta czëtiń-
cowie òdnalézą pò dzélu w „Przigòdach Hùcka”, chtërne ùskrzidlëłë téż 
Ernesta Hemingway’a: „całô nowòczesnô lëteratura amerikańskô przëszła 
na swiat z ti jedny ksążczi”. Takô chwalba z lëpów Hemingway’a rechùje 
sã dëbeltowò13. 
 
Króm Twaina, w różnëch „akwarelach” pôrã razy przëwòłiwóny jest J. F. Cooper, 

znóny pòlsczim czëtińcóm jakno gòrlëwi òbróńca Indianów i pòkazywający lëchą 
stronã kòlonizacji zemiów dobiwónëch òchëbą i kòltã. Aùtór, chòc widzy dzyrzkòsc 
przëbëcznëch w zagòspòdarowiwanim nieznający lemiąża i brónë, wëdzéróny nôtërze 
zemi, to równak czëje parłãcz z tubëtnym lëdztwã, wënëkiwónym ze swòjich zemiów. 
A Cooper béł runitą mającym starã pòkazac, że je mòżlëwé wespółbëtowanié òbù 
nëch spòlëznów, ôrt idealizmù nawzôjnëch dobrëch òdnieseniów, a nawetka we-
spółrobòtë, òpisóny cekawą fabùłą z bòkadą przigòdów. Stąd Zbrzëca ze skrëszenim 
wdôrzô so czasë, czej jegò, „knôpa na dalecznëch Kaszëbach”, òczarzëłë knédżi  
ò nadzwëkòwëch dokazach zwëczajnëch lëdzy na „wësnitëch, dzewiczëch zemiach” 
i szlachë przewanożoné w towarzëstwie Sokòlégò Òka.

W pòlu zdrzeniégò J. F. Coopera czëtińcowie przeżiwają to, co ùtwórca 
wëstôwiô na przédny môl: wrogą i barbarną dzyrskòsc tubëtnëch nomadów, 
z drëdżi stronë biôłëch kòlonistów, mëslącëch wedle kategòriów prësczégò 
generała Carla von Claùsewitza, dlô chtërnégò wòjna bëła òdwiecznym prawi-
dłã (...). Ten wątk téż w swòjich piãknëch i bòkadnëch w grozã i ùrzas pòwie-
scach rozwijô James Fenimòre Cooper. Pòzwóné relacje są przez ùtwórcã 
zmëszloné jakno prozatorsczi cykl przigòdów Sokòlégò Òka: „Pionérowie”, 
„Slédny Mòhikón”, „Preria”, „Szlachòwnik turów”, „Dobiwca zwierzów”. 
Cooper nadôwô swòjim pòstacjóm stolemòwi wëzdrzatk, za baro nie stôwiô 

11   L. E. Weeks Jr., Mark Twain and Hemingway: „A Catastrophe” and „A Natural History of the  
Dead”, Vol. 14 No. 2 (September 1968), s. 15, źródło: http://www.jstor.org/stable/41640850?seq=1#page 
_scan_tab_contents, (dostęp: 10 października 2015r.)

12   J. Zbrzyca, W stolëcë…, dz. cyt., s. 253.
13   Tamże, s. 254.
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biôtkùjącëch kòlonistów pòd stôłpã bëlecajstwa i pòkùtë, jakno, że przëszło 
jima nadstawiac karkù za wiôlgą sprawã. Barżi, nigle luksus mòralnëch za-
strzegów, rechòwało sã wedle niegò ùwdôrzenié i wëchwôlënk pionérsczégò 
cządu machtny rzeszë frontiersów14. 

Nie dô sã nie zaùważëc w dokazu jednégò z nôbarżi ùznónëch amerikańsczich 
pisarzów XX wiekù, wspòmniónégò ju Ernesta Hemingway’a, jednégò z „bëlnëch 
ùtwórców, mëslôrzów, pùblicystów”, chtëren swòjim ùtwórstwã wëbijôł ritm: «„Go 
west man!” (Biéj na zôchód!)»15. Aùtór nie analizëje całégò lëteracczégò ùróbkù 
pisarza, ale wëzwëskiwô taczé wëjimczi, co pasëją do jegò włôsnëch analizów roz-
wiju Americzi, do czegò przëczëniwają sã napłiwający z Eùropë robòcy, pùritańsczi 
kòlonistowie, czãsto mdący procëmnotą wczasniészich kòlonizatorów-dobiwców:

Taczim wòjarzã, gòrlëwò szukającym frontowëch procëmnotów (vide pòwiesc 
„Kòmù bije zwón”) je Ernest Hemingway, wiérny stôri, jachtarsczi tradicji: 
ùstrzélëc lwa, zgładzëc słonia, gòrila, leòparda... Co to òznôczô? Tak jak ame-
rikańsczi pisôrz, jegò czëtińcë rozskacony lekturama, òckną w sobie legendã, 
że są czë stoją pò stronie herojów, zawdë w biôtce ze Złim. Timczasã westrzód 
heroldów swiãtégò Jerzégò, żąglącégò smòczastą bestiã, letkò nalezc i taczich, 
chtërny nie copelë sã przed rabùsznym rzemiosłã. Nôlégało bôczëc na se 
przed òchëbą, kradzélstwã, nawet wrodżim nańdzenióm ze stronë jinszich 
kòlonistów, nié leno czerwònoskórnëch krajówców16.  

W jednym referace nie dô sã wspòmniec ò wszëtczich nôzwëskach wëmienionëch 
na kartach dokazu Zbrzëcë. Zresztą wiele z nich nie je sparłãczonëch z lëteracczima 
fascynacjama, bò òbjim zainteresowaniów Aùtora je pò prôwdze renesansowi. Rów- 
nak dôwają mòżlëwòsc wezdrzeniô na amerikańską lëteraturã, tã znóną téż pòlsczémù 
czëtińcowi, òczama Pestczi i to z perspektiwë nie analizowóny na ùczbach pòlsczégò 
jãzëka. 

Chòc prawie trzëczwarta zawiartoscë òdnôszô sã do atakù na World Trade Center 
i pòłożeniô Stanów Zjednoczonëch zarô pò nim, ksążka nie kùńczi sã wizją przińd-
notë Americzi, ale jakno swójné katharsis dlô òpisónëch tragicznëch wëdarzeniów, 
Zbrzëca cygnie prawie idilliczną òpòwiésc ò historii Americzi pò 1492 r. „czedë to 
Kòlumbòwé bôtë côrnãłë sztrądë nieznónégò lądu”17, dali dobiwaniô i kòlonizacji 
òdkrëtëch zemiów (Aùtór rzetelno scwierdzywô, że òdbiwało sã to prawã piãscë 
i kòlta, a głosã Indiańsczégò wódcë plemienia Irokezów, chtërnémù jeden ùczałi 
winszëje bëcé òdkrëtim, wëgłôszô pòstãpné zdanié: „Dlô wszëternôsczich Indianów 

14   Tamże, s. 251–253.
15   Tamże, s. 256.
16   Tamże, s. 236.
17   Tamże, s. 223.
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bëłobë bezspiérno lepi, jak mòglëbë dali ceszëc sã statusã nieòdkrëtëch!”18), pierszich 
dzyrsczich òsedleńców, rozwiju cywilizacji (kòlt nié rôz sã òdzéwôł òb czas pòstãpù-
jącégò rozwiju, S. Pestka nazéwô gò nawetka „pionierã cywilizacji”, bez XIX-wieczny 
pòkrok gòspòdarczi i hùrmã biédnégò lëdztwa przëbiwającégò z Eùropë, a rojącégò 
ò amerikańsczim Eldorado (s. 241–251), jaż do dzysdniowëch czasów.

Nót je bez wątpieniô przëznac, że dlô tegò zbiéru esejów-repòrtażów ni ma òdnie-
seniôw w donëchczas wëdónëch kaszëbskòjãzëkòwëch pùblikacjach. Stôwiô òn terô 
wësok wëmôgania, tak dlô piszącëch w rodny mòwie, jak i dlô kritików.

Òb czas zéńdzeniô promùjącégò W stolëcë chmùrników w gduńsczim „Mestwinie” 
prof. Cezari Òbracht-Prondzyńsczi w wëgłôsziwóny laùdacji sczerowôł bôczënk 
téż na erudicyjną stronã narracji Pestczi. Prawie òna sprôwiô, że dokazë Aùtora nie 
są letczé w òdbiérze, ale za to wëznacziwô swójny czerënk (standard?) kaszëbsczi 
lëteraturze, cobë dało sã jã pòstrzegac w jinym widze jak leno ùtwórstwa lëdowégò 
czë regionalnégò. 

I jesz jedno – jem pòdczorchnął, że w ksążce ti widzec wiôlgą lëteracką  
i intelektualną kùlturã. Chcã jesz dodac: to je baro erudicyjnô rzecz! (…) A jak 
wiele tu òdwòłaniów do lëteraturë, mitologii, historii, architekturë, filozofii. 
To z gwësnotą nie je rzecz, jaką sã dô przeczëtac w gòdzënã. Òna brëkùje 
starë i robòtë19.

18   Tamże, s. 226.
19   C. Obracht-Prondzyński, Mòwa prof. Cezarégò Òbracht-Prondzyńsczégò wëgłoszonô òb czas pro- 

mòcji ksążczi „W stolëcë chmùrników”, „Pomerania” nr 4/2012., s. 11.
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Edward Breza 

Tytuły Matka Boża Pięknej Miłości,  
Matka Boża Zwycięska,  

niektóre tytuły NMPanny w prawosławiu

  
W Biuletynie RJK 2012, s. 46–66 omówiłem Kaszubskie liturgiczne, ludowe i lite-
rackie nazwy (świąt) Matki Matki Bożej, zabrakło tam tytułu Matka Pięknej Miłości, 
który szczegółowo opracowałem w „Polszczyźnie Mazowsza i Podlasia (t. XIX za 
rok. 2015) pod red. H. Sędziak i D. Czyż, tu zaś przedstawię kwintesencję tego, 
wspomnę tytuł i wezwania kościołów Matka Boża Zwycięska oraz omówię niektóre 
tytuły NMPanny w prawosławiu. 

Z tytułem Matka Boża Pięknej Miłości spotkałem się w lipcu 2012 r., kiedy 
w czasie konferencji naukowej organizowanej corocznie w Łomży przez prof.  
H. Sędziak zwiedzaliśmy Katedrę Łomżyńską i przewodnik przystanął przed pierw-
szym bocznym ołtarzem po prawej stronie od ołtarza głównego (określając od 
strony widza) i wskazał na obraz Matki Bożej, właśnie o tytule Matka Boża Pięk- 
nej Miłości, nazywany obocznie obrazem Matki Bożej Łomżyńskiej, pochodzący 
z XVI w., ukoronowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie III piel-
grzymki do Ojczyzny na początku czerwca (4–5) r. 1991. Dodam tu, że autorami 
hasła Łomża w Encyklopedii katolickiej t. XI (Lublin 2006, szp. 498, dalej EK) 
są Marek Robert Górniak i znany mi ks. prof. Witold Jemielity. W roku 2014 dn.  
24 VII, w tzw. dniu otwartym Konferencji, zapytałem o dalsze szczegóły ks. prof. 
Jemielitego i otrzymałem odpowiedź, że informacja w EK pochodzi od współautora, 
tj. M.R. Górniaka, o którym niczego powiedzieć nie może, bo nieznany Księdzu 
Profesorowi. Ks. bp Tadeusz Bronakowski, sufragan łomżyńskiej diecezji, gdym 
dochodził wspomnianego tytułu NMPanny, próbował rzecz zamknąć krótko: „To 
Ojciec święty tak powiedział i inni powtarzają”.

Wróćmy jednak do tytułu obrazu. Jedna z uczestniczek bowiem zapytała, skąd 
taki tytuł? Odpowiedzi nie znalazł przewodnik, nie odpowiedział na zadane py-
tanie nikt z uczestników. Pytanie zaczęło mnie intrygować: opracowałem epitety 
NMPanny z „Hymnów kościelnych”1 i po przyjeździe do domu sprawdziłem, że 

1   „Jezyk w komunikacji”, Nr 2, Częstochowa 2012, s. 15–34.
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epitet ten znalazł się w hymnie Te gestientem gaudiis2 na święto Matki Bożej Ró-
żańcowej. Pamiętając, że wiele hymnów znalazło i znajduje szersze omówienie 
w Encyklopedii katolickiej, sięgnąłem do tego źródła i oto w t. 19, szp. 580 zna-
lazłem odesłanie spod hasła Te gestientem gaudiis do „Sławimy Ciebie, Maryjo” 
autorstwa Marzenny Straszewicz (ta autorka omawia wybrane hymny w nowszych 
tomach EK i sekwencje, zob. zaczynające się od Salve w EK, t. XVII, szp.943–946) 
z informacją, że to XX-wieczna polska parafraza hymnu E. Sireny, „zamieszczo-
na w godzinie czytań wspomnienia liturgicznego MB Różańcowej” po reformie  
II Soboru Watykańskiego; składa się z 5. strof 6-wersowych (u Sireny jest także 
5 zwrotek, ale 4-wersowych), sławiąca Maryję jako dziewicę i matkę Zbawiciela; 
jest to zatem akatyst, a parafraza napisana została przez P. Galińskiego, por. też  
3 następne hymny napisane przez P. Galińskiego i omówione przez M Straszewicz 
w EK. Taż EK XII 109–110 (S. Napiórkowski) podaje „Maryjne tytuły”, gdzie 
jednak brak Matki Pięknej Miłości.

W dołączonych „Komentarzach” w Hymnach kościelnych” s. 314 czytamy: „Hymn 
ułożony w XVII w. przez Eustachego Sirena, dominikanina: i dalej informacja, że 
hymn odmawiany w laudesach i nieszporach wspomnienia Matki Bożej Różańco-
wej; dodajmy obchodzonego 7 X. Autor pisany z łacińska Sirenius, po polsku Siren 
lub Sirena. O samym autorze niczego nie udało mi się znaleźć, także w kontakcie 
telefonicznym z OO. Dominikanami w Gdańsku i w Krakowie.

Przy okazji w powrocie z Łomży w dniu 25 VII 2014 r. kol. dr hab. Lucyna 
Warda-Radys sięgnęła do tel. komórkowego i znalazła tam informacje o obrazach, 
kościołach i sanktuariach Matki Bożej Pięknej Miłości w Katedrze bydgoskiej, brak 
tego tytułu w EK II, szp. 1243, gdzie jednak informacja M. Kunowskiej-Porębiny 
i Z. Zielińskiego: „w obrębie murów miejskich wybudowano 1399 drewniany kościół 
farny św. Mikołaja, spalony 1409, odbudowany 1466–1502 w stylu got. (remontowany 
i konsekrowany 1925; obecnie pod wezw. św. Marcina i Mikołaja), z got. obrazem 
MB z różą (Bydgoską MB (= Matką Bożą)”; omówiony także obraz w publikacji „Z 
dawna Polski tyś Królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowane 
wizerunki Matki Bożej 1717–1985”, dalej (skrót Przewodnik). Szymanów 1986. 
Siostry Niepokalanki, s. 396–398, nr 68. Obraz zdaniem autorów pochodzi z czasów

2   Wspomniany hymn w tłumaczeniu polskim ks. Tadeusza Karyłowskiego wyzyskiwałem z publi-
kacji „ Hymny kościelne”, przekład ks. Tadeusza Karyłowskiego TJ, przedmowa Stanisława Windakiewi-
cza, wydanie w nowym układzie i opracowaniu Mirosława Korolki, Warszawa 1978, s. 200, str. 5: Stro- 
fa 5 brzmi po polsku i obok oryginał łaciński: 

O, rwijcie wielcy i prości    Venite, gentes, carpite
Z tych tajni pęki róż świeże  ex his rosas mysteriis,
I Matce pięknej miłości  et pulchri amoris inclitae
Składajcie wieńce w ofierze!  Matri coronas nectite.
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Kazimierza Jagiellończyka (ale tytuł na pewno późniejszy, XX-wieczny), prawdo-
podobnie z r. 1466. Mieści się w obecnej gotyckiej Katedrze (przed erygowaniem 
diecezji w r. 1992 w farze bydgoskiej pw. Św. Marcina i św. Mikołaja przy ul. Farnej 
8). Obraz nazywany jest Matką Pięknej Miłości albo Madonną z Różą. Nad klęczącym 
mężczyzną (prawdopodobnie Stanisławem Kościeleckim) łaciński napis Mater Dei 
memento mei ‘Matko Boża, pamiętaj o mnie’. Według tradycji obraz ufundowany 
został jako wotum dziękczynne za zwycięstwo nad Krzyżakami, w czasie powstania 
kościuszkowskiego wszystkie wota przekazane zostały na cele narodowe. Obraz 
ukoronował 29 V 1966 r. prymas Polski, kard. S. Wyszyński w obecności metropolity 
krakowskiego abpa K. Wojtyły, dnia tego obchodzono 500-lecie intronizacji obrazu 
w farze bydgoskiej i 1000-lecie chrztu Polski. Prymas Stulecia ułożył stosowną mo-
dlitwę do bydgoskiej Madonny (zob. Z dawna Polski tyś Królową).

Jadąc w dniu 22 IX 2014 r. z drem A. Chludzińskim jego samochodem z XIX 
Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej w Gnieźnie w paru 
miejscach w Bydgoszczy spotkaliśmy rozwieszone transparenty z informacją „Sank-
tuarium w Katedrze Bydgoskiej: Matka Boża Pięknej Miłości”.

To samo znalazła dla mnie w Internecie córka Emilia, a więc dalej referuję za 
Internetem: 1) w Warszawie –Twardominie, gdzie parafia pw. Matki Bożej Pięknej 
Miłości, wydająca miesięcznik „Piękna Miłość”; 2) w Polańczyku, gdzie par. i sank-
tuarium w dekanacie solińskim, w administracji państwowej: woj. podkarpackie, 
pow. leski, gm. Solina; Polańczyk należał m.in. do Polańskich i od nich wziął nazwę; 
parafię założył biskup przemyski F. Barda, świątynię stanowiła dawna cerkiew 
greko-katolicka pw. św. Paraskewii, zbudowana r. 1907, poświęcona w r. 1948 pw. 
NMP Królowej Polski; w ołtarzu głównym znajduje się słynąca łaskami ikona, 
zwana Matka Boża Łopieńska (od wsi Łopienka w Bieszczadach, o której EK XI 
507) przeniesiona z Łopienki, czczona jako Matka Boża Pięknej Miłości. Ukorono-
wana została 11 IX 1999 przez abpa J.M Michalika koronami poświęconymi 12 VI 
1999 w Zamościu przez pap. Jana Pawła II (EK XV szp. 1080); 3) w Psarach (ale 
których, bo według „Nazw miejscowych Polski”, t. IX, Kraków 2013, s. 374–375 
(dalej NMP) są Psary-Kąty, Psary-Podłazy i Psary-Stara-Wieś), par. i gm. Bodzę-
tyn, diecezja kielecka; według EK II szp. 703 w Bodzętynie gotycka rzeźba Matki 
Bożej z Dzieciątkiem w typie Pięknych Madonn z. r.1430 i płaskorzeźba Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, a w Kielcach, w kościele kolegiackim obraz matki Bożej 
Różańcowej, zwany Łaskawą (EK VIII, szp. 1392); 3 VI 1991 r. pap. Jan Paweł II 
przebywał w Kielcach i odprawił mszę św. w Masłowie, podczas której ukorono-
wał obraz Matki Bożej Łaskawej, ogłoszonej przez bpa S. Szymeckiego patronką 
miasta (EK VIII szp.1394); 4) Matka Boża Pięknej Miłości, zwana inaczej Matką 
Boską Kamedulską w kościele Nawiedzenia NMPanny i w klasztorze kamedułów 
w Pożajsku (prawdopodobnie na Litwie, bo: a) nienotowana przez NMP, b) pisana 
przez -tis), zwana także Madonna wśród Kwiatów lub Matka Boża Pożajska. Po 
przestudiowaniu Przewodnika z 131 Madonnami stwierdzam, że dodatkowe nie 
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znalazły się w tej cennej publikacji, ale pamiętać trzeba, że wyszła ona w r. 1986, 
od tego czasu mogły nastąpić koronacje wielu łaskami słynących wizerunków 
Matki Bożej, np. nieujęta tu Matka Boża Pięknej Miłości z Katedry łomżyńskiej, 
która dała asumpt do zajęcia się wezwaniem, bo koronacja wizerunku nastąpiła, 
jak podałem wyżej, na początku czerwca 1991 r. 

Można na koniec zauważyć, że w Chmielnie jest obraz Patronki Pięknej Miłości, 
Królowej Chmieleńskiej, a w pobliskim Sianowie figura Patronki Pięknej Miłości, 
Królowej Kaszub z nałożonymi koronami przez bpa chełmińskiego ks. J. Kowalskie-
go, w ramach obchodów milenijnych.

Warto jednak zauważyć: hymn Sireniusa Te gestientem gaudiis ze słowami Matri 
pulchri amoris ‘Matce pięknej miłości’ odmawiany był przez duchowieństwo (od 
subdiakona po papieża i zakonników w zakonach klauzurowych, kontemplacyjnych) 
w święto Matki Bożej Różańcowej (7 X) po łacinie, po reformie liturgii w językach 
narodowych, słowa łacińskie odmawiający rozumieli, tym bardziej rozumieją je dziś, 
gdy odmawiają je w językach narodowych, ale wezwanie Matka Boża Pięknej Miłości 
stosunkowo rzadko przydawane zostało obrazom i figurom Matki Bożej, najczęst-
sze to Wniebowzięcie NMPanny (15 VIII), jak okazuje się z Przewodnika. Może to 
inicjatywa rolników, ogrodników i sadowników, którzy nazwali je świętem Matki 
Bożej Zielnej, bo wiedzą: jeśli Bóg i wszyscy mieszkańcy nieba nie pobłogosławią 
ich ciężkiej pracy, to efekty będą nikłe, po myśli wiersza F. Schillera, Die Glocke 
‘Dzwon’: Das Werk soll den Meister loben, doch der Segen kommt von oben ‘Dzieło 
winno chwalić mistrza, jednak błogosławieństwo przychodzi z góry’, a św. Jakub  
(Jk 1,17) dopowiedział: „od Ojca światłości.” 

Zrekapitulujmy ten nieco przesycony informacjami tekst: W brewiarzu na św. 
Matki Bożej Różańcowej, obchodzone w Kościele Rzymskokatolickim 7 X znalazł 
się hymn łaciński Te gestientem gaudiis, autorstwa według ks. dra T. Karyłow-
skiego XVII-wiecznego dominikanina nazywanego po łacinie Sirenius, według  
M. Straszewicz, autorkę omawiającą wybrane hymny w EK Siren lub Sirena, 
według Internetu o. Augustyn Tomasz Ricchini (XVIII w.), zatem informacje, że 
obraz w Łomży pochodzi z XVI w., a w Bydgoszczy z XV w. należy rozumieć tak, 
że tytuł Matka Pięknej Miłości przydano później; o obu autorach niczego bliższego 
znaleźć mi się nie udało. W 5. strofie tego hymnu autor zawarł epitet Inclita Mater 
pulchri amoris ‘Sławna Matka pięknej miłości’, gdzie miłość rozumieć można 
i jako narzeczeńską, i małżeńską, i altruistyczną, braterską. Omawiany tytuł jest 
przechodni, według Internetu noszą go także obrazy NMPanny w Solinie, War-
szawie-Twardominie, Polańczyku, Pożajsku. Pojawiły się modlitwy i Litania do 
Matki Bożej Pięknej Miłości, oczywiście, jak to się w liturgice mówi ex privata 
devotione ‘z prywatnej pobożności’, nie kanoniczne, tj. przepisane przez władzę 
kościelną, bo np. choć litanii jest ponad 100 (zob. dalej), kanonicznych tylko 5; 
do Wszystkich świętych, do Imienia Jezus, do Serca Pana Jezusa, do NMPanny 
(loretańska) i do św. Józefa.
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*

Matka Boża Zwycięska Nie zwróciłem dotąd bliższej uwagi na tytuły kościołów 
Matka Boża Zwycięska, jaki nosi np. Kościół w Warszawie-Rembertowie, Matka Boża 
Zwycięska jest też patronką diecezji Warszawa-Praga, pod takim wezwaniem jest także 
kościół w Bydgoszczy i w wielu innych miastach, chyba nie tylko polskich. O tytule 
tym możemy się wiele dowiedzieć z t. XX Encyklopedii katolickiej, który wyszedł 
pod koniec r. 2014, hasło opracowali Kazimierz Pek i Mariusz Konieczny (szp.1539– 
–1542). Zdaniem też K. Peka Matka Boża Zwycięska, po łacinie Beata Maria Virgo 
de Victoria to tytuł wyrażający prawdę o zaangażowaniu Maryi w historię zbawienia, 
którego dokonał Jej Syn, Jezus Chrystus i wiarę w pomoc Matki Bożej w walce ze złem 
oraz opiekę w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu człowieka. Kult Matki Bożej 
Zwycięskiej wyraża się głównie w tytułach kościołów i w przedstawieniach Matki 
Bożej w ikonografii w różnych typach, zwłaszcza dawnego Kościoła wschodniego, 
dlatego mają one najczęściej nazwy greckie i staro-cerkiewno-słowiańskie w Cerkwi 
Prawosławnej. Najpierw jednak kilka faktów historycznych, przywołanych przez 
K. Peka, w których Matka Boża okazała swoją pomoc narodom; papież św. Pius V 
w podzięce za zwycięstwo nad Turkami pod Lepanto (Naupaktos) ustanowił w r. 
1572 święto Matki Bożej Zwycięskiej i zalecił je obchodzić 7 X (dziś Matki Bożej 
Różańcowej), jako wotum dziękczynne katolików za zwycięstwo nad protestantami 
w La Rochelle wzniesiono w r. 1626 bazylikę Notre-Dame des Victoires w Paryżu. 
W Polsce najstarszy kościół pomnik wdzięczności za zwycięstwo króla Władysława 
II Jagiełły nad Krzyżakami pod Grunwaldem jest ufundowany przez króla Kościół 
Wniebowzięcia NMPanny Zwycięskiej w Lublinie, przywołajmy zwycięstwo króla 
Jana III Sobieskiego z dn. 12 IX 1683 r. nad Turkami pod Wiedniem, kiedy to król 
strawestował słynne Veni, vidi, vici ‘Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem’ Juliusza 
Cezara na Veni, vidi et Deus vicit ‘Przybyłem, zobaczyłem, a Bóg zwyciężył’. Przed-
stawienie Kozielskiej MBZ z Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie stało się 
upamiętnieniem mordu katyńskiego, dokonanego przez NKWD w r. 1941, w r. 1977 
z inicjatywy ks. kard. S. Wyszyńskiego powstała parafia i kościół MBZ w Bydgoszczy.

Zanim przejdę do prezentacji wyekscerpowanych z EK ikon i tytułów NMPanny, 
powiem, że powszechnie znanym jest enkolpion (od gr. przyimka èn ‘na’ i rzeczownika 
kólpos ‘klatka piersiowa’), tj. (tu) ‘medalion’, ozdobiony wizerunkiem Maryi, zwany 
panagia (z gr. zaimka trójrodzajowego pas, pasa, pan ‘wszystek, cały’ i przymiot-
nika trójrodzajowego hagios, hagia, hagion ‘święty, -a, -e’, po łacinie sacrosanctus, 
-a,-um ‘prześwięty, -a, -e, najświętszy, -a, -e’, który noszą na piersi wyżsi dostojnicy 
kościelni w prawoslawiu, tj. biskupi (ordynariusze to władyki) i wyżej w hierarchii 
posunięci (EK IV, szp. 1007).

 A oto zapowiedziane tytuły ikon, które wydobyłem z EK: 1) Hodegetria lub Ho-
digitria (z rozwojem w nowogreckim starogr. ë długiego (etha) w i od gr. czasownika 
hodēgéō ‘prowadzić, wskazać drogę’, dlatego wyrażane w Cerkwi Ukazujuszczaja 
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Dorogu/Put’ ‘Wskazująca drogę, Przewodniczka’, bogata to rodzina etymologiczna 
w grece: np. hodēgētēr lub hodēgós ‘przewodnik’. Obraz taki z kościoła OO. Domini-
kanów we Lwowie przeniesiony został do Kościoła tychże Dominikanów w Gdańsku 
(EK XX szp. 1096–1098); 2) Eleusa (EK IV 879, w Cerkwi Umilenije ‘Miłosierdzie’ 
lub Spasowo Umilenije ‘Miłosierdzie czy Zlitowanie się Zbawiciela”), por. wezwanie 
litanijne i mszalne: Kyrie eleison ‘Panie, zmiłuj się’, zatem ‘Miłosierna’ 3) Galakto-
trofusa z gr. gala, galaktos ‘mleko’ i trophē ‘pokarm, pożywienie’, a więc ‘karmiąca 
piersią’); koptyjski typ ikonograficzny z końca IV w., przedstawiający MB Karmiącą 
piersią Dziecię Jezus, na jego stronę formalną wpłynęły plastyczne wyobrażenia 
egipskiej bogini Izys, karmiącej Horusa, a na ideową Łk 11,27: „błogosławione łono, 
które Cię nosiło i piersi, które ssałeś” oraz poezja kościelna (H. Wegner, EK V, szp. 
810–812); 4) Glikofilusa ‘Słodkocałująca, Czulemiłująca’ od gr. przymiotnika glykýs,  
glykėia, glyký ‘słodki, -a, -e’ i philéō ‘kochać, miłować’ lub z rosyjska Wzygrannaja 
‘Radosna’ od ros. wzygrat’ ‘podskoczyć z radości’, np. s’erdce wzygrało ‘serce pod-
skoczyło z radości’. Obraz przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na ręku, we 
wzajemnej czułości, jest to prezentacja prawdziwego człowieczeństwa Jezusa i bo-
skiego macierzyństwa Maryi. Obraz koresponduje z Eleusa, gdzie Matka przyjmuje 
pieszczoty od Dziecka, a w Glikofilusie Matka pieści Dziecko, dlatego Glikofiluza 
bywa także nazywana Eleusa Wzygrannaja. Wariantem Glikofiluzy i Eleusy jest 5) 
Pelagonitissa, nazwa pochodzi od n. stolicy Macedonii – Pelagonii, a tę odnieść 
trzeba do gr. rzeczownika pélagos ‘morze’ (zob. H. Wegner, EK V, szp. 1122–1124); 
6) Nikopoia to synonimiczna nazwa od gr. níkē ‘zwycięstwo’ (por. pomnik bogini 
zwycięstwa Nike w Warszawie) i czasownika poiein ‘czynić, robić, wykonywać’, 
zatem można by przełożyć na polskie ‘sprawiająca’, lepiej ‘odnosząca zwycięstwa’, 
czyli ‘Zwycięska’;7) Kyriotissa – typ przedstawieniowy Matki Bożej, rozpowszech-
niony w sztuce Kościoła wschodniego, ukazujący stojącą frontalnie postać Maryi, 
trzymającej przed sobą Dziecię Jezus (niekiedy wokół postaci Dzieciątka widoczna 
jest rozświetlona, okrągła tarcza). Czasem pieczęci towarzyszy napis: „Nadzieja tych, 
co stracili nadzieję”. Nazwa nie pochodzi, jak by się wydawać mogło od gr. Kyrios 
‘Pan = Chrystus’, lecz od n. dzielnicy miasta Kyra, w Konstantynopolu; szerzej zob. 
H. Paprocki (EK X, szp. 315–316); 8) Kykkotissa ‘Matka Boża z Kykkos, ros. Kik-
kskaja M. Kruk (EK X, szp. 315–316). 

Nie wszystkie tytuły ikon Matki Bożej opracowane zostały w EK, np. 1 X Cerkiew 
obchodzi święto Pokrow ‘Opieki Matki Bożej’, nazwa od czasownika kryt’, gdzie 
NMPanna okrywa płaszczem miasto Konstantynopol i jego mieszkańców. Tytuł 
i święto wprowadzone w XII w. na pamiątkę ocalenia Konstantynopola (Bizancjum) 
od napadu saracenów w połowie X w., co przypisuje się cudownej interwencji Matki 
Bożej. Według przekonań ludowych dobry to dzień na zawieranie małżeństw, zgodnie 
z ludowym powiedzeniem: Priszoł pokrow’ d’ewkam gołowy kryt’3. Na wschodnich 

3   Por. Max Fasmer, Etimołogiczeskij slowar’ russkogo jazyka, t. III, Moskwa 1987, s, 305.
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terenach Rzeczypospolitej znajdują się kościoły pod wezw. Opieki Matki Bożej 
i cerkwie pod wezw. Pokrow’ Bożej Mat’eri. O ikonie tej i święcie EK XIV szp. 646 
tylko wspomniała s.v. Opieki Matka Boża.

Na koniec dodajmy, że wyraz ikona ‘obraz prawosławny’ jest pochodzenia greckie-
go, zaświadczony m.in. w mocnym teologicznie tekście Listu św. Pawła do kolossan 
(I 15), gdzie Chrystus nazwany został eikōn tū Theū tū aoratū, po łac. imago Dei 
invisibilis ‘obrazem Boga niewidzialnego’, gdzie, jak widzimy, gr. eikōn, łac. imago, 
z czego ros. i pol. ikona, a więc ‘obraz’, a z łac. odpowiednika imago, -inis poszło 
ang. i fr. image, z czego jedni mają fr. imaż, inni ang. imydż.

Tytuły Kyriotissa, Kykkotissa, wywodzące się od nazw miejscowości świata an-
tycznego przypominają nam określenia typu Matka Boża Sianowska, Matka Boża 
Swarzewska, Matka Boża Piasecka, można zatem za rabbim Akibą powiedzieć (ale 
po łacinie) Nihil novi sub sole ‘Pod słońcem nic nowego’, model znany ze starożyt-
ności. Powiem także, że interesowały mnie głównie nazwy tytułów Matki Bożej, 
tym bardziej, że mają one genezę grecką, a do języków klasycznych: greki i łaciny 
zawsze się skłaniałem. Przepraszam za osobiste zwierzenie, ale w stanie wojennym, 
gdym pełnił na obszernym Wydziale Hum. UG obowiązki prodziekana do spraw 
dydaktycznych i musiałem spotykać się z przedstawicielami „służb”, w domu ob-
łożyłem się słownikami i gramatykami greckimi i czytałem po grecku, w oryginale 
N. Testament (oczywiście miałem podstawy w postaci na bdb zaliczonego lektoratu 
jęz. greckiego u ks. prof. F. Szredera, rodem z Prokowskich Chróstów pod Proko-
wem w pobliżu Kartuz, (o którym zob. nieco w EK XIX szp.127). Mówię to po to, 
by się usprawiedliwić, iż pomijałem stronę artystyczną prezentowanych w EK ikon 
‘obrazów’ (opracowaną przez Mariusza Koniecznego), a dopracowywałem ich nazwy.



Edward Breza

Liryki ks. dra Leona Heykego

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ogłosiło rok 2015 Rokiem Ks. Leona Heykego. 
Dlatego zająłem się słownictwem na okolicznościowej konferencji zorganizowanej 
przez Bibliotekę w Bolszewie pod Wejherowem poematu Dobrogost i Miłosława tego 
autora – tym razem pragnę się zająć lirykami tego autora. 

Dane biograficzne i bibliograficzne o autorze Leonie Heykem1. 

Nazwisko pochodzi jako zdrobnienie (deminutivum) czy spieszczenie (hipokory-
styk) od germańskiego imienia Hugo(n)2. Urodził się w przysiółku wsi Bieszkowice, 
zwanym Cierznia (dziś nazwa ta na miejscu urzędowo nie jest notowana, przysiółek 
czy wybudowanie z niem. Abbau, jak na Pomorzu mówią, wliczany bywa do wsi 
Bieszkowice3, a dom (chałupa), w której urodził się i wychował autor, lokowany jest 
przy ul. Ks. Heyke (tak na tabliczce, zamiast, jak winno być poprawnie: ul. Ks. dra  
L. Heykego), w pow. Wejherowo w rodzinie chłopskiej 10 X 1885; rodzicami byli Fer-
dynand Heyke i Anna z d. Plock, nazwiska notowanego na północnych i środkowych 
Kaszubach od XVII w. i pochodzącego od słowa placek4. Chata, w której urodził się 
przyszły ksiądz-poeta, stoi jeszcze, widoczne także doprowadzenie prądu, na oknach 

1   Tak bzmi ono w formie oficjalnej i podlega odmianie według wzoru Linde, zatem Heykego, Hey- 
kemu, Heykego, o Heykem, z Heykem; w l. mn. Heykowie, Heyków, Heykom, Heyków, Heykami, Heykach, 
Heykowie, spolszczone Heyka i wtedy paradygmat wygląda następująco: Heyki, Heyce. Heykę, Heyką, 
Heyce, Heyko; kaszubione z kolei Heyka, Heyczi, Heyce, Heykã, Heyką, Heyce, Heykò. Według „Słow- 
nika nazwisk współcześnie w Polsce używanych” K. Rymuta, t. IV, Kraków 1993, s. 113 nosi je 15 osób 
w woj. gdańskim; 148 Heyka, z tego 51 w woj. toruńskim, 36 gdańskim, 16 słupskim, nadto warianty:  
3 Heike: 1 w woj. gdańskim, 2 łódzkim; Heika 1 w woj. słupskim; 1 Heikie w woj. krakowskim; 182 
Hejka: 78 w woj. toruńskim, po 26 w woj. gdańskim i włocławskim; 41 Hejke: 10 w woj. gdańskim,  
9 płockim, 6 wrocławskim, po 5 jeleniogórskim i włocławskim; 2 Hejkie, po 1 w woj. warszawskim 
i krakowskim; 6 Hejkowski w woj. gdańskim.

2   Pisałem o tym nazwisku w Pomeranii r. 1977, nr 3, s. 53.
3   Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I: A – J, Warszawa 1980, s. 254 notuje Cierz- 

nia, -ni.część wsi Bieszkowice. Dziwne, że Schematyzm archidiecezji gdańskiej [na] r. 1996 notuje w par.  
Nowy Dwór Wejherowski miejscowość pisaną Cieżnie, co jest oczywistym błędem.

4   Zob. E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gdańsk 2000, s. 332–335, a skoro 
wszystko po drodze objaśniamy, to powiedzmy także, że imię jest pochodzenia antycznego: od gr. léōn,  
-ontos, łac. leo, -nis ‘lew’, por. ros. imię Lew, noszone np. przez Lwa Tołstoja.
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firanki, znać, że ktoś mieszka, ale obok wybudowany nowy, okazały dom mieszkalny 
i zabudowanie gospodarcze. Okolica uboga: lasy sosnowe, świeżo zasadzone na dawniej 
uprawianych słabych glebach piaszczystych; obok bagna i chyląca się ku upadkowi 
stodoła, aż dziw: z czego ludzie tu żyją? Do mej świadomości trafił werset z Ewangelii 
św. Jana (3,8): Spiritus flat, ubi vult ‘Wiatr wieje tam, gdzie chce”, ale łac. Spiritus to 
też ‘Duch (Święty), stąd polskie powiedzenie do rymu: „Duch tchnie, gdzie chce”. Bóg 
upatrzył sobie z tej biednej okolicy sługę ołtarza, obdarzonego też weną poetycką.

Zatrzymać się trzeba trochę nad nazwą miejscowości urodzenia poety-księdza. 
Opracował je znawca nazewnictwa Kaszub północnych: 3 IV 2015 r. zmarły emery-
towany prof. zw. UG, dr hab. Jerzy Treder w 3. pracach, z których dla nas najważ-
niejsza to5 Toponimia powiatu wejherowskiego, Gdańsk 1997. PMT nr 14. Na s. 33 
tej pracy omawia interesującą nas nazwę, która do źródeł trafiła w r. 1546 w zapi-
sie Czernycze, który odczytać można Ciernice, r. 1600 Czersnia, co czytać można 
Cierznia, zapis ten podtrzymuje „Diecezja Chełmińska”, Pelplin 1928, s. 390, gdzie 
wśród księży pracujących w Kościerzynie wymienia ks. dra L. Heykego, urodzonego 
w Cerzni, tj. po polsku Cierzni (tamten zapis oddaje wymowę kaszubską), sami miesz-
kańcy osady mówią Cérzniô, do Cérznié, przymiotnik od nazwy brzmi cerzińsczi.  
W r. 1664 wspomniana została Czerznia Karczma, karczma istniała tu jeszcze za życia 
ks. Heykego. Wspomina ją zresztą w „Dobrogoście i Miłosławie”: „Wicher zarżôł i sã 
szarpie. Dobrogòst do niegò skòczi; dosôdł gò i dali w drogã do Cérznicczi Karczmë 
gnô”. Treder wywodzi nazwę od kasz. rzeczownika cérzniczé ‘zarośla cierni’ lub – jak 
podaje ks. dr B. Sychta w swoim Słowniku gwar kaszubskich… t. I s. 129 – cérzniô 
‘cierń’. Od miejsca zamieszkania poeta przyjął także jeden z pseudonimów literackich, 
mianowicie Cerzon ‘mieszkaniec Cierzni’. 

Nazwa nie była rozumiana, dlatego ulegała różnym przekształceniom przez od-
niesienie do zbliżonych fonetycznie wyrazów: i tak Woj. Rada Nar. w r. 1954 ustaliła 
Ciężnia przez nawiązanie do przymiotnika ciężki. Formy gwarowe zapisał prof. Treder 
u miejscowych mieszkańców w postaci Cérzniô i przymiotnik cerzińsczi i odniósł do 
rzeczownika cérzniczé ‘zarośla cierni’, przywołując – dla udokumentowania podstawy 
nazwy – z pow. puckiego nazwę łąki Ciernicze i zapisany przez Słownik ks. Sychty,  
t. I, s. 129 rzeczownik cérzniô, sam poeta przyjął od miejsca urodzenia, jak to już zo-
stało powiedziane, pseudonim Cerzon, Starostwo Powiatowe w Wejherowie posługuje 
się formą Cierżnia, która oddaje kasz. wymowę -rz- jako typu rżéka ‘rzeka’. Osta-
teczną więc podstawą nazwy jest rzeczownik cierń. Nazwa winna wrócić do spisów 
w poprawnej formie Cierznia, do Cierzni, w Cierzni, przymiotnik cierzyński, nazwa 
mieszkańca, dotąd nieużywana, może brzmieć: cierzniak czy cierznianin, mieszkan-
ki: cierzniaczka czy cierznianka, wszyscy mieszkańcy: cierzniacy czy cierznianie. 

5   Dwie pozostałe to: 1) Toponimia byłego powiatu puckiego, Gdańsk 1977. PMT nr 3; tenże, Słow- 
nik nazw terenowych byłego powiatu puckiego, Zszyty Naukowe Wydz. Hum. UG. Prace Językoznawcze 
Nr 5, Gdańsk 1977.
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Urzędowe zapisy typu Ciężnia, Cieżnie i podobne polegają na odniesieniu (adideacji) 
do przymiotnika ciężki; miejscowy, wejherowski zapis Cierżnia pięknie oddaje kasz. 
wymowę, która ujawnia używaną dawniej postać Cierznia.

Szkołę powszechną ukończył w Bieszkowicach, pruskie gimnazjum w Wejhero-
wie. Maturę uzyskał w r. 1906. Odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Pelplinie, 
Fryburgu i Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął w Pelplinie 13 III 1910 r. Często 
zmieniał parafie jako wikariusz, po drodze były m.in. Lubawa, Chojnice, Kartuzy, 
jako ostatniej placówce zatrzymał się w Kościerzynie, gdzie dłużej, w latach 1920– 
–1935 był prefektem w Państwowym Seminarium Nauczycielskim, następnie w Pań-
stwowym Gimnazjum im. J. Wybickiego, gdzie 1 IX 1939 r. odprawił we wspomnianej 
szkole mszę św. i udał się do znajomych krewnych na Kociewie, gdzie 17 X 1939 r. 
o godz. 15 rozstrzelany został przez hitlerowców wraz z innymi Pomorzanami w le-
sie pod Szpęgawskiem, w pow. Starogard Gdański6. W Kościerzynie i okolicy żyją 
jeszcze jego uczniowie, świadkowie jego życia, z wielu miałem okazję rozmawiać 
o ich prefekcie, wszyscy zaświadczają jego pracowitość: światło w jego mieszkaniu 
gasło dopiero o godz. 3. nad ranem, był dla nich autorytetem w sprawach religii  
i w problematyce kaszubskiej. Do tej ostatniej zbliżył się wskutek kontaktów jeszcze 
w czasie studiów we Wrocławiu, gdy zapoznał się z poetą Janem Karnowskim i razem 
z 3. tzw. Młodokaszubą (ugrupowanie literackie), tj. A. Majkowskim stanowili liczącą 
się grupę literacką. Problemem bardzo skomplikowanym, nie tylko dla niego, była 
sprawa pisowni kaszubskiej, w której do końca nie miał sprecyzowanego stanowiska, 
jak stwierdza J. Treder7.

Uzyskał doktorat, napisany w jęz. niem., z teologii moralnej nt. siedmiu listów 
z Apokalipsy św. Jana, apostoła Chrystusa.

Dorobek literacki Heykego jest bogaty; ogłosił 2 tzw. szołobułki, tj. ‘udramatyzo-
wane anegdoty zbliżone do farsy” (określenie A. Bukowskiego8), utwory sceniczne, 
które wystawiały po miastach i wsiach kaszubskich dramatyczne zespoły ludowe, 
zwłaszcza „August Szloga” wszedł nawet do obiegowych określeń przezwiskowych; 
drugim takim utworem był „Katilina”. Osobiście przestudiowałem poemat bohater-
ski, jak to określa A. Bukowski, mnie wydawałoby się, że można by nazwać epopeją 
„Dobrogosta i Miłosławę”, z którego opracowałem słownictwo na okolicznościową 
konferencję popularnonaukową, zorganizowaną przez Bibliotekę w Bolszewie pod 
Wejherowem, a na Konferencji dn. 4 IX br., zorganizowanej przez Instytut Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Instytut Kaszubski z cyklu konferencji odbywa-
nych co dwa lata dla uczczenia pamięci prof. dra hab. H. Górnowicza omówię obfite 
w tym poemacie (i w innych utworach) polonizmy leksykalne.

6   Zob. A. Bukowski, Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego pod red. S. Gierszewskiego, 
t. II, s. 200–201; S. Janke, Poeta z kaszubskiej nocy, Wejherowo 1998, 

7   Język poezji Leona Heykego [w:] Leon Heyke –Świętopełk literatury kaszubskiej, Gdańsk–Wej- 
herowo 2007, s. 53–86.

8    A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 326–335.
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Ciągle pisał wiersze, szczególnym zainteresowaniem cieszą się jego liryki, dru-
kowane w różnych lokalnych dziennikach i periodykach, zebrane razem, a najpełniej 
wydane jako „Kaszëbsczé spiéwë”, Gdańsk 1999 i krytycznie, według pierwodruków 
i w wersji współczesnej według obowiązującej pisowni w serii „Biblioteka Pisarzy Ka-
szubskich”, t. 7 z opracowaniem i komentarzem językowym oraz przypisami dr Hanny 
Makurat ze wstępem historycznym i historycznoliterackim prof. J. Borzyszkowskiego 
i prof. A. Kuik-Kalinowskiej jako „Poezja młodokaszubów”, Gdańsk 2012, s. 301– 
–383. Mankamentem jest to, że wiersze nie są datowane, by można się zorientować, 
czy pisał je Heyke uczeń gimnazjalny, kleryk9 czy ksiądz; wśród zebranych wierszy 
są zachwyty nad przyrodą, mnie zainteresują tu liryki miłosne. Opracowania życia 
Heykego nie podają, czy miał jako uczeń bliższą koleżankę – powierniczkę swoich 
myśli i planów, która mogła być natchnieniem do pisania omawianych tu liryków, 
czy korzystał jako kapłan z wynurzeń swoich uczennic bądź penitentek, no i uczniów 
bądź penitentów.

 J. W. Goethe wyraził się niegdyś: Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters 
Lande gehen ‘Kto chce zrozumieć poetę, musi pójść do ziemi (kraju) poety”. Wy-
braliśmy się zatem z żoną, synem i synową rodzinnie do Cierzni w niedzielę 14 VI 
2015 r. i powiedzieć muszę, że zupełnie inaczej widzę bohaterki wierszy miłosnych 
Heykego: chaty, w których mieszkały, lasy, po których stąpały, drzewa, pod którymi 
kryły się z ukochanym w czasie ulewnego deszczu, jezioro Zawiat, nad którym spa-
cerował uczeń i student Heyke (rzadziej już ks. dr Heyke), a bohaterki jego wierszy 
rzucały wianki w wieczór świętojański. Teren to ubogi: piaszczysta ziemia, bagna, 
niedawno zasadzone lasy sosnowe, obok tych dawnych. Powiedziałem: Spiritus flat, 
ubi vult (J 3,8) ‘Duch tchnie, kędy chce’: powołał sobie Chrystus na sługę ołtarza 
dziecko tej ubogiej kaszubskiej ziemi, który jednak dzięki wsparciu proboszcza 
wejherowskiego ks. Walentego Dąbrowskiego10 ukończył wejherowskie gimnazjum, 
mógł podjąć studia teologiczne w Pelplinie i dalsze specjalistyczne we Wrocławiu 
i we Fryburgu. Na ziemię jednak cierzyńską patrząc, wspomniałem werset Księgi 
rodzaju (Rdz 3, 18–19); „W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać 
pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty” czy już po kaszub-
sku w świeżym przekładzie o. prof. A. R. Sikory: „Drżón i òst bãdze tobie rodzëła 
[zemia], a bãdzesz jôdôł pólné roscënë. Z mòklëzną na skarni bãdzesz jôdôł chléb 
jaż do twòjégò przińdzeniégò nazôd do zemi, z jaczi të béł wzãti. Bò të jes prochã 
i do prochù pùdzesz nazôd.”

Bohaterka tych wierszy określana jest: 1) zdrobnionym, hipokorystycznym imie-
niem własnym Aneczka, użytym w tytule 2-strofowego wiersza (s. 24), zrymowanego 

9   Tenże, Regionalizm... s. 363 podaje (za „Gryfem Kaszubskim 1932, nr 8–9, że napisał je w więk- 
szości jako student teologii; mieszczą się te wiadomości w rozdzialiku „Erotyka”, s. 363), ale poza ty-
tułem, wierszem „Miluszyńskô” i objaśnieniem ‘liryka miłosna’ niewiele tu znajdziemy.

10   S. Janke, Poeta z kaszubskiej nocy, Wejherowo 1998.



Referaty polskojęzyczne   233

ze słowem dzéweczka: Żdże na cebie Aneczka […] snôżô je twòja dzéweczka (1 str.). 
Kòchónô ma Aneczka : Ù Aneczë, s. 47, str 4. Jest także podstawowy rzeczownik 
dzéwa, kwalifikowany przez Sych I 264 tylko jako zgrubienie (fachowo augmenta-
tivum do dzéwka ‘dziewczyna’): 

„I jô stôł i zdrzôł na cebie,
Skrëti w gãsté drzewa,
Jak të z chëczë wëchòdzëła
Nôpiãkniészô dzewa”
   (Miluszinkô, s. 41, str. 3, w. 4).

Mamy dalej: 2) wyrazy określające młodą niezamężną kobietę, a więc: a) dwu-
krotnie zdrobnionym, znanym nam już dzéweczka; b) dzéwka: Dzéwkò, dzéwkò, 
co ce je?; Dzéwka słodkò marzi z refrenem: Pòdë rãkã, zdrzë mie w òczë, Dzéwkò, 
dzéwkò, co ce je? „Rôj na zemi” s. 31, str. 4; c) „Dzéwczëna” s. 23, str. 2?; dzéwczëna 
jako tytuł (s. 23) i powtórzenie w 1. wersie: Spiéwô sobie dzéwczëna; 3) przymiotniki 
kwalifikujące dodatnio pannę, dziewczynę: a) jedinô (tytuł s. 28 i str. 3 i por. dalej):

2) A të jes pełnô krasë I jô bë chcôł rozmawiac 
 I cudnô mësla twa Tak z tobą całi dzéń
 Mie nierôz zadzëwiała I z tobą sã przechadzac,
 I mie zônietã ‘zachętę’ da. Jaż nocë spadnie céń.

b) miluszinkô: jak drzewa dwa nad rzéką do se zdżibają sã, tak jô do miluszinczi ju sã 
przëczëlëc chcã „ Nasz dóm” s. 35 str.2, w.3; Wëzérô kwiôtk na łące, czë wiosna mimo 
szła; to bëła miluszinkô, i òna gò zabra „Niech sni”, s. 40, str. 1, w. 3; „Miluszinkô” 
(tytuł wiersza) s. 41; Jô rzekł do miluszińczi: „Zwón” s. 42, str.2, w.1; Ach, żegné, 
miluszinkô (Chmùrka s. 57, str. 1), Tam bëła miluszinkô (Ostatny rôz s. 69, str.1),  
c) „Nôpiãkniészô” (tytuł wiersza): Jô szukajã ce wkòło, a të tak dalek jes ze wszëtczich 
nôpiãkniészô na miasto i na wies. str. 3, s. 59; d) Kòchónô ma Aneczka Ù Aneczë, 
s. 47, str 4; e) Ùkòchónô i ta kòtka, jaczi cudny to òbrôzk! (Nocnô zjawa s. 45, str. 3);  
A na pargù ‘progu’ mie pòwitô f) mòja ùceszonô môłô. (Ù Aneczë, s. 47, str. 3);  
g) malulinkô: Të płaczesz, malulinkò („Oprzestani”! s. 52, str. 1, w. 1). 

Liryki Heykego wyszły spod pióra mężczyzny, co można by stwierdzić nawet, 
gdyby się nie znało ich autora, tylko sam tekst, bo tyle określeń młodej kobiety, dziew-
czyny, panny, dziewicy, jak się dawniej powszechnie mówiło na młodą, niezamężną 
kobietę, por. Mickiewiczowskie: „Jakiż to chłopiec piękny i młody?, jaka to obok 
dziewica?” („Świtezianka”), bo tyle w nich, jak widać, określeń towarzyszki i po-
wierniczki męskich uczuć, pragnień i zamierzeń, a określenie młodzieńca tylko jedno 
- mulk, współrdzenny z mùlôszk, mulôszka ‘umiłowany, -a’ (por. restaurację Mulk 
na trasie Gdynia – Żukowo), wywodzące się ostatecznie z niem. Mäulchen ‘gębusia, 
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buźka’ od Maul ‘gęba; pysk’ ze znanym niem. przysłowiem: Einem geschenkten 
Gaul sieht man nicht ins Maul ‘Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby’11.   
„Ò mùlkù, los zawistny mie w kùmkã ‘naczynie’ piołun wlôł” (Oprzestani s. 52, str. 2). 

Miłość wyrażają kwiaty, zwłaszcza róże. U Heykego mamy tytuł „Kwiôtk” i inci-
pit „Malinczi kwiôtk na łące… stôł (s. 39). Następny wiersz (s.40) nosi tytuł „Niech 
spi” (s.40), ale zaczyna się od słów: „Wëzérô kwiôtk na łące, czë wiosna mimo szła”, 
ale „To bëła miluszinkô i gò zabra”, a więc łąka, kwiaty oraz nôpiãkniészô, miluszinkô 
– wszystko to napawa radością i chęcią życia.

Niektórzy mówią lub pragnęliby mówić o erotykach w poezji Heykego. Z takim 
sądem trudno mi się zgodzić, bowiem zauważam tylko jedną scenę zbliżenia dwoj-
ga młodych, mianowicie skrycie się ich w czasie ulewnego deszczu pod drzewem: 
„Ma długò sã tulëła ùkrëti w nórce skôł”, ale „bùrza przeminãła i jô ce wòlnosc dôł” 
(„Bùrza” s. 44, str. 3) i rozstanie się ich ze stwierdzeniem ukochanego „I gãbë òstat-
ny rôz mie da” (tytuł wiersza „Ostatny rôz” s. 69, str. 1. I to wszystko. Ukochany 
kontempluje m.in. taki widok:

„Wtim òtmikô sã òczenkò
Biôłé w blaskù remiã skli
Rãka letkò kòtkã smùcze,
Kòtka przãdze, dwigô sã
A jô tu wãdrowny człowiek
Na te nocné dzëwë zdrzã
Ùkòchónô i ta kòtka
Jaczi cudny to òbrôzk! 
    (Nocnô zjawa s. 45, str. 3).   

Poza tym młodzieniec widzi ukochaną jako piękną dziewczynę, z którą razem 
pragnie przejść przez życie z błogosławieństwem Bożym: „Bóg błogosławi nas”.

Wychowałem się w zakresie kontaktów damsko-męskich na lekturze prac prof. 
Natalii Han-Ilgiewicz (1895-1978), szerzej zob. Encyklopedia katolicka VI, szp. 538), 
m.in. prof. KUL, która na drodze zbliżeń między przedstawicielami obu płci widzi  
3 drogi czy etapy, które nazywa umownie: 1) eros, 2) caritas i 3) agape. Etap pierwszy 
i trzeci nazwany został greckim określeniem miłości: eros, z czego erotyka, erotyzm to 
‘upodobanie i zadowolenie fizyczne’ i agape to ‘miłość braterska’, por. agapy ‘uczty 
miłości u pierwszych chrześcijan’, drugi etap terminem łacińskim, który pierwotnie 
oznaczał ‘drogość’, np. Caritas frumenti ‘drożyzna na zboże’ u Liwiusza, rzeczownik 
to abstrakcyjny od przymiotnika trójrodzajowego carus, -a, -um 1) ‘kosztowny, drogi’ 

11   F. Hinze, Wörterbuch Und Lautlehre der deutschen Lehnwörter im Pomoranischen (Kaschu- 
bischen), Berlin 1965, S. 346. Niem. Māulchen przejęte z łac. osculum ‘pocałunek’, por. liturgiczne oscu-
lum pacis ‘pocałunek pokoju’ dosłownie ‘usteczka’ od os, oris ‘usta’ .
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(o cenie); 2) ‘drogi, kochany’; 3) ‘cenny’, a św. Jan apostoł (I J 4,8,16) poucza nas 
Deus caritas est ‘Bóg jest miłością’. W pierwszym etapie dostrzega się tylko piękno 
fizyczne u kobiety czy mężczyzny (naturalnie odmiennej płci, homoseksualizm zostaje 
tu wykluczony); w drugim dominuje dostrzeganie wnętrza kobiety czy mężczyzny: 
zapatrywań, systemu wartości, dążenia, ideały; i wreszcie w etapie trzecim dochodzi 
traktowanie przedstawiciela (-ki) odmiennej płci jako dziecka Bożego, z którym ra-
zem zmierzamy do królestwa Bożego, naszego szczęścia wiecznego. I ten moment 
dominuje w lirykach Heykego, on stanowi jej dominantę i puentę.

Z wielu tekstów pragnę in extenso prztoczyć wiersz „Zwón”: 

  Na dole rzéczka szëmi,
  Na niebie słuńce skrzi,
  A tu na lesny górze
  Ptôszãcy spiéw grzëmi.
Jô rzekł do miluszińczi:
Przecudny je to czas!
A òna sã ùsmiéchnie: 
Bóg błogòsławi nas!
  Wtim z dôleka, z kòscółka
  Pòreny bije zwón
  A rzéwné naszé mëslë
  Przed Bòsczi lecą trón. (s. 42)

W miłości są wzloty, uniesienia, ale także kochanki w dawnym rozumieniu (bo 
dziś kochanek to ‘konkubent’, a kochanka ‘konkubina’) niewierne, zatem rozstania 
bywają często gorzkie w myśl łacińskiego powiedzenia: Ultimum vale semper acer-
bum ‘Ostatnie pożegnanie zawsze gorzkie’. Dowodów miłości kochankowie dają 
wiele; kochankom nie wypada zbytnio uzewnętrzniać uczuć. Heyke wyrósł w opinii, 
że w miłości inicjatywa należy do mężczyzny. Zatem parę przykładów okazania uczuć 
przez kochanków. Najpierw zauważmy, że „Szczestlëwi, chto kòchaniô przecudny 
nalôzł kwiat” (Pòcecha str. 2, s. 65). Tego „żdże kòchanié, ò chtërnym dësza sni” 
(Lot, s. 60, str. 3) i „żódnô nie zamący céń” (Pamiãté s. 66, str. 3, w. 4), a dziewczyna 
kochana to „mégò żëcô słuńce” (tamże str. 2).

Los ukochanej przejmuje jej towarzysza, stara się ja pocieszać: „Të płaczesz, malu-
linkô? To mòje serce drze. Twój jiwer baro wieldżi zaniepòkòjô mie”. Jednak pociesza 
ją „Zawitô lepszi czas, jak dłoń spòcziwô w dłoni i Bóg pòłączi nas” (Òprzestani s. 52, 
str. 3). Miły, rozłączony z wybranką, śle jej pozdrowienia poprzez lecące dzikie gęsi: 

Lecëta, miłé ptôchi,
Przez mòji dzéwczi dóm,
Rzeczëta ji: jô teskniã
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I żdżã tu smùtnie sóm.
Krziknita ji: jô przińdã,
Niech òna na mie żdże, 
A mòja wiérnô miłosc
Ji pòzdowienia sle. (s. 67, str. 4, 5).

Heyke wpisuje się w teorię miłości romantycznej, głoszącej, że dwoje młodych 
są dla siebie przeznaczeni, stworzeni. Jeżeli w życiu się spotkają, to pełna ich radość 
i szczęście dozgonne, jeśli drogi ich się rozejdą i każde pójdzie swoją ścieżką, bę-
dzie nieszczęście, osnowa do dramatu romantycznego. Interpretację taką zdaje się 
potwierdzać przywołany już wiersz „Jedinô”, gdzie w str. 3 czytamy: „Të jes mie 
przeznaczonô jedinô na ten swiat” (s. 28). Jeszcze mocniej wyraża tę myśl wiersz 
„Dwòje” (s. 53, str. 1): „Czej sã dwòje narodzëło, co do se nôleżą, chòcbë wszëtkò 
procem bëło, òni do se bieżą … òni sã pòłączą” i w tym tonie utrzymane dalsze  
2 strofy. Wymowny tu wiersz „Wòjna”, gdzie brat ukochanej walczy, narzeczony 
zgłasza się sam jako ochotnik do walki przy boku ewentualnego przyszłego szwagra, 
ale za wsią pada. Dzéwka, jak ją autor określa, idąc w ślad za wielu bohaterkami 
z własnej woli kończy życie. Poeta więc konkluduje: 

Wnet sã we wsë dowiedzelë,
Że ze swiata zeszła dzéwka,
Kòżdi rzekł: Na zemi nie szło,
To sã w niebie pòłączëlë” (s. 63).
 
Bywa jednak, że ukochana z jakichś powodów sprzykrzyła się, znudziła się do-

tychczasowemu towarzyszowi i on wprost wyznaje: „Biéj, jô nie chcã ju cã widzec, 
jô sã pòzbãdã ce rôd” (Jô nie chcã s. 49, incipit).

Poezja miłosna ks. dra L. Heykego to poezja budząca optymizm, radość i nadzieję, 
bo młode bohaterki noszą jedyne imię Anna i jego warianty zdrobnione, a oznacza 
ono w starohebrajskim ‘piękna’, jak jego odpowiednik grecki charis (por. greckie 
boginki piękności Charyty) i łaciński gratia, religijne, chrześcijańskie znaczenie 
tych wyrazów to ’łaska’, czyli ‘dar samego Boga’, zawsze popularne, bo, jak powie,  
L. Kern: bo bez Ani to ani, ani i są najpiękniejsze, milusińkie, jedyne, neologistycznie 
malulińkie, kochane i ukochane. Pewno takimi kształtowal je ks. prefekt i katecheta, 
dr Leon Heyke, którego Bogu, Ojczyżnie i kaszubskiej ziemi oddane życie w wieku 
54 lat przerwal hitlerowski okupant.

Streszczenie
Ksiądz-poeta urodził się 10 X 1885 r. w osadzie Cierznia pod Bieszkowicami, gdzie  
ukończył szkołę podstawową, w pow. Wejherowo w rodzinie chłopskiej Ferdynanda 
i Anny z domu Plock, gimnazjum Wejherowie w r. 1906, studia teologiczne w Pelplinie,  
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gdzie też otrzymał święcenia kapłańskie 13 III 1910, pogłębiał wiedzę teologiczną 
we Wrocławiu i Fryburgu, za pracę o 7 listach apokaliptycznych otrzymał doktorat. 
Pracował jako wikariusz we wielu parafiach, najdłużej jako prefekt w Seminarium 
Nauczycielskim, potem Gimnazjum im. J. Wybickiego w Kościerzynie. Pisał wiersze, 
poemat romantyczny „Dobrogost i Miłosława”, udramatyzowane anegdoty „August 
Szloga” i „Katilina”, współpracował z ówczesną prasą. Zamordowany został przez 
hitlerowców 16 X 1939 r. w lesie szpęgawskim pod Starogardem Gdańskim.

W wierszach lirycznych ukochaną dziewczynę nazywa imieniem zdrobnionym 
Aneczka, dzéweczka, dzéwka, dzéwczëna, przymiotnikami: jedinô, miluszinkô, kò-
chónô, ùkòchónô, mòja ùceszonô môłô, malulinkô, ukochany ma tylko jeden epitet: 
mulk ‘miły, pyszczek’. Poeta stoi na stanowisku, że w kontaktach miłosnych inicja-
tywa należy do mężczyzny, jest wyznawcą miłości romantycznej, że młodzi zostali 
dla siebie stworzeni. Wierszy Heykego nie można nazwać erotykami – są to liryki 
miłosne, przepojone zwrotami do Boga. 



Elżbieta Bugajna

Rzecz o poezji Jana Zbrzycy

„Skrë ùsôdzkòwi mòcë drzemią w nas, jeszcze niezwãgloné” – jak pisał Stanisław 
Pestka, wierząc niewzruszenie w siłę i wielkość jej nosicieli, mieszkańców Słowiań-
szczyzny północnej, jego pobratymców, potomków dawnych włodarzy tej ziemi 
ciągnącej się wzdłuż południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego, od Roztoki, Arkony 
po Gdańsk. Wymarłych Połabian, Wieletów, a też ich potomków, współczesnych 
Kaszubów. Zbrzycowe (Stanisława Pestki) widzenie historii, swoiste odczytanie 
dziejów, zbliżone do myśli Aleksandra Majkowskiego, sytuuje poetę w gronie wiel-
kich myślicieli kaszubskich.

Miałam tę przyjemność, że mogłam poznać Stanisława Pestkę. Widywałam go na 
spotkaniach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, na różnych uroczystościach sku-
piających społeczność kaszubską. Dystyngowany starszy pan, szarmancki, uprzejmy 
w dawnym stylu. Dżentelmen, jakich dziś już nie ma. Pozostawił po sobie wspomnie-
nie tyleż ulotne, co trwałe poprzez swoją spuściznę literacką.

Moja przygoda z twórczością Jana Zbrzycy zaczęła się kilkanaście lat temu. 
Czytałam kolejne tomiki jego poezji, utwory rozproszone w różnych antologiach, 
wreszcie podjęłam próbę krytycznego spojrzenia na tę twórczość. Ostatnio zajmo-
wałam się tematyką pamięci w poezji Zbrzycy w referacie pt. „Pamięć zapisana 
w poezji”1. Rzeczywiście, liryki Pestki obfitują w pamięć dziejowo-historyczną jak 
żadne inne. Poeta z Rolbika utrwalił w swoich wierszach pamięć miejsc, przestrzeni, 
obszarów, ludzi, wydarzeń, własnej samoidentyfikacji oraz metapoetycką. Można 
także pokusić się o wyodrębnienie pamięci uczuć, choćby w tekście „Dlô Bómbë 
epitafium” czy w lirykach odnoszących się do sfery rodzinnej. Podane obszary pa-
mięci występują również w twórczości innych autorów, jednak nasycenie tej poezji 
ogromnym historyzmem, wręcz pieśniarstwem dziejowym, stawia Zbrzycę w szere-
gu znakomitych twórców opiewających wielkość i chwałę swego narodu, w gronie 
wieszczów. Nieprzypadkowe zresztą reminiscencje romantyczne budują klimat jego 
poezji i jego osoby jako autora. Zanurzenie się w dawnej świetności przodków i swego 
narodu stanowi wyróżnik odsyłający czytelnika do tego, co było, co możemy spotkać 

1   Tytuł referatu wygłoszonego w czasie XIII Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej „Kulturowe kon-
teksty pamięci Pomorzan” w dniach 24–25.11.2014 roku w Słupsku.
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w pana Józefa opowiadaniu o dawnej wielkości i świetności Kaszubów2. Wpływ  
A. Majkowskiego, jeśli chodzi o myślenie dziejowe, znajduje swoje odbicie w po-
etyckiej twórczości Zbrzycy. Fundamentem tego myślenia jest niewątpliwie utwór 
Majkowskiego pt. Historia Kaszubów3, zainspirowany studiami w Gryfii, gdzie stu-
dent Aleksander „znalazł wiele pomorskich pamiątek historycznych, zadumał się nad 
przeszłością Kaszubów, a z dumań tych (…) budować począł rodzinny świat idei”4. 
Jeśli chcielibyśmy pokusić się o wskazanie idei Pestkowych liryków, niewątpliwie 
byłby to „żywy duch pomorski”, jak na to wskazywał Edmund Puzdrowski5. Nie 
tylko historia, która odeszła, ale historia, która wciąż się toczy. Jej fundamentem jest 
lud pomorski, który przetrwał w ogniu dziejowych burz.

W swoich rozmyślaniach odwołam się do jednego tekstu Zbrzycy. Jest nim dłuższy 
poemat liryczny Wierzëska Pòłabiznë, którego tytuł możemy przetłumaczyć jako Wió-
ry Połabszczyzny. Utwór ten zamieszczony został w ostatnim, trzecim zbiorze poezji 
Zbrzycy pt. Wieczórny widnik, wydanym w 2002 roku. Cały tekst liczy 651 wersów 
ujętych w 13 części, jakby oddzielnych całości (rozdziałów?). Autor stosuje wersy 
różnej długości, nie używa rymów. Operuje natomiast licznymi środkami poetyckimi, 
wśród których dominują epitety i przenośnie, często rozbudowane, naszpikowane licz-
nymi neologizmami. Dla przykładu podam związek wyrazowy „Pòłabskô bezbrzadnô 
zbracëna”, który można przetłumaczyć jako „połabskie bezpotomne plemię / plemiona”. 
Często twórca stawia pytania retoryczne, np.: „Czë pò to zrëwac pòsôdë kòprowi recë 
/ ze strądów pòłabsczi Reknicë, / bë sã domaklac warkòcza dëmów, / łizów zastãgłich, 
òd òłowiu czãższich?” (w. 519–522). Inny fragment: „Chto zdrzi jesz lãczno / na czerz 
ògniowi? / Czë ten, co sã bùszni wòjarską nôrémnicą? / Czë mało krôsniãcô wszednota, 
/ chtërna je blëższô ùkôzków gwiôzdë/ òd słuńców wësniti chwôlbë?”

Utwór S. Pestki można nazwać swoistym kompendium historycznym, dziejami 
mieszkańców Pomorza Zachodniego ukazanymi na szerszym tle, dziejami zaklętymi 
w wersy poematu, osadzonymi w historii/kulturze europejskiej i światowej. Autor 
kolejno przedstawia dzieje tego świata od prapoczątków (historii zapisanej w kroni-
kach) aż do teraźniejszości, w tym do II wojny światowej, a nawet odwołuje się do 
współczesnej idei Unii Europejskiej: Nënka Eùropa (…) próbuje zrzeszëc w parłãczną 
galaktikã/ apartné dzéle Stôrégò Swiata” (s. 99). Jest to poetycka podróż poprzez dzieje 
wskazanego zakątka Europy – Połabszczyzny, wanoga śladami dawnej chwały Poła-
bian, próba znalezienia, unaocznienia własnego miejsca, dotarcia do korzeni Słowian 
pomorskich, w tym Kaszubów. Bezmiónowi (Bezimienni, jak ich nazywa poeta) zo-
stawili ostrzeżenie: „òstawilë zlecbã òstrzéżną: / mgławé slécëdło swòjégò stracënkù”.

2   Zob. A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé, Gdańsk 1997, s. 102–106.
3   A. Majkowski, Historia Kaszubów, Gdańsk 1991. Pierwsze wydanie ukazało się w Gdyni w 1938 

roku.
4   Przedmowa [w:] A. Majkowski, Historia Kaszubów, Gdańsk 1991, s. IX.
5   E. Puzdrowski, Poezja to nie tylko muszelka słowa, posłowie do: J. Zbrzyca, Wieczórny widnik, 

Gdańsk 2002, s. 163.
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Poemat Zbrzycy rozpoczyna się opisem początku dziejów Słowian połabskich 
i ich ziemi: Wëkaminiałô kùlama dzejów/ ta zemia znikwiła sã w môłklënie”. Jak 
w przypadku innych szczepów również ich początek ginie w pomroce dziejów, jedynie 
w nielicznych przypadkach dochowały się szczątkowe zapisy kronikarzy: „Tej-sej na 
zwąbierzënie/ sëchi zôpisk krónicznika” (s. 79).

Poeta z Rolbika odpomina w swym utworze nazwy plemion zamieszkujących 
okolice Odry i Łaby:

„Głãbòk w òkòlënach Òdrë, Łabë
rozwietwióné ôrtë Wagrów, Wkrzanów,
chwatczi Redarze, Stodoranë
Ȅ ti w biôtkach nôpierszi –
Òbòdrëckô ë wieleckô przodzëzna
w grëpie z Rugianama
„Rani gens fortissima Slavorum”6

Są to Wagrowie, Wkrzanie, Redarzy, Stodoranie, Obotryci, Wieleci, Rugianie, 
Drzewianie, Lutycy. Zbrzyca używa zamiennie nazw Połabianie, Wendowie, Lutycy. 
Widzimy tutaj niewątpliwy wpływ utworu Majkowskiego na historyczne myślenie 
S. Pestki, zbieżność zapewne nieprzypadkową. Dla A. Majkowskiego Kaszubi, czyli 
Pomorzanie dawniej zwani byli Weletami i Lutykami. W skład Związku Weleckiego, 
czyli Lutyckiego wchodziły szczepy kaszubskie osiadłe na południe i północ od rzeki 
Piany: Redarów i Dołężan oraz Czerzpienianów i Kyżan. Dalej Majkowski wymienia 
takie szczepy jak m.in. Obotryci, Rugianie (Rujanie), Wolinianie. Już na podstawie 
tego krótkiego wyliczenia widać nieprzypadkową zbieżność w myśleniu obu twórców.

Północną Łabę poeta z Rolbika nazwał Rubikonem germańskich najeźdźców. 
Oprócz Łaby i Odry Zbrzyca wymienia inne rzeki leżące na omawianym obsza-
rze: Pianę i Wkrę oraz połabską Reknicę. Jet to teren porośnięty borami, drzewami 
iglastymi: „w pòłabsczé jaglënë”, często bagienny: „sënowie mòkrastich òkòlów  
ë bòrów”, przecięty dolinami „wielecczich dolëznów”. W tekście pojawiają się nazwy 
miast: Arkona, Meklembùrg, Mechalin. Mieszkańcy tych ziem byli bogaci, parali się 
żeglarstwem, kupiectwem, nawet korsarstwem, czcili Jarowita, Świętowita i innych 
bogów. Warto porównać dwa fragmenty:

„Nigle w spisk runãlë mòkny
Sënowie mòkrastich òkòlów i bòrów,
Żôglów kłama mòrską płużëlë wałã,
Duńsczim gardóm ë starżëcóm
Kòrsarsczi sprôwielë pòzdrówk
A téż na hańdlowich kòlibelë sã szlachach.” (s. 80)

6   J. Zbrzyca, Wieczórny widnik, Gdańsk 2002, s. 79.
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Drugi fragment pochodzi z powieści A. Majkowskiego: „A bëlë Kaszëbi bògati 
na lądze i òkrãtama włôsnyma jezdzëlë pò mòrzu i wòjsk żelôznëch wiedlë rejiman-
të i mielë wòlą. Bùdowelë wse i miasta.” (s. 103). Majkowski utożsamia dawnych 
mieszkańców ziem nad Odra i Łabą z Kaszubami, natomiast Zbrzyca wskazuje na 
wielkość i potęgę dawnych Słowian, nie używa w omawianym wierszu słowa Kaszu- 
ba, nie utożsamia bezpośrednio Słowian połabskich z Kaszubami. 

Wierszowana historia plemion pomorskich, ułożona w porządku chronologicznym 
(nie czas i miejsce wymieniać tu kolei dziejów Słowian i ich ziemi przywoływanych 
przez autora), przeplatana licznymi dygresjami i pytaniami retorycznymi, wzboga-
cona epitetami, metaforami, a zwłaszcza neologizmami, próbującymi w precyzyjny 
sposób oddać dole i niedole Pomorzan, nie ma sobie równych. Wyraża stosunek 
podmiotu mówiącego, którego nie wahamy się utożsamić z autorem, do przeszłości 
ziem pomorskich i jej mieszkańców. 

Pestka nazywany bywa filozofem poetów kaszubskich, gdyż jego wiersze mają 
głęboki podkład filozoficzny, refleksyjny7. Jego poezja otworzyła nowe perspektywy 
przed literaturą kaszubską. Silnie związana z przeszłością, mityczną historią i trady-
cją literacką kaszubszczyzny, urzeka bogactwem metafor, fascynuje odwagą myśli 
i wyobraźni. Za Edmundem Puzdrowskim możemy powtórzyć, że poezje Zbrzycy 
przekraczają ustalony kanon poezji kaszubskiej8. Widać to choćby po sięgnięciu przez 
poetę do gatunku poematu lirycznego. Poprzez opisy, w tym przypadku opisy dziejów 
Połabian, których czyni zbiorowym bohaterem, autor wyraża osobiste przemyślenia 
i refleksje, konstruuje spójny świat dawnych Połabian. 

7   Por. T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdańsk 2002, s. 335–337.
8   E. Puzdrowski, Poezja to nie tylko muszelka słowa; posłowie do: J. Zbrzyca, Wieczórny widnik, 

Gdańsk 2002, s. 168–169.



Elżbieta Bugajna 

Kaszubskie wątki w poezji  
Zbigniewa Szymańskiego

Środowisko trójmiejskie obfituje w literatów, którzy sięgają również po tematy 
związane z regionem kaszubskim. Wśród nich niewątpliwie wyróżnia się Zbigniew 
Szymański należący do grona najdłużej tworzących pomorskich twórców. Poeta 
współtworzył gdańskie środowisko literackie. Doświadczenia sześćdziesięciu lat 
twórczości pisarza ujęte w jego poezji mogą stanowić bazę wyjściową do różnego 
rodzaju analiz i opracowań.

Poniższy referat stanowi zarys, próbę wydobycia z tej twórczości wątków zwią-
zanych z Kaszubami. Gdańskie i kaszubskie motywy, zwłaszcza gdańskie, dominują 
w poezji autora mieszkającego od wielu lat w Gdyni. Niebagatelne miejsce zajmują 
w lirykach wątki kaszubskie, nad którymi warto się pochylić. Skąd u Szymańskiego, 
który jest z pochodzenia rodowitym wilnianinem, pojawiło się zainteresowanie Ka-
szubami i ich mieszkańcami? Na to pytanie również będę próbowała odpowiedzieć 
w poniższej pracy.

Przegląd badań

Twórczość Szymańskiego nie doczekała się zbyt wielu opracowań ani krytycznych 
analiz. Badania w tym zakresie są wręcz znikome. Należy wskazać na ogólnikowy 
biogram w Encyklopedii Gdańskiej, Gedanopedii i kilka artykułów oraz recenzji. 
Wymienię tutaj opracowanie Andrzeja Mestwina Faca z lutego 2014 roku W cieniu 
mitu „Szkoły Grafomanów” czyli wycieczka przez życie poetyckie w Trójmieście1, 
w którym postać Szymańskiego doczekała się kilku zdań. Można zapoznać się 
także z artykułem dotyczącym spotkania ze Zbigniewem Szymańskim w Przystani 
Poetyckiej „Cafe Strych” w lutym 2011 roku2. Ciekawym źródłem informacji na 

1   Andrzej Mestwin Fac, W cieniu mitu „Szkoły Grafomanów” czyli wycieczka przez życie poetyckie 
w Trójmieście, http://salonliteracki.pl/portal/publicystyka/5-swiata-widzenie/861-w-cieniu-mitu-szkoly- 
-grafomanow-czyli-wycieczka-przez-zycie-poetyckie-w-trojmiescie, dostęp 12.11.2015.

2   Zbigniew Szymański na „Strychu”,  http://www.pomyslodalnia.pl/literatura/zbigniew-szymanski- 
-na-strychu/ dostęp 12.11.2015.
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temat życiorysu poety jest też zamieszczony w miesięczniku „Pomerania” wywiad, 
którego poeta udzielił Sławinie i Miłosławie Kosmulskim3. Tymczasem jest on 
pisarzem płodnym, nieustającym w ciągłym odkrywaniu piękna przemijających 
obrazów świata. 

Biografia

Sięgając do krótkich wzmianek zawartych w Internecie, a nawet w notatkach 
biograficznych zamieszczonych w kolejnych tomikach, napotykamy sporo nie-
ścisłości. Dotyczą one choćby tak istotnej sprawy jak data urodzenia. Błędne są 
także imiona i ilość dzieci, genealogia żony i inne nieścisłości. Rozmowa z poetą 
pozwoliła mi uściślić te dane. Zbigniew Szymański urodził się 21 sierpnia 1927 
roku w Wilnie. Trzy lata temu zmarła jego żona Zofia Stefania. Ma dwoje dzieci: 
córkę Małgorzatę oraz syna Zbigniewa Radosława, który również jest poetą. Ukoń-
czył w Gdańsku przeniesioną tu wileńską szkołę techniczną, potem wieczorowo 
architekturę, przez wiele lat prowadził własne biuro projektowo-kosztorysowe. 
Niesłusznie oskarżony w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku (zafundowano 
mu kilkuletni pobyt w domu pracy twórczej za kratami) przebywał bez procesu 
kilka lat w więzieniu (1973–1976) w Katowicach4. Całkowicie oczyszczono go 
ze stawianych zarzutów.

Droga Poety do Polski była długa. Jako siedemnastolatek walczył w oddzia-
łach wileńskiej AK, potem został zesłany do obozu w Kałudze. Wcielony do Armii 
Czerwonej, od lutego 1945 służył jako żołnierz LWP. Po wojnie przez pewien czas 
przebywał w Warszawie, następnie osiedlił się w Gdańsku, a od 1952 roku mieszka 
nieprzerwanie w Gdyni. Zadebiutował w 1950 roku w „Tygodniku Powszechnym” 
pod pseudonimem Witold Tarasiewicz. Pierwszy tomik poetycki „Wiersze gdań-
skie” ukazał się nakładem wydawnictwa „Czytelnik” w 1954 roku. Wydał w sumie  
14 zbiorków poezji5 oraz utwór prozą dla dzieci. Jego wiersze ukazywały się też 
w publikacjach zbiorowych i są rozproszone w licznych czasopismach. 

Problemem dla badacza jest dotarcie do niektórych tomików poezji Szymańskiego, 
które są niedostępne, nie ma ich w bibliotekach gdańskich. W większości korzystałam 
z publikacji dostępnych u Autora.

3   Z Wilna na Kaszuby. Ze Zbigniewem Szymańskim rozmawiają Miłosława i Sławina Kosmulskie, 
„Pomerania” nr 1/2014, s. 32–34.

4   Anna Flisikowska, Nieliteracki wątek w biografii gdańskiego literata, http://www.biblioteka.wej- 
herowo.pl/dlibra/Content/767/2.pdf, dostęp 10.11.2015.

5   Wiersze gdańskie (1954), Dnie niepokoju (1959), Wygasanie form (1967), Erotyki kaszubskie 
(1973), Przecięcie (1977), Pieśń o ziemi kaszubskiej (1981), Niosący światło (1979), Światło, które 
chronię (1982), Opowieści gdańskich zegarów (1984), Gdańsk. Fragment poliptyku (1988), Nam nie ująć 
Ciebie poematem (1997), Taka mi się przyśniłaś (2004), Wilno, miasto za mgłą (2005), Drogi wy moje. 
Wiersze wybrane 1950–2010 (2010) oraz proza Przygody Piotrusia na pirackiej Wyspie Skarbów (1988).
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Kaszubskie motywy

O ile w stosunku do Gdańska Szymański posługuje się epitetem „moje miasto”, o tyle 
w stosunku do Kaszubów i Kaszub używa zaimka: wasza, wasze. Skąd u poety, który 
ma korzenie wileńskie, a do Gdańska trafił jako przesiedleniec po II wojnie światowej, 
pojawiło się zainteresowanie regionem? Jak sam przyznaje, do Kaszubów zbliżyła 
go praca zawodowa oraz kontakty ze środowiskiem literackim Pomorza, zwłaszcza 
z kręgiem znajomych zaangażowanych w działalność na niwie kaszubsko-pomorskiej. 
Wymienić tu trzeba zwłaszcza takie nazwiska jak Lech Bądkowski, Róża Ostrowska, 
Franciszek Fenikowski. Należy podkreślić fakt, że część z nich nie miała korzeni 
kaszubskich, choćby wilnianka jak i on, Róża Ostrowska. Lech Bądkowski zaś po-
chodził z Torunia. Ewenementem jest fakt, że dla sprawy Kaszub wielkie zasługi 
ponieśli nie-Kaszubi. Podane wyżej nazwiska nie zamykają całej listy znajomych 
poety z kręgu kaszubsko-pomorskiego, nie sposób zresztą w tak krótkim tekście się 
do nich odnieść. Nie leży to zresztą w zamyśle niniejszego tekstu. 

Jako podstawę rozważań przyjęłam dwa opublikowane zbiorki dotyczące tematyki 
kaszubskiej. Pierwszym z nich jest tomik pod znamiennym tytułem „Erotyki kaszub-
skie”, który ukazał się w 1973 roku nakładem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
oddział w Gdańsku w ilości 300 numerowanych egzemplarzy. Składa się nań dziesięć 
wierszy. Oprócz tytułu trudno wskazać fakt, że odnoszą się one do kaszubszczyzny, 
kaszubskości. Można by jedynie wskazać odniesienia do przyrody, która towarzyszy 
wyznaniom poetyckim, owych krzaków żarnowca czy huku morza, ale w której krainie 
ich nie ma? Czymże bowiem są erotyki? Erotyzm, miłość to pojęcia uniwersalne, czy 
może być miłość ograniczona do jakiegoś kraju, narodu, nacji? Wiersze Szymańskie-
go należy zakwalifikować do utworów o tematyce miłosnej. W swojej wymowie są 
one bardzo delikatne, subtelne. Uczucia wyrażane przez podmiot liryczny opierają 
się na uwielbieniu kobiety, na stawianiu jej na piedestale, na dawno zapomnianym 
romantyzmie. Chociaż miłość nie zawsze jest dobra: „Ty jesteś złą miłością” (s. 6)6, 
ukochana odchodzi „zimna i nieczuła” (s. 6), „senna i fałszywa” (s. 7), dla podmiotu 
lirycznego zawsze jednak pozostanie „święta” (s. 8). Podmiot liryczny ujawnia się 
jako abstrakcyjny poeta, jako twórca, który poprzez swoje tworzenie pragnie oczyścić 
swą miłość. Imię adresatki poznajemy już w pierwszym tekście: „Nie śpij, Ewo” (s. 5). 
Ewa, podobnie jak pramatka Ewa, stanowi alegorię wszystkich kobiet. Cykl kończy 
się pesymistycznym odczytaniem roli poezji: „I po co trud poety kiedy w swoich 
łapkach/ obracasz wiersz jak kulę jak pustą zabawkę” (s. 14).

Drugi z omawianych tomików „Pieśń o ziemi kaszubskiej” wydany również 
przez gdański oddział ZKP w 1981 roku w większym stopniu odnosi się do tematyki  

6   Ten i następne cytaty pochodzą z tomiku Erotyki kaszubskie wydanego w 1973 roku. W nawiasie 
obok cytatu podaję numer strony w tomiku.
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kaszubskiej, zarówno w wymiarze treściowym jak i tytułem. Opracowaniem gra-
ficznym zajął się przyjaciel poety Jan Misiek. Jako motto zbiorku poeta zamieścił 
fragment powieści swojej „duchowej siostry”, jak sam o niej mówił, również wilnianki 
z pochodzenia, Róży Ostrowskiej. Oto ten fragment, pochodzący z powieści „Wyspa”: 
„Mówili swoim dziwnym językiem pozornie twardym i łamliwym, ale gdy się go 
słuchało dłużej, zupełnie innym, najeżonym jak wzgórza, ale nie kanciastym, pełnym 
zapadlisk, głębokości, wzniesień, i nieoczekiwanych zmiękczeń, podobnych temu 
krajobrazowi, gdy go nagle ociepli światło na wpół rozchmurzonego nieba” (s. 5)7. 
Kaszubi i ich język dla przybyszów spoza regionu jawili się jako coś odmiennego, 
ale zakorzenionego w tej ziemi. 

Tomik składa się z dwóch części: „A w Bałtyku jantar krwawy” z 15 lirykami 
oraz „Drogami Kaszub” z 21 wierszami. Obie części poprzedza wiersz bez tytułu 
zaczynający się od słów: „Pióra lekkość niech tą nocą przyjdzie,/ gdy w żarnowcach 
pozłacanych widzę/ ziemię waszą kaszubską szeroką,/ srebrny śmiech słyszę pięknej 
Damroki/ bór kołysze się, a w leśnych duktach/ pajęczynę świetlną księżyc utkał”. 
Pierwsza zwrotka powtarza się w zakończeniu utworu, tworząc klamrę kompozycyjną 
charakterystyczną dla liryków Szymańskiego. Prośba poety o lekkość pióra sytuuje 
go w gronie literatów sięgających po ten środek poetycki. 

Część z zamieszczonych w tomiku tekstów była drukowana wcześniej. Tytułowy 
utwór „Wiersz o ziemi kaszubskiej” został zamieszczony wcześniej w zbiorku „Dnie 
niepokoju”” z 1959 roku, gdzie znalazł się również wiersz „Poetom kaszubskim”, 
zaś końcowy liryk „Do mowy kaszubskiej” pochodzi z tomu „Przecięcie” (1977). 
W tomiku „Przecięcie” znajduje się cykl szesnastu liryków pod wspólnym tytułem 
„Pieśń o ziemi kaszubskiej”, z których dwanaście potem weszło w skład osobnego 
tomiku, wydanego właśnie w 1981 roku w wydawnictwie ZKP.

Gdybyśmy chcieli pokusić się o geografię literacką Kaszub, wyłaniającą się 
z omawianych wierszy, wskazalibyśmy miejsca charakterystyczne dla tego regionu, 
rozmieszczone w różnych jego stronach. Często są to nazwy związane z miejscami 
pobytu autora: Wieżyca, Gołubie, Szymbark, Ostrzyce, Jezioro Ostrzyckie, gdzie poeta 
ma swój domek nad jeziorem, Wdzydze i wielkie jezioro, gdzie autor spotykał Różę 
Ostrowską, nieodłączny Bałtyk z Jastarnią, stary kościół w Swarzewie, Hel. Pojawia 
się stołeczny Gdańsk z Jarmarkiem Dominikańskim i rzezią Gdańska z 1308 roku. 
Tematy historyczne dotyczą przeważnie krwawej napaści krzyżackiej na mieszkań-
ców miasta na początku XIV wieku oraz emigracji Kaszubów za chlebem w drugiej 
połowie XIX wieku do Ameryki. 

Jaki obraz Kaszub i Kaszubów wyłania się ze strof poety? Zamieszkują go ludzie 
prości, pracowici: rybacy, rolnicy, oracze, kowal, prządki, pracownicy stoczni (trymer 
– zajmuje się rozmieszczaniem ładunków okrętowych). Mieszkańcy posługują się 

7   Ten i następne cytaty pochodzą z tomiku Pieśń o ziemi kaszubskiej wydanego w 1981 roku. W na- 
wiasie obok cytatu podaję stronę z tomiku.
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swoim rodzimym językiem, rodną mową: w tekstach pojawiają się wplecione wypo-
wiedzi stylizowane na język kaszubski, przynajmniej w sferze fonetycznej: „No i co, 
dziadku, ryba bandze?” (s. 16) czy wypowiedź podmiotu lirycznego skierowana do 
mowy kaszubskiej: „Bandz zdrowa” (s. 52). W wierszach występują też pojedyncze 
słowa, które nawiązują do stylistyki kaszubskiej, m.in. forma imienia Antón (s. 29), 
dytków srebrnych (s. 23), presk, bliza, lisa (s. 32), strąd (s. 40), stegna (s. 43). 

Nieodłącznym elementem poezji Szymańskiego są poetyckie próby oddania pięk-
na tej ziemi, jej krajobrazu w różnych porach roku. Wieczorne wyprawy na połów, 
pływanie łódką po jeziorze, droga wiejska, świątek przy drodze, „sośniak niewielki 
i białe brzozy/ pola po bokach w chabrach i makach” (s. 30). Są to tylko wybrane 
przykłady dotyczące krajobrazu i przyrody. Ziemię kaszubską widać też z okien 
pociągu, którym wracają mieszkańcy regionu z pracy. Autor osobiście przemierzał 
pociągiem trasę Gdynia – Kościerzyna, gdyż zawodowo zajmował się budownictwem, 
wznosił też kilka budynków w Kościerzynie. Poznał wielu Kaszubów; jak sam mówi, 
nauczył się cenić ich za ciężką pracę. Sceny z pociągu utrwalone w wierszu „Dzień” 
odzwierciedlają rzeczywiste kontakty poety. Obrazy poetyckie w tej poezji są bardzo 
realistyczne, podobnie jak język: prosty, niewyszukany.

Powstały również utwory dotyczące tematyki kaszubskiej zamieszczone w in-
nych zbiorach. Wątki kaszubskie obecne są więc w różnych okresach twórczości 
poety i niezwykle ważne. W tomiku „Dnie niepokoju” (1959) znajduje się wiersz 
pt. „Poetom kaszubskim”, którego autor nie zamieścił w zbiorku „Pieśń o ziemi 
kaszubskiej”. Wbrew sugestii zawartej w tytule tekst dotyczy mowy kaszubskiej, jej 
rodowodu. Rodziła się „w wioskach nadmorskich, pośród lasów”, przeżyła trudne 
chwile, a dziś odradza się na nowo. Innym tekstem o podobnej tematyce jest utwór 
„Do mowy kaszubskiej” zawarty pierwotnie w tomie ”Przecięcie” (1977). Warto za-
cytować fragment: „Złocisz się, srebrzysz, żywa i giętka,/ żar ognisk leśnych w tobie 
nie ostygł,/ mowo tej ziemi – dębie wyniosły!” (s. 52). 

Ważnym elementem twórczości Szymańskiego są także utwory poświęcone działa-
czom kaszubskim, zwłaszcza Róży Ostrowskiej i Lechowi Bądkowskiemu, z którymi 
się przyjaźnił. Do Róży tak pisze: „Ty mnie już nigdy nie zaprosisz w gości,/ nie pójdę 
z Tobą po kaszubskiej drodze” (s. 118)8. Róża Ostrowska, wilnianka jak i Szymański, 
wspólnie z Izabelą Trojanowską napisała „Bedeker kaszubski”. Pracowała w gdań-
skiej rozgłośni polskiego radia, potem została kierownikiem literackim w teatrze 
„Wybrzeże” (w latach 60-tych XX wieku). W marcu 1968 roku wspólnie z Lechem 
Bądkowskim zaprotestowała otwartym listem przeciw antysemickiej akcji Gomułki. 
Z kolei Lech Bądkowski, działacz społeczny i dziennikarz, pisarz, tłumacz epokowego 
dzieła „Żëcé i przigòdë Remùsa” Aleksandra Majkowskiego na język polski to kolejna 

8   Z. Szymański, wiersz „Ty mnie już nigdy nie zaprosisz w gości” zawarty w tomie Przecięcie, 
Gdańsk 1977, s. 118. Poeta poświęcił Róży niejeden wiersz, wymienić trzeba jeszcze choćby „Taki smu- 
tek za Tobą ogarnął” z tego samego tomiku, s. 116.
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nietuzinkowa postać. Szymański uwiecznił go w postaci skryby z Targu Rybnego. 
Wiersz ten znajduje się w tomie „Gdańsk. Fragment poliptyku” z 1988 roku jako jeden 
z obrazów Gdańska oraz w tomie „Nam nie ująć Ciebie poematem” z 1997 roku, 
gdzie znajduje się stosowna dedykacja: Lechowi Bądkowskiemu. Niepokorny pisarz, 
dziennikarz, działacz „Solidarności” w trudnych latach osiemdziesiątych, współzało-
życiel Zrzeszenia Kaszubskiego w 1956 roku (które potem zmieniło nazwę na ZKP), 
wielki propagator kaszubszczyzny i pomorskości. Jego złożony życiorys znalazł swoje 
odbicie w losach skryby utrwalonego przez Szymańskiego. Żył sprawami Pomorza, 
nikomu nie służąc; swoją pracą, działalnością i postawą zdobył szacunek Kaszubów: 
„I mir ma, trzeba przyznać, u twardych Kaszubów” (s. 13)9.

Podsumowanie

Zbigniewa Szymańskiego można nazwać nestorem wybrzeżowych poetów. Od 
swojego przyjazdu do Gdańska w 1945 roku nieprzerwanie wpisuje się w panteon 
trójmiejskich literatów. Jako poeta nie tworzy literatury błyskotliwej, uważany jest 
za drugoobiegowego twórcę. Poezja nie stanowiła dla niego źródła dochodu, była 
pasją. Wyrażał w niej swój stosunek do zastanej rzeczywistości, swoje przemyślenia, 
uczucia, emocje. Jak w lustrze odbijają się w niej wszystkie ważniejsze chwile w jego 
życiu. Ukochał Gdańsk, który odbudowywał ze zniszczeń w trudnych latach powojen-
nych. W Gdańsku zdał maturę, zdobył wykształcenie techniczne. Życie związało go 
z gronem podobnych jak on, Polaków z Kresów, którzy tłumnie ściągnęli do Gdańska. 
Związało go również z miłośnikami nowej dla niego „małej Ojczyzny” – Kaszubami 
oraz ich mieszkańcami. Wspólnie kształtowali życie literacko-kulturalne Trójmiasta. 

Siłą poezji Szymańskiego jest jej wiarygodność (to określenie podaję za autorem 
relacji ze spotkania z poetą w Przystani Poetyckiej „Cafe Strych” w Gdyni w lutym 
2011 roku). Posługuje się realizmem w obrazowaniu, odtwarza mijane krajobra-
zy, miejsca, wspomina ludzi, którzy są dla niego ważni. Wykorzystuje tradycyjną 
wersyfikację. Andrzej Mestwin Fac nazwał go klasycyzującym tradycjonalistą10. 
Szczególnym wyróżnikiem tej twórczości jest fascynacja Gdańskiem, umiłowanie 
miasta, do którego rzucił go los. Na drugim miejscu postawiłabym sięganie po mo-
tywy kaszubskie.

W poezji poety z Wilna oba wątki: gdański i kaszubski wzajemnie się uzupeł-
niają i dopełniają. Pierwotnymi mieszkańcami Gdańska, budowniczymi miasta byli 
okoliczni mieszkańcy, Kaszubi. Ich język rozbrzmiewał na przedmieściach. Z wielu 
względów Gdańsk uważany jest dziś za stolicę Kaszub, choć nie wszyscy się z tym 

9   Z. Szymański, wiersz „Skryba z Targu Rybnego” z tomiku Nam nie ująć Ciebie poematem, Gdańsk  
1997, s. 13.

10   Zob. A. M. Fac, W cieniu mitów…, dz.cyt.
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zgadzają. W Oliwie znajdują się groby książąt kaszubskich, do Oliwy kierują swe 
kroki bohaterowie najbardziej znanych utworów kaszubskich: Remus i pan Czarliński, 
tutaj mieszczą się ważne instytucje kaszubskie, w Domu Kaszubskim siedzibę ma 
ZKP, redakcja miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania”, oraz Instytut Ka-
szubski zrzeszający badaczy i naukowców zajmujących się szeroko pojętą tematyką 
kaszubsko-pomorską. Od ubiegłego roku uruchomiono etnofilologię kaszubską na 
Uniwersytecie Gdańskim. Widać, że wzajemne związki Gdańska i Kaszub trwają od 
dawna i ciągle się rozwijają, mimo ogromnej różnorodności samego miasta i jego 
mieszkańców. Jak w tyglu mieszają się w nim różne narodowości, które budują 
współczesność miasta. Poezja Szymańskiego doskonale wpisuje się w ten klimat 
i jest warta zauważenia.



Marek Cybulski

Końcówki osobowe w czasie przeszłym  
i w trybie przypuszczającym czasowników

Dzisiejsze formy czasu przeszłego w języku polskim, kaszubskim, rosyjskim, czeskim 
i w wielu innych językach słowiańskich to historycznie rzecz biorąc formy tzw. czasu 
przeszłego złożonego. W języku prasłowiańskim składały się one z tzw. imiesłowu 
przeszłego czynnego na -ł i formy osobowej czasownika posiłkowego byti w czasie 
teraźniejszym1, a w języku polskim być, bëc, a zatem robił jeśm, robił jeś, robił jest 
w rodzaju męskim oraz robiła jeśm, robiła jeś, robiła jest w rodzaju żeńskim po 
polsku oraz robił jem, robił jes, robił je w rodzaju męskim oraz robiła jem, robiła 
jes, robiła je w rodzaju żeńskim po kaszubsku, podobnie w liczbie mnogiej: robili 
jeśmy, robili jeście, robili są w języku polskim2 oraz robilë jesmë, robilë jesta, ro-
bilë są w języku kaszubskim3. Ślady tych starych złożonych form czasu przeszłego 
złożonego zachowały się w zabytkach języka polskiego, por. tu również tekst starej 
pieśni wielkanocnej: Chrystus zmartwychwstał jest, natomiast w języku kaszubskim 
formy typu: robił jem, robił jes, robilë jesmë, robiła jesta w 1. i 2. osobie liczby po-
jedynczej i mnogiej4 najdłużej zachowały się na północy Kaszub i zostały zapisane 
przez badaczy w tekstach gwarowych (np. nic jem nie czuł Nitsch – tekst zapisany 
w r. 1953 w Sławoszynie, nr 440, s. 347, dôł jem zemie na jizbã wniesc Nitsch – tekst 
zapisany w r. 1901 w Luzinie, nr 443, s. 349, jem te rãce cygnął w dół Nitsch – tekst 
zapisany w Luzinie, tamże), a dziś również stosują je pisarze, szczególnie pochodzący 
z północy regionu, w tekstach literackich (np. bojoł jem sę Remus 240; Vjedzoł jem 
Remus 245; jesma veszła Remus 378; wodrzekł jem Remus 380; ...jem ùzdrzôł Guczów 
13; Jachôł jem, Guczów 113; jesmë przëszlë Guczów 113; jem przëszedł Łiskawi- 
ca 525; jem wëlecôł Łiskawica 67; jem sã pitôl Jablonsczi 82).

1   Zob. Z. Stieber, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa 1979, s. 232.
2   K. Długosz-Kurczabowa, S. Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego. Podręcznik dla stu- 

dentów polonistyki, Warszawa 1998, s. 304–307
3   Zob. E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1980, s. 133.
4   W 3 osobie nie zachowały się formy ze słowem posiłkowym bëc, a więc uwaga podana w Gra- 

matyce kaszubskiej jest błędna. 
5   Przytoczone przykłady czerpię z pierwszego wydania powieści Jankego (zob. Zestaw skrótów). 

Por. również M. Cybulski, O problemach z normalizacją morfonologiczną kaszubszczyzny literackiej 
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W polszczyźnie literackiej w ciągu długiego rozwoju doszło do połączenia obu 
elementów, z czym związana była również kontrakcja (ściągnięcie), w wyniku czego 
forma czasownika być stała się końcówką, a zatem: robił jeśm przeszło w robiłem, robił 
jeś – w robiłeś, robił jest – w robił (w trzeciej osobie forma czasownika być zanikła) 
w liczbie pojedynczej, a robili jeśmy – w robiliśmy, robili jeście – w robiliście, robili 
są – w robili (tu forma czasownika być również zanikła jak w liczbie pojedynczej). 
W wyniku tego zlania się dawnej formy czasownika być w czasie teraźniejszym 
z formą imiesłowu przeszłego czynnego na – ł utworzyły się w języku polskim nowe 
formy czasu przeszłego, w których z fragmentów słowa posiłkowego powstały nowe 
końcówki charakterystyczne dla czasu przeszłego czasowników: -em, -eś, -eśmy,  
-eście. W polszczyźnie literackiej śladem tego, że końcówki te były niegdyś odrębnymi 
wyrazami, jest do dziś fakt, że są one ruchome, mogą się bowiem łączyć z innymi 
wyrazami, nie tylko z czasownikami, (por. np. wiem, że zrobiłeś można zastąpić 
przez wiem, żeś zrobił) oraz inny nietypowy akcent (por. zrobiliśmy, zrobilibyśmy)6.

W wielu polskich gwarach i np. w języku rosyjskim w czasie przeszłym tzw. 
złożonym nie zachowały się ślady słowa posiłkowego być, mamy tu więc formy: ja, 
ty, on robił; ja, ty, ona robiła itp, ja, ty, on sdiełał, ja, ty, ona sdiełała itp7.

Obecnie w żywej kaszubszczyźnie potocznej i w kaszubskim języku literackim 
częstsze są formy typu: jô, të robił, më robilë, wa robiła/ robilë oraz Wë robilë (liczba 
mnoga godnościowa): (np. jô czekôł – tekst z Płótowa Wielkiego, pow. bytowski,  
N, nr 458, s. 360; jô sã naùcził – tekst z Kościerzyny, N, nr 460, s. 361; Jo be rod so chcoł 
uodpoczyc Heyke Młodokaszubi 314; jo be chcoł rozmawiac Heyke Młodokaszubi 
313; ...jo ...ce uuzdrzoł Heyke Młodokaszubi 320; Jo wcygnął Heyke Młodokaszubi 
370;... joo zaroo tesz wyruszył Sędzicki 156). Stosują je również pisarze, szczególnie 
pochodzący z Kaszub północnych (np. Jô chcôł Heyke Młodokaszubi 367; Jô żëłbë 
Heyke Młodokaszubi 367; Jô dostôł dëtka Budzisz 25; ...jô łyknął (!) Budzisz 25; 
Dostôł të téż przid Budzisz 26; ...żebë jô vjedzôł Budzisz 27; jô bë tu nie stojôł Budzisz 
33; cobë jô Vas nje aresztovôł Budzisz 56; ...Vë...dostalë Budzisz 57; Jô szedł Budzisz 
110; jô rozsëpôł Łiskawica 53; jô so zerzasla Drzeżdżon 149; të ...sklôdôl Jabłoński 62;

W gwarach Kaszub południowych i częściowo środkowych spotyka się formy 
z końcówkami osobowymi (np. przyszedem Sędzicki 1638, pomyslałasta Sędzicki 
163, mysmy sę doczekeli Sędzicki 163), co wynika oczywiście z wpływów polskich, 
lub w miejsce pierwotnego jem, jes itd wstawia się żem, żes jak np. w dialekcie 
kociewskim. Formy te stosują również pisarze pochodzący z Kaszub południowych 

(na przykładzie „Łiskawicë” Stanisława Jankego), [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubi-
leuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Woja- 
czyk, Poznań 2013, t. I, s. 285–293 

6   Zob. K. Długosz-Kurczabowa, S. Dubisz, op. cit. 
7   Z. Stieber, op. cit., s. 234–235.
8   Tu dodatkową osobliwością jest spotykana na południu Kaszub ubezdźwięczniająca fonetyka mię- 

dzywyrazowa.
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i niekiedy środkowych (np. chcołbes Remus 238; bełasma Remus 240; Terom vji-
dzoł Remus 242; dlotegom njick nje rzekł Remus 242; Zjadłas Remus 242; bom vzął 
Remus 244; sę bojałam Remus 376; Zabełam Treder 383; Zaczęłasma Remus 425; 
Jakżesma sę najadła Remus 426; doszłasma Remus 428; kjejbesma mogła Remus 
483; Cużes të zadoł Remus 527; jem wreszcie jod Derdowski, s. 365 Nitsch; żesta 
pochowali Karnowski Młodokaszubi 209; Czemu bëłes Karnowski Młodokaszubi 
211; sôdywôłem Karnowski Młodokaszubi 270; chcołżem, ...żem jij ńi moogł dostrzec 
Sędzicki 147; chocem ...czekooł Sędzicki 148; tejżem polecooł Sędzicki jw.; Czytooł 
żem Sędzicki 150; że żem sę stooł Sędzicki 151; jokem ...walnął Sędzicki 151; skor-
nom sę urodzył Guczów 13; jakbës sę napił Guczów 22). Zdarzają się one również 
sporadycznie u pisarzy z Kaszub północnych (np. Chcôłbës Heyke Młodokaszubi 
369; Żebësta ...kark sę skręcëła Budzisz 20; żebëm móg svjôdka stavjic Budzisz 33; 
żebës nje spuch Budzisz 43).  

Nowe końcówki powstałe z dawnych form czasownika posiłkowego posłużyły 
również do utworzenia przez analogię form trybu przypuszczającego: bym, byś, byśmy, 
byście (por. początek znanego wiersza Jana Karnowskiego Jô bëm leno chcôł Mło-
dokaszubi 209; Żebëm jô wiedzôł Karnowskiego, Nitsch, s. 365, Żëbem jô rozmniôł, 
tamże; ...żebym mniooł Sędzicki 149; nje bełbem sę do njego przëbliżeł Remus 241; 
Żebës të... cësnąn Młodokaszubi 209; Żebës të leża Guczów 111), a także przyczy-
niły się do powstania nowych form czasownika być w czasie teraźniejszym: jestem, 
jesteś, jesteśmy, jesteście jak w polszczyźnie. Warto przy tym zaznaczyć, że choć 
w kaszubszczyźnie żywe są ciągle, zanikłe już w polszczyźnie, stare formy tego 
czasownika: (jô) jem, (të) jes, (òn, òna, òno) je, (më) jesmë, (wa) jesta itd., choć na 
Zaborach obecne jest również jestem, jestes, w wersji udźwięczniającej jezdem, jezdes 
(por. występowanie takich form w epopei Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa 
Majkowskiego, np. jezdem Remus, 379, Remus, jezdes 379, 383).

Tu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że w epopei o Remusie, co oczywiście jest efek-
tem świadomej pracy Majkowskiego nad językiem9, funkcjonują obok siebie formy 
archaicznego złożonego czasu przeszłego ze słowem posiłkowym bëc obok form 
jednolitych dla wszystkich osób z brakiem końcówek osobowych, po naśladujących 
polszczyznę form z końcówkami osobowymi, np. jô ju nje czuł (Remus 244) obok 
bom wzął (Remus 244) i nie tak daleko w tekście: jem go wuzdrzoł (Remus 244).

Szczególne znaczenie w rozwoju każdego języka, szerzej w kulturze każdego na-
rodu, grupy etnicznej odgrywa tłumaczenie Pisma Świętego. Kaszubski język literacki 
dorobił się trzech przekładów Biblii. W Piśmie Świętym w tłumaczeniu Eugeniusza 
Gołąbka, ks. Franciszka Gruczy i o. prof. Ryszarda Sikory generalnie brak form 
z końcówkami osobowymi czasownika, choć poszczególni tłumacze nieco inaczej 

9   Por. J. Treder, Język arcydzieła kaszubskiej prozy, [w:] op. cit., s. 97–224. Zob. również M. Cy-
bulski, Fleksja czasowników w „Żëcym i przigodach Remusa” A. Majkowskiego a powstawanie znor-
malizowanego języka kaszubskiego, [w:] Życie i przygody Remusa Aleksandra Majkowskiego. Powieść 
regionalna czy arcydzieło europejskie, pod red. T. Linknera, Słupsk 1999, s. 169–173.
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przełożyli wybrane fragmenty, ze słowem posiłkowym lub bez niego (wyjątkowo 
raz znalazłem u Gołąbka formę z końcówką osobową), np. (Mk 6, 16): jô jem kôzôł 
zetnąc, (Go 7), jem go dôł scic (Gr 82), jem Gò dôł zetnąc (Sikora 116); (Łk 2,48): 
czemu Të nama to zrobił? (Go s. 119), co Të nóm zrobjëł? (Gr s. 116), czemù Të to 
nama zrobił (S 162); (Łk 4,34): Przëszedł të naju zgubic? (Go 123); Przëszed jes naji 
znjikwjëc (Gr 120) Przëszedł Të nas zgùbic? (Sikora 167); (Łk 7, 6): żebësce wëszlë 
(Go s. 129), żebë jes weszed (Gr 125), żebë Të weszedł (Sikora 174); (Ł 7,9): Jô jem 
nie nalôzł (Go s. 129), jem nje potkôł (Gr 125), Jô nie nalôzł (Sikora 174); (J 20, 29): 
jes Mię uzdrzôł (Go s. 211), jes Mjã uzdrzôł (Gr 208); jes Miã ùzdrzôł (Sikora 292). 
W kolejnych fragmentach (z listów apostolskich) przykłady są tylko z Gołąbka, bo 
pozostali autorzy jeszcze nie przetłumaczyli tych ksiąg Nowego Testamentu: Dostała 
wa Swiãtégò Dëcha? (Go 249); Jô bë ...nie chcôł, żebë wa nie wiedza (Go 313); czej 
wa jesta bëła pogónama (Go s. 313). 

Specyficznym wydawnictwem jest Kaszëbsczi słowôrz normatiwny Eugeniu-
sza Gołąbka, Gdańsk 200510. Autor zawarł w nim formy normatywne, tzn. takie, 
które mają się stać wzorem dla posługujących się kaszubskim językiem literackim. 
W słowniku generalnie autor stosuje formy czasownikowe w czasie przeszłym i trybie 
przypuszczającym bez końcówek osobowych, np. Jô mù dôł kontra/ kontrã (kontra, 
173), jô bë wnet béł spôdł (chùtkò, 61), ...co të przëniósł (piôrd, 348), lub używa 
form ze słowem posiłkowym, np. Kùpił jem sobie (òbùcé, 302) (tu z Sy), ale zdarzają 
się sporadycznie, najczęściej z partykułą bë formy z końcówkami, np. Jem niegòdnô, 
żebës mie zwa córką (niegòdny, 268) 

W pracy nad standaryzacją kaszubskiego języka literackiego na kartach utworów 
z serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich formy te oddaje się z zachowaniem końcówek 
osobowych w Żëcym i przigòdach Remùsa (np. chcôłbës Treder 30; nie béłbëm sã do 
niegò przëbliżił Treder 32), choć w niektórych miejscach użyto form bez końcówek 
tam, gdzie u Majkowskiego i Karnowskiego, Sędzickiego (w poezjach) są formy 
z końcówkami (por. bëlë jesmë Treder 31 – gdy bełasma Remus 240; sã bójała jem 
Treder 149 – gdy sę bojałam Remus 376; Zabëła jem Treder 155 – gdy Zabełam 
Remus 383; Zaczãlë jesmë Treder 196 – gdy Zaczęłasma Remus 425; Jak jesmë sã 
najadła Treder 197 – gdy Jakżesma sę najadła Remus 426; czejbë jesmë mòglë Treder 
252-253 – gdy kjejbesma mogła Remus 483; Jô bë leno chcôł Makurat 451 – gdy: 
Jôbĕm léno chcôł Młodokaszubi 209, tytuł wiersza Karnowskiego; Żebë të cësnął 
Makurat 451 – gdy Żebĕs tĕ cĕsnąn Młodokaszubi 209; Czemù të béł Makurat 453 
– gdy Czemu bĕłes Młodokaszubi 211) lub przywraca się typowo kaszubskie formy 
czasownika bëc, np. jem (Treder 152), gdy jezdem (Remus 376), të jes (Treder 155), 
gdy jezdes (Remus 383). Generalnie zasada jest tu taka, że w poezji pozostawia się 
formy z końcówkami osobowymi czasownika wtedy, gdy zachodzi konieczność 
zachowania rytmu wiersza.

10   E. Gołąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
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Swoistym krokiem w tył w procesie standaryzacji kaszubskiego języka literackiego 
jest redakcja dramatów dokonana przez Bożenę Ugowską11, osobę skądinąd niezwykle 
zasłużoną w pracy nad propagowaniem kultury kaszubskiej. Wydaje się, że dokonana 
w przytoczonym tomie standaryzacja tekstów Bieszka, Piepki, Rompskiego, Szefki, 
Fikusa, Derca, Roppla, Jankego nie odpowiada temu, co dokonuje się w tym zakresie. 
Gdy u Tredera, który przed Ugowską dokonał standaryzacji języka Rompskiego12, 
jest Tesknilë jesmë (s. 258), u Ugowskiej – Teskniłësmë (s. 198), u Tredera Copnãlë 
jesme sã do dóm (s. 290), u Ugowskiej – Copnãlësmë sã dodóm (s. 236)13. 

Wydaje się, że dość dobrze tendencję do wyzbywania się końcówek osobowych 
czasownika we współczesnym kaszubskim języku literackim pokazuje w dwu miej-
scach zestandaryzowanie przez profesora Jerzego Tredera fragmentu wiersza Jana 
Karnowskiego Mile Sclavus. Utwór, zorganizowany rytmicznie, rozpoczyna się od 
słów: Żebës miôł to zdanié, co zostało zestandaryzowane jako: Żebë të miôł to zda-
nié, natomiast fragmentowi wersu piątego w wersji Karnowskiego: Téj bës szedł... 
odpowiadają słowa standardu według Tredera: Tej të bë szedł14.

Konkludując należy stwierdzić, że zagadnienie obecności bądź nie ruchomych 
końcówek osobowych czasowników w czasie przeszłym i w trybie przypuszczającym 
warte jest rozważenia w procesie powstawania znormalizowanego kaszubskiego 
języka literackiego. Wydaje się, że istnieje tendencja opuszczania końcówek przy 
czasownikach, ale już przy spójnikach z partykułą bë typu żebëm, żebës, żebësmë, 
żebësta byłyby one możliwe. Możliwy jest również inny sposób ogarnięcia problemu 
(wydaje mi się, że jest to sposób najlepszy), mianowicie taki, że jesteśmy przeciwni 
obecności końcówek osobowych po czasownikach, tzn. np. zamiast zrobilësmë pro-
pagujemy zrobilë jesmë lub më zrobilë, a bardziej tolerancyjnie traktujemy końcówki 
np. po spójnikach np. żebësmë zrobilë, choć uznajemy tu za zdecydowanie lepsze 
żebë më zrobilë lub żebë jesmë zrobilë. 

Zestaw skrótów:
Budzisz – A. Budzisz, Zemja kaszëbskô. Utwory wybrane, Gdańsk 1982.
Drzeżdżon – J. Drzeżdżon, Twarz Smętka, Gdańsk 1993. 

11   Antologiô kaszëbsczi dramë. Spòd strzechë na binã, Gdańsk 2011.
12   J. Rompski, Dramaty kaszubskie, oprac., wstęp i przypisy A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, 

J. Treder, Wejherowo – Gdańsk 2009, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 4. Choć na karcie tytułowej nie 
zostało to szczegółowo określone, autorem standaryzacji języka poety był J. Treder. 

13   Szczegółowej analizy standaryzacji języka kaszubskiego, dokonanej przez B. Ugowską na przy- 
kładzie dramatu Rompskiego Jô chcã na swiat w powyższej Antologii, w porównaniu ze standaryzacją 
w wykonaniu Jerzego Tredera, zaprezentowanej w IV tomie Biblioteki Pisarzy Kaszubskich: Jan Romps-
ki, Wejherowo– Gdańsk 2009, dokonałem podczas konferencji w Szczecinie w tekście O problemach 
związanych z p owstawaniem kaszubskiego języka literackiego. Między koniecznością standaryzacji języ-
ka a wiernością tekstowi autorskiemu (w druku).  

14   J. Borzyszkowski, Historia Kaszubów / Historiô Kaszëbów, Gduńsk 2014, s. 196–197.
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Go – Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu, ... skaszëbił E. Gołąbk, Gduńsk – Pelplin 
1993.

Gr – Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewanjelje. Z łacëznë przełożëł na kaszëb-
sczi jãzëk ks. Franciszek Grucza, Poznań 1992.  

Guczów – A. Labuda, Guczów Mack gôdô, Gdańsk 1992. 
Łiskawica – S. Janke, Łiskawica, Gdańsk 1988, 1989.
Jabłoński – A. Jablonsczi, Namerkôny, Gdiniô 2013.
Makurat, Młodokaszubi – J. Trepczyk, A. Labuda, J. Rompski, S. Bieszk, F. Gru-

cza, F. Marszałkowski, Poezja zrzeszyńców, oprac. i przypisy H. Makurat, wstęp  
J. Borzyszkowski, D. Kalinowski, H. Makurat, Gdańsk 2013, Biblioteka Pisarzy 
Kaszubskich, t. 8.  

N – K. Nitsch, Wybór polskich tekstów gwarowych, Warszawa 1960.  
Remus – A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa. Zvjercadło kaszubskji, oprac. i przy-

pisy J. Treder, wstęp J. Borzyszkowski, A. Kuik-Kalinowska, J. Treder, Gdańsk 
2010, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 5.    

Sędzicki – Franciszek Sędzicki, Utwory kaszubskie, oprac. i przypisy: M. Cybulski, 
wstęp: M. Cybulski, J. Schodzińska, D. Kalinowski, Gdańsk 2014, Biblioteka 
Pisarzy Kaszubskich, t. 9.

Sikora – Ewanielie na kaszëbsczi tłomaczoné, tłumaczenie ojciec A. R. Sikora, Gdańsk 
2010.  

Sy – B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław 1967-1976.  
Treder – A. Majkowski, A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa. Zwiercadło kaszëb-

sczé. Przëszëkòwôł Treder, Kartuzy 2010.



   

Tomasz Fopke

Jedna matka, dwóch ojców.  
Wykorzystanie jednego tekstu przez dwóch 
kompozytorów na wybranych przykładach

W historii muzyki często jest tak, że do znanej, „sprawdzonej” melodii, pisze się kilka 
tekstów. Tak było choćby w przypadku tanga „To ostatnia niedziela”, stworzonego 
w roku 1936 przez Jerzego Petersburskiego do słów Zenona Friedwalda. Do jego 
popularności przyczynił się przede wszystkim Mieczysław Fogg, a pierwsze nagranie 
na czarnej płycie wydała firma Syrena-Elektro jeszcze w roku powstania utworu. Już 
rok później do tejże melodii, której autora nie podano, tekst rosyjski napisał Josif 
Alwiek. Jeśli w orginale „tanga samobójców”, jak je nazwano, mężczyzna prosi ko-
bietę o jeszcze jedno spotkanie przed rozstaniem, w niedzielę – u naszych wschodnich 
sąsiadów mamy pożegnanie nad brzegiem ciepłego morza1.

Chwytliwa melodia zachęca do tworzenia nowych tekstów, które dopasować 
można do nut. Oprócz mniej lub bardziej wiernych tłumaczeń na inne języki, powstają 
słowa często na inny temat, jak w przypadku piosenki „Znamy się tylko z widzenia” 
Trubadurów, gdzie do tej znanej melodii powstał współczesny, kaszubski tekst, który 
śpiewa chór „Lutnia” z Luzina: 

Znómë sã leno z fejsbùka 
A jedno ò drëdżim nick nie wié
Tej-sej knypsómë, bë co wëszukac
Żdając, że chto co mądrégò pòwié, że pòwié…
Ju wiém, że môsz mòdré òczãta
A lajków kòl dwasta sztërdzescë
Tej zaprôszóm ce do mégò karna
Mdzemë nocama w nece sã gòscëc, sã gòscëc…

Jim głëpszé, tim lepszé tam są dopòwiescë
A filmë, mùzyka – jinternet to zmiescy

1   http://muzykarosyjska.pl/2009/11/06/to-ostatnia-niedziela-%E2%80%93-jeden-utwor-dwie-historie/ 
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I letkò na czace je zmùdzëc gòdzynkã
Czej sadniesz wieczórkã – tej jaż do pòrénka…

Znómë sã leno z fejsbùka
I përznã ju wiémë ò sobie
Wiedno z drësznëch słów sélôsz mie krutã
Bez to lepi na dëszi sã robi, sã robi…
Ju wiém, że môsz kòtë i chłopa
I ùdbë szôloné na lato
Tej zamikóm swòjégò laptopa
Żebë nalezc cã – pùdã na miasto, na miasto…

Pò plecach ce klepią, lajkùją i chwôlą
To wszëtkò dlô òka, dlô òka sã stroją
Le pózni w realu sã prôwda òkôże
Że nicht z internetu, cë nicht nie pòmòże…

Tworzenie innych tekstów do znanej muzyki sprawdza się zwłaszcza wtedy, gdy 
ów nowy tekst ma mieć wydźwięk humorystyczny. Tak właśnie być miało i przy wyżej 
podanym. Ten sposób wykorzystywany jest także w szkołach. W internecie znaleźć 
można przykłady tworzenia tekstów na lekcje języka polskiego2. Nowe teksty mogą 
więc pisać nawet dzieci.

Inaczej bywa, gdy do znanego tekstu tworzy się nową muzykę. Niezbędna jest 
przy tym znajomość nut, a wciąż niewielu je zna w porównaniu do używających jako 
tworzywa liter. Dlatego też i grupa tworzących z muzycznej „drugiej lini” nie jest 
tak znaczna, jak ta tworzących słowa. Przyjrzyjmy się twórczości autorów muzyki 
kaszubskiej. 

Tekstem, do którego Wacław Kirkowski stworzył swoją odrębną muzykę są „Mòje 
stronë” Jana Piepki. Szerzej znana jest muzyka Jana Trepczyka do tego tekstu.

– Według moich notatek Méster Jan napisał ją w 1961 roku – zapewnia w roz-
mowie telefonicznej Edmund Kamiński, który od lat dokumentuje działalność 
Trepczyka.

„Mòje stronë” z muzyką Piesniodzieja z Wejherowa w tonacji molowej, liczona 
na trzy – jest jedną z najbardziej lirycznych pieśni kaszubskich – „ojczyźnianych”, 
jakie mamy. Zaaranżowano ją m.in. na głos z fortepianem, z towarzyszeniem akor-
deonu, z orkiestrą i wreszcie – na chór, a nawet na chóry, bo tak opracował ją Juliusz 
Mowiński z Lęborka (...). Z licznych nagrań polecam wykonanie Aleksandry Kuchar-
skiej-Szefler z Ryszardem Minkiewiczem z płytki „Mòrze”, gdzie usłyszeć można 
także grę akordeonową Cezarego Paciorka.

2   http://www.edukacja.edux.pl/p-2940-nowe-teksty-znanych-piosenek-dla-kabaretu.php 
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– Moja wersja tej pieśni powstała w roku 1965 na podstawie tekstu z czasopisma 
„Kaszëbë”, za wiedzą i zgodą autora słów – pisze we wstępie do zbiorku swojich 
utworów pt. Mòje stronë w piesni z lutego 2002, Wacław Kirkowski z Sianowa.

Kirkowski i Piepka znali się jeszcze ze Starzyna, gdzie wspólnie uczęszczali do 
szkoły podstawowej, a później, po wojnie, do średniej w Pucku. Panowie, nauczyciele 
z zawodu przyjaźnili się i wspólnie tworzyli. Do wierszy Staszkòwégò Jana Kirkowski 
napisał łącznie 25 melodii, z których część wykorzystał w pracy chociażby z chórem 
szkolnym ze Staniszewa. W muzyce „naszostronnej” Kirkowskiego jest wiele rado-
ści i wyraźnej dumy z „naszości”. Tak jak w powstałej cztery lata wcześniej wersji 
Trepczykowej – metrum jest trójdzielne. 
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„Mòje stronë” Piepki i Kirkowskiego. Utwór ten nie wyszedł dotychczas drukiem. 
Jest jedynie jedno opracowanie chóralne. I jedno nagranie tej pieśni, które znalazło 
się na płycie „Bògù spiewac chcã”, jaką w roku 2004 nagrał chór LUTNIA z Luzina.

Wiersz „Mòje stronë” ujrzał światło dzienne w wydanym w roku 1955 wspólnym 
zbiorku wierszy Leona Roppla i Jana Piepki pt. Nasze stronë. 

Podaję treść wiersza we współczesnej pisowni za antologią poezji Piepki… Mòje 
stronë, którą wydał gdyński REGION:

Mòje stronë, 

mòje stronë
są nôlepszé z wszëstczich strón
Móm w nich kwiatë, 
wòdë, lasë,
w pòlu rosce żëtny plón.

W mòjëch stronach, 
w mòjëch stronach
wiater sztormã z nórdë dmie;
jadą kùtrë 
i òkrãtë,
i latarnie stoją dwie.

Mòjim stronóm, 
mòjim stronóm
wcąg przëgriwô ptôchów spiéw
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a nad sztrądã 
i nad wòdą
wiedno widzysz skrzidła méw.
Mòje stronë, 
mòje stronë
brzëmią robòcym rojã pszczół;
bòcón klepie, 
czapla brodzy,
strëga płënie do jezór.

W mòjëch stronach, 
w mòjëch stronach
niebò skrzi sã rojã gwiôzd,
a z nich jedna 
wnet nad głową
z nordë sle nóm zëmny blôsk. 

Mòjim stronóm, 
mòjim stronóm 
spłacëc chcôłbëm lëdzczi dług
za dni smiéchù, 
dni robòtë
czej na roli òrze pług.

Mòje stronë,
mòje stronë
są nôlepszé z wszëstczich strón.
W mòjëch stronach, 
w mòjëch stronach
chcôłbëm spòcząc, czej mdze zgón.

I tak też się stało. W roku 2001 Staszków Jan (Jan Piepka) pochowany został 
na łebnieńskim cmentarzu, a podczas mszy tę właśnie pieśń zaśpiewał Adam Okrój 
z Borkowa. Muzykę Jana Trepczyka zagrała na organach jego wnuczka, Witosława 
Frankowska”3.

Aleksander Labuda napisał piękny wiersz pt. „Òjcze nasz”, do którego muzykę 
stworzyli Jan Trepczyk i Wiesław Wasilewski4.

3   Tómk Fópka, Mòje stronë – trzech na jedno, „Pomerania”, czerwiec 2013. 
4   Ks. Jan Perszon, Tobie Boże chwała. Kaszubskie pieśni katolickie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-

skie oddział w Luzinie, 1993, str. 8 i 32.
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Òjcze nasz

Na westrzódkù snôżi wsë
Z dôwna Bòsczi stoji dóm. 
Przetrwôł gwësno wieczi trzë, 
A jesz wiedno je ten sóm. 

Co dzéń biją zwònë trzë,
Przërôczają głosno nas. 
Bësmë do kòscółka szlë, 
Bò nôwëższi je ju czas. 

Pòjmë, pòjmë chùtkò tam, 
Kãdë zbòżny chôdô lud. 
Tam ce z dëszë spadnie kam, 
Czej òfiarë ùzdrzisz cud. 

Klëknij ze mną brace tej, 
Czënë dëszë hewò zważ. 
A za òjców biédny krôj 
Zmówi jesz rôz „Òjcze nasz”. 

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z charakterem marszowym, metrum 
4/4 i durową, wesołą tonacją. Cały tekst został muzycznie podzielony na dwie części, 
a każda z części na kolejne dwa fragmenty. Melodia ta znana jest m.in. dlatego, że 
należy do kanonu utworów wykonywanych dwa razy w roku od 2009 przez zespo-
ły śpiewacze z Rady Chórów Kaszubskich podczas wejherowskich odpustów na 
Kalwarii5.

Druga melodia utrzymana jest w tonacji molowej, smutna, kołysząca (metrum 
3/4) a dzieli się na cztery zwrotki. Akcenty muzyczne dopasowane są do akcentów 
w tekście, podobnie jak przy muzyce Trepczyka. Jednak optymistyczna wymowa 
tekstu kłóci się w drugim przypadku ze smętnością muzyki, zwłaszcza w trzeciej 
zwrotce, gdzie mamy pełne radości zawołanie „pòjmë, pòjmë chùtkò tam”. Z pew-
nością kompozytor nie przeczytał ze zrozumienim i dokładnie tekstu. Ten problem 
charakterystyczny jest nie tylko dla tworzących muzykę spoza terenu Kaszub, ale 
także dla miejscowych, Kaszubów...

W roku 1995 łódzki kompozytor Andrzej Hundziak6 napisał na chór 4-gł. mieszany 
swoją muzykę do tekstu „Kaszëbskô Królewô” – Jana Trepczyka. Ten utwór jest 

5   Eugeniusz Pryczkowski, Jan Trepczyk a współczesny ruch śpiewaczy, Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie oddział w Baninie, 2012, str. 10.

6   http://culture.pl/pl/tworca/andrzej-hundziak 
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podawany jako „inspirowany folklorem”7. W tej wersji wykonywany jest np. przez 
chór DISCANTUS z Gowidlina8.

Szeroko znana jest „Królewô” z muzyką Jana Trepczyka w aranżacji Juliusza Mo-
wińskiego. Jest ona uznawana za najbardziej rozpoznawaną kaszubską pieśń religijną9. 

Wśród naszych pieśni religijnych, najwięcej miejsca zajmują kolędy. Do piękne-
go tekstu Leona Roppla pt. „Bibi, Synkù, bi...” muzykę stworzyło dwoje artystów: 
Kazimierz Guzowski i Witosława Frankowska. 

Oto słowa „Kòlibiónczi Nôswiãtszi Panienczi”:

Bibi, synkù, bi… 
Bibi, Synkù, bi…
Na saneczkù spij!
Bibi, Synkù, bi,
spik słodzëchny miéj!
Przëmrużë môłé òczãta,
w gniôzdkù ùsnãłë ptôszãta,
noc je wkòło, spij ju, spij!

Bibi, Synkù, bi…
Na saneczkù spij!
Bibi, Synkù, bi,
ò matuchnie snij!
Szopa zmieni sã w jizdebkã,
kùmk przemieni sã w kòlibkã,
cëchò wkòło, spij ju, spij!

Bibi, Synkù, bi…
Na saneczkù spij!
Spij, Jezuskù, spij,
ò swim żëcu snij!
Nabierz mòcë, bò Ce czekô
droga cãżkô i dalekô,
nie mësl ò tim, spij ju, spij!

Guzowski pozostał przy odpowiednim dla kołysanki metrum 3/4 i durowej tona-
cji. Fraza jest tu szeroka, spokojna. Kołysząca właśnie. U Witosławy Frankowskiej 

7   http://imit.org.pl/uploads/materials/files/Utwory%20polskich%20kompozytor%C3%B3w%20in- 
spirowane%20folklorem.pdf 

8   http://rozrywka.trojmiasto.pl/Pierwsze-Kaszubskie-Magnificat-imp157305.html 
9   Witosława Frankowska, Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, Muzeum Piśmiennictwa i Mu- 

zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 2005, str. 179.
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znajdujemy mniej kołysania. Jest to bardziej troska matki o dziecko, co podkreślają 
drobne wartości rytmiczne i molowa tonacja utworu. Metrum 2/4 staje się tłem dla 
matki pochylonej nad dziecięcym posłaniem i ruchem głowy wyrażającej troskę o jego 
przyszłość. Jest to kołysanka, która zwiastuje wskazaną przez autora słów w trzeciej 
zwrotce „drogã cãżką i daleką” Jezusa. Krzyż.

Oprócz tekstu obie kolędy łączy nieodpowiednie dobranie akcentów w pierwszej 
zwrotce. I tak muzyka „wyciąga” na przekór naturalnej akcentacji sylaby: môłé òczãta, 
ùsnãłë ptôszãta10.

Wielkanocny tekst Jerzego Stachurskiego pt. „Na Twòje Zmartwëchwstanié” 
doczekał się dwóch melodii: Jerzego Łyska i Wacława Kirkowskiego11.

Najsamprzód więc słowa:

Na Twòje Zmartwëchwstanié 

Słuńce je na niebie, 
Wòłô głosno zwón, 
Jidzemë do Cebie 
Òd kaszëbsczich strón. 

Na to Twòje Zmartwëchwstanié 
Terô bądze zaspiéwanié: Alleluja, Alleluja. 
Na to Twòje Zmartwëchwstanié 
Bądze Bògù dzãkòwanié: Alleluja, Alleluja. 

Jidze redosc mòstã, 
Ùzdrza biôłi kwiat. 
Terô kùńc je z pòstã, 
Niech wié ò tim swiat. 

Na to Twòje Zmartwëchwstanié... 

Łysk przez swoją muzykę cieszy się ze Zmartwychwstania jak dziecko. Ileż ra-
dości jest w tym na 4/4 liczonym utworze! Taki jest przy tym dzecinny, pospieszny.

Kirkowski cieszy się inaczej. Szerokie frazowanie liczone na trzy sprawia, że 
jest to jakby powitanie dnia, wschodzącego słońca z leniwym przeciąganiem. Obaj 
twórcy muzyki odrobinę niefortunnie stawiają na nutach akcenty na ostatnią sylabę 
w słowie „alleluja”.

Innym razem Kirkowski staje w muzyczne szranki właśnie z Jerzym Stachurskim. 
Chodzi o „Zwònë biją” Eugeniusza Pryczkowskiego:

10   Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 2006, 
str. 27. 

11   Tamże, str. 69.
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Zwònë biją

Zwònë biją, spiéw rozlégô
Chwała Bògù wszãdze brzëmi
Dobéł Christus mòce złégò
Z martwëch przëszedł Pón ti zemi.

Nëkôł Pioter razã z Janã
Grób ju béł òtemkłi szerok
Christus z niegò pòwstôł z rena
Tak sã sprôwdzył Bòsczi wërok.

Pòmión niese tã wiesc wszëtczim,
Że Król z grobù wëszedł cało.
Pòjąc nie chce rozëm lëdzczi,
Co pò prôwdze tej sã stało.

Alleluja, Jezës żëje
Grzéchë naje zgładzył
Wiedno, wiedno niech królëje
W żëcym nas prowadzy.

U Kirkowskiego dzwonią poważnie, uroczyście. Pomaga w tym metrum 3/4.  
Dzwony Jerzego Stachurskiego przypominają w muzyce bardziej dzwoneczki z ku-
ligu, zwłaszcza przy szybszym tempie. Za to Stachurski lepiej dopasował akcenty 
muzyczne do akcentów słów, podczas gdy u Kirkowskiego mamy: alleluja, żëje, 
zgładzył, prowadzy12.

Wacław Kirkowski wszedł też klinem w duet autorski: Witosława Frankowska  
– muzyka, a Eugeniusz Pryczkowski – słowa, w dwóch pieśniach Maryjnych: „Ma-
tinkò cëdnô”13 i „Niebnô droga”14.

Matinkò Cëdnô

Matinkò cëdnô, snôżô Pôcórkò,
Barnico lëdztwa, niebieskô Córkò,
Chto Cebie ùznôł za wzór dlô żëcô 
W niebie bòkadné mdze miôł dobëcé. 

12   Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, dz. cyt., str. 72.
13   Tamże, str. 83.
14   Tamże, str. 86.
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Królewô swiata, Nôswiãtszô Pani,
Chòc swiat niebëlny czasã nas mani,
Nieczësté nigdë nie zmòżą mòce,
Skòrno sã Twòji dómë òpiece. 

Matkò Swiónowskô bróń òde złégò 
Òdródz pòtãgã lëdu wiérnégò  
Miéj w Swi òpiece całé Kaszëbë. 
Żdôj nas Kaszëbskô Królewò w niebie! 

A czej przed Bògã przińdze ju kanąc,  
Chcejże Marijo za nama stanąc. 
Niechżec kòżdëchny, co wińdze z naju, 
Bądze sã cesził redoscą w raju. 

„Matinkò cëdnô” Frankowskiej jest poważna w charakterze, wręcz do śpiewu na 
klęczkach. Dzielona na cztery i w tonacji moll. Melodia mieści się w oktawie. Kir-
kowski stawia na lekkość. Jest to pieśń do wykonywania na nabożeństwie majowym, 
pod wiejskim krzyżem, przy akompaniamencie majowego wietrzyku. Liczona na dwa. 
Ambitus rozciągnięty do oktawy i kwarty. 

Niebnô droga

Te nasze górë, łączi, piôsczi,  
Mòdrawé mòrze i farwny las  
Przeżegnôj Matkò w miono Bòsczé;  
Tczewôrtnô Panno błogòsław nas. 

Pò mòrsczich wałach rëbôk płënie,  
Czej sztorm i chaja – straszny ùrzas,  
Tej chùtkò do Ce w mòdłach brënie;  
Tczewôrtnô Panno błogòsław nas. 

Na lądzë gbùrze Cebie proszą,  
Bë béł na żniwò wioderny czas.  
Bëlną pòdzãkã za to głoszą;  
Tczëwôrtnô Panno błogòsław nas. 

A czej pielgrzimczi kùńc nadińdze  
I zwãk swój wëdô żëcégò zwón,  
Na niebną drogã dôj wińc letkò;  
Tczëwôrtnô Panno błogòsław nóm. 
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„Niebnô droga” Witosławy Frankowskiej jest stateczną i radosną wędrówką po 
nutach, przy towarzyszeniu organów. Każdi krok jest równie ważny, co podkreśla 
gęsto zmieniana i barwna harmonia. „Niebnô droga” Wacława Kirkowskiego  
przywodzi na myśl pielgrzymkę przy dźwiękach orkiestry dętej. Dość szybko 
i dziarsko. 

Takąż muzykę serwują młodzi ludzie z grupy rockowej Chëcz. Weźmy choćby 
„kawałek” „Jô chcã le ce” Jana Trepczyka, gdzie z Trepczykowego walczyka15 
zrobiono ostre etno-rockowe dziełko, okraszone melodią skrzypiec. Nie wiado- 
mo dlaczego solista śpiewa „jô chce le ce”, gdy powinno tam być „ã” i „jô chcã 
le ce”.

Jeszcze jeden przykład do tekstu E. Pryczkowskiego, „Rëbacczé namienienié”. 
Oto tekst:

Rëbacczé namienienié

Sztorëm sã zerwôł, szôlëje bùrzô
Wała za wałą nëkô wcyg
Wietrzëszcze gwiżdże, zmieniwô biég
Znowa tak mòcno mòrze sã gòrzi.

Dalek òd sztrądu rëbôcë płëną
Pòrenë wëszlë w mòrze rôd
Szôł na nich napôdł, pòriwô bôt,
Chłopi sã brónią, sëłë ju dżiną.

Wałë zgòrzoné trzaskają ò sztrąd
A na nim białczi w dôlą zdrzą
Mòdlą sã, płaczą, z nôdzeją żdżą,
Le nicht ju nazôd nie przedërchô stąd.

Òjc swégò kùńca w zôtorze dożił
Na wiedno matce òdszedł syn
A dzéwczã w serce mô wbité prén,
bò mùlk jediny z mòrzã slub złożił.

Mòrze, tak mało dowôsz so pòkù,
To równak rëbôk do ce lnie.
Òn cebie kòchô w prôcë i w snie, 
Chòc wid mù gasysz w młodëchnym wiekù.

15   Jan Trepczyk, Lecë choranko, Wejherowskie Centrum Kultury, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 1997, str.119.
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Ze stworzeniem muzyki do tych słów zmierzyli się Wacław Kirkowski i piszący 
te słowa. Kirkowski proponuje, jakby w kontrapunkcie do wymowy tekstu, spokojnie 
płynącą frazę, w wesołej tonacji16. Fopke zawziął się, żeby wiernie oddać to, co autor 
oddał w tekście17. Zamiast prostego następstwa dźwięków proponuje skoki. Zmienia 
tonacje, tryby, metrum – co dość utrudnia wykonanie pieśni. Zmierzył się z nią jednak 
chór „Lutnia” z Luzina na swojej płytce pt. „Bògù spiewac chcã”18.

Wygląda na to, że mistrzem „kaszubskiego muzycznego drugiego szeregu” jest 
Wacław Kirkowski. Pojęcie o tym, ile kolejnych, obok istniejących melodii stworzył, 
daje chociażby jego autorski śpiewnik Z Tobą bëc. W recenzji tej książki czytamy m.in.:

„Rzecz cekawô, żlë jidze ò dobiér tekstów. Jidze zmerkac, że W. Kirkòwsczi 
nie czerëje sã za tim, czë chtos ju napisôł do jaczégò tekstu melodiã i bédëje 
apartno swòje. Tak je w przëtrôfkù Swiónowsczi Panienczi ze słowama i mùzyką  
ks. Grëczë a Reno, czej mòrze sã bùdzy ks. Bernarda Sëchtë. To samò do tekstów 
E. Prëczkòwsczégò: Niebnô droga, Matinkò cëdnô – mùz. Witosława Fran-
kòwskô, Kaszëbskô Rodzyn Królewô, Snôżô nad perłë, Do kòscółka jidą dzôtczi, 
Jezës bãdze jegò miono, Na rôrotë, Na smierc krziżewą, Zrodzony na sankù, 
Nasz Swiãti Òjcze, Na pasterkã, Żëczbë na Gòdë, Jastrowô wòda, Zëmòwé 
rozegracje – mùz. J. Stachùrsczi; Błogòsław młodim, Rëbacczé namienienié, 
Smùg, To béł le sztót, Mësla dzecka, Na sztrąd – mùz. T. Fópka; Nôbarżi wiérny 
– mùz. Tadeùsz Réter; Dzecynny czas – mùz. E. Prëczkòwsczégò i Ach, Sybir 
nen – mùz. nieznónégò autora pòdónô przez E. Prëczkòwsczégò. Jiné to: Matkò 
Bòżô, Swiãto Marijo – słowa Jaromirë Labùddë, mùz. T. Fópka; Na Twòje Zmar-
twëchwstanié – słowa: J. Stachùrsczi, mùz. J. Łisk; Rëbackô kòlãda – sł. J. Łysk, 
mùz. Antoni Sutowsczi (Rëbackô kòlãda z roku 1980) czë Hej, mòji domôcë, 
Jak snôżi je ten swiat, Wieczórny zwón – z tekstã J. Łyska.”19.

Istnieje sporo przykładów różnych melodii do tego samego tekstu w pieśniach 
ludowych20. Tam jednak zmiana melodii wynika ze sposobu przekazywania melodii. 
Kolejni śpiewający dodają coś od siebie i po latach melodia ulega zmianie. 

Wrażenie nowej muzyki do znanego tekstu powodować mogą również niektóre 
aranżacje, zwłaszcza te jazzowe. Tak wyraźnie odbiegają w improwizacji od oryginału, 
że znalezienie melodii „pierwszej” przychodzi z niemałym trudem. 

Istotne jest, aby każdy znalazł melodię dla siebie odpowiednią.

16   T. Fópka, E. Prëczkòwsczi, J. Stachùrsczi, Piesnie Rodny Zemi, 2003, str. 142.
17   Tamże, str. 143.
18   http://lutnia.luzino.pl/dyskografia.html 
19   Tómk Fópka, Z Tobą bëc – Kirkòwsczi a Lewańczik – Wanoga z piesnią, „Pomerania” nr 2/2015
20   Polska pieśń i muzyka ludowa – źródła i materiały. Tom II – Kaszuby, pod kier. Ludwika Bie- 

lawskiego, 1997–1998.



Marika Jocz

Warsztaty regionalne „Remusowa Kara”,  
czyli kaszubska edukacja  
w studenckim wydaniu

1. Idea i cel warsztatów

Warsztaty regionalne „Remusowa Kara” już od kilku lat są istotnym elementem ka-
szubskiej edukacji. Jest to projekt realizowany przez studentów związanych z klubem 
studenckim Pomorania zrzeszającym młodych ludzi studiujących na trójmiejskich 
uczelniach, zwłaszcza na Uniwersytecie Gdańskim. W organizację i przebieg projektu 
zaangażowane jest także Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a fundusze na ten cel 
pozyskiwane są z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Pomysł warsztatów regionalnych dla młodzieży zrodził się w 2005 roku, a pro-
jekt realizowany był kolejno w latach: 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 
i 2015. Idea tego przedsięwzięcia powstała w czasie, gdy edukacja regionalna, 
zwłaszcza w szkołach średnich, stawiała dopiero pierwsze kroki. Przed dziesięciu 
laty języka kaszubskiego uczono jedynie w trzech szkołach średnich, a młodzież 
zainteresowana tą tematyką często sama musiała poszukiwać informacji i publi-
kacji związanych z problematyką kaszubską. Warsztaty regionalne „Remuso- 
wa Kara” miały choć po części zapełnić tę lukę. Stąd też wzięła się ich nazwa. 
Remus to bohater najważniejszej kaszubskiej powieści Żëcé i przigòdë Remùsa 
napisanej przez Aleksandra Majkowskiego. Kara natomiast to taczka, na której 
tytułowy Remus woził swoje książki i sprzedawał mieszkańcom kaszubskich 
wsi i miasteczek. Był tym, który otwierał ludzi na wiedzę, zachęcał do czytania 
i poszerzania horyzontów. Ta sama idea przyświeca organizowanym już od 8 lat 
warsztatom.

Tym, co wyróżnia „Remusową Karę” jest fakt, iż są to zajęcia przygotowywane 
przez młodych (studentów) dla młodych (studentów i uczniów). Dzięki temu warsztaty 
przyjmują luźniejszą formę, każdy może nauczyć się na nich czegoś nowego, jedno-
cześnie dobrze się bawiąc. Projekt skierowany jest do uczniów i studentów z Pomorza, 
którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą Kaszub (języka, historii, literatury, 
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geografii i kultury). Mimo tego, że coraz więcej uwagi poświęca się tej tematyce 
w szkołach, to jednak wciąż istnieje potrzeba edukacji w postaci m.in. tego typu warsz-
tatów. Projekt „Remusowa Kara” ma przedstawić Kaszuby w innym świetle, udo-
wodnić, że język tego regionu wciąż się rozwija, a kultura fascynuje. Doświadczenie  
8 edycji warsztatów pokazuje, że uczestnicy często początkowo nastawieni negatyw-
nie, podczas zajęć odkrywają, że myśleli stereotypami i niepotrzebnie wstydzili się 
tego, skąd pochodzą. Często zmieniają swoją opinię pod wpływem dyskusji z innymi 
uczestnikami, a także po warsztatach przeprowadzonych przez ludzi autentycznie 
zorientowanych w problematyce kaszubskiej.

2. „Remusowa Kara” metodą projektów

Pomysł i realizacja warsztatów opiera się na metodzie projektów, w której najważniej-
szą kwestią jest zastąpienie systemu klasowo-lekcyjnego projektami, stanowiącymi 
ośrodki nauki i pracy. Za twórcę metody uważa się H. Klipatricka, który za projekt 
uważał „odważne, planowe działanie wykonywane całym sercem w środowisku 
społecznym”1. Istotna jest tu kwestia środowiska społecznego, na które otwierają się 
uczestnicy zajęć. W ten sposób projekt odchodzi od teoretycznego rozwiązywania 
problemów na rzecz aktywności poznawczej, sprawdzenia wiedzy w praktyce, a także 
nauki funkcjonowania w zwyczajnym świecie, od którego szkoła w pewien sposób 
separuje uczniów.

Metoda projektów wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczęto ją 
stosować w pierwszych latach XX wieku jako odpowiedź na krytykę kierowaną pod 
adresem szkoły tradycyjnej, nastawionej jedynie na podawanie usystematyzowanych 
wiadomości w ramach poszczególnych przedmiotów, zgodnie z planem i progra-
mem nauczania2. Istotą metody projektów jest integrowanie poszczególnych treści 
nauczania, a także zezwolenie uczestnikom projektu na ingerencję w plan pracy, 
dostosowanie treści do ich zainteresowań i potrzeb3. Projekt ma być odzwiercie-
dleniem zwyczajnego życia, uczyć funkcjonowania w świecie poprzez tworzenie, 
doświadczenie, rozwiązywanie problemów. Zmienia się także rola nauczyciela. 
Odchodzi się od mentora na rzecz towarzysza odkryć, tego który jedynie pomaga 
w doświadczeniach, a nie jak dotychczas, informuje o wszystkim, co już zostało 
zdefiniowane i wynalezione.

1   K. Chałas, Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce: w poszukiwaniu strategii edukacy-
jnych zreformowanej szkoły, Warszawa 2000, s. 13.

2   K. Chałas, Metoda projektów [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003, s. 191– 
–193.

3   M. Rosalska, B. Zamorska, Teoretyczne podstawy projektów [w:] Uczenie metodą projektów, pod. 
red. B. D. Gołębniak, Warszawa 2002, s. 86.
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3. Metoda projektu – zagadnienia szczegółowe

Projekt „Remusowa Kara” omówić można na podstawie kryteriów opisu standardo-
wego projektu:

– Charakter działania: warsztaty regionalne „Remusowa Kara” zorientowane są 
na lepsze poznanie własnego regionu. Zajęcia zwykle prowadzone są metodą 
warsztatową. Podczas nich uczestnicy mają możliwość lepszego zaznajomienia 
się z historią, literaturą, geografią i kulturą Kaszub. Warsztaty prowadzone są 
zarówno przez studentów KS Pomorania jak również działaczy związanych ze 
środowiskiem kaszubskim. W czasie trwania projektu młodzież ma także okazje 
uczestniczyć w specjalnie przygotowanych debatach dotyczących problematyki 
kaszubskiej, np. Rozwój osobowości – rozwój tożsamości. Miejsce kaszubszczyzny 
w życiu młodego człowieka. Moderatorami debat są studenci z KS Pomorania.

– Teren działania: „Remusowa Kara” jest projektem ponadlokalnym. Rekrutacja 
uczestników prowadzona jest w szkołach średnich województwa pomorskiego. 
Polega na przesłaniu przez potencjalnych zainteresowanych pracy (jedna do wy-
boru z propozycji przedstawionych w ogłoszeniach o warsztatach). Dotychczas 
uczestnicy mieli za zadanie m.in. nagrać teledysk do wybranej kaszubskiej pio-
senki, napisać opowiadanie science fiction, którego akcja dzieje się na Kaszu-
bach lub stworzyć memy internetowe związane z tematyką kaszubską. Miejsce 
warsztatów co roku się zmienia. Do tej pory odbyły się one w: Jastrzębiej Górze, 
Władysławowie, Helu, Bachorzu i Szymbarku.

– Liczba uczestników: warsztaty przeznaczone są dla 40 uczestników. Z jednej 
szkoły zrekrutować można maksymalnie do 10 uczestników.

– Czas realizacji: warsztaty trwają 4 dni, natomiast na przygotowanie i rozliczenie 
projektu potrzeba kilku miesięcy.

4. Zalety metody projektu

Szczególnie atrakcyjne w metodzie projektu jest zezwolenie na jego współtworzenie 
wszystkim uczestnikom. W ten sposób każdy czuje się za niego odpowiedzialny, 
każdy też wyniesie z niego sporą dawkę doświadczenia. Ponadto zalety metody 
projektu to również:

a) Rozwijanie zainteresowań i postaw twórczych
Projekt „Remusowa Kara” od początku nastawiony był na pobudzenie zainteresowań 
tematyką kaszubską wśród młodych ludzi. Duży wpływ miała na to działalność Klubu 
Studenckiego Pomorania, którego głównym celem jest promocja kaszubszczyzny 
wśród młodych ludzi, zwłaszcza studentów. Szczególny nacisk kładzie się na zmianę  
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myślenia o kaszubskim pochodzeniu: ze stereotypowego myślenia o sobie jako o kimś 
gorszym (mówiącym gorszą polszczyzną, pochodzącym ze wsi), na znalezienie po-
zytywnych stron tej sytuacji (mam swój język i kulturę, więc w pewien sposób je-
stem bogatszy niż inni). W tym celu podczas projektu młodzi ludzie mieli okazję 
wziąć udział w wielu różnorodnych warsztatach pokazujących kulturę ich regionu 
w innym, nowoczesnym wydaniu. W ciągu ośmiu edycji projektu odbyły się m.in. 
warsztaty z zakresu współczesnej literatury, muzyki i sztuki kaszubskiej. Odkrywali 
piękno Pomorza biorąc udział w wycieczkach (np. szlakiem kaszubskich rybaków 
czy śladami Remusa po południowych Kaszubach) oraz w grach miejskich ulicami 
Gdańska, Gdyni i Władysławowa. Podczas jednej edycji projektu młodzież wzięła 
także udział w Pomorskim Kongresie Obywatelskim, którego temat przewodni zwią-
zany był z edukacją młodego pokolenia. 

Po każdej edycji warsztatów zauważyć można było wyraźną zmianę nastawienia 
uczestników do swojego kaszubskiej pochodzenia, a także radość ze zdobytej wie-
dzy o swojej małej ojczyźnie, co każdorazowo odzwierciedlały ankiety ewaluacyj-
ne, w których na pytanie: Co według Ciebie było najbardziej wartościowe podczas 
warsztatów doczytać można się było m.in.:

– poznanie nowych ludzi, zapoznanie się z tematyką kaszubską,
– poznanie kultury, historii, literatury, obalanie stereotypów,
– poznanie języka kaszubskiego, historii i kultury, a także rówieśników, którzy 

już wcześniej mieli z tym dużą styczność,
– to, że każdy mógł wyrazić swoje zdanie na temat języka kaszubskiego oraz 

współpraca między sobą,
– spotkania z ekspertami,
– szerzenie wiedzy na temat Kaszub, kultury, tradycji; ponadto warsztaty po-

zwoliły na pogłębienie poczucia wartości i dumy z tego kim jesteśmy,
– integracja i poruszanie tematu o współczesnych Kaszubach;

b) Efektywność nauczania
W przypadku projektu „Remusowa Kara” efektywność nauczania osiągnięto poprzez 
kilka istotnych aspektów. Przede wszystkim warsztaty, których najważniejszym celem 
była edukacja uczestników, całkowicie rezygnowały z systemu wykładowego, po-
dawczego na rzecz intensywnej pracy młodzieży samodzielnie poszukującej kwestii 
problemowych i próbujących je rozwiązać. W ten sposób przeprowadzone zostały 
warsztaty przygotowujące do debaty o szansach i zagrożeniach wynikającej z podwój-
nej polsko-kaszubskiej tożsamości czy warsztaty dziennikarskie. Dużą efektywność 
nauczania osiągnięto także poprzez partnerskie relacje prowadzących i uczestników. 
Prowadzącymi byli zwykle studenci z KS Pomorania, którzy starali się być dla mło-
dzieży raczej towarzyszami odkryć niż autorytetami z zakresu wiedzy o Kaszubach. 
Istotna była także lokalizacja warsztatów. Zwykle odbywały się one z dala od miejsca 
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zamieszkania uczestników, a jednocześnie były to tereny atrakcyjne turystycznie, co 
było dodatkową motywacją do przyjazdu na „Remusową Karę”.

c) Umiejętność pracy zespołowej
Każdorazowo od początku trwania warsztatów kładziono szczególny nacisk na inte-
grację uczestników. Było to o tyle ważne, że większość z nich nie znała się wcześniej, 
a przez kolejne cztery dni mieli ze sobą efektywnie współpracować. W tym celu 
przeprowadzano wiele zajęć integracyjnych, wzmacniających więzi między grupowe, 
jak choćby nocne podchody czy krótkie inscenizacje oparte o wiedzę z kaszubskiej 
literatury. Większość zajęć warsztatowych odbywała się w mniejszych grupach. Po 
każdych zajęciach następowała prezentacja zdobytej wiedzy na ogólnym forum, co 
pomagało młodzieży przełamać niechęć przed publicznymi wystąpieniami, a także 
zwielokrotniało szanse zapamiętania nowych informacji.

d) Umiejętność rozwiązywania problemów
Metoda projektu okazała się wartościowa zarówno dla młodzieży uczestniczącej 
w warsztatach, jak również dla studentów je przeprowadzających. Dla młodych ludzi 
z Klubu Pomorania „Remusowa Kara” okazała się sprawdzianem ich umiejętności, 
zwłaszcza z zakresu organizacji tego typu działań. Studenci byli odpowiedzialni 
nie tylko za przebieg zajęć warsztatowych, ale także za zorganizowanie miejsca 
warsztatów, zaproszenie gości, dopilnowanie, by wszyscy chętni uczestnicy dotarli 
na miejsce oraz całościowy plan przebiegu projektu i jego ostateczne rozliczenie. 
Bardzo potrzebna była w tym czasie mądra umiejętność rozwiązywania bieżących 
problemów, których przy tego typu projektach nigdy nie brakuje, zwłaszcza, gdy 
często trzeba działać pod presją czasu czy podejmować decyzje w niespodziewanych 
sytuacjach. Przyznać trzeba, że tego typu projekty pozwalają na zdobycie sporej 
dawki doświadczenia, które później wykorzystać można także w pracy zawodowej.

e) Umiejętność organizowania i oceny własnej pracy
Po każdej edycji warsztatów następowała ewaluacja. Uczestnicy wskazywali na 
mocne i słabe strony projektu, wypełniali ankiety ewaluacyjne, w których musieli 
odpowiedzieć m.in. na pytania: Jaki wg Ciebie był najciekawszy punkt programu? 
Czego zabrakło podczas warsztatów? Co byś zmienił/zmieniła w warsztatach? Jaką 
tematykę powinniśmy poruszyć lub poszerzyć na przyszłych warsztatach? Organi-
zatorzy analizowali ankiety i w ten sposób mogli ocenić własną pracę, jak również 
wyciągnąć wnioski co do przyszłych edycji warsztatów.

5. Wady metody projektów

Mimo wielu zalet tej metody trzeba także wskazać na kilka istotnych problemów, 
z którymi borykają się organizatorzy projektów:
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a) Czasochłonność i pracochłonność
Faktem jest, że metoda projektów pochłania bardzo wiele czasu. Dzieje się tak, 
ponieważ organizatorzy muszą sami wymyślić i zrealizować cały pomysł. Zwy-
kle nie ma w takim przypadku gotowych wzorów, z których można by czerpać. 
Z tym samym problemem borykają się studenci z KS Pomorania. Przygotowanie 
warsztatów „Remusowa Kara” zwykle zajmuje około dwóch-trzech miesięcy, 
a kolejne kilka tygodni to czas na rozliczenie projektu. Jest to o tyle trudne, że 
zwykle w tym samym czasie organizatorzy muszą chodzić na zajęcia na uczelni, 
zaliczać kolokwia, a także podejmować inne mniejsze zadania w Klubie. Aby 
same warsztaty były naprawdę wartościowe dla uczestników należy włożyć ogrom 
pracy w ich przygotowanie. Poświęcić czas na zaplanowanie zajęć, zaprosić od-
powiednich gości, zaplanować trasę i przebieg wycieczki, ustalić temat debaty, 
a także wymyślić wiele innych mniejszych zadań mających na celu jak najlepszą 
integrację uczestników. 

b) Trudności organizacyjne
Największym problemem przy organizacji „Remusowej Kary” jest brak kadry, a do-
kładnie zbyt mała ilość członków KS Pomorania. Jest to uciążliwe nie tylko podczas 
realizacji tych konkretnych warsztatów, ale w ich trakcie najbardziej daje się we znaki. 
Zwykle na jednej, dwóch osobach spoczywa odpowiedzialność za cały projekt. Jest to 
bardzo stresująca sytuacja, zwłaszcza, że w grę wchodzą duże kwoty dofinansowania. 
Trudności sprawia też odpowiednia promocja wydarzenia. W Klubie wciąż brakuje 
osób, które zajęłyby się intensywnym nagłaśnianiem pewnych wydarzeń, w tym 
„Remusowej Kary” na różnych portalach informacyjnych i społecznościowych, co 
w obecnym czasie jest kwestią kluczową. 

c) Bariery uczestników
Wbrew pozorom jednym z największych problemów, z jakimi borykają się organi-
zatorzy „Remusowej Kary”, jest rekrutacja odpowiedniej ilości uczestników. Przed 
każdą edycją warsztatów do szkół trafiają szczegółowe informacje o projekcie, a do 
wybranych czterech-pięciu szkół średnich studenci osobiście jeżdżą na spotkania 
z młodzieżą, by opowiedzieć o projekcie i zachęcić do udziału w nim. Co roku po 
warsztatach uczestnicy wyjeżdżają bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, w jaki sposób 
były prowadzone, część z nich deklaruje, że w przyszłym roku także weźmie w nich 
udział. Jednak bardzo trudno zebrać 40 uczestników tylko na podstawie prac rekru-
tacyjnych, choć podkreślić trzeba, że udział w warsztatach jest całkowicie darmowy. 
Przyczyny tego można się doszukiwać we wciąż negatywnym, stereotypowym obrazie 
Kaszub i Kaszubów. Młodzi ludzie nie chcą uczestniczyć w warsztatach związanych 
z tą tematyką, ponieważ często kojarzy się im ona z źle promowanym i przedstawia-
nym folklorem, tandetnymi pamiątkami na wiejskich jarmarkach czy powtarzanymi 
na każdej imprezie kaszubskimi szlagierami. Nie zdają sobie sprawy, że kaszubska 
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kultura jest o wiele bogatsza, niż mają okazję obserwować to w swoim środowisku, 
a niestety, często nie chcą jej poznać głębiej. Tego typu warsztaty wydają im się jedynie 
potwierdzeniem obrazu, jaki po osobistych obserwacjach zdążyli w sobie wypraco-
wać. Na szczęście część z nich przełamuje swoją niechęć i bierze udział w projekcie,  
a z ankiet ewaluacyjnych wynika, że nie żałują swojej decyzji.

6. Ocena przydatności projektu  
oraz produkty trwałe powstałe po projekcie

Zainteresowanie kaszubszczyzną z roku na rok się zwiększa. Widoczne jest to zwłasz-
cza po ilości szkół, w których wprowadza się naukę języka kaszubskiego. Z tą tematy-
ką związanych jest też wiele różnorodnych projektów i działań społecznych. Wydaje 
się jednak, że „Remusowa Kara” wciąż jest przydatna w kaszubskim środowisku. 
Największym atutem projektu jest autentyczne zaangażowanie w jego przebieg kil-
kudziesięciu młodych ludzi. Poprzez uczestnictwo w warsztatach mają szansę na 
pozytywną zmianę myślenia o swoim pochodzeniu, a także wzbogacenie często jedy-
nie podstawowej wiedzy o regionie. Dla młodzieży jest to szansa na poznanie ludzi, 
którzy interesują się tą tematyką i chcą się dzielić swoją wiedzą. Udział w projekcie 
przynosi pozytywne rezultaty wszystkim jego uczestnikom.

Po każdej edycji warsztatów powstają także tzw. produkty trwałe projektu. Wcze-
śniej były to publikacje, w których zamieszczano referaty uczestników dotyczące 
literatury i kultury kaszubskiej. Po ostatnich trzech edycjach powstały filmiki, których 
istotnym celem jest zachęcanie młodych ludzi do zainteresowania swoim regionem, 
a także dbania o swój język regionalny poprzez jak najczęstsze jego używanie. Filmiki 
są także świetną promocją dla kolejnych edycji „Remusowej Kary”, ponieważ widać 
na nich, jak jej uczestnicy dobrze się bawią, nie rezygnując przy tym ze zdobywania 
nowej wiedzy i umiejętności.

7. Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy

Mimo tego, że ilość szkół z nauką kaszubskiego co roku sukcesywnie wzrasta, wydaje 
się, że projekt „Remusowa Kara” wart jest kontynuacji. Po wielu latach intensywnej 
pracy nad nim można uznać, że jest on potrzebny zarówno tym, którzy go organizują, 
jak i tym, którzy biorą w nim udział. Świadczą o tym przede wszystkim relacje zado-
wolonych uczestników, którzy do projektu chcą wracać – w liceum jako uczestniczy, 
a na studiach jako organizatorzy ze strony KS Pomorania. Projekt odbył się już osiem 
razy, jednak wciąż warto nad nim pracować, by coraz lepiej dostosowywał się do 
potrzeb i zainteresowań młodzieży, a także, by coraz ciekawiej i pełniej przedstawiał 
młodym bogactwo kulturowe Kaszub.
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Daniel Kalinowski

Hubert Suchecki,  
Zapomniany dramaturg kaszubski?

Szkic do portretu

Hubert Suchecki to zapomniana nieco postać w galerii twórców i animatorów kaszub-
skiego, a zwłaszcza wejherowskiego, życia artystycznego lat powojennych. Oprócz 
krótkiego omówienia biograficznego, jakie odnajdziemy w Historii literatury kaszub-
skiej Ferdynanda Neureitera1, nieco większego ujęcia w Bedekerze wejherowskim 
Reginy Osowickiej2 oraz hasła autorstwa Bogusława Brezy w Słowniku Biograficznym 
Pomorza Nadwiślańskiego3 trudno odnaleźć więcej o nim informacji4. Na szczęście 
dla przyszłych badaczy w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie znajduje się zestaw teczek z materiałami po Hubercie Sucheckim5, 
a wśród nich korespondencja, rękopisy i maszynopisy sztuk teatralnych oraz doku-
menty świadczące o jego pracy społecznej i regionalistycznej. Dzięki tym właśnie 
zbiorom muzealnym oraz rozrzuconym informacjom w opracowaniach dotyczących 
Wejherowa6, można sformułować proponowany tutaj szkic biograficzny i charakte-
rystykę niepublikowanych nigdzie sztuk teatralnych.

1   F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, przeł. M. Boduszyńska-Borowikowa, 
Gdańsk 1982, s. 245–246.

2   R. Osowicka, Bedeker wejherowski, Gdańsk 1996, s. 240–241.
3   B. Breza, Suchecki Hubert, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Gdańsk 1997, 

t. 4, s. 294–295.
4   Skrótowe informacje są również dostępne w opracowaniach typu: R. Ostrowska, I. Trojanowska, Be- 

deker kaszubski, Gdynia 1962, s. 308; J. Drzeżdżon, Piętna Smętka, Gdańsk 1973, s. 81; s. j., Hubert Su-
checki (1913–1984), „Pomerania” 1984, nr 5, s. 50; J. Szews, B. Bieszk, Kształcenie nauczycieli i 350 lat 
szkolnictwa w Wejherowie, Wejherowo 1994, s. 23, 25; T. Bolduan, Nie dali się złamać, Gdańsk 1996, s. 82.

5   Chciałbym w tym miejscu gorąco podziękować wejherowskiemu Muzeum (szczególnie pani Ja-
ninie Kurowskiej) za możliwość korzystania ze zbiorów oraz wykonania skanów dramatów Sucheckiego.

6   Myślę w tym momencie o partiach poświęconych Sucheckiemu w pracy magisterskiej Magdale- 
ny Hierowskiej pt. Teatr amatorski w Wejherowie 1920–2010. Materiały do przyszłej syntezy, Warszawa 
2012 (sygn. R 5385, praca powstała w warszawskiej PWST, promotor prof. Lech Śliwonik) oraz odpo- 
wiednim partiom prac Klemensa Derca zatytułowanym: Amatorski ruch teatralny w Wejherowie, „Pome- 
rania” 1969, nr 3–4, s. 26 oraz Co wiemy, a czego nie wiemy o amatorskim ruchu teatralnym w Wejhero- 
wie, Wejherowo 1961, s. 55–60. [maszynopis niepublikowany, złożony w zbiorach MPiMK-P]
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Hubert Suchecki urodził się w Wejherowie 3 listopada 1913 roku. W tymże mie-
ście skończył szkołę podstawową (na tym etapie edukacji przez dwa lata chodził do 
prywatnej szkoły niemieckiej) oraz gimnazjum klasyczne, w którym napisał maturę 
w 1935 roku. Rozpoczął studia germanistyczne oraz filozoficzne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, lecz wybuch wojny uniemożliwił mu ich kontynuowanie. W czasach 
gimnazjalnych rozpoczął działalność w Towarzystwie Czytelni Ludowych, która 
to organizacja zawiązała w 1938 roku Uniwersytet Ludowy w Bolszewie. Suchec-
ki był także współorganizatorem Regionalnego Koła Kaszubskiego im. Antoniego 
Abrahama, które działało przy wejherowskim gimnazjum. Zaangażował się również 
w prace Akademickiego Związku Morskiego, w którym wraz z Leonem Ropplem 
propagował literaturę kaszubską.

W czasie okupacji pracował w niemieckiej firmie budowlanej w Gdańsku. Narzu-
cono jego rodzinie II grupę narodowościową ze względu na postawę jego ojca, który od 
lat trzydziestych poczuł się Niemcem. Jednakże postawa matki oraz siostry sprawiła, że 
Hubert Suchecki sytuował się w przestrzeni polskiego patriotyzmu i udowodniał to swoją 
działalnością konspiracyjną (np. prowadził tajne lekcje języka polskiego we własnym 
domu). Mimo takich gestów tożsamościowych w pierwszych miesiącach powojennych 
musiał podczas procesów weryfikacyjnych składać oświadczenia o polskości swojej 
matki oraz siostry Klary – wejherowskiej nauczycielki muzyki. W latach wojny został 
powołany do niemieckiego wojska, w którym służył od 1942 roku w obsłudze naziemnej 
lotnictwa na terenach Litwy i Estonii. Potem dostał się do niewoli.

Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął pracę administracyjną w gdyńskiej 
aptece Pod Gryfem. W 1952 roku zakończył przerwane studia w Krakowie. W tymże 
roku zaczął pracę jako nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Samochodo-
wych w Wejherowie, w której przez cztery lata prowadził amatorski zespół teatralny. 
Grupa liczyła ponad 20 osób, przetrwała jednak tylko cztery lata z racji wyczerpania 
się zainteresowania u młodzieży. Od lat pięćdziesiątych Suchecki zaangażował się 
również w życie społeczno-polityczne regionu, działając w komisji kultury Miejskiej 
Rady Narodowej (1953–1968), a także w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Wejherow-
skiej. W tymże okresie założył Koło Miłośników Regionu Kaszubskiego, organizując 
prezentacje sztuki ludowej oraz wystawki piśmiennictwa kaszubsko-pomorskiego. 
Współzakładał w 1955 roku Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca w Wejherowie. Potem 
zaś włączył się w działalność Związku Teatrów Amatorskich oraz Polskiego Towa-
rzystwa Ludoznawczego. Także w latach pięćdziesiątych powstawały jego sztuki 
teatralne: kaszubskojęzyczne – Wrëje (1952), Rebockie wesele (1953), Ukriti kapr 
(1954), Jedzeme na łów (1955), W rebockiej checzy na półwyspie helszczim (1956). 
Przygotowywał również montaże poetyckie (np. na podstawie twórczości Stanisława 
Wyspiańskiego) oraz okolicznościowe przedstawienia szkolne7.

7   W haśle B. Brezy ze Słownika biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego pojawia się jeszcze je-
den tytuł sztuki H. Sucheckiego Cztery pory roku (1956). Nie znalazłem jednak ani w źródłach pisanych, 
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Jak zaświadcza o tym korespondencja, w intensyfikacji działań Sucheckiego 
w latach pięćdziesiątych dużą rolę odegrało środowisko kaszubskie i powstające 
w 1956 roku Zrzeszenie Kaszubskie. Na przykład Franciszka Majkowska doradzała 
mu w organizowaniu wystaw sztuki kaszubskiej, Lech Bądkowski zachęcał w 1958 
roku Sucheckiego do przystąpienia w szeregi Związku Literatów Polskich, zaś Leon 
Roppel udzielał mu porad rzemiosła literackiego. Wejherowski działacz i nauczyciel 
zaprzyjaźnił się również z ks. Bernardem Sychtą.

Od 1973 roku pracował jako lektor języka niemieckiego w Pomaturalnym Stu-
dium Wychowawczyń Przedszkoli w Lęborku. Tam również organizował wystawy 
kaszubskiej sztuki ludowej oraz ekspozycje tematyczne. Stanowisko lektora języka 
niemieckiego świadczyło o wysokich umiejętnościach językowych Sucheckiego,  
on sam zaś utrzymywał wieloletnie kontakty z niemieckim środowiskiem szkol- 
nym, dokładnie zaś z ośrodkiem szkolnym w Jöterbog między Poczdamem a Dre-
znem. Jeździł tam wielokrotnie jako przedstawiciel polskich szkół zawodowych, 
realizując jednocześnie ideologiczną linię oficjalnych kontaktów Polski Rzeczpo-
spolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Z drugiej jednak strony 
prowadził tam działalność popularyzacyjną dotyczącą kultury Kaszub (zorga- 
nizował dwie wystawy o tradycji ludowej). Za swoją działalność społeczno-
-kulturalną bywał doceniany i nagradzany: uzyskał Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż  
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz medal Zasłużony Ziemi Gdańskiej. 
Suchecki był kolekcjonerem kaszubskiej sztuki ludowej oraz piśmiennictwa ka-
szubsko-pomorskiego. Swoje zbiory przekazał w zapisie testamentu wejherow-
skiemu Muzeum. Zmarł 29 lutego 1984 roku. Jego grób znajduje się na Cmentarzu 
Śmiechowskim.

 

Przegląd dramatów

Cechą wspólną wszystkich dramatów Huberta Sucheckiego jest opis specyfiki 
wiejskiego świata lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Akcja jego sztuk 
teatralnych rozgrywa się na kaszubskiej wsi, gdzieś na północnych krańcach wybrze-
ża, pomiędzy Władysławowem a Helem. Uczestnikami wydarzeń dramatycznych są 
najczęściej rybacy, rzadziej rolnicy czy robotnicy, przeżywający odmieniającą się 
zasadniczo rzeczywistość społeczną i mentalnościową. Przekształcenia z dawnego 
modelu konserwatywno-patriarchalnego na stosunki socjalistyczno-liberalne wywo-
łują tutaj pewien typ konfliktów, które nie mają jednak postaci drastycznych walk 
ideologicznych, a raczej żartobliwą aurę sporów pokoleniowych, okraszoną sporą 
dawką elementów folkloru. Dramaty Sucheckiego unikają zatem jednoznacznego, 

ani w zbiorach MPiMK-P śladu po tej sztuce. Możliwe więc, że informatorzy Brezy podali mu niepre-
cyzyjne informacje.
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politycznego opowiedzenia się po stronie socjalistycznej władzy, choć niewątpliwie 
sympatyzują swą tematyką z nowymi prądami kulturowymi8.

Oto pierwsza ze sztuk pt. Wrëje. Sztuka ludowa w jednej odsłonie z śpiewami 
i tańcami regionu kaszubskiego (1952) to obyczajowa miniatura teatralna przedsta-
wiająca na kanwie zabiegów matrymonialnych marynarzy wobec młodych Kaszubek 
różnice pokoleniowo-mentalne w obrębie jednej rodziny. Suchecki tak ułożył akcenty 
w obrazku, że Lena – najstarsza z córek rodziny kaszubskiej jest rzeczniczką wartości 
tradycyjnych, zaś pozostałe jej siostry, tj. Jadzia, Truda i Teresa to dziewczęta, które 
chcą się uwolnić spod kurateli rodziców i wyjść za mąż za marynarzy pochodzących 
spoza Kaszub. Miniatura rozwija się w taką stronę, że w końcu utworu Lena przeko-
nuje się do poważnych zamiarów marynarzy, a wspiera ją w tym jeszcze jedna osoba 
– ciotka Budziszka, która tylko na zewnątrz utrzymuje postawę tradycjonalizmu, zaś 
wewnątrz ma sporą sympatię dla młodych mężczyzn. Chęć zabawy, śpiewu i tańca 
zostaje przez młodych wreszcie zrealizowana, odbywa się to jednak nie w budynku 
spółdzielni rybackiej, lecz w kaszubskiej checzy. Najpierw więc marynarze wykonują 
piosenkę partyzancką, o wymiarze patriotycznym, potem zaś Kaszubki prezentują 
ludowe tańce, które także mają innego typu zaangażowanie w stosunku do ojczyzny. 
W końcowym akordzie sztuki następuje wzajemne poznanie się środowisk i przeła-
manie nieufności.

Druga z teatralnych propozycji Sucheckiego Rebockie wesele. Współczesna sztuka 
ludowa w 4 odsłonach osnuta na tle zwyczajów rybaków kaszubskich (1953) konty-
nuuje wątek miłosny z pierwszej jednoaktówki, mocniej wszakże podkreślając aspekt 
polityczno-społeczny sztuki. Zamknięta społeczność kaszubska spotyka się tutaj 
z marynarzami pochodzącymi z różnych stron Polski, co wywołuje swoiste napięcie 
pomiędzy starszym pokoleniem a młodymi przybyszami z zewnątrz. Ponieważ sztuka 
dedykowana jest „strażnikom naszych morskich granic”, czyli Marynarce Wojennej, 
nie ma wątpliwości, jakie postawy będą w utworze promowane. Występują tutaj wśród 
postaci kobiet młoda przodowniczka pracy – Irena, jej siostry Lena, Jadzia i Teresa, 
ich matka – Budziszka, złośliwa ciotka – Potrykuska oraz koleżanka Ireny – Stefka. 
Z postaci męskich wyróżniają się ojciec Irenki – Budzisz, jej wybranek serca – ma-
rynarz Staszek, wiejski chłopak, niedoszły narzeczony Irenki – Janek, bracia Irenki 
– Tona i Stach. Pojawiają się jeszcze także inne, epizodyczne postacie sztuki.

W sensie dramatycznego konfliktu w sztuce Sucheckiego chodzi o bieguno- 
we zestawienie dawnych i współczesnych porządków społecznych9. Marynarze wraz 

8   Taka postawa poszukiwania wspólnej przestrzeni działalności regionalnej kaszubskich aktywistów 
i władzy ludowej wydawała się w pierwszych latach powojennych możliwa. Dopiero dojście do władzy 
środowiska PPR i socrealizm w estetyce rozwiał złudzenia wielu Kaszubów co do intencji „opieki” władzy 
ludowej nad ruchem kaszubskim. Patrz o tych zjawiskach: C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi. Między dys-
kryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk 2002.

9   O poetyce socrealizmu w dramacie pisali: E. Csató, Polski teatr współczesny pierwszej połowy  
XX wieku, Warszawa 1967, s. 139–155; L. Eustachiewicz, Dramaturgia polska w latach 1945–1977, 
Warszawa 1979, s. 24–51; M. Fik, Trzydzieści pięć sezonów, Warszawa 1981, s. 14–19, 96-99, 117–131.
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młodym pokoleniem Kaszubów reprezentują socjalistyczny postęp w Polsce, z za-
chwytem wypowiadają się o budowie i funkcjonowaniu Nowej Huty, darmowej nauce 
w szkołach oraz lepszych niż kiedykolwiek perspektywach życiowych. Natomiast stary 
Budzisz i jedna z jego córek zapatrzeni są w stare, sprawdzone sposoby organizacji 
wiejskiej społeczności, w której decydujący głos ma ksiądz, zaś normy zachowań 
dodatkowo motywuje miejscowy obyczaj. Dlatego też, kiedy ubogi marynarz stara się 
o względy córki kaszubskiego rybaka, początkowo wygląda to na związek bez przyszło-
ści. Ojciec Irenki wybrał przecież na męża dla swojej córki Janka, głównie dlatego, że 
w ten sposób lokalna maszoperia wzbogaci się o nowy kuter. Mniej zajmuje ojca fakt, 
że chłopak jest pijakiem, gdyż ważniejsza wydaje się tradycja i ciągłość maszoperi. 
Trzeci akt sztuki pokazuje jednak, jak ojciec-konserwatysta ulega sugestiom młodych 
i zgadza się na ożenek córki-przodowniczki z wzorowym marynarzem spod Krakowa. 
Powstające w ten sposób małżeństwo ma świadczyć wedle porządku wartości sztuki 
o nowoczesności i przemianach, jakie zachodzą również i w społeczności kaszubskiej.

Ukriti kapr (1954) to niewielkich rozmiarów obyczajowy obrazek sceniczny 
związany z przedstawieniem swoistego życia kulturalnego kaszubskiej wsi. Suchecki 
ukazuje tutaj tytułowego bohatera kapra Gusta, który jest najprawdopodobniej szwedz-
kim zbiegiem z czasów II wojny światowej, który na północnych Kaszubach znajduje 
pomoc i zrozumienie. Wywołuje on zaciekawienie głównie u młodych dziewcząt 
wiejskich, które usilnie chcą go poznać. Rozmowa o nim i z nim w gronie wiejskie-
go towarzystwa przynosi informacje o podtekście patriotycznym, tzn. mężczyzna 
opowiada o zaletach charakterologicznych Kaszubów oraz wspomina o powstaniu 
polskiej floty kaperskiej za króla Władysława IV Wazy10. Wiadomości historyczne 
nie są jednak w sztuce najważniejsze, silniejszym elementem jest atmosfera zabawy 
i tańców, które kończą jeden z długich wieczorów na Kaszubach. Trudno ten utwór 
nazwać dramatem, to raczej miniatura sceniczna, w której najważniejsze wydaje się 
zarysowanie nastroju zabawy wiejskich mieszkańców, aniżeli ukazanie konfliktu 
charakterów czy idei.

Jedzeme na łów. Współczesna sztuka ludowa w 3 odsłonach ze śpiewami i tań-
cami kaszubskimi osnute na tle motywów ludu kaszubskiego (1955) to sztuka znowu 
dotycząca lat pięćdziesiątych i ponownie dedykowana Polskiej Marynarce Wojennej. 
Występuje tutaj rybacka rodzina Muzów z ojcem, matką i trzema córkami, a także 
przedstawiciele wiejskiej społeczności z negatywnymi postaciami Boldy i Kipniczki 
oraz pozytywnymi figurami Pawła – narzeczonego jednej z córek Muzów oraz jej 
przyjaciółek. Wątek miłosny w tej sztuce jest realizowany na przykładzie związku 
pomiędzy przodownikami pracy Trudą Muzą a Pawłem. Kończy się on ślubem głów-
nych bohaterów. Radość z tego zdarzenia współbrzmi z motywem ideologicznym  

10   Jest to motyw, który bardzo często podejmuje również Augustyn Necel w swoim pisarstwie odkry-
wanym na rynku czytelniczym od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku. Patrz: A. Necel, Saga o szwedzkiej 
checzy, Warszawa 1957; tegoż, Krwawy sztorm, Gdańsk 1960; tegoż, Złote klucze, Gdynia 1962.
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utworu. Oto bowiem najstarszy rybak wioski Bolda, przywiązany do osobistej wła-
sności i do maszoperii jako najlepszego modelu ekonomicznego rybołówstwa, oddał 
wreszcie na własność miejscowej spółdzielni rybackiej swój kuter. Poza tym przejęci 
ideą popierania spółdzielczej produkcji Kaszubi odrzucają propozycje „szabrowni-
ków”, tzn. samodzielnie sprzedającej ryby Kipniczki, aby prowadzić prywatny i in-
dywidualny handel. W ten sposób Suchecki zaznaczył w swym utworze pozytywne 
wzorce społeczne, które mają zastąpić postawy wsteczne i aspołeczne11. Wszystkie 
te wydarzenia są w szczególny sposób komentowane przez przyśpiewki, piosenki 
oraz kaszubskie tańce ludowe, które mają unaocznić specyfikę folkloru rybackiego 
północnych rejonów Kaszub. Łącznie daje to estetyczny rezultat sztuki wodewilowej 
z propagandowym nieco tłem.

W rebockiej checzy na półwyspie helszczim to sztuka pokazująca ostatnie dni  
II wojny światowej i nadzieje wiążące się z nadejściem frontu. Jest to sztuka wysoce 
patriotyczno-agitacyjna, pokazująca na przykładzie rodziny Kąkolów społeczność 
kaszubską jako grupę ciemiężoną przez Niemców i wypatrujących z utęsknieniem 
upadku nazistów. Z radością więc przyjmują oni doniesienie o klęsce pod Stalin-
gradem i wiadomość o pojawieniu się w pobliskich lasach radzieckich spadochro-
niarzy: Wasyla i Iwana. Rosjanie natomiast bez konfliktów ideowych nawiązują 
kontakt z miejscową partyzantką i prowadzą swoistą akcję ideowo-uświadamiającą 
na temat zalet socjalizmu. Znajdują nawet swoich naśladowców w postaci młodego 
Bolka, który marzy o wprowadzeniu porządków politycznych rodem ze Związku 
Radzieckiego także na Kaszubach lub choćby o wieszaniu czerwonych flag podczas 
świąt narodowych. Pojawienie się frontu i kolejnych sympatycznych wyzwolicieli 
przypieczętowuje przyjaźń radziecko-polsko-kaszubską.

Wspomniane czynniki treściowe sztuki stoją w sprzeczności z powszechnym 
doświadczeniem Kaszubów, mających najczęściej negatywne wspomnienia o żoł-
nierzach Armii Czerwonej12. Tutaj jednak wyzwolenie Kaszub ze strony Rosjan 
zdaje się przebiegać we wspólnocie antygermanizmu. Sojusz kaszubsko-sowiecki 
podkreślają jeszcze scenki z kaszubskimi oraz rosyjskimi tańcami i pieśniami, które 
przybliżają kulturowo i prywatnie do siebie wyzwolicieli i wyzwolonych. Sztuka 
Sucheckiego przybiera w ten sposób formę agitacyjno-obyczajową, która nie jest 
dobrze dopracowana w sposobie budowania logiki i głębokości przedstawienia po-
staci. Staje się jednak formą dramaturgizowanej akademii okolicznościowej, służącej 
celom pozaartystycznym.

11   Wspomniane tutaj rozwiązania tematyczne są typowe dla poetyki utworów socrealistycznych. 
Patrz podobne rozwiązania w utworach: Załoga Zdzisława Skowrońskiego i Józefa Słotwińskiego, Zwy-
cięstwo lub Chwasty Janusza Warmińskiego, Kąkol i pszenica Tadeusza Łomnickiego czy Sześć godzin 
ciemności Romana Bratnego.

12   Wymieńmy w tym miejscu choćby kilka wspomnień, w których doświadczenia Kaszubów z kras-
noarmiejcami były wstrząsające: S. Janke, E. Szczesiak, Kolce syberyjskiej róży, Gdańsk 1990; E. Pryczkow- 
ski, Wspomnienia kaszubskich Sybiraków, Banino 2010; E. Szczesiak, Wyrwana z piekła, Gdańsk 2014.
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Kwestia oceny dramaturgii

Po zapoznaniu się z treścią oraz technikami scenicznymi sztuk teatralnych Su-
checkiego można odnieść wrażenie, że nie obcujemy tutaj z ambitną artystycznie 
dramaturgią. Rzeczywiście tak właśnie jest, choć trzeba przy ocenie estetycznej tych 
propozycji pamiętać o trudnym dla literatów czasie socrealizmu, w jakim powsta-
wały. Poetyka owa z pewnością nie pozwalała autorom na twórcze eksperymenty 
lub choćby na wielowymiarowe dzieła, a zmuszała do rysowania biało-czarnego 
układu wartości, schematycznych postaci i banalnych rozwiązań13. W odniesieniu 
do literatury kaszubskiej, na pełną realizację socrealistycznej powieści, liryki czy 
dramatu nikt się w tym języku nie decydował. Jednak blisko tego trybu pisania byli 
chwilami tacy twórcy kaszubskojęzyczni, jak Jan Piepka14, który obok czynników 
ludycznych zaznaczał przemiany społeczno-obyczajowe lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych czy też Jan Rompski15, który przedstawiał krytykę porządków sanacji 
z pozycji światopoglądu o socjalistycznych predylekcjach. Także i spośród polsko-
języcznych twórców realizujących temat kaszubski lub pomorski Lech Bądkowski16 
czy Franciszek Fenikowski17 byli autorami, którzy napisali kilka pozycji bliskich 
estetyce socrealistycznej. Pozycja zatem Sucheckiego jako twórcy podejmującego 
(choćby pośrednio) zadania literatury zideologizowanej powinna być rozumiana jako 
poszukiwanie własnego stylu w latach wybitnie takim poszukiwaniom niesprzyjają-
cych. Sam autor sztuk i reżyser spektakli zrozumiał chyba swoją artystyczną porażkę, 
dlatego swej twórczości scenicznej nie kontynuował, koncentrując się bardziej na 
kolekcjonerstwie i na pracach społecznych.

Ważnym głosem w ocenie sztuk teatralnych Sucheckiego są słowa jego wielolet-
niego przyjaciela Leona Roppla. Działacz ten nie był entuzjastą dramatów swojego 
znajomego i nie wzbudzały w nim wielkiego entuzjazmu. Na przykład pisał w liście:

Zwracam Wrëje poprawione. Jako utwór sceniczny - są słabe, natomiast jako 
„wprowadzenie do wieczornicy kaszubskiej” czy coś podobnego – ujdą. 

13   S. Burkot, Upolitycznienie literatury. Powieść realizmu socjalistycznego, [w:] tegoż, Proza powo-
jenna (1945–1980), Warszawa 1982; W. Tomasik, Polska powieść tendencyjna 1949–1955. Proble-
my perswazji literackiej, Wrocław 1988; T. Wilkoń, Polska poezja socrealistyczna w latach 1949–1955, 
Gliwice 1992; M. Piekara, Bohater powieści socrealistycznej, Katowice 2001.

14   Pisałem o tym w artykule: D. Kalinowski, Jasna strona codzienności. Sztuki teatralne Jana Piep- 
ki, „Acta Cassubiana” 2015, nr XVII.

15   D. Kalinowski, Dramaturgia Jana Romskiego, Tematy, idee, techniki, [w:] J. Rompski, Dramaty 
kaszubskie, oprac. A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Wejherowo – Gdańsk 2009, s. 5–44.

16   K. Turo, Działalność pisarska Lecha Bądkowskiego w latach pięćdziesiątych XX wieku, [w:] Lech 
Bądkowski. Literatura i wartości, red. D. Kalinowski, Bytów – Słupsk – Gdańsk 2009, s. 93–104.

17   E. Foltyn, Brzeg jutra a współczesne Inferno. Realizm socjalistyczny a wczesna twórczość 
Franciszka Fenikowskiego, [w:] Franciszek Fenikowski. Kaszuby na nowo opisane, red. D. Kalinowski,  
Słupsk  – Gdańsk 2012, s. 91–108.
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Konflikt „światopoglądowy” zarysowany, ale nie umotywowany! Ponieważ 
jednak „gwoździem programu” już nie samo „wprowadzenie”, lecz popisy 
śpiewno-taneczne, całość powinna ujść18.

Te brzmiące dość obcesowo słowa mogły Sucheckiego zaboleć, lecz wiemy, iż 
dalej utrzymywał z Ropplem bliskie stosunki, a zatem przyjął do serca wszelkie 
sugestie co do stylu. Suchecki również korespondował z cieszącym się wówczas 
największym poważaniem dramaturgiem kaszubskim, czyli ks. Bernardem Sychtą. 
Prześledzenie kilku listów pozwala sądzić, że stosunki twórców były zażyłe, Suchecki 
mógł zatem wiele się od Sychty nauczyć. Nie widać jednak, aby w swych pomysłach 
scenicznych Suchecki miał wynieść z kontaktów z księdzem Sychtą wiele nauki na 
temat kompozycji i treści dramaturgii19. Raczej pozostał na stanowisku przeciętnie 
ambitnego twórcy, który odświeża tradycję ludową teatru, dodając do niej współczesne 
mu treści społeczne czy polityczne.

Jak sam przyznawał w wywiadzie udzielonym w 1957 roku:

Wszystkie te utwory oparte są na tle życia rybaków kaszubskich. Nie przed-
stawiają one pod względem budowy utworu specjalnej wartości artystycz-
nej i w żadnym wypadku nie mają pretensji do nazwy utworu literackiego, 
względnie dramatu. Niemniej, praca ta daje mi dużo zadowolenia i tę satys-
fakcję, iż przede wszystkim młodzież ma okazję zapoznać się z obyczajami 
tu panującymi i zaznajomić się z tą formą, która przerzuca te zwyczaje 
w czasy nam współczesne20.

Z dzisiejszej perspektywy estetycznej irytująco wyglądają Sucheckiego zesta-
wienia ludowych przyśpiewek czy tańców jako przerywniki scenicznej rozmowy 
towarzyskiej. Jeszcze bardziej wywołują uśmiech politowania te partie tekstu, 
w których wygłasza się chwalby o zdobyczach gospodarczych czy kulturowych 
Polski socjalistycznej. Można w tym widzieć dydaktyczno-ideowy przekaz lite-
racki, który powstał w wyniku polityczno-środowiskowego zamówienia albo jako 
objaw skrajnej estetycznej naiwności. Trzeba się jednak zapytać, jak się ma do 
socjalistycznych, ideowych składników sztuki obecność kaszubskiego folkloru. 
Co miałaby wspólnego aktualna polityczna agitacja z tradycyjnymi kaszubskimi 
obyczajami?

18   List od Leona Roppla z 9 lutego 1960 r. W zbiorach MPiMK-P w Wejherowie.
19   Inna sprawa, że i Sychta w części swoich propozycji tworzył utwory nie tyle wysokoartystyczne, 

co folklorystyczno-obrzędowe. Patrz: D. Żebrowska, Twórczość dramatyczna Bernarda Sychty, „Zeszyty 
Naukowe Wyższego Studium Nauczycielskiego UG” 1973, nr 3, s. 113–117 albo J. Walkusz, Piastun sło- 
wa. Ks. Bernard Sychta, Gdańsk, Pelpin 1997, s. 66–96; D. Kalinowski, Bernard Sychta teatralny czyli  
(syn)teza Kaszub na scenie, w druku.

20   Cytat za: s. j., Hubert Suchecki, (1913–1884), s. 50.
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Odpowiedź jest oczywista… Atrakcyjny i głęboko przemyślany związek arty-
styczny pomiędzy tymi czynnikami nie istnieje. Natomiast takie współwystępowanie 
aspektów społeczno-obyczajowych i ludowo-muzycznych jest próbą przemycenia 
rodzimej tradycji wśród, koniecznych w takim układzie do realizacji, „szczytnych” 
idei socjalizmu. Własna tradycja pojawia się zatem w sztukach, choć przygnieciona 
sztywnymi hasłami propagandy politycznej i ekonomicznej. Jeśli Suchecki chciał 
wystawiać sztuki, które propagowały kulturę kaszubską, musiały one w takich warun-
kach objawić się jedynie sięgnięciem do składników przekazu ludowego, obfitującego 
w obrzędowość wiejską, nie było zaś miejsca na pogłębione sportretowanie zagadnień 
tradycji kaszubskiej, która wypracowała przecież swoje wyróżniki mityczne czy mi-
tologiczne21. Suchecki postawił zatem akcent na prezentację obyczajowości miłosnej 
i rytuałów weselnych, które wydawały mu się najbardziej atrakcyjne estetycznie i na 
tyle optymistyczne w przekazie, że świetnie korespondowały z równie optymistyczną 
a zarazem socrealistyczną wizją przyszłości. Poza tymi składnikami Suchecki wpro-
wadzał jeszcze bezimienne obrzędowe pieśni ludowe oraz utwory skomponowane 
przez Jana Trepczyka, czy Leona Roppla, wiersza Franciszka Sędzickiego (Nasza 
mòwa), a także odwoływał się do „hymnu kaszubskiego” Hieronima Derdowskie-
go22. Widz lat pięćdziesiątych XX wieku miał w efekcie możliwość poznać choć 
kilka przejawów kultury kaszubskiej; na więcej w układzie centralnie sterowanego 
reglamentowania kultury regionu, jaki wypracowali decydenci z partyjnej centrali, 
nie było po prostu już miejsca23. W dzisiejszej ocenie dramaturgia Sucheckiego jest 
przykładem nieudanego mariażu folkloru kaszubskiego z opisem przemian kulturo-
wych lat powojennych. Może być dowodem na twórczość amatorską uprawianą ze 
swoistą naiwnością tematyczną i formalną, którą tylko częściowo można usprawie-
dliwić. Ma ona dzisiaj wartość tylko historyczną, natomiast nie przynosi ożywczych 
idei tożsamościowych.

21   Patrz wybitne przykłady kaszubskojęzycznej dramaturgii mitologizującej Kaszuby, które pow-
stały latach międzywojennych (Jan Karnowski) albo w pierwszych latach powojennych (Jan Rompski, 
ks. Bernard Sychta).

22   Zwłaszcza nawiązanie do twórczości Franciszka Sędzickiego i Hieronima Derdowskiego można 
rozumieć jako „bezpieczny” politycznie gest estetyczny, podkreślający dziejową i kulturową wspólnotę 
kaszubsko-polską.  

23   Inną drogę wybrał Paweł Szefka, który nie włączył swoich sztuk folklorystycznych w ideolo- 
giczne rozgrywki swojej epoki, zajmując się ściśle redakcją materiału muzycznego i tworzeniem z tego 
materiału inscenizacji: Gwiżdże. Widowisko obyczajowe, obrazujące obyczaje i zabawy noworoczne Ka- 
szubów, Gdańsk 1957; Sobótka. Widowisko ludowe oparte na zwyczajach i obyczajach kaszubskich, Gdańsk 
1958; Deguse. Obyczajowy obrazek sceniczny z kaszubskich stron, Gdańsk 1961; Wyzwoliny kosiarza.  
Widowisko plenerowe z Kaszub, Gdańsk 1979; Wrejôrze jidą. Widowisko plenerowe z kaszubskich obrzę- 
dów dyngusowych, Gdańsk 1981.



Wanda Lew-Kiedrowska

Królewianka w Pałacu  
– albo „Kaszubskie dyktanda…”

Czternaście dyktand, to dużo czy mało? Nie ważne, jak ktoś na to patrzy, ale jest to 
zawsze coś dobrego na drodze ratowania języka kaszubskiego – naszej Królewianki.

Dyktando kaszubskie i matura z j. kaszubskiego „urodziły się” w Kaszubskim 
Liceum Ogólnokształcącym w Brusach, kiedy byłam tam nauczycielką języka ka- 
szubskiego.

Brusy - to zaczarowane miejsce, z duchem Jana Karnowskiego; to wirujący, 
śpiewający i grający zespół „Krëbanë”; to pierwsza ponadgimnazjalna kaszubska 
szkoła z gośćmi, spotkaniami i wycieczkami po Kaszubach; to uczniowie, którzy 
poznawali swoje rodowe korzenie; to – dziś już śp. Józef Chełmowski – zakochany 
w swojej Małej Ojczyźnie i jego zaczarowany świat; to wielu nauczycieli, którzy 
w kaszubszczyźnie widzieli wartości – wszak nic nie dzieje się bez przyczyny.   

Poczynania bruskich działaczy z panem Józefem Słomińskim na czele, wspartych 
przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego z prof. Józefem Borzysz-
kowskim na przedzie, wydały owoc, któremu na imię Kaszubskie Liceum Ogól-
nokształcące w Brusach powołane do życia w 1991 r. Mój pomysł to Kaszubskie 
dyktando – 2002 r., a wspólne działanie dyrektora Henryka Krzoski i nauczycieli to 
Matura z języka kaszubskiego – 2005 r. 

Rok 2002 został ogłoszony przez ZKP rokiem Hieronima Jarosza Derdowskiego. 
Prezes prof. Brunon Synak i Zarządu ZKP zaapelowali, by oddziały przygotowały 
działania związane z tym wielkim kaszubskim pisarzem. Oddział stężycki ZKP zgłosił 
„Kaszubskie dyktando” poświęcone tekstom H. J. Derdowskiego. Byłam i jestem 
członkiem tego oddziału.

Przez lata dyktando się zmieniało, bo doświadczenie podpowiadało, co i jak 
zrobić, by z roku na rok było lepiej; chodzi o zmianę terminu – z maja na listopad, 
zwiększenie kategorii z dwóch do pięciu, a co 5 lat walka o tytuł Arcymistrza Kaszub-
skiej Pisowni, pojawiło się przechodnie pióro, ufundowanie przez Stowarzyszenie 
Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë”. Jedno jest stałe – dyktando 
razem z Królewianką wędruje po różnych miastach i wsiach kaszubskich. Od początku 
dyktando przygotowuje Oddział ZKP Stężyca, Zarząd Główny ZKP i inny oddział, 
który o taką organizację poprosił. Muszę przyznać, że każdorazowa organizacja  
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dyktanda i współpraca przy tym przedsięwzięciu, były i są radosną i dobrą pracą. 
Prezesi oddziałów, dyrektorzy szkół, samorządowcy, działacze kaszubscy i moi przy-
jaciele zawsze czuli współodpowiedzialność za Królewiankę i robili wszystko, by 
dobrze się czuła. 

Dla uporządkowania wiedzy o tym przedsięwzięciu, należy wspomnieć, gdzie 
kolejne dyktanda się odbywały.

I. – 18 maja 2002 r. w szczególnym dla Kaszubów Pałacu – na Uniwersytecie 
Gdańskim z tekstami H. J. Derdowskiego.

Jako że początki są ważne i czasami tak się dzieje, że giną w mroku niepamięci, 
pozwolę sobie na nieco dłuższy opis tego wydarzenia.

Po paru latach nauczania j. kaszubskiego w KLO w Brusach zauważyłam, że 
niektórzy uczniowie po 1,5-rocznej nauce kaszubskiego zaczynają pisać bez błę-
dów. Pomyślałam – „Trzeba to pokazać, by inni uwierzyli, że kaszubskiej pisowni 
można się nauczyć”. I stało się. W radiu Krystyna Bochenek reklamowała polskie 
dyktando. A dlaczego nie może być kaszubskie dyktando? Stężycki oddział nie miał 
swojej sztandarowej imprezy, a może ta idea byłaby dobra? Podzieliłam się z tą myślą 
z prezesem prof. Brunonem Synakiem i Zarządem Głównym. Wszyscy byli „za”.

Trwał akurat Rok Derdowskiego, dlatego teksty tego pisarza miały być pisane na 
dyktandzie. Kto mógłby je lepiej przygotować niż prof. Jerzy Treder? Zgodził się. 
Do organizacji włączył się KS „Pomorania”, Komisja Edukacji ZG ZKP, biuro ZKP, 
a szczególnie p. Anna Mucha. Oddział Gdański ZKP przyjął zaszczyt przygotowania 
I Kaszubskiego Dyktanda. Bardzo zaangażował się prezes gdańskiego oddziału ZKP 
prof. Andrzej Ceynowa i Pałac najważniejszy dla Kaszubów wpuścił naszą Króle-
wiankę na swoje pokoje. Pieniędzy na organizację nie było żadnych. Chodziłam 
i prosiłam o wsparcie. Nie było łatwo ani miło. Byli tacy, którzy nawet „wdowim 
groszem” się dzielili, ale byli też i tacy, którzy nie widzieli potrzeby wspierania takiego 
działania. Zbliżał się czas pisania, a pieniędzy na nagrody i poczęstunek za dużo nie 
było. Jednak znalazł się ktoś, kto chciał pozostać anonimowy i sfinansował niemal 
wszystkie wydatki. Człowiek z Gdańska, nie-Kaszub, kiedyś dał nam auto na pogrzeb 
ks. Jerzego Popiełuszki. Ja pamiętam i w imię Królewianki – Dziękuję! Ostatecznie na 
„złotej liście darczyńców” znalazły się 34 wpisy osób prywatnych i instytucji. Część 
z nich wspiera każde dyktando, im też dziękuję. Nagród było dużo i różnorodnych, na 
początku dyktanda stały na scenie i czekały na zwycięzców. Dodatek do Dziennika 
Bałtyckiego „Norda” drukował fragmenty z „Czôrlińsczégò…”, co dawało okazję 
do ćwiczeń w szkołach i w domu. Wszyscy czekali na to, jak dyktando wypadnie.

Ale kłopotom nie było końca. Nikt nie był pewny, ilu uczestników zjawi się 
na dyktandzie, jak zapewnić frekwencję? Prof. Brunon Synak zaprosił wszystkich 
członków Zarządu Głównego i chętnych samorządowców. Dlatego I dyktando pisała 
najważniejsza góralka na Kaszubach – Janina Kwiecień i prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz, i wielu innych. Ja przywiozłam autobusem 20 licealistów z Brus. Razem 
uzbierało się 74 piszących. Było dobrze. Brunon Cirocki z Borzestowa – szczególny 
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miłośnik Królewianki – przywiózł kibiców z transparentami, dzieci z Kamienicy 
Szlacheckiej pod kierunkiem p.Teresy Wejer przygotowały prezentację scenek na 
podstawie poematu „Ò panu Czôrlińsczim…”, zespół „Krëbanë” z Brus przyjechał 
ze śpiewem i tańcami. Jest tak do dziś, że główny organizator przygotowuje atrakcje. 
Są one różnorodne i zawsze podobają się uczestnikom dyktanda. 

Tyle luźnych myśli na temat I., może najważniejszego, DYKTANDA KA- 
SZUBSKIEGO.

                        Fot. z archiwum autorki.

Następne odbyły się:
II. 18 października 2003 r. w Pałacu Przebendowskich – Muzeum Piśmiennic-

twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i z tekstami A. Majkowskiego. 
Po tym dyktandzie zapadła decyzja, by odbywały się one w 1. sobotę po Wszystkich 
Świętych.

III. 6 listopada 2004 w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
na Wzgórzu Wolności w Kartuzach, gdzie pisane były specjalnie przygotowane 
fragmenty tekstów Anny Łajming, a syn pisarki Włodzimierz Łajming przysłał oko-
licznościowy list i pozdrowienia dla piszących. Pojawiła się też nowa kategoria 
zawodowcy, bo nauczyciele też chcieli się sprawdzić.

IV. 5 listopada 2005 r. w Zespole Szkół w Pucku, gdzie pod okiem Starosty Puc-
kiego i prezesa ZKP – Artura Jabłońskiego, uczestnicy pisali teksty Józefa Ceynowy, 
a obiad jedli w Pałacu w Żelistrzewie.

V. 4 listopada 2006 r. w gimnazjum w Żukowie, tu w każdej kategorii mogło 
startować do 10 uczestników z każdej szkoły, zmierzyli się oni z tekstem „Życia 
i przygód Remusa” A. Majkowskiego.

VI. 10 listopada 2007 r. w Szkole Sportowej w Sopocie z tekstami ks. Bernarda 
Sychty. Po raz pierwszy wszyscy mistrzowie z minionych pięciu edycji pisali specjalne 
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dyktando, by zdobyć tytuł I. Arcymistrza Kaszubskiej Pisowni. Przypadł on Iwonie 
Makurat z Kościerzyny.

VII. 8 listopada 2008 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Kościerzynie i znowu 
uczestnicy pisali fragmenty tekstu z „Życia i przygód Remusa” A. Majkowskiego. 
(W roku 2008 w Katowicach było 20 polskie dyktando!)

VIII. 7 listopada 2009 r. w Sierakowicach przyniosło szczególne zwycięstwo 
nauczycielce z Parchowa Marzenie Reglińskiej za bezbłędne napisanie dyktanda 
i tytuł Zawodowego Mistrza Kaszubskiej Pisowni oraz nagrodę specjalną za piękne 
napisanie dyktanda. Sierakowice wydały antologię utworów braci ks. Antoniego 
i Aleksego Pelplińskich, a ich teksty były przedmiotem zmagań uczestników. Grały 
śpiewały i tańczyły zespoły z Załakowa, Tuchlina i „C.Z.A.D.”, a „Wiadomości 
Sierakowickie” zaprezentowały wielki fotoreportaż z imprezy.

IX. 6 listopada 2010 r. w Bytowie – to wielkie święto języka kaszubskiego, bo 
oprocz pisania tekstów Jana Karnowskiego, odbyła się szczególna promocja „Pana 
Tadeusza”, na kaszubski przetłumaczonego przez Stanisława Jankego. Wybrane 
fragmenty polskiej epopei po kaszubsku czytali Danuta Stenka i Maciej Miecznikow-
ski. Dla uczestników dyktanda wielką radością było otrzymanie autografu znanych 
kaszubskich artystów. Na dyktandzie był też promowany śpiewnik ks. Antoniego Pe-
plińskiego, pochodzącego z Bytowskiej Ziemi. Wielkimi zwycięzcami byli uczniowie 
z I LO w Kościerzynie, bo w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Tomasz Urbański 
zdobył I. m, Faustyna Hinc II m, a Paweł Ruszkowski III. Ten ostatni jest dziś nazy-
wany „kaszubskim bardem”.

X. Rocznicowe, 5 listopada 2011 r. ponownie w naszym Pałacu na UG, miało 
tytuł „Królewiónka w Stolëcë Kaszëb”, przyniosło film „Kaszëbsczé diktando – Kró-
lewiónka w Pałacu”, przygotowany przez Eugeniusza Pryczkowskiego. Znowu, jak 
przed 10 laty, wystąpił zespół z Kamienicy Szlacheckiej, wsparty zespołem z Gowidli-
na. Gościem szczególnym, choć nienależycie uhonorowanym, był Stanisław Pestka.

 

     

                        Fot. z archiwum autorki.
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XI. 10 listopada 2012 r. w Gimnazjum w Strzepczu, z tekstami Aleksandra 
Labudy, było szczęśliwe dla II Arcymistrza Kaszubskiej Pisowni – Eugeniusza Prycz-
kowskiego z Banina. Pojawiło się też wielkie przechodnie pióro dłuta Czesława Birra, 
ufundowane przez SNJK „Remùsowi Drëszë”, które wędruje od szkoły do szkoły, 
w której będzie pisane następne dyktando.

Tu też bardzo Smętek albo czort namieszał swym ogonem, ale o tym niech kroniki 
milczą!

XII. 9 listopada 213 r. w ZKiW w Szymbarku, na „Kaszubskim Olimpie”, 
przyniosło teksty o kaszubskim krajobrazie różnych autorów.

XIII. 8 listopada 2014 r. w gimnazjum w Luzinie, dało okazję do pisania tekstów 
Alojzego Nagla i S. Jankego z jego skaszubionym „Panem Tadeuszem”. Śpiewał i grał 
zespół „Fukus”, a wszyscy podziwiali wyposażenie oraz wystrój sal i holi, wszak imię 
szkoły zobowiązuje – „Pisarzy kaszubskich”. 

                        Fot. z archiwum autorki.

XIV. Będzie 7 listopada 2015 r. w Gdyni – z tekstami ks. Leona Heykego, 
w szkole, gdzie odbywają się różne uroczystości kaszubskie, a kieruje nią miłośniczka 
kaszubszczyzny – Judyta Śliwińska.

 Gdynia – współcześnie wielkie portowe miasto, dawniej kaszubska rybacka wieś 
– będą ją zwiedzać uczestnicy 14. dyktanda.

Zgodnie z pierwotna ideą, Królewianka „wędruje” po kaszubskiej ziemi, nie siedzi 
na miejscu, bo wie, że poznanie prowadzi do ukochania. Propagowane były różne tek-
sty, wielu pisarzy, w znormalizowanej pisowni, przygotowywane przez pracowników 
naukowych UG: prof. Edwarda Brezę, dr Różę Wosiak-Śliwę, najwięcej przygotował 
ich śp. prof. Jerzy Treder. Od kilku lat współpracowała z Nim Jego córka dr Justyna 
Pomierska, od XIV. – czyni to sama.
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                        Fot. z archiwum autorki.

Ważne jest to, że w pisanych tekstach jest coraz mniej błędów, a piszących w po-
szczególnych kategoriach więcej, bo dochodzą kolejne szkoły, w których nauczany 
jest język kaszubski. Zadowoleni jesteśmy też z mediów, są zawsze obecne i piszą, 
pokazują, informują ze zdziwieniem, że jest tylu piszących. 

Wierzę, że przyjdzie taki czas, gdy ktoś napisze pracę naukową o wszystkich 
dyktandach i pokaże nam stan naszej Królewianki.



Krystyna Lewna 

Obraz historii zawarty  
w Michale Drzymale albo tragedii narodowej  

Jana Drzeżdżona

 

Jan Drzeżdżon, który urodził się w 1937 roku w Domatowie w powiecie puckim, 
doskonale znał historię Kaszubów i Pomorza. Nigdy nie odcinał się od swojego 
pochodzenia, a wręcz przeciwnie twierdził, że to, co nas kształtuje, bierze swój po-
czątek z ziemi, na której się urodziliśmy1. Tego kaszubsko-polskiego pisarza nie tylko 
interesowała historia Kaszub, ale również frapowały go podania, legendy i anegdoty 
związane z ludnością zamieszkującą te ziemie od wieków. 

Pierwsze sukcesy wydawnicze przyniosły mu właśnie opowiadania (W niedziel-
ni wieczór, 1974) i tomik wierszy (Skleniané pôcorë z 1974), napisane w języku 
kaszubskim.

Natomiast proza Jana Drzeżdżona, zwłaszcza polskojęzyczna, nie należy do ła-
twych. Mam tutaj na uwadze takie dzieła, jak: Upiory (1975)2, Oczy diabła (1976), 
Leśna Dąbrowa (1977), Wieczność i miłość (1977), Rozkosze miłości (1981), Kara-
moro (1983), Miasto automatów (1984), Twarz lodowca (1986), Michał Drzymała 
albo tragedia narodowa (2007)3. Światy literackie Jana Drzeżdżona były zbieżne 
z twórczością takich pisarzy jak Llosa, Cortazar, Borges, Kafka, Capote i Mach, przez 
co stanowiły niezrozumienie i niechęć u mniej zaprawionego czytelnika4. 

Zanim jednak Jan Drzeżdżon zaproponował fabułę z nieuporządkowanym świa-
tem, rzeczywistością, w której nie obowiązuje konsekwentny porządek, dał się poznać 
jako pisarz, który przestrzegał kanonów literackich minionego wieku. Mimo tego, nikt 

1   J. Drzeżdżon, O etniczności, [w:] R. Mistarz, Twarze Drzeżdżona, Gdańsk 2007, s. 38.
2   Ten tryptyk składający się z trzech części: Anna, Profesor Górski, Pamiętnik Judasza, przyniósł 

Janowi Drzeżdżonowi długo wyczekiwany sukces literacki. Upiory stały się bestselerem lat 80-tych i spo- 
wodowały, że nazwisko Drzeżdżon rozpoznawano wśród literackich elit.

3   Powieść o Michale Drzymale została napisana przez Drzeżdżona w 1969 roku. W 1971 roku praca 
ta zostaje nagrodzona na Ogólnopolskim Konkursie Literackim, zorganizowanym przez Wydawnictwo 
Poznańskie i Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, ale nie została zakwalifikowana do druku. Następ- 
nie praca przeleżała w Drzeżdżonowej szufladzie ponad trzydzieści lat, zanim doczekała się wydania 
w formie książkowej w 2007 roku, dzięki Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu w Gdańsku, Oddział w Mia- 
steczku Krajańskim. Opracowanie i wstęp do książki napisała Jowita Kęcińska. 

4   D. Kalinowski, Drzeżdżon intertekstualny. Przypadek „Karamoro”, [w:] Twarze Drzeżdżona, s. 66.
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nie zachwycił się na tyle Michałem Drzymałą…, aby powieść opublikować. Wciąż 
odsyłano kaszubskiego, początkującego dopiero pisarza, od jednego do drugiego 
recenzenta. Przyczyna, według Marii Jentys-Borelowskiej, tkwiła najprawdopo-
dobniej w braku akceptacji dla tak przedstawionej walki wielkopolskiego chłopa 
z Bismarckiem. Być może Drzeżdżon naruszył jakieś tabu? Być może bano się, że 
poruszy inne ważne dla Polski i Polaków sprawy5. Dlatego, mimo tak prestiżowej 
nagrody, ukazany polsko-pruski spór nie mógł liczyć na akceptację oficjalnej po-
lityki wydawniczej6.

O Michale Drzymale… zapomniano lub chciano zapomnieć. Zapewne spowo-
dowane to było tym, że kiedy zachwycono się oniryzmem Drzeżdzona, już nikt nie 
miał ochoty wracać do stworzonego na fakcie autentycznym świata. Tę frapującą 
historię należałoby rozpocząć od przedstawienia biografii Drzymały, którego autor 
Patalonków, uczynił głównym bohaterem i narratorem swojej powieści.

Michał Drzymała, urodzony w 1857 roku w Zdroju koło Grodziska, był jednym 
z ośmiorga dzieci Walentego i Magdaleny Drzymałów. Trzy siostry zmarły w dzie-
ciństwie. A jego czterej bracia pozostają anonimowi dla historii. Również w Zdroju 
urodziła się Józefa Vetter – robotnica folwarczna, z którą Michał ożenił się w 1881 
roku. Zapewne pracowali oboje w folwarku w Zdroju. W 1886 roku Drzymałowie 
przenoszą się do wsi Słocina, niedługo potem do wsi Narożniki. Tutaj czekają ich 
cztery hektary piachu i kilka lat wspólnego gospodarowania. W 1904 roku Drzyma-
łowie są już w Rakoniewicach, natomiast po ośmiu miesiącach ich miejscem na ziemi 
stają się Podgradowice. Nazwa, która w niedługim czasie stała się głośna na łamach 
prasy polskiej wszystkich zaborów7.

Bezpośrednią przyczyną spotkania Drzymały z historią było jego miejsce zamiesz-
kania, które Jan Drzeżdżon opisał w sposób następujący:

Mieszkamy w oborze, w której wybieliłem ściany, przebiłem dziurę w dachu, 
aby wstawić w kącie piecyk. Jak tu ciasno i chyba Józefa ma rację, gdy nazywa 
to mieszkanie norą. Marcin i Piotr jeszcze się mieszczą między nogami ławy 
stojącej w poprzek, ale Antoni i Tomasz to kawalerzy, sięgają nogami piecyka, 
prawie nas podtykając, gdy rozrzucą nogi swobodnie8.

5   Przez długie lata stosunek komunistów do ludności kaszubskiej był wielce dwuznaczny. Z jednej 
strony przedstawiciele „władzy ludowej” starali się pozyskać poparcie lub choćby życzliwą neutralność  
Kaszubów dla swojej polityki. Jednocześnie z ogromną nieufnością traktowali wszelkie przejawy kaszub- 
skiej odrębności, uważając je za groźny dla integralności PRL separatyzm i lokalny nacjonalizm, za:  
P. Brzeziński, Władza ludowa nie miała łatwo z Kaszubami, „ Nasza historia” nr 5/2014, s. 18.

6   M. Jentys-Borelowska, Duch światła. O polskojęzycznej prozie Jana Drzeżdżona, „Elewator”, 
nr 2/2012, s. 40.

7   J. Kęcińska, O Drzymale, Drzeżdżonie i Miasteczku, czyli jak historia kołem się toczy, Wstęp do 
Michał Drzymała albo tragedia narodowa, J. Drzeżdżon, s. 41.

8   J. Drzeżdżon, Michał Drzymała albo tragedia narodowa, Miasteczko Krajańskie – Gdańsk 2007, 
s. 66.
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Chociaż autor Upiorów nie ujawnia w przytoczonym wyżej fragmencie jeszcze 
fizycznej nazwy miejscowości, w której mieszka Michał ze swoją rodziną, to uczyni 
to w dalszej części utworu. Pojawią się Podgradowice – wieś pod zaborem pruskim, 
rozsławiona dzięki Drzymale, a raczej dzięki jego wozowi. Nastąpi ten czas – wielki, 
jak się okaże, nie tylko dla bohatera Drzeżdżonowej „tragedii”, ale przełomowy dla 
wielu Polaków. I bohater powieści czuje, że stanie się coś ważnego:

Józefo, rzekłem do mojej żony, chciałabyś mieszkać w swoim własnym domu? 
Przywiozę ci go dziś, daj mi tylko pieniądze, kosztuje 350 marek. Moje własne 
słowa wydały się po prostu niedorzeczne. Podniosła na mnie swój wzrok, 
a było w nim tyle podejrzliwości, zniknęły gdzieś szare ogrody kwitnące, nale-
żało walczyć o zaufanie, aby głos mój nie był chwilowym znakiem na wodzie. 
Muszę wypłoszyć tę obojętność z mimowolnego wzroku Józefy. Kiedy tak 
przygotowywałem się do sensownego objaśniania, usłyszałem zdumiewają-
ce, jak u kobiety zdanie, ty jesteś Michał Drzymała, chłop polski i jedyne, co 
masz, to ten kawałek ziemi, a on nazywa się Wilhelm II i jest cesarzem całych 
Niemiec; przegrasz sprawę, domu nie postawisz, bo on musi ci dać na to 
zezwolenie, ziemię stracisz na procesy i zostaniemy z tobołami jak Cyganie. 
Nie mogłem pojąć skąd u tak ciężko pracującej kobiety, matki pięciu synów, 
tak trafna charakterystyka sytuacji.

W szkole nauczyła się zaledwie pisać i czytać i to w języku niemieckim, którego 
w domu nie używaliśmy, potem pracowała ze mną na folwarkach ziemi wielkopolskiej 
w Słocimiu, Narożnikach i w Rakoniewicach–Wsi9.

Przełomowa jest to chwila, w której Michał Drzymała podejmuje decyzję o za-
kupieniu wozu cyrkowego od Kiedemanna z Rakoniewic. Konsekwencje tej decyzji 
postawią bohaterów z dwóch stron historii, z dwu stron tego, co ma się wydarzyć10. 
Póki co, należy również skupić się na atmosferze, jaka zapanowała w jego domu. 
Widać niepokój małżonki, która mimo braku wykształcenia, jest osobą przewidującą 
i obawia się zemsty Wilhelma II.

Cesarz Niemiec pod wpływem Bismarcka11 stał się miłośnikiem militaryzmu 
i polityki siły. Jednak tuż po wstąpieniu na tron, wyłoniły się pomiędzy nim a kanc-
lerzem różnice zdań, zarówno w polityce zagranicznej, jak i wewnętrznej, wskutek 
tego Bismarck ustąpił ze swego urzędu (20.03.1890 r.)12.

  9   J. Drzeżdżon, Michał Drzymała…, dz. cyt., s. 66–67.
10   J. Kęcińska, O Drzymale…, dz. cyt., s. 31.
11   Chociaż od śmierci Bismarcka minęło ponad sto lat, jego postać wciąż fascynuje. Żelazny Kan-

clerz stanowi symbol politycznego pragmatyzmu i skuteczności w działaniu. Chociaż Polacy, m.in. ze 
względu na Kulturkampf i rugi pruskie, mają powody, by się odnosić do niego z dystansem, nie zmienia 
to jednak faktu, że Bismarck jest częścią historii Pomorza. […] M. Adamkiewicz, A. Szutowicz, Miłość 
Bismarcka, [w:] „ Nasza Historia” nr 5/2014, s. 7–8.

12   Informacja według źródła internetowego: wikipedia.org/wiki/WilhelmIIHohenzollern, (dostęp: 
16.09.2015)
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Józefa Drzymałowa obawia się „bestii”, która odbierze im ziemię, jedyną wła-
sność, z jaką się utożsamiają. Ten kawałek gruntu okupiony tyloma wyrzeczeniami, 
to miejsce – byt, jest wszystkim, co mają. Przez żonę Michała przemawia gorycz 
i zwątpienie, lecz mimo tego zdobywa się na uznanie wobec męża, czego dowodzą 
następujące słowa: ty jesteś Michał Drzymała, chłop polski13.

Atmosferę tej sceny jakże znakomicie oddaje Drzeżdżon, który równorzędny-
mi wobec siebie uczynił treść historyczną i emocje, a także przeżycia bohaterów, 
podlegających wielkim wahaniom światopoglądowym, wywołanym czynnikami 
politycznymi. Przytacza tutaj dylematy moralne, jakie miotały wielkopolskim chło-
pem i jego rodziną. Każdy sprzeciw wobec władzy pruskiej mógł się zakończyć 
posadzeniem w „kozie”14, do której Drzymała trafia, ponieważ nie chciał Niemcom 
płacić podatku za piec:

I w tym kontekście – historia Drzymały, który wcale, jak sądzę, nie chciał 
z Niemcami i ich przepisami walczyć. Chciał je obejść. I udało mu się to. A że 
w dodatku sowizdrzał z niego był tęgi, więc do obejścia prawa, a raczej zna-
lezienia luk w tymże prawie dodał sporo zachowań iście sowizdrzalskich. Nie 
wolno stać w miejscu dłużej niż dobę? Wóz przesunąć. To nic, że trzeba to robić 
codziennie. Kiedy stwierdza, że uciążliwe jest codzienne proszenie o pomoc 
sąsiadów, sam znajduje pomysł na samodzielne przesuwanie swego mieszkania. 
Nie wolno mieć pieca? Sztraf? Niemcom płacić? Wolę iść do kozy? Odsiedzę 
swoje, a pieniędzy im nie dam. Nie mogą znieść, że Polak im w nos dmucha? 
Podśpiewać w głos podczas drogi do kozy „Jeszcze Polska nie zginęła”! Kolejny 
raz do kozy? Wepchnąć żandarma do tejże, zamknąć za nim drzwi z zostawio-
nym kluczem i oddalić się… Żandarm Bock wyprowadza się? Cichcem, bo 
został ukarany przeniesieniem za wybryki Drzymałowe15.

Drzeżdżon również pokazuje inny nieco odmienny aspekt zachowania Michała 
Drzymały podczas kupowania wozu. Najpierw bohater zastanawia się i waha. Nawet 
na pytanie Kiedemanna: kupujesz ten wóz Michale, czy nie?16 Michał czuje się nie-
zręcznie, porównuje Niemców do psów, które ścigają zająca. Czuje ogromną presję 
ze strony nie tylko sprzedającego, ale również przyglądającym się temu wydarzeniu 
gościom izby karczemnej w Rakoniewicach:

Człowiek czuje się tu jak zając wśród psów, jak oni jeden drugiemu pomagają, 
tak jest zawsze, gdy obcy naród staje na cudzej ziemi. Wobec nas, Polaków, 

13   J. Drzeżdżon, Michał Drzymała…, dz. cyt., s. 66.
14   Wiemy, że do „kozy”, do której żandarm co rusz Drzymałę wsadzał, przynosiła mu żona jedzenie, 

bo niemieckiego jeść nie chciał (by go Niemcy nie otruli…) i tyle. J. Kęcińska, O Drzymale…, dz. cyt., 
s. 46.

15   J. Kęcińska, O Drzymale…, dz. cyt., s. 27.
16   J. Drzeżdżon, Michał Drzymała …, dz. cyt., s. 77.
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stają się butni i zarozumiali. Mają za sobą prawa, rząd i energicznych kancle-
rzy, jak ten Bismarck w czasach swego panowania.[…] Zaraz wstanę i wskażę 
Kiedemannowi zachód, powiem, tam jest wasze miejsce. Nogi ścierpły, głos 
będę miał pewnie zbolały17.

Po czym następuje gorzkie i upokarzające dla Drzymały wyznanie: Nie mam 
pieniędzy18. Następnie sytuacja zmienia się diametralnie: ci, o których wielkopolski 
chłop myślał tak źle, okazują mu swoje życzliwe serce:

Pożyczymy ci, Michale, rzekł Etengiert, jedyny Żyd wśród zebranych tutaj 
gości. Zdumiony usłyszałem i od Szulców, pożyczymy ci, Michale. Tylko Ney-
man i Linke odsłonili nieco zęby w uśmiechu, jakby chcieli rzec, wynurz się 
ze swego podziemia, Drzymało, pokaż się w swoich parcianych portkach, coś 
włosy masz obrzępolone, pewnie Józefa ci je nożyczkami strzyże. Sprawdziły 
się moje przypuszczenia, coś innego kazało Szulcom pomagać mi w kupnie 
wozu niż życzliwość i poczucie sprawiedliwości. Zakaz budowania domu 
na swojej własnej ziemi, mający na celu wyrugowanie stąd Polaków budził 
sprzeciw wśród Niemców, którzy w gruncie rzeczy nie mieli wpływu na 
posunięcia swojej administracji, stąd chęć pomagania Polakom. Nie byłem 
otoczony zbójami i karczma straciła nagle swój złowieszczy urok. Z postaci 
wynurzających się z księżyca wcale nie płynie przytłaczająca nienawiść do 
polskiego chłopa. Lud na ogół nie utożsamiał się ze swoją władzą i bywał ze 
sobą niezwykle solidarny19.

Bohater Drzeżdżonowej powieści sugeruje, że nie ludzie są źli, lecz system, który 
im narzuca bezużyteczne prawa i obowiązki20. Po zakupieniu wozu następuje punkt 
kulminacyjny epickiej powieści, gdyż ten niby niczego nieświadomy chłop oznajmia:

Nigdy bym nie przepuszczał, że dzieje tego wozu wejdą do historii mojego 
narodu i nazwisko Drzymała będzie się kojarzyć z chłopskim uporem wobec 
władzy pruskiej i z drewnianym cyrkowym wozem na kołach. Jakiż tam ze 
mnie był wówczas bohater, po prostu chciałem mieszkać nieco wygodniej 
i spłatać figla cesarzowi, który w swej ustawie z 1904 roku zapomniał dodać, 
że na kołach też nie wolno mieszkać21.

17   Tamże. 
18   Tamże.
19   Tamże. 
20   Historia Michała Drzymały została również przytoczona przez J. Tettera, Jestem chłop history- 

czny, Warszawa 1986, s. 36.
21   Tamże, s. 77–78.
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Ale wnętrze tego wjeżdżającego do historii wozu nie jest puste. Literacka wizja 
Drzeżdżona przywołuje doń zagubionego w swych kaprysach wędrownego klauna22. 

Wędrowny klown, prześmiewca i komik słabości ludzkich i niemocy, staje się 
przekleństwem dla Drzymały. Jego złowieszczy śmiech, zwiastuje niepokój, trwogę 
i nieszczęście, które już raz naród Polski przeżył: mam tutaj na uwadze epokę roman-
tyzmu, a także Młodej Polski z twórczością Mickiewicza i Wyspiańskiego na czele. 

To spotkanie chłopa wielkopolskiego z klownem, pokazuje jak bardzo namaścił 
go pisarz z Domatowa tragizmem sytuacji polityczno-ekonomicznej. Pokazał niedolę 
owego chłopa, stale zmagającego się z losem. Duch, który siedzi w owej cyrkowej 
budzie, stanowi piętno chłopskiego bytu. Prześladuje go. Każe mu pokutować. 

Nie tylko sytuacja Drzymały była frapująca dla Drzeżdżona, ale uważam, że przez 
jego pryzmat pokazał autor Twarzy Boga, historię kaszubskich chłopów, którzy niejed-
nokrotnie cierpieli zniewagi i obelgi nie tylko ze strony zaborców, ale także Polaków23.

Rodowód tej powieści o Michale Drzymale wywodzi się z Kaszub, bo „podglebie” 
Jana Drzeżdżona jest kaszubskie i pojmowanie świata również24. Stąd tak barwne 
opisanie perypetii głównego bohatera Tragedii narodowej. Michał Drzymała stale 
się przemieszczał i tym sposobem na koniec tej dziwnej nocnej podróży znalazł się 
w Podgradowicach. Zaraz też pojawił się żandarm Zingiel, postać groteskowa i ka-
rykaturalna zarazem, przedstawiciel pruskiej władzy, który wypełniając obowiązki 
służbowe, rzetelnie inwigiluje mieszkańców. Po obejrzeniu wozu cyrkowego, wraca 
do Drzymałowej obórki, aby w majestacie prawa zniszczyć palenisko: 

Mam rozkaz samego komisarza Bocka, zagrzmiał oblany zupą Zingiel, aby 
zniszczyć wasze ognisko na tej ziemi, ponieważ brak wam zezwolenia na budo-
wę domu. Ogłuszeni tą okrutną wiadomością, staliśmy po kątach, a ta wszędzie 
grzmiała aż trzęsły się Podgradowice przed urzędową osobą.

Prawo zabrania mieszkać, jeżeli nie ma zezwolenia. To była prawda, 
grzmot tego głosu przewalał się z wielką grozą aż do Grodziska albo i do Ra-
koniewic, wskazując, że to wstyd, gdy obywatel to prawo przekracza. W na-
stępnej chwili jakby piekło wyjrzało ze swymi diabłami, bo oto Zingiel kopnął 
żelazny piecyk na znak, że nie wolno tu ani mieszkać, ani się grzać w chłodne 
poranki, nie mówiąc już o gotowaniu zupy25.

Niebagatelną rolę w powieści Drzeżdżona odegrała Józefa, żona Drzymały, która 
nauczona twardego życia sceptycznie podchodzi do pomysłu męża26, lecz ciasnota, 

22   Tamże, s. 80.
23   N. Dołowy, Kaszubi z Pomorza, Gdynia 2010, s. 7.
24   M. Jentys-Borelowska, Ogrody zamyśleń, marzeń i symboli. Rzecz o Janie Drzeżdżonie, Gdańsk 

2014, s. 59.
25   J. Drzeżdżon, Michał Drzymała …, dz. cyt., s. 99.
26   Tamże, s. 103.
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w której kazano im przebywać była również upokarzająca dla niej. Przy czym jeszcze 
dochodziły stałe wizyty żandarma Zingiela. Pod namową najstarszego syna Drzyma-
łowa daje mężowi pieniądze i przyzwolenie na zakup nietypowego mieszkania. W taki 
sposób Drzymałowie stali się mieszkańcami najsłynniejszego w naszej historii wozu.

Przestrzeń owego cyrkowego pojazdu staje się ośrodkiem wszystkich późniejszych 
wydarzeń utworu. Jest też, o czym wiadomo chociażby z Kuriera Bydgoskiego27, 
osią wydarzeń historycznych silnie oddziaływujących na uczucia nie tylko Polaków. 
Właśnie w tym pomieszczeniu, które trudno nazwać izbą, pojawia się hrabia Czarnecki 
z dziennikarzem francuskim, któremu bardzo się tu podoba28.

27   „Zgon śp. Michała Drzymały przywodzi na pamięć żywo obraz z minionych strasznych lat nie-
woli pruskiej. Historia Michała Drzymały jest niejako symbolem tej walki, którą z zaborczym rządem 
pruskim staczał w walce o ziemię polską wypierany z ojcowizny lud polski. Dzieje tej krzywdy, którą 
wyrządzono Michałowi Drzymale, zna każde dziecko polskie.

Przed 33 laty, w 1904 r. ubogi gospodarz polski pod Rakoniewicami, pow. wolsztyńskiego, chciał 
na własnej parceli kilkumorgowej zbudować dom własny. Rząd pruski na zasadzie tak zw. noweli osad-
niczej z 1904 r. odmówił mu prawa pobudowania domu na własnej ziemi, gdyż nie uzyskał zezwolenia 
osiedleńczego. Prezes rejencyjny nie chciał dać poświadczenia, iż dana osada nie sprzeciwia się celom 
pruskiej ustawy kolonizacyjnej z 1886 r.

Drzymała pozostał z rodziną bez dachu nad głową. Mimo że cierpiał, nie uległ pokusom i nie sprze-
dał z trudem zdobytego kawałka ziemi pruskiej komisji kolonizacyjnej. Odrzucił ofiarowane złoto, dając 
wiekopomny przykład hartu ducha narodowego ludu polskiego.

Niemcom dał radę. Ponieważ musiał gdzieś mieszkać z rodziną, kupił od Cyganów za 350 marek 
niemieckich wóz na kołach i w tym wozie zamieszkał, nie opuszczając kawałka swej ziemi. Znamienny 
czyn Drzymały odbił się głośnym echem w całym świecie cywilizowanym. Z różnych stron świata zjeż-
dżali się dziennikarze, aby obejrzeć ten pomnik hańby pruskiej cywilizacji. Tak w pismach polskich, jak 
i zagranicznych ukazywały się obrazy „wozu Drzymały” z opisem gehenny, którą przechodził Polak na 
kawałku własnej ziemi.

Społeczeństwo polskie, współczując głęboko nad losem swego brata, przyszło mieszkającemu w wo-
zie cygańskim Michałowi Drzymale z pomocą. Drogą ofiarności publicznej, za pośrednictwem „Straży”, 
kupiono bohaterskiemu chłopu nowy wóz, który zbudowano w firmie Dzieciuchowicz i Laube w Pozna-
niu na Rybakach. Drzymała otrzymał na mieszkanie dla siebie i swej rodziny biało-zielony wóz, do któ-
rego wstawił piec, dzięki czemu mógł przygotować strawę i ogrzać ruchome mieszkanie podczas zimy. 
Doszło do tego, że żandarm pruski był częstym gościem u Michała Drzymały i zabierał mu piec, który 
mogli mieć i Cyganie. Na Drzymałę posypały się grzywny. Nie złamało to dzielnego zucha. Nie chciał 
płacić grzywien Niemcom i odsiadywał kary. Gdy mu zabierano piec, Drzymała kupował drugi i z wozu 
nie ustąpił, ani też nie sprzedał Niemcom swej ziemi.

W 1927 r. Sejmik Wojewódzki w Poznaniu przyznał 70-letniemu już wówczas i steranemu walką 
z Prusakami Drzymale zasiłek roczny.

W 1928 r. Drzymała otrzymał osadę w Grabównie, pow. wyrzyskiego na kresach zachodnich. Stąd 
w 1928 roku przybył do Bydgoszczy, zaproszony przez Komitet Budowy Pomnika Sienkiewicza na uro-
czystość poświęcenia pomnika autora „Krzyżaków”. Pamiętamy dobrze tę chwilę, kiedy na stopniach 
pomnika na oczach wielotysięcznego tłumu Prezydent Rzeczypospolitej Mościcki przycisnął do swojej 
piersi dzielnego syna ziemi wielkopolskiej. Tu też dokonał po długich cierpieniach żywota uparty Wiel-
kopolanin, który tak zacięcie bronił ziemi, że wzbudził podziw nie tylko u swoich, ale nawet i obcych.

Cześć dzielnemu bojownikowi o ziemię polską! Niech go ta ziemia, którą ukochał tak gorąco, przyj-
mie do swego łona i utuli na sen wieczny”. 

Według źródła internetowego; http://www.parafiamiasteczko.net/viewpage.pl, „Kurier Bydgoski”, 
środa, dnia 28 kwietnia 1937, numer 97.

28   Tamże, s. 107.
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Jak twierdzi Jowita Kęcińska, ci z pozoru mali i niemogący się bronić przed 
miażdżącą aparaturą państwowo-prawną pruskiego systemu ludzie, zawsze znajdowali 
jakieś swoje małe sposoby walki z zaborcą. Może skutki potyczek nie były wielkie, ale 
przynosiły oczekiwane rezultaty; chociażby ośmieszenia znienawidzonego urzędnika 
pruskiego. Drwina, szyderstwo, śmiech ironiczny – to silna broń, która niejednego 
przeciwnika potrafi wyprowadzić z równowagi.

Historia, która stała się wkrótce za sprawą polskiej prasy i dzięki Henrykowi 
Sienkiewiczowi – głośna w całej Europie, nie tylko wzbudzała politowanie dla losu 
Drzymały, ale rozbudziła patriotyzm – uczucie skrzętnie przytłamszone przez zaborcę. 
A przypadek Drzymały, stanie się inspiracją dla na przykład B. Prusa, który napisze 
Ślimaka – powieść opowiadającą o trudnych zmaganiach chłopa z przeciwnościa- 
mi losu. 

W sprawie poznańskiego chłopa nie tylko głos zabrał Sienkiewicz, ale również 
najwybitniejsi ludzie ówczesnej Europy: Maurycy Maeterlinck, poseł do Reichstagu 
E. Wetterleg, Mateusz Geldieg – profesor uniwersytetu w Neapolu, Jan Appleton  
– profesor prawa w Lyonie, dr Jakub Hertza – radca kontrolny w Appenzell…29.

Powstał specjalny Komitet Drzymałowski w Poznaniu, który organizował pienią-
dze na zakupienie nowego, lepszego wozu.

Chociaż Michał Drzymała przegrał z systemem, jaki podyktował mu zaborca, to 
Jan Drzeżdżon uczynił z jego klęski wizjonerski obraz literacki nasycony grotesko-
wością i symboliką – panujący hałas, spowodowany muzyką i tańcem bohaterów, 
potęguje upadek chłopa. Zamęt i chaos, którego niestety nie przemogła rodzina 
Drzymałów, staje się wymownym wyjaśnieniem tytułu powieści Jana Drzeżdżona: 

Myślicie, że to jest zabawa z tym wozem? […]. To jest prawdziwa tragedia, 
rzuciłem, a oni zanotowali pośpiesznie, tragedia. Tak uroczystą chwilę należa-
ło czymś uczcić. Moje mieszkanie na tym wozie otrzymało w tym momencie 
szyld z napisem „ tragedia narodowa”30.

Te sceny pełne rezygnacji i ucieczki Drzymałów z miasteczka, a także walka 
z komisarzem i wreszcie powrót do Podgradowic, z idącym za bohaterami przed-
stawicielem prawa pruskiego, trzymającym w ręku instrukcje – kończą utwór. Jakże 
smutny obraz odtworzyła wyobraźnia pisarza z Domatowa, dla którego los Drzymały 
stał się metaforą losu tysięcy kaszubskich chłopów, którzy w ciszy przeżywali swoje 
dramaty. 

Warte uwagi są dygresje Adeli Kuik-Kalinowskiej na temat Tragedii narodowej, 
która twierdziła, że wizjonerska relacja Drzeżdżona na temat wielkopolskiego chłopa, 
skupiała się na jego wewnętrznych rozmyślaniach i rozterkach. Jednostka zagubiona 

29   J. Kęcińska, O Drzymale,… s. 29.
30   J. Drzeżdżon, Michał Drzymała…, s. 143.
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wobec zawirowań historii stała się tematem prymarnym tej powieści31. Takie wyeks-
ponowanie bohatera miało na celu pokazanie, że chłop nie tylko skupiał się na pracy, 
że miał swoje marzenia i pragnienia, ale przede wszystkim myślał, o czym starano 
się zapomnieć na przestrzeni minionych wieków.

Przedstawiona w taki sposób przez Jana Drzeżdżona historia Michała Drzymały 
jest doskonałym dowodem na potwierdzenie słuszności teorii Haydena White’a,  
(ur. w 1928 roku, historyk i mediewista z zawodu, autor Poetyki pisarstwa historycz-
nego oraz Metahistory; The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe), 
który twierdził, że nie ma prawdziwej historii, gdyż opisana przez historyka, staje 
się jego subiektywną relacją, „ aktem poetyckim”, w którym dochodzi do całkowitej 
swobody w relacjonowaniu prawdy historycznej za pomocą czterech podstawowych 
tropów: metafory, metonimii, synekdochy i ironii32. Następnie White, pokazuje zbież-
ności między pracą filozofów historii, a historyków. Oznacza to, że nie istnieje czysta 
historiografia, która nie byłaby zarazem filozofią historii, oraz że badanie historii jest 
efektem przyjętej strategii retorycznej33. Kwintesencją badań White - strukturalisty 
jest pierwszeństwo jakie nadaje archetypowym opowiadaniom, przed poznaniem 
tego, co jednostkowe, choć nie wyklucza tropologizacji poznania i dyskursu, przez 
co staje się poststrukturalistą. Narzędziem w poznawaniu historii jest narracja, będąca 
czynnikiem nadrzędnym w jej tworzeniu. Oznacza to, że nie ma bezpośredniego do-
stępu do przeszłości, dlatego też zdani jesteśmy na czyjeś relacje, które zawsze będą 
opowiedziane przez pryzmat osoby opowiadającej. Stąd wniosek, że nie ma możli-
wości ocenienia wydarzenia historycznego w kontekście czystej formy, pierwotnej, 
ponieważ nawet narracja nie jest narzędziem doskonałym. Podobnie rzecz się ma 
z filmem dokumentalnym, gdzie na relacjonowanie historii ma wpływ na przykład 
postawa reżysera, który decyduje o tym, co jest ważne, a co ważniejsze. I to przez 
pryzmat jego odczuć poznajemy daną sytuację.

Podobnie jak White, Drzeżdżon stale szukał doskonałego narzędzia na zrelatywi-
zowanie prawdy, czego dowodem jest następująca wypowiedź:

 
Zawsze interesowało mnie, by to, co zostało stworzone, miało kształt dosko-
nały, czyli było autentyczne, wiedzione żarliwą wiarą i bezkompromisowe, 
gdy chodzi o przedstawienie oblicza prawdy.

Jak spełnić te warunki w swoim dziele i kto da gwarancję, że idzie się do-
brą drogą, zważywszy, niedoskonałość ludzkiego poznania, widoczną zarówno 
w historii naszych społeczeństw, jak i w dziejach samego poznania. Człowiek 
szuka prawdy często w imię czegoś, na przykład w interesie jakiejś grupy. Li-
teratura bywa narzędziem. Dla mnie literatura jest również narzędziem, ale 

31   A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2011, s. 109.
32   A. Burzyńska, M. P Markowski, Teoria Literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2009, s. 505.
33   Tamże, 
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uważam, że w jej bogatym rozwoju jest jedna z dróg, dla mnie najważniejsza, 
możliwość kreacji świata, nazwanego raz fikcja, raz literackim, ale w moim 
pojęciu jest on rzeczywisty, tak samo, jak każda inna rzeczywistość. Wynika to 
z naszej współczesnej wiedzy o kreacyjnej mocy słowa34.

W związku z powyższym, można uznać Michała Drzymałę… za dzieło historycz-
ne, ale opowiedziane nie z perspektywy historyka, lecz literaturoznawcy, który może 
mniej lub bardziej fabularyzować pewne wydarzenia. Pierwszym dowodem na popar-
cie tej tezy są poglądy White, który podobnie jak Michel Foucault, jest przekonany, 
że nie jest możliwe istnienie nauki o społeczeństwie bez politycznych uwarunkowań, 
co zresztą miało wyraźny wpływ na działanie bohatera powieści Drzeżdżona. Gdyby 
nie absurdalne prawo zabraniające budowania domu na własnym gruncie, na pewno 
Drzymała nie kupiłby wozu cyrkowego. White stale zwraca uwagę na problema-
tyczność często uznawanego za oczywistość faktu, że historia jest podejściem do 
przeszłości charakterystycznym dla kultury Zachodu.  Znamienne jest również to, że 
obarczona jest specyficznymi dla tej kultury cechami, które od XIX wieku ujawniły 
się w niej pod postacią elityzmu, klasowości, rasizmu oraz dążenia do naukowości 
(science). Historia ma - jak twierdzi autor Metahistory… – podobne tendencje do 
uniwersalizmu jak chrześcijaństwo i kapitalizm, i dlatego rozpatrywać ją należy nie 
tyle jako obiektywną wiedzę o przeszłości lub/i jej bezstronne przedstawienie, ile 
jako pozostającą na usługach dominującej władzy ideologię.

Po drugie White zwraca uwagę, że to władza decyduje o tym, co jest uważane 
za normalne czy nienormalne, za fakt czy za fikcję, ważne lub nieważne, prawdę 
czy fałsz. Istotne wydaje się zatem stałe kwestionowanie kryteriów takiego war- 
tościowania, w czym ma pomóc teoria, która gwarantuje przepływ krytycznej  
myśli. Nie ma krytycznego myślenia bez teorii - twierdzi White, ale istnieje dobra 
i zła teoria, to znaczy taka, która niesie moralnie odpowiedzialną myśl, i taka, któ- 
ra od niej odwodzi. Użyteczność teorii dotyczy zaś jej celu, który zawsze jego 
zdaniem ma charakter bądź polityczny, bądź etyczny. Celem White’a jest zaś 
promowanie „dobrej teorii”, to znaczy takiej, która w ostateczności służyłaby 
dobru ludzkości35.

Lustrzanym odbiciem tego, co powiedział White, są również opinie Jana Drzeż-
dżona na temat historii: 

Każdy czas ma swojego ducha, można to różnie nazwać – napięcie, klimat, 
atmosferą, w każdym razie jest to coś nieuchwytnego, swego rodzaju kod 
zrozumiały dla ludzi wówczas żyjących. Może tylko dzieła sztuki dają temu 
wyraz, ale nie wiemy, czy jest to dobrze czytelne dla innych pokoleń, w końcu 

34   J. Drzeżdżon, Ulotna kruchość literatury, ( moje credo pisarskie), [w:] „ Elewator” nr 2/2012, s. 81.
35   E. Domańska, Hayden White, Szkoła bunt, [w:] „Tygodnik Powszechny” nr 11, 14 marca 2010, s. 17.
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dzieło sztuki przechowuje jedynie uchwycony w pewnym momencie gest, 
a cały kontekst trzeba sobie wyobrazić.

Tak więc pisarze historyczni nie przestają mnie zadziwiać kolejnymi pró-
bami uchwycenia czegoś, czego uchwycić się nie da.[…]

Uważam bowiem, że każde „ja”, a więc pewna struktura w ogóle, 
a zwłaszcza ludzka, jest ślepa, stąd niemożliwy jest kontakt jako przenikanie 
przez granice tego „ja”. I to jest cała ludzka tragedia36.

Należy również dodać, że według White, znaczenia wywodu nie należy szukać 
w zakończeniu opowieści, „w sposobie, w jaki wszystko się wyjaśnia”, ale „w istocie 
tego wszystkiego”37, czyli w sposobie opowiedzianych, przedstawionych wydarzeń, 
gdzie nadrzędną rolę pełni narracja. Stąd wniosek dotyczący Michała Drzymały…, że 
przez ciągłe wracanie do minionych wydarzeń, obojętnie czy robią to historycy, czy 
literaturoznawcy, historia staje się na nowo „żywa”. Pamięć o bohaterach, wydarze-
niach przybiera cechy mitu, których tak bardzo potrzebujemy w dzisiejszych czasach, 
w świecie krótkiego horyzontu czasowego, natychmiastowego efektu, niejasnych 
zasad. Złaknieni prawdziwości i autentyczności, wracamy do tego, co było, a czego 
nikt nie jest w stanie zmienić. 

36   J. Drzeżdzon, Twarz Boga, Warszawa 1984, s. 37–38.
37   Tamże, 



 

Tadeusz Linkner

O twórczości ks. dra Leona Heykego,  
czyli od liryki do epiki

Tak się złożyło, że kiedy usiadłem do spisania tego, co mówiłem na IX Sympozjum 
Rady Języka Kaszubskiego w Wieżycy dnia 26 czerwca 2015 roku, we wrześniu 
ukazała się książka mojego autorstwa „Z lirycznej i epickiej twórczości Leona Hey-
kego”1. Ponieważ podczas referowania tego tematu wspomniana książka byłą już 
gotowa i czekała na wydanie, więc na wspomnianym sympozjum zdawałem sprawę 
z najważniejszych kwestii podanych w jej trzech rozdziałach. Zanim jednak do tego 
doszło, konieczne było chociażby wprowadzenie i wtenczas skorzystałem ze Wstępu 
zapowiadanej pozycji.

Ponieważ z życia i twórczości ks. dr. Leona Heykego zdał doskonale sprawę Sta-
nisław Janke w książce „Poeta z kaszubskiej nocy” (1998)2, więc nie ma specjalnej 
potrzeby, by to wszystko powtarzać. Jednak z lektury tej rzetelnie napisanej pracy 
powinno się zapamiętać, że Heyke urodził się w 1885 roku w Cierzni, w obecnym 
powiecie wejherowskim, czyli na północnych Kaszubach. Potem chodził do szkoły 
w Bieszkowicach, gimnazjum ukończył w Wejherowie, studia teologiczne w Pel-
plinie. Po święceniach kapłańskich w marcu 1910 roku, był wikarym w podpelpliń-
skich Lignowach Szlacheckich oraz w Gdańsku, skąd wyruszył na dalsze nauki do 
Fryburga i Wrocławia, gdzie w przedwigilijnym czasie roku 1912 uzyskał doktorat. 
Potem był wikarym w Chojnicach, Lubawie i Kościerzynie. Natomiast po pierwszej 
wojnie światowej trafił do Chmielna, potem przez Stężycę do Wygody i Kartuz, by 
następnie nauczać jako katecheta w Seminarium Nauczycielskim w Kościerzynie 
(od roku 1920), a potem w tamtejszym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym (od 
roku 1935)3. Wcześniej zaś było zainteresowanie kaszubskimi sprawami, spotkania 
z Aleksandrem Majkowskim czy Janem Karnowskim oraz wieloma znawcami kaszub-
szczyzny, a także pierwsze wiersze i dyskusje o kaszubskiej pisowni, doktorat oraz 

1   T. Linkner, Z lirycznej i epickiej twórczości Leona Heykego, Bolszewo 2015.
2   S. Janke, Poeta z kaszubskiej nocy. Życie i twórczość ks. dr. Leona Heykego (1885–1939), Wejhe-

rowo1998, s. 120.
3   Por. S. Janke, Poeta z kaszubskiej nocy…, s. 38, 72; Cz. Wolski, Progimnazjum, Państwowe Gim-

nazjum i Liceum Ogólnokształcace im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie – do 1939 roku, Kościerzyna 
2014, s. 156.  
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praca pedagogiczna i literacka, jak chociażby po „Kaszëbskich spiewach”, wydane 
w Kościerzynie „Podania kaszubskie” czy napisana z Franciszkiem Żurkiem broszura 
o tamtejszym Seminarium Nauczycielskim oraz wiele artykułow publicystycznych, 
a także szołobułki i poemat „Dobrogost i Miłosława”4, którego ostatnie sekwencje 
okazały się podobnie tragiczne jak żywot jego autora. Heyke został zamordowany 
przez Niemców 16 października 1939 roku.

Literacka twórczość Heykego obejmowała wszystkie rodzaje literackie. Jak zdarza 
się to każdemu z piszących, od poezji rozpoczął, a potem były prozatorskie humo-
reski, kaszubskie podania i epicki poemat, a wreszcie dramaturgiczne szołobułki. 
Ponieważ w monografii mamy zawsze omówienie całej twórczości danego autora, 
więc gdyby ta praca taką była, to należałoby w niej powiedzieć o wszystkim – od 
biografii Heykego poczynając, a na opracowaniu tego co napisał, kończąc. Tu jednak 
zajmiemy się tylko niektórymi utworami Heykego, czyli tymi lirycznymi i epickimi, 
co pozwala nadać tej pracy tytuł „Z lirycznej i epickiej twórczości Leona Heykego”. 
Najpierw więc warto powiedzieć o liryce miłosnej Heykego z jego poetyckiego tomiku 
„Kaszëbsczé spiewë”, gdzie poza tym mamy „Spiéw zymkowi” i „Spiéw dzejowi”. 
Tu jednak zajmiemy się tylko tym najobszerniejszym lirycznym cyklem, bo przede 
wszystkim jego treść, u mówiącego te słowa, jako zainteresowanego młodopolską 
literaturą, budzi najpierw uwagę. Oczywiście nie powiem tu wszystkiego, co na ten 
temat napisałem, a zajmę się psychodramą lirycznego bohatera, która jest tak bardzo 
w treści tych miłosnych liryków czytelna. By jednak nie podawać wszystkiego, po-
wiem tu o pierwszych wierszach istniejących w tym cyklu.

I

„Spiéw miłosny” rozpoczyna Heyke wieczorną porą śpiewem rozmarzonej dziewczy-
ny, czekającej pod lasem na spotkanie z ukochanym. Kiedy wrona przynosi jej wieść, 
że już się zbliża, cieszy się tym bardziej. Tymczasem z następnego wiersza płynie 
wieść, że jemu wiatr powiada o czekającej i zbierającej dla niego kwiatki „Aneczce”. 
Zakochany chłopak, nazwany tu nie przypadkiem parobkiem, o czym później dowie-
my się w innym wierszu, nosi w sercu jej portret i radosny oraz słoneczny jest jego 
żywot („Òbrôzk’). Myśli o niej i tęskni, chciałby rozmawiać i spacerować z nią cały 
dzień, aż do nocy. Ona jest jego „jedinô” i tylko jemu przeznaczona, a symbolicznie 
z tej jego /nie z jej/ miłości „Wëkwitô biôłi kwiat” /s. 28/. Spotykają się nie tylko 
pod lasem, ale także w jej ogródku, przy małym stole pod kwitnącymi drzewami. 
I jak to z zakochanymi bywa, rozmów nie ma końca, a z jej oczu można wyczytać 
tylko miłość:

4   Zarówno ten tytuł, jak inne Heykego podaje się tu wedle ortografii polskiej, natomiast wszelkie 
z nich cytaty zgodnie z pisownia kaszubską.  
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„A przemiłé ji wezdrzenié
Słodkò ògarinô mie;
Nié ten zrok ni mòże zełgac,
Òna kòchô, kòchô mie!” /s. 29/

I niczym w sonecie J. A. Morsztyna „Do trupa” miłość czyni go nieszczęśliwym. 
Stąd zrozumiały tytuł wiersza „Brzemiã”. Tylko dlaczego dla niego to tak brzemienne, 
jeżeli ona go kocha? I wtenczas wyjaśnienie podmiotu lirycznego może zastanawiać. 
Jeżeli powiada, że męczy go niepewność, to w sytuacji zakochanego zrozumiałe, 
podobnie jak praca nęka czekającego na spotkanie, ale że rozum sprzeciwia się temu 
uczuciu, to już zastanawiające:

„Rozëm szukô jasny prôwdë,
Serce chce wiesołé bëc;
Wcyg je midzë nimi walka,
Jãk i jiwer le je czëc”. /s. 30/    

Ten kłopot nie jest jednak kłopotem zakochanego, który płonie ogniem miłości, 
jak powiedziałby barokowy poeta, kłopot ten zda się mieć jakieś inne podłoże. Nie 
wiemy jeszcze, jakie, ale pomimo radosnego stwierdzenia w wierszu poprzednim  
(„W ògródkù”), że przecież jest się kochanym, budzi u odbiorcy jakieś podejrzenie. 
Tym bardziej, że tytułem tego wiersza jest „Brzemiã”, a tak zakochany o odwza-
jemnionej miłości przecież nigdy nie powie, chyba że miłośc jest mu niewskazana. 
Niemniej, jak często to w życiu bywa, uspokojenie przynosi sen, którego nie można 
jeszcze zwać modernistycznie onirycznym.

Gdy jednak nie wiadomo – w następnym wierszu – czy to sen, czy jawa, do 
modernizmu już bliżej. Zakochanym jednak zawsze jest raj na ziemi, jak brzmi tytuł 
tego wiersza, więc pachną im kwiaty, świeci słońce i śpiewają ptaki. Zastanawia 
tylko, dlaczego ona płacze i dlaczego szczęście „rwie” jej serce? Nie znajdujemy na 
to odpowiedzi w kolejnym utworze „Krôj marzeniô”, którego tytuł odpowiada temu 
poprzedniemu o ziemskim raju. Ona żyje przecież miłosnym marzeniem niczym 
w raju i nic nie może jej martwić. Nie docierają do niej nawet echa codzienności, 
w której trwa ciągła walka o przetrwanie. Żyje niczym Boża Matka – wśród swego 
ludu, spoglądając zarazem z niebios na swoje królestwo. Jeżeli nawet można to 
zwać mistyką miłości, to mimo wszystko zastanawia. Oczywiście, to wszystko jest 
imaginacją wobec twardej rzeczywistości, opowiedzianą w finale tegoż mistycznego 
obrazu jakże trafną metaforą:

„A te midzë nimi stojisz
Lubô matka, z kwietnëch gór
Zdrzisz të na ten krôj rozległi,
W dali szëmi żëcô bór”. /s. 32/
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Wszelką niepewność rozpraszają jednak zapewnienia dziewczyny, że chce być 
jego i jemu się poświęcić. On zaś wierzy, że nikt mu jej nie odbierze. Nawet śmierć, 
nazwana tu po słowiańsku imieniem Marlawy, ich nie rozdzieli („Kòchanie”). Lecz 
ostatnia zwrotka, która, nie mówiąc już o jej sumującej roli, tak często pełni w tych 
wierszach funkcję łącznika z następnymi, czyniąc z tego jakby liryczną opowieść, 
zapowiada już pewną zmianę, by nie powiedzieć nieszczęście, chociaż naszemu 
bohaterowi towarzyszy jeszcze słoneczny, ale już umiarkowany, optymizm, chylący 
się w promieniach słońca niczym drzewo nad ciemnymi wodami rzeki:

„Na brzegù stoji drzéwiã
I w cemną falã zdrzi
I w krasy swégò kwiecô
Jak słuńce mie sklëni”. /s. 34/         

Znajdzie to potwierdzenie w następnym wierszu, kiedy okaże się, że oboje nie są 
już po tej samej stronie rzeki, ale na jej dwóch przeciwnych brzegach. Gdyby była to 
scena z Mickiewiczowskiego „Konrada Wallenroda”, można by wierzyć, że kochają 
się i za sobą tęsknią, tu jednak tylko on chciałby się do niej „przëczëlëc”. A ponadto 
nie nazywa już jej po imieniu, ale korzysta z epitetu „miluszinka”, co podczas tej 
burzy uczuć, którą psychodramą czy też psychomachią trzeba zwać, musi mieć swoje 
znaczenie. Tym niemniej ma on jeszcze nadzieję i wierzy, że „Nasz nie ùpadnie dóm” 
/s. 35/, chociaż przyrodnicze obrazowanie, symbolicznie oddające tę wewnętrzną 
walkę, wcale nie nastraja do tego optymistycznie. Wszak pod nimi groźnie szumi 
rzeka i jakby było jeszcze tego za mało, rozpętała się burza.

II

Po liryce przychodzi czas na epikę, a tę najlepiej oddają „Podania kaszubskie” Heyke-
go. Mówi się m.in. o ich mitycznym wygłosie, którego można się w nich dosłuchać. 
To oczywiście zrozumiałe, bo mit jest przecież podaniu bliski. Tak dzieje się w przy-
padku opowieści o stolemach, morskich potworach, czy o Słowińcach i Arkonie, 
gdzie mityczne z historycznym tworzy często jednię. Tu jednak gwoli wprowadzenia 
warto zwrócić uwagę na przydane tym podaniom motto, którego autor został umyślnie 
wybrany przez Heykego.   

„Uwagami” kończył Heyke kaszubskie podania, natomiast poprzedzał je mottem 
Jerzego Kurnatowskiego5, którego słowem pochwalał wpierw „folklor kaszubski” 
i sensowność jego prezentacji, by potem uznać, jak bardzo wzbogaca on „pol-
skość”. Znaczyło to nie tylko uznanie kaszubskiej „tradycji” za konieczny element 

5   J. Kurnatowski, Kaszubi. Ich rozwój kulturalny i gospodarczy, Warszawa 1929.
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„polskości”, ale zarazem jej nobilitację poprzez przyznanie jej godnego miejsca 
przy ojczystym stole. Oczywiście nie mówił tego Heyke, lecz Kurnatowski. Jeżeli 
jednak Heyke z tych słów skorzystał, to musiał być przekonany, że kaszubskość 
ma dla polskości swoje znaczenie:   

„Bogaty jest folklor kaszubski, jego piękne tradycje i zrozumiałe umiłowanie, 
którym go otacza lud kaszubski – bynajmniej nie powinny ginąć w morzu pol-
skości, co zresztą dla samej polskości byłoby niepowetowana krzywdą” (s. 2).  

To oczywiście zrozumiałe, że Polska po ponad stuletniej niewoli dążyła do sca-
lenia wszystkich regionów istniejących niegdyś pod różnymi zaborami. Heyke zaś 
uczył wtenczas w Seminarium Nauczycielskim w Kościerzynie i doskonale rozumiał 
i zdawał sobie z tego jak najbardziej sprawę. Rozumiał to tym lepiej, ponieważ 
niegdyś w tej szkole kształcono właśnie nauczycieli dla germanizacji, i to nie tylko 
kaszubskiego ludu. Co prawda nie zawsze się to udawało, czego najlepszym przy-
kładem działalność ks. Konstantego Damrota, ale podczas pruskiego zaboru właśnie 
nauczycielskie seminaria tej sprawie głównie służyły. Heykemu przyszło uczyć w ko-
ścierskim Seminarium po odzyskaniu niepodległości. Ucząc polskości i nie zapomi-
nając o kaszubskości zdecydował się skorzystać właśnie ze słów Kurnatowskiego, 
ponieważ uznał je za najbardziej odpowiednie dla ówczesnej sytuacji, i to właśnie na 
Kaszubach. Zapoznał się z pracą Kurnatowskiego „Kaszubi, ich rozwój kulturalny 
i gospodarczy” (1929) i jej treść okazała się jak najbardziej odpowiednia zarówno 
do motta, jak do innego wykorzystanego z niej cytatu, o czym tu jeszcze się powie. 

Godne to tym bardziej uznania, że Kurnatowski wcale nie był Kaszubą, ale ten 
region go żywotnie interesował. Był mu podobnie nieobojętny jak ongiś Damrotowi, 
który chociaż pochodził z Górnego Śląska, to z kaszubską Kościerzyną się zaprzy-
jaźnił i przeżył w tym mieście jako dyrektor nauczycielskiego Seminarium blisko 
czternaście lat. Zaś potem Kościerzyna i Kaszuby nie były obce Młodej Polsce, jak 
chociażby Tadeuszowi Micińskiemu, Adolfowi Nowaczyńskiemu, Marcelinie Kuli-
kowskiej, Maryli Wolskiej i wielu innym z dalszych stron Polski, którzy odwiedzali 
to miasto i ten pomorski region, a byli przecież z odległych miejsc austriackiego czy 
rosyjskiego zaboru. Nie można przy tym pominąć Żeromskiego i jego „Wiatru od 
morza”, gdzie znalazło się nawet miejsce dla tak bliskich Kościerzynie Glinek, które 
z Kornym wręcz sąsiadują.   

Podobnie uznawał Kaszuby za polsko-swojskie Jerzy Kurnatowski (1874–1934), 
który pochodził z podłódzkiego Szadku i był znanym prawnikiem i ekonomistą, pro-
fesorem zajmującym się doktrynami ekonomicznymi, a także autorem wielu prac, nie 
tylko ekonomicznych, ale także o innej tematyce, jak chociażby tejże wspomnianej 
broszury o Kaszubach czy mówiących o „Zagadnieniu Prus Wschodnich” (1925). Pod-
czas I wojny światowej przyszło mu przebywać w latach 1915–1918 w Petersburgu, 
gdzie zarządzał biurem prasy zagranicznej Rady Międzypartyjnej. Współpracował 
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z Towarzystwem Kultury Słowiańskiej w Moskwie czy z Towarzystwem Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości w Petersburgu, głosił wykłady i publikował artykuły,  
m.in. w wychodzącym wtenczas w Moskwie „Głosie Polskim”6. O publicystycznym 
zaangażowaniu Kurnatowskiego może świadczyć i to, że nie pomijał redagowanych 
w 1917 w Petersburgu „Polskich Sił Zbrojnych”, w których wojenne reportaże za-
mieszczał m.in. znany młodopolski pisarz Tadeusz Miciński. Kiedy stacjonujący 
na Białorusi I Korpus Polski uroczyście obchodził w Bychowie stuletnią rocznicę 
śmierci Tadeusza Kościuszki, w październikowym numerze tego pisma pojawił się 
właśnie obok tekstu Micińskiego artykuł Kurnatowskiego „Testament ideowy Ko-
ściuszki”7. W połowie roku 1918 Kurnatowski wrócił do Warszawy i podobnie jak 
Stefan Żeromski zaangażował się w plebiscyt na Mazurach, pisząc wiele na ten temat 
i współredagując „Gazetę Mazurską” czy „Kalendarz dla Mazurów” oraz inicjując 
zaistnienie w Działdowie „Towarzystwa Przyjaciół Mazur”8. Kurnatowski pracował 
też w Ministerstwie Komunikacji i Ministerstwie Robót Publicznych, ale przede 
wszystkim jako profesor w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie oraz w Instytucie 
Studiów Handlowych i Orientalistycznych. Warto jeszcze wiedzieć, że od czerwca 
roku 1919 do roku 1931 prowadził wykłady ze spółdzielczości w Wolnej Wszechnicy 
Polskiej. Czy bywał z nimi na Kaszubach, gdzie podczas wakacji odbywały się wy-
kłady dla nauczycieli, jak chociażby w Kościerzynie, nie wiadomo. Niemniej Heyke 
właśnie z jego słów skorzystał w swoich kaszubskich podaniach. 

Zresztą Kurnatowski nie był także obcy Aleksandrowi Majkowskiemu, i to 
jeszcze wcześniej, kiedy autor „Remusa” pracował w latach 1904-1905 w „Gazecie 
Gdańskiej”. To właśnie wtedy, jak zwierzał się w swoich „Wspomnieniach”, w War-
szawie zapoznał się m.in. z Antonim Osuchowskim i Jerzym Kurnatowskim9. Autor 
późniejszej broszury o Kaszubach studiował akurat wtedy w Paryżu (1904–1907) 
nauki społeczne i za sprawą Charlesa Gide’a był zafascynowany spółdzielczością 
i doktryną solidarystyczną. Może ta ostatnia kwestia mogła w jakiś sposób inte-
resować Majkowskiego, bo chyba nie polskie wolnomularstwo, które tak bardzo 
zajmowało wtenczas Kurnatowskiego, że 6 marca 1907 roku został członkiem loży 
Rénovateurs, a potem w roku 1921 wybrano go na pierwszego mistrza Wielkiej 
Loży Narodowej. Pomijając to jednak, nie mogło być Majkowskiemu i może także 
Heykemu obojętne działanie Słowiańskiego Towarzystwa Sztuki i Kultury, którego 
Kurnatowski był prezesem10. 

Zapewne poza związkami Kurnatowskiego z masonerią pozostałe dokonania mu-
siały być Heykemu znane i stąd zdecydował się zapowiedzieć „Podania kaszubskie” 

6   Por. T. Marszał, Jerzy Karol Kurnatowski (1874–1934), „Biuletyn Szadkowski”, t. 5, s. 12. 
7   Por. J. Kurnatowski, Testament ideowy Kościuszki, „Polskie Siły Zbrojne” 1917, nr 9–10, s. 124.
8   Por. T. Marszał, Jerzy Karol Kurnatowski (1874–1934), dz. cyt., s. 13.
9   Por. J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876–1938). Biografia historyczna, Gdańsk – Wej- 

herowo 2002, s. 195, 381.
10   Por. T. Marszał, Jerzy Karol Kurnatowski (1874–1934), dz. cyt., s. 10–11, 15–16.
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jego słowem, a potem i „Wstęp” do nich Kurnatowskim zakończyć. Dał zaś motto 
z Kurnatowskiego specjalnie, by nobilitowało słowo kaszubskiego ludu i kazało 
zwrócić uwagę, jak ważne są w kaszubskim folklorze podania, które zarazem bogacą 
polską kulturę, bo przecież nie tylko dla kaszubskiego odbiorcy była przeznaczona ich 
treść. Więc może i dlatego z Kurnatowskiego skorzystał. Chociaż jako przygotowu-
jący do pracy przyszłych nauczycieli, mających w niedalekiej przyszłości pracować 
w polskich szkołach na Kaszubach i Pomorzu, bo przecież uczył w kościerskim 
nauczycielskim Seminarium, być może starał się także zwrócić uwagę na Kurnatow-
skiego ideę solidaryzmu, „głoszącego tezę o naturalnej wspólnocie interesów różnych 
grup społecznych w państwie (społeczeństwie, narodzie), która to wspólnota wznosi 
się ponad wszelkie różnice majątkowe i społeczne”11 i nawiązującego do takich 
doktryn społeczno-politycznych, „opartych na podstawach religijnych (społeczna 
nauka Kościoła), zwłaszcza chrześcijańskiej demokracji”12, co nie kłóciło się z jego 
poglądami jako księdza. 

III

Ostatni rozdział tej pracy, najobszerniejszy, bo liczący sto stron, poświęcono omówie-
niu Heykego „Dobrogosta i Miłosławy”. Wcześniej ukazał się on w książce piszącego 
te słowa zatytułowanej „W unii słowa” (2004) jako jej pierwszy rozdział. Ponieważ 
znalazł się wśród tekstów poświęconych tak różnym autorom, jak Ks. Konstantemu 
Damrotowi, Annie Bardzkiej-Karwatowej, Aleksandrowi Majkowskiemu i kardyna-
łowi Stefanowi Wyszyńskiemu, więc dla dobra sprawy włączono go ostatecznie do 
omawianej tu pracy o twórczości Heykego, co pozwoliło ją zamknąć znaczącym dla 
tego pisarza epickim akcentem. Przy tej okazji uszczegółowiono tytuł tego rozdziału, 
zwąc go nie „Kaszubska epopeja ks. dr Leona Heykego”, lecz po prostu „Ballado-
wa epopeja”. Natomiast w tym miejscu powiemy o słowiańskiej mitologii w tym 
wierszowanym epickim utworze, ponieważ ta kwestia jeszcze nie budzi specjalnego 
zainteresowania naszych literaturoznawców, a powinna, jeżeli mamy już słowiańską 
fantasy, z której kaszubska powinna się też wykluć. Co prawda Heyke nie mógł tego 
przewidzieć, ale na słowiański mit umiał już zwrócić uwagę, i to warto w tym miejscu 
pokazać. I to na przykładzie Swaroga i Świętowita.

Wobec mitologii słowiańskiej i tych ostatnich postaci, które mogły się ostać na 
północnych Kaszubach, z racji chociażby najazdów wikingów, kaszubskich wierzeń 
jest tutaj mniej i uboższa jest ich prezentacja. Znajdujemy je co prawda w każdej 
z trzech części „Dobrogosta i Miłosławy”, ale nie jest ich tyle, co słowiańskich 
bogów w ostatniej. Ze słowiańskiego panteonu najpierw poznajemy tu Swaroga. 

11   T. Marszał, Jerzy Karol Kurnatowski (1874-1934), dz. cyt., s. 11.
12   Tamże, s. 11.
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Przypomina to kompozycję podania Heykego „Wiłe i krośnięta”, podania poświę-
conego tytułowym postaciom z kaszubskich wierzeń, ale rozpoczynającego się taką 
oto opowieścią o Swarogu: 

„Pomorzanie tczële jednygo nowëższygo boga, ten zwôł sę Swarog. Od niego 
wszëtko pochodzy, on stworąm dôwo wid i żëcy. Temu nowëższymu oni nie 
skłodale zewnetrznech ofior, bo bë go mogle swą nieudolnoscą obrazec, le mu 
cëcho w głębi serca chwałę oddowale. Temu jednymu wszëtki niższy bóstwa 
poddany bëłe. W stronę nieposłësznech on grome rzucoł. Dąb był jemu poswi-
cony. Gród jego stôł wësok na jasnym modrym niebie, z chtërnygo on widzoł 
cały świat. Jego sënowie i jego córki załotwiałe różne rozkaze i obowiązki. 
W pierzastech zgłach oni wdół na zemię zlatywali”13. 
 
Podobnie będzie w tym balladowym poemacie. Kiedy Dagomir uda się z prośbą 

o powodzenie w miłości do pogańskiego kapłana, Gromisłowa, usłyszy od niego 
o wielkiej mocy Swaroga. Potem na Łysej Górze, znanej zawsze pod tym imieniem 
w Słowiańszczyźnie z kultowego charakteru, odbędzie się dalszy etap wróżb i zama-
wiań. Kiedy wrócą do chaty i runy dopowiedzą resztę, Dagomir będzie musiał poprosić 
właśnie Swaroga o pomoc. Przy tej okazji pozna opowiedzianą przez Gromisława 
mityczną opowieść o tym słowiańskim bogu. A warto ją przytoczyć z co najmniej 
dwóch powodów. Najpierw dlatego, że nieczęsto spotyka się słowiańskie mity podane 
poetyckim słowem, a następnie, że Heyke tworzy z nich jakby poetycką mitologię, 
o czym za chwilę się powie. Teraz zaś mityczna opowieść o Swarogu i Swarożycu:

„Swaróg, bóg nad wszëtczé bòdżi, całą noc w swi jutrzny kùzni
Nôprzédniészé złoto swarzi, gnie i bije i przetwôrzô.

Swaróg złotą tarczã kùje i jak òna je skùńczonô,
Młodi Swarożic jã bierze i przez brómã dnia wëchôdô.

Corôz wëżi, corôz jasni òn w niebiesczé błonë jidze,
Wstąpiô mòżny i dobiwô, mrok i zyb przed nim ùcékô.

Żôr ti tarczë je tak mòcny, że gò lëdzczi wid nie zniese,
Że przed ji codzénnym blaskã mrozny krôj stolemów miknie.

I òn całi krôj òbéńdze i òstatny nórt rozgrzeje,
Odżin z kùzni pòchwôcony słuńca tarczã w swiat rozpriskô.

Noc przed nim sã copac mùszi i sã corôz barżi skrôcô,
Zyb walczącě sã ùsuwô i w północny nórt ùmikô”. (s. 176)

13   S. Czernicki, Podania kaszubskie, dz. cyt., s. 34.
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Ta opowieść otwiera mityczny cykl w „Dobrogoście i Miłosławie”, i to dopiero 
w ostatniej części tego utworu, co każe przypuszczać, że w zaginionych czterech 
pieśniach mogło być takich poetyckich mitów więcej. A ponieważ ten został po-
święcony Swarogowi, dowodzi wiedzy Heykego o solaryzmie słowiańskich wie-
rzeń. Wszak Słowianie, podobnie zresztą jak inni w czasach przedchrześcijańskich, 
uznawali słońce za największą potęgę natury, a wtenczas ogień bliski był mu swoją 
energią. Swaroga więc, który był bliski w swej funkcji Swarożycowi, czynili 
bogiem słońca14. I o nim jest właśnie ten mit – o Swarogu wykuwającym niczym 
grecki Hefajstos, nazywanym stąd „kowalem bogów”15, słoneczną tarczę. Czyni 
to nocą, a kiedy praca jest skończona, nie on wychodzi ze słoneczną tarczą przez 
bramę dnia, ale Swarożyc, jego syn. Bowiem, wedle językoznawczego prawidła, 
jak o synu księcia, czyli słońca, mówiono dawniej księżyc, tak na syna Swa- 
roga – Swarożyc. 

Czcili Swarożyca Słowianie połabscy16 i stąd również Majkowski uznawał go 
w „Historii Kaszubów”17 za boga najważniejszego na Pomorzu. Wobec tego Heyke, 
znający tę pracę, też skieruje na niego swoją uwagę. A będzie chodziło mu zapewne 
o najbliższych Połabianom na Pomorzu Obodrzyców, żyjących niegdyś między Łabą 
a Trawną, z których był właśnie ów Niklot gromiący tak skutecznie niczym stolem 
Krzyżaków pod Borzechowem. Zresztą, również o kraju stolemów nie zapomni 
Heyke w tym micie, włączając w ten sposób te postacie z kaszubskich i północnych 
wierzeń do słowiańskiego panteonu. Mówiąc zaś o nocy, uciekającej przed blaskiem 
słonecznej tarczy na północ i coraz to krótszej, sięga nie tylko do mitu opowiadającego 
odwieczna walkę światła z ciemnością, ale także do historii tłumaczącego słowiański 
rok obrzędowy, w którym słońce odgrywa najważniejszą rolę. 

Kojarząc natomiast to wszystko z przepowiednią Gromisława, poeta przygotowuje 
się zarazem do relacji o sobótkowej nocy, która symbolicznie oddaje prawdę o tym, 
jak pocznie ona odtąd zwyciężać słońce, bo przecie dzień staje się po niej coraz to 
krótszy. Idąc zaś wedle tej interpretacji dalej, można to rozumieć jako szczęsną wróżbę 
dla Dagomira, zaś nieszczęsną dla solarnych postaci Miłosławy i Dobrogosta. Tylko 
że wtenczas trzeba by uznać w tym symbolicznym zmaganiu się dnia z nocą jego 
postać za symbol jasności, zaś te ostatnie i zarazem tytułowe za symbole ciemności, co 
nijak miałoby się tu do literackiej rzeczywistości. Wszak nieraz Dobrogost kojarzony 
bywa tu z jasnością, a słońce kryjące się w chmurach i ciemności nocy towarzyszy 
najczęściej Dagomirowi. 

14   A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982, s. 263. Por. J. Strzelczyk, Mity, podania i wie- 
rzenia dawnych Słowian, s. 199.

15   W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, s. 363. Hefajstos też wykuwał tarczę Zeusowi 
i Ahillesowi.

16   Mały słownik kultury dawnych Słowian, pod red. Lecha Leciejewicza, wyd. III, Warszawa 1990, 
s. 80.

17   Por. A. Majkowski, Historia Kaszubów, Gdańsk 1991, s. 46–47.
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Pozostawiając to jednak bez komentarza, poznajemy z omawianego wcześniej 
mitu, jak rozpoczyna się w nim słoneczna wędrówka Swarożyca po niebie, wędrówka 
zainicjowana narodzinami słońca w zimowy czas święta Kolady, czyli 24 grudnia, 
a kończąca się zwycięstwem nocy w czas Sobótki. Lecz na tym się nie kończy. Bo 
właśnie następną mityczną opowieścią jest ta, jak Swarożyc dotrze do niebieskiego 
grodu, kiedy to zdarzy się najdłuższy dzień i najkrótsza noc. Krótkie okażą się jednak 
te odwiedziny i niedługa radość syna Swaroga ze zwycięstwa nad ciemnościami nocy. 
Już następnego dnia będzie musiał spiesznie zbierać się do odwrotu ze zdobytego 
grodu; a wtenczas dzień pocznie stawać się coraz krótszy. Ostateczny powrót Swa-
rożyca do ojca nastąpi, niczym Kory do Hadesu, dopiero jesienią.  

Opowieść Gromisława, która jest niczym innym jak mitem solarnym, staje się 
poetycką opowieścią o wiecznej walce światła z ciemnością, dnia z nocą, dobra 
ze złem. Ale nie tylko w tym zwiera się jej sens. Godne uwagi są jeszcze w tej mi-
tycznej opowieści ostatnie słowa puentujące solarną odyseję Swarożyca, a mówiące 
o tym, że właśnie ta odwieczna walka stworzyła życie, któremu udało się wyrwać 
z nocy śmierci, ponieważ już potem jego dalsze trwanie umożliwiło słońce, jego 
solarna energia.

„Czej na niebie nisczé słuńce ledwie do nas bòkã mërgnie,
Wschód Swarożëca to pierwszi, bë pòdobëc gród niebiesczi.

Corôz jasni, corôz wëżi Swarożic na stopnie wstąpiô,
Chmùrë schną i zyb ùmikô, wnet je zwalczi równowôga.

Wróg jesz rôz wëséłô mòcë, srodżé wichrë w bój wëlecą,
Ale Swarożic pòdskòczi i niebiesczi gród dosygô.

Tak òn dobéł, òn panëje, lud na zemi ògnie pôli,
Dzéń18 nôdłëgszi, w noc nôkrótszą nôwikszé je swiãto nasze.

Swarożic òdchôdô z grodu, dzéń sã skrôcô, noc pòwikszô,
Pò jesénny równowôdze Swarożic do òjca wrócô.

Zëma, lato - dwie to dobë wiôldżé mają przeznaczenié,
Bój to dnia z òdwieczną nocą, z chtërny wszëtkò żëcé wëszło”. (s. 176–177)

I na tym kończy się tutaj mit o Swarożycu, chociaż to jeszcze nie koniec 
o nim jakichkolwiek słów. Już niegdyś przypominał Heyke „Swaroga jasnô moc”  
(s. 36) w jednym z wierszy zamieszczonym w tomiku „Kaszëbsczé spiewë”, a tu-
taj, gdy będzie mowa o złocie, które może przynieść nieszczęście, powie, że są 

18   W maszynopisie: W dzen /k. 181/.
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to „łzë Swaroga” (s. 193). Kiedy zaś na zachodnim (?) Pomorzu pocznie słabnąć 
nowa wiara, a chodzi tu zapewne o Słowińców, Heyke opowie, jak to Swaróg kuje 
tarczę dla Świętowita, a Swarożyc przygotowuje się do boju /s. 199/. Natomiast 
gdy jaśniej zaświeci księżyc, szczególnie w czas wojny, która zawsze służy tylko 
złu, lud będzie przekonany, że to Swaróg kuje w swej kuźni oręż, a tego efektem 
i zarazem przyczyną księżycowej poświaty są pryskające stamtąd iskry (s. 203). 
Zresztą, tak również tłumaczono sobie nocną zorzę – że to Swaróg pracuje nocą 
w kuźni i czuwa nad swoim ludem. 

Jeżeli trzeba by mówić o następnym bogu ze słowiańskiego Parnasu, to powinien 
nim być Świętowit. Oczywiście Heyke o nim nie zapomniał, ale powiedział na jego 
temat o wiele mniej niż o Swarogu i Swarożycu, bo właśnie te bóstwa uznał tutaj za 
najważniejsze. Imię Świętowita przypomni najpierw Lutyk, który wypędzony przez 
Niemców uciekł ze swoimi bliskimi z własnej ziemi i znalazł schronienie w ka-
szubskich lasach (s. 178). Potem o nim i jego świątyni powie Dobrogost. Będzie to 
znana opowieść o Arkonie i Świętowicie, którego posąg i obrzędy przy nim czynione 
zostaną przy tej okazji tak opowiedziane, jak opisano to w źródłach. Heyke zwróci 
więc uwagę na róg wypełniony miodem i doroczną ucztę odbywającą się jesienią 
przed posągiem tego boga bogów:

„Tam na biôłi, het, Arkónie niegdës gród stôł Swiãtowida19;
W bòk ùjãti lewą rãką, prawą róg òn miodu trzimôł;

Bóg w jesénną równowôgã kòrny lud na ùczta rôcził;
Przeminãła jegò chwała, jak przemijô dzéń gòdowi”. (s. 185)

Świętowita przestano czcić, a raczej należałoby powiedziec, że jego kult się 
zatracił, kiedy duński Waldemar w 1168 roku zniszczył Arkonę. Świętowitowi tym 
razem nie udało się zwyciężyć, chociaż nocami wyruszał na białym koniu w bój. 
Arkona została zdobyta, a jego posąg porąbano. Znana była zapewne Heykemu 
XII-wieczna „Kronika” Helmolda z „Monumenta Germaniae Historica” (1826–1835) 
Paula Pertza, a także rzecz o tragedii Świętowita opowiedziana przez Saxo Gra-
matyka w „Gesta Danorum...” Ponadto już w „Podaniach kaszubskich” opowiadał 
„Dzéń w Arkonie”, nie zapominając wtenczas ani o stanicy Świętowita, ani jak 
wyglądał jego posąg i jakie odbywały się tam obrzędy, ani o nocnych wycieczkach 
boga i jego potyczkach z wrogiem. Warto w tym miejscu wiedzieć, że podobnie jak 
w innych podaniach, inicjowanych często charakterystyką i omówieniem mitycznej 
postaci, a potem zdających sprawę z wiedzy kaszubskiego ludu słowem opowieści, 
Heyke tak kończył: 

19   W maszynopisie: Swiętowita /k. 198/.
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„Powiodają, że i w naszech czasach niejedny tego nocnygo jezdnika spotkale 
w lese i na brzegu morza. Świetowit prowadzący i spiący wojsko na ćwicze-
niach nocnych”20. 

Było to oryginalne kojarzenie mitu Świętowita z podaniem o nocnym jeźdźcu, 
Czarnym Łowcy i śpiącym wojsku, czego nawet nie znajdziemy w Majkowskiego 
„Remusie”. Ale u Heykego to nie pierwsza tego rodzaju mityczna kompilacja, o czym 
warto w tej książce przeczytać, i to nie tylko w roku 2015 ogłoszonym Rokiem Hey-
kego. By zaś wiedzieć więcej o jej treści, wystarczy zajrzeć do spisu treści, w którym 
mamy takie kwestie: 

I.  Psychomachia podmiotu lirycznego w cyklu Spiéw miłosny
 1. Najpierw i potem
 2. Patrząc inaczej
 3. Psychodrama

II.  Mitycznie i historycznie 
 1. Wstęp, uwagi i motto
 2. Topografia
 3. Nie tylko o kościerskich stolemach
 4. Morskie potwory i rozbójnicy
 5. Opowieści z dala i bliska
 6. Słowińcy i Arkona
 7. Religijne tematy
 8. „Bogomyślnie”
 9. Nie tylko o Świętopełku

III.  Balladowa epopeja
 1. Książki też mają swoją historię
 2. Zdając sprawę z treści
 3. Od epopei do balladowego poematu
 4. Powtórzenia i przywołania
 5. Z dawnego Gdańska
 6. O morzu
 7. Podania, legendy i pieśni
 8. Wśród żywiołow
 9. Z katalogu porównań
 10. Wizje, sny i marzenia
 11. Z kaszubskich i słowiańskich wierzeń
 12. Ze słowiańskiego imiennika

20   S. Czernicki, Podania kaszubskie, s. 39.
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I na tym trzeba już skończyć słowo o twórczości ks. dra Leona Heykego, które 
miało zwrócić uwagę nie tylko na jego liryczne i epickie umiejętności widoczne 
w podaniach, ale także na skryty w cieniu tej lirycznej twórczości poemat „Dobrogost 
i Miłosława”. Bo chociaż niecały go znamy, to nie należy go pomijać przy omawia-
niu twórczych dokonań Leona Heykego. Wszak nie można pozwolić, aby ci, którzy 
zniszczyli jego ostatnie śpiewy, cieszyli się, że ten utwór się przemilcza. Mam bowiem 
taką cichą nadzieję, że to, co z niego się zatraciło, kiedyś się odnajdzie. Ale jeżeli 
nawet tak się nie stanie, to o tym, co z treści „Dobrogosta i Miłosławy” się ostało, 
można powiedzieć, że to utwór i tak godny uwagi.



  

Dariusz Majkowski

Ocena sytuacji literatury kaszubskiej  
na łamach „Stegny”

„Stegna” to kaszubskojęzyczny kwartalnik literacki, który ukazuje się nieprzerwanie 
od 2006 r. Jest to darmowy dodatek do miesięcznika „Pomerania”. Jak czytamy we 
wstępie do pierwszego numeru: „Môsz w rãkach nowé pismiono, jaczé je pòswiãconé 
kaszëbsczi lëteraturze. Nalézesz tuwò tekstë rozmajitëch ùsôdzców, tak młodégò, 
jak i kąsk starszégò pòkòleniégò. Mô to bëc rôczba do wéńdzeniô i przechôdaniégò 
sã stegnama domôcégò słowa”1. I rzeczywiście na łamach pisma publikowane są 
przede wszystkim utwory różnych pisarzy, poetów i dramatopisarzy, tłumaczenia na 
język kaszubski i pieśni. Nie brak jednak też recenzji i opisów książek, wywiadów 
z krytykami i znawcami literatury. 

W wielu tekstach, które znajdujemy w „Stegnie”, pojawiają się próby oceny 
kaszubskiej literatury. Przyjrzyjmy się, jaka w oczach osób piszących do tego kwar-
talnika, była jej kondycja w latach 2006–2015.

Jaka kaszubszczyzna?

W artykułach oceniających kaszubskojęzyczną literaturę najczęściej poruszana jest 
kwestia samej kaszubszczyzny, jaką powinni używać w swoich utworach piszący. Już 
w pierwszym numerze swój pogląd na ten temat przedstawił Stanisław Janke. Jego 
zdaniem najważniejsza jest wolność piszącego. 

Jô pòchôdóm z pôłniowëch Kaszëb, z lëpùsczich strón, ale jem sã wprowadzył 
na nordã i przejął jem jãzëk, chtërnym tak w wikszim dzélu lëdze tu gôdają. Na 
pòtrzébë pòezji stwòrził jem jesz jinszi jãzëk. Ale jô téż ùwôżóm, że tu nôleżi 
dac czas lëteraturze kaszëbsczi i z jedny stronë przëjąc tã wòlnotã pisôrza. 
Żelë chtos chce pisac w jãzëkù swòji wsë, to niech pisze (....)2.

1   Od redakcji, „Stegna” nr 1 (1/2006), s. 3.
2   A. Cupa, D. Majkòwsczi, Kôrbiónka ze Stanisławã Janke, „Stegna” nr 1 (1/2006), s. 6–9.
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Stanisław Janke potwierdził swoje zdanie po dwóch latach, kiedy podsumowywał 
na łamach kwartalnika XIII. Konkurs Prozatorski im. Jana Drżeżdżona. 

Jô – jeżlë jidze ò twòrzenié kaszëbsczégò jãzëka lëteracczégò – jem za tim, 
żebë tegò procesu nie przëspieszac (...)3.

Janke apeluje jednak, aby kaszubscy twórcy niezależnie od wybranej przez siebie 
odmiany kaszubszczyzny przestrzegali obowiązującej pisowni4. Zauważa jednocze-
śnie, że standaryzacja postępuje bardzo szybko, i jurorzy wspomnianego konkursu 
w 2008 r. często nie byli już w stanie rozpoznać, skąd pochodzi dany autor, bo wszyscy 
pisali podobnym, uniwersalnym, językiem. Zdanie to potwierdza również Barbara 
Pisarek, która w tym samym numerze pisma podkreśla, że coraz mniej artystycznych 
utworów powstaje w kaszubszczyźnie poznanej w domu, od rodziców, „w jãzëkù  
ò swójny môlowi farwnoscë”. Zastępuje ją coraz częściej język literacki i publicy-
styczny, który autorka artykułu nazywa sztucznym5.

Ludmiła Gołąbek zarzuca z kolei młodym poetom, że w ich tekstach można do-
strzec słabą znajomość domowego słownictwa i składni oraz brak kontaktu z żywą 
mową6.

Piszący do „Stegny” zastanawiają się też nad sensem przerabiania starszych 
utworów kaszubskojęzycznych na zgodne z dzisiejszymi zasadami ortografii. Ro-
man Drzeżdżon wadę takich zabiegów widzi w bardzo prawdopodobnej utracie 
piękna języka oryginału, co dotyczy zwłaszcza poezji, w której na ogół trudno jest 
uwspółcześnić np. fleksyjne końcówki. Z drugiej strony taka normalizacja zapisu jest 
niezbędna dla nauczycieli oraz dzieci i młodzieży uczącej się języka kaszubskiego7.

Na pytanie o to, jak powinna wyglądać kaszubszczyzna współczesnych twór-
ców literatury, odpowiada też Piotr Dziekanowski (znany czytelnikom pod pseu-
donimem Jón Natrzecy). Zwraca on uwagę na to, że każdy piszący posiada własną 
odrębność, swoją standaryzację: „Czë jidze ò leksykã, czë gramaticzné sprawë, czë 
frazeòlogizmë”8. 

Brak krytyki literackiej

Autorzy piszący do „Stegny” zwracają uwagę na brak krytyki literackiej. Jest to 
problem zwłaszcza dla młodych twórców, którzy potrzebują oceny swych dzieł, aby 
móc się rozwijać. Dostrzega to Roman Drzeżdżon, przekonany, że młodzi chętnie 

3   Jakô je ta kaszëbizna? Gôdka ze Stanisławã Janke, „Stegna” nr 9 (3/2008), s. 2.
4   A. Cupa, D. Majkòwsczi, Kôrbiónka...
5   B. Pisarek, Spiący wstają!!!, „Stegna” nr 9 (3/2008), s. 3–6.
6   L. Gòłąbk, Co sztôłtëje òbrôz współczasny pòezji kaszëbsczi? „Stegna” nr 11 (1/2009), s. 19–23.
7   R. Drzéżdżón, Bëlnô lëteratura czë grafòmaniô, „Stegna” nr 3 (1/2007), s. 20–21.
8   Dalek òd „achów” i „òchów”. Kôrbiónka z Piotrã Dzekanowsczim, „Stegna” nr 35 (1/2015), s. 2–5.
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skorzystaliby z rad fachowców. Według niego krytyki literatury kaszubskojęzycznej 
zupełnie nie ma (a raczej należałoby napisać, że nie było w 2007 r., kiedy pisał swój 
artykuł). Pretensje o taki stan rzeczy kieruje w stronę naukowców:

Czë pò prôwdze ni ma ùczałëch, jaczi bë sã tim zajãlë? Gwësno są, ale wë-
gódni je z górë wzerac, czãsto znającë blós wëriwczi z ùtwórstwa, pòtãpiac 
całi lëteracczi brzôd ùtwórcë, a wrzëcac jegò w kastã pòd mionã: grafòmaniô! 
Doch lepi bë bëło wskôzac piszącym, jaczé robią fele, niżlë z górë gadac, że 
ten czë nen do pisaniô sã nie nadôwô9.

Dodajmy, że te słowa są niejako odpowiedzią na słowa profesora Józefa Bo-
rzyszkowskiego, który 20 grudnia 2006 roku podczas literacko-językowego semi-
narium piszących po kaszubsku w wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej stwierdził, że byłoby lepiej, gdyby niektórzy już więcej po 
kaszubsku nie pisali10. 

Drzeżdżonowi wtóruje Adam Hebel, który podkreśla, że twórcom niezbędny jest 
ktoś, kto uświadomi im, że część ich dzieł jest niewiele warta11.

Na problem braku krytyki zwraca też uwagę S. Janke. Jego zdaniem nie dotyczy 
to tylko naszej literatury, bo podobny kłopot jest w całej Polsce. To, co ukazuje się na 
temat wychodzących książek, jest wg autora Łiskawicë, najczęsciej tylko notatką czy 
omówienim danej pozycji, ale nie krytyką. To utrudnia rozwój piszącym, bo teksty 
krytyczno-literackie są „pòtrzébné tak jak zdrzadło je człowiekòwi pòtrzébné, żebë 
ùzdrzôł se12”.

Z drugiej strony owi nieliczni i rzadko piszący krytycy powinni starać się o rze-
czowe i sprawiedliwe ocenianie kaszubskich utworów, bo zdaniem Eugeniusza Prycz-
kowskiego często kierują się oni osobistymi sympatiami, a czasem zazdrością, że jakiś 
autor pisze lepiej od nich samych. „Kò niejeden talent òstôł zniszczony, czej dopiérkù 
wëpùszczôł lëstczi. Temù z nicwôrtną kritiką trzeba kąsk òpasowac13”.

Dyskusja o poezji

Najczęściej oceniana jest w „Stegnie” poezja. Na ogół są to recenzje różnych po-
etyckich tomików bądź opis twórczości poszczególnych twórców14, ale nie brak 

  9   R. Drzéżdżón, Bëlnô lëteratura...
10   Tamże.
11   A. Hébel, Kaszëbskô pòezjô 2010 z pòzdrzatkù Zymkòwca, „Stegna” nr 18 (4/2010), s. 17–18.
12   A. Cupa, D. Majkòwsczi, Kôrbiónka...
13   E. Prëczkòwsczi, Krëjamnotë pòezji, „Stegna” nr 18 (4/2010), s. 15–16.
14   Por. H. Kaszuba, Swiat pòézji Jana Zbrzëcë, „Stegna” nr 1 (1/2006), s. 15–17; H. Kaszuba, Sta- 

nisłôw Janke – Piesniodzejanié, „Stegna” nr 2 (2/2006), s. 10–12; L. Gòłąbk, Szlachama kùsków, „Steg-
na” nr 7 (1/2008), s. 22–23; W. Lew-Czedrowskô, Tekstë pisóné z pòtrzebë serca, „Stegna” nr 11 (1/2009),  
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też artykułów poświęconych ogólnej kondycji liryki. Należy tu przywołać prze- 
de wszystkim ostrą dyskusję z 2009 r. pomiędzy Ludmiłą Gołąbek a Grzego- 
rzem Schramkem. W tekście Co sztôłtëje òbrôz współczasny pòezji kaszëbsczi? 
autorka stwierdziła, że w przeciwieństwie do zrzeszińców współcześni poeci  
nie wykorzystują owocnie bogactwa literackiej i ogólnohumanistycznej tradycji. 
Jak pisze:

(...) czãsto bierze sã to stądka, że młodi aùtorzë ti dôwniészi pòezji nie znają 
abò nawetka są na niã òbòjãtny15.

Zdaniem L. Gołąbek efektem odcięcia się od korzeni są teksty małowartościowe, 
wtórne i pseudopoetyckie, a opinie wyrażane przez młodych literatów, w których 
zapewniają, że nie chcą ulegać wpływowi poprzedników, autorka wspomnianego 
artykułu uważa za formę usprawiedliwiania przez nich własnego lenistwa. Jedno-
cześnie dostrzega ona pozytywne przykłady „nowego głosu” w kaszubskiej poezji. 
Ida Czaja, Robert Żmuda-Trzebiatowski czy Jerzy Stachurski to wg L. Gołąbek 
twórcy, którzy w swoich utworach ukazują złożoność człowieka i uniwersalność 
świata, a „jich pòezjô ùkazywô samòswiadomòsc lëdzy, dlô jaczich kaszëbskòsc je 
wcyg nôwôżniészą jideą òsobistą”16. Wysoko ceni również utwory Hanny Makurat, 
której wiersze:

wërôżają prostotã dzecka i to dzecka z baro rozwiniãtą wëòbraznią (...). Pro-
blemë, jaczé pòrësziwô ta pòezjô, są baro czãsto nôtërë metafizyczny, są fi-
lozoficznyma rozwôżaniama ò charakterze òntologicznym – na temat żëcégò 
i smiercë, pòrządkù swiata, placu człowieka w tim swiece, są pòszukiwanim 
môla dlô sebie”. 

Sporo uwag krytycznych do tez autorki zgłosił G. Schramke, który w kolejnym 
numerze „Stegny” wytknął jej m.in. zbytnie uogólnianie. Nie zgodził się on ze stwier-
dzeniem, że współcześni poeci nie znają literackiej tradycji. Przywołuje np. Annę 
Marię Bartkowską (wiersz Syzyf), Tytusa Kamila Rolskiego (Zdrzódło) oraz Tomasza 
Fopkego, którego Esemesë do Pana Bòga uważa za zbiór wpisujący się w tradycję 
liryki religijnej i jednocześnie za próbę prowadzenia dialogu z poprzednikami. Zresz-
tą podobną dyskusję widzi Schramke w Szlachama kùsków, gdzie wg niego autor  

s. 15–18; ep, Dzewiãcdzesąt lat Stacha z Lãbòrga, „Stegna” nr 15 (1/2010), s. 27; L. Gòłąbk, Biblëjô 
w pòezji Roberta Żmùdë-Trzebiatowsczégò, „Stegna” nr 16 (2/2010) s. 20–22; I. Czajinô, Nôpiãkniészi 
wiérzt ò Jezësu. Analiza wiérzta „Rabbùni” Jana Zbrzëcë, „Stegna” nr 17 (3/2010), s. 13–14; K. Serkòw- 
skô, Nalazłé dobro. Refleksjô pò gôrzcë pòezji, „Stegna” nr 19 (1/2011); L. Gòłąbk, Wiérztë Jana Piepczi 
– to je kòlibac letkòscą..., „Stegna” nr 22 (4/2011), s. 28–29; E. Prëczkòwsczi, Henrik Héwelt – przëbô- 
czony pòeta, „Stegna” nr 28 (2/2013), s. 2–3.

15   L. Gòłąbk, Co sztôłtëje òbrôz współczasny pòezji kaszëbsczi?...
16   Tamże. 
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nawiązuje do obrazu miłości w kaszubskiej poezji, która do tej pory była przedsta-
wiana w sposób romantyczny, a na pewno nie tak „cielesny” jak zrobił to T. Fopke 
w swoich erotykach17. Przykładem poety, który doskonale zna wcześniejszą litera-
turę, jest dla autora artykułu również R. Drzeżdżon, „jaczi je wespółùtwórcą jedny 
z antologiów kaszëbsczi pòezji (...). Jak òn bë mógł jã napisac, skòrno bë nie znôł 
naji lëteraturë18” – pyta retorycznie Schramke. 

L. Gołąbek odpowiadając na te zarzuty, przytacza słowa R. Drzeżdżona, który 
w „Pomeranii” stwierdził, że największą wartością poezji jest nowatorstwo, orygi-
nalność. Dlatego stara się on nie sugerować twórczością innych. 

Jegò dążenim je tej czësto òriginalnosc, twórczô samòstójnosc. Niechãc do 
pòznôwaniô dotëchczasnégò doróbkù lëteracczégò mô bëc receptą na òri-
ginalnosc pòetë. (...) A bëlné pòznanié dobri lëteraturë (nié leno kaszëb- 
sczi) nie zaszkòdzëłobë nawetka geniuszowi, a tim barżi aùtorowi kaszëbsczi 
antologii...19

G. Schramke wrócił do dyskusji o kaszubskiej poezji w 2010 r., krótko po tym, 
gdy ukazała się opracowana przez niego książka Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antolo- 
giô dzysdniowi kaszëbsczi pòezji20. W opublikowanym z tej okazji wywiadzie 
podkreślił on, że wyraźnie zmieniła się tematyka podejmowana przez twórców.  
O ile kiedyś przeważała poezja patriotyczna i miłosna, o tyle obecnie autorzy 
wierszy są wg niego zainteresowani przede wszystkim człowiekiem, którego 
problemy egzystencjalne stają się centrum obserwacji oraz refleksji nad światem 
i życiem21. 

W tym samym czasie na temat kaszubskojęzycznej poezji wypowiedział się 
w „Stegnie” właściciel wydawnictwa Region Jarosław Ellwart. Zwrócił on uwagę, 
że zainteresowanie czytelników tomikami poetyckimi jest coraz słabsze. Jego zda-
niem dzieje się tak na skutek słabego poziomu większości wydawanych wierszy, 
które wprost nazywa grafomanią. Brak też twórców wpisujących się w światowe, 
współczesne prądy. „Sedzymë w swòjim zósu i grozy nama petrifikacjô” – mówi 
Ellwart22. 

17   G.J. Schramke, Òbrôz dzydniowi kaszëbsczi pòezji? W òbarnie „młodëch” i nié le, „Stegna” nr 12  
(2/2009), s. 5-9.

18   Tamże.
19   L. Gòłąbk, Pòezjô młodô, czë niemłodô? (w òdpòwiescë Grégòrowi Schramce), „Stegna” nr 12 

(2/2009), s. 10-13.
20   G.J. Schramke, Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô dzysdniowi kaszëbsczi pòezji (1991–2008), Gdi- 

niô 2010.
21   Gôdka z Grégòrã J. Schramke aùtorã Antologii Dzysdniowi Kaszëbsczi Pòezji „Skrë ùsôdzkòwi 

mòcë”, „Stegna” nr 18 (4/2010), s. 2–5.
22   D. Majkòwsczi, Kôrbiónka z Jerkã Ellwartã z wëdôwiznë Region, „Stegna” nr 18 (4/2010), s. 16.
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„Dlô kògò to całé pisanié?”

Powyższe pytanie zadał w jednym ze swych tekstów T. Fopke23. Kwestia liczby czy-
telników kaszubskiej literatury i ich oczekiwań interesuje wielu autorów „Stegnë”. 
Najwięcej uwagi poświeciła temu zagadnieniu Iwona Joć, która przypomniała, że 
przez cały okres powojenny aż do czasów obecnych zwiększanie liczby wydawanych 
książek nie szło w parze z rozwojem zapotrzebowania na literaturę kaszubsko-pomor-
ską. Szukając przyczyn takiego stanu rzeczy przypomniała argumenty Lecha Bądkow-
skiego, który w 1977 r. twierdził, że jest to skutek słabego kolportażu24 i zaznaczał, 
że po kaszubską literaturę sięga zazwyczaj inteligencja, a bardzo rzadko zwykli 
mieszkańcy mówiący na co dzień po kaszubsku25. Joć zauważa, że taka sytuacja trwa 
i obecnie (w 2009 r.), a powodem jest choćby to, że brakuje kaszubskojęzycznych 
powieści, wspomnień, pamiętników26. Poza tym wg niej problemem jest obcość dla 
większości Kaszubów własnego języka pisanego. Ta obcość jest potęgowana przez 
samych twórców, bowiem:

Przédnym célã dzysdniowëch pòetów zdôwô sã nie bëc przekazywanié przez 
swòje ùtwórstwò nôlepszich w terôczasnym swiece wôrtnotów, swòjich nôtër-
nëch emòcjów, ale przede wszëtczim wiôlgô stara ò to, żebë kaszëbsczi jãzëk 
nie béł archajiczny, żebë dopasowac gò do dzysdniowëch jãzëkòwëch sztandar-
dów. Dzeje sã tak bez zdrzeniô na jegò prôwdzëwé fąksnérowanié w kaszëbsczi 
spòlëznie, jakô colemało kaszëbi pòlsczé słowa, a nowé są dlô ni cëzé27.

A zatem przesadna troska o kaszubszczyznę sprawia, że literatura tworzona w tym 
języku nie ma czytelników.

Na brak czytających zwraca uwagę też J. Ellwart, który stwierdził w 2010 r., że 
sprzedawanie książek z kaszubską poezją w księgarniach jest „na greńcë statisticzny 
felë”28. Chcąc sprzedać jakiekolwiek egzemplarze niezbędne są wg niego promocje, 
spotkania autorskie i wieczory poetyckie.

Z drugiej strony autorzy piszący do „Stegny” zauważają, że w zestawieniu z sy-
tuacją w Polsce, kiedy przeliczymy liczbę mieszkańców do liczby i nakładów wyda-
wanych książek, Kaszubi nie wypadają wcale gorzej29. 

23   T. Fópka, Dlô kògò to całé pisanié? Mëslë zebróné, „Stegna” nr 10 (4/2008), s. 5.
24   W 2015 r. Piotr Dziekanowski stwierdził na łamach „Stegnë”, że kolportaż zdecydowanie się 

poprawił, bo dzięki internetowi „mòżna zamówic kaszëbską lëteraturã sedzącë doma”. Dalek òd „achów” 
i „òchów”. Kôrbiónka z Piotrã Dzekanowsczim...

25   L. Bądkowski, Doniesienie o stanie zdrowia naszej literatury, „Pomerania” nr 6/1977, str. 6–11.
26   I. Joć, Kaszëbskô lëteratura bez lëdu? (dzél 2), „Stegna” nr 13 (3/2009), s. 15–17.
27   Tamże.
28   D. Majkòwsczi, Kôrbiónka z Jarkã Ellwartã z wëdôwiznë Region...
29   Por. np. S. Janke, Jidzenié dali, „Stegna” nr 1 (1/2006), s. 21. „Mimò tegò, że Kaszëbi to leno 1% 

mieszkańców Pòlsczi, to naje nakładë dô sã przërównac do nakładów pòlsczi lëteraturë”.
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Na zakończenie warto przytoczyć słowa śp. prof. Jerzego Tredera, który już 
w 2006 pocieszał czytelników „Stegny”, że nie należy się bać o przyszłość kaszub-
skiej literatury:

Wëzdrzi na to, że kaszëbskô pismienizna tak sã rozwinãła, że mòżemë bëc 
ùbëtny ò ji przińdnotã. Je corôzka wicy lëdzy, jaczi piszą. Mòżemë sã bòjec 
ò ùtrzimanié jãzëka, ale lëteratura bãdze sã rozwijała30. 

Może więc będzie to – jak głosi tytuł wspomnianego już artykułu Iwony Joć, która 
nawiązuje do słów L. Bądkowskiego z 1977 r. – „literatura bez ludu”, bez czytelników 
znających język kaszubski, ale jednak przetrwa, a nawet się rozwinie.

30   J. Tréder, Ùbëtnô przindnota, „Stegna” nr 1 (1/2006), s. 21.



Janusz Mamelski

Standaryzacja języka kaszubskiego  
oczami poety

Język kaszubski cechuje wielka różnorodność. Prawie w każdej wiosce Kaszubi mó-
wią inaczej. Dla jednych będzie to bogactwem, dla innych brakiem znormalizowania. 
Te dwa punkty widzenia od ponad stu lat ścierają się w kaszubszczyźnie. Chociaż 
w ostatnich latach wyraźnie zwycięża ten drugi, to jeszcze nie oznacza, że ten pierwszy 
jest skazany na wyginięcie. A może dałoby się je jakoś pogodzić?

Parę uwag o standaryzacji. Cóż to jest?

Standaryzacja to trochę szerzej pojęta normalizacja, czyli wszelkie działanie prowa-
dzące do ustalenia i przestrzegania normy jakiegoś języka albo dialektu. Językowa 
norma to: 

„(...) zbiór tych elementów systemu językowego, a więc zasób wyrazów, ich 
form i połączeń oraz inwentarz sposobów tworzenia, łączenia, wymawiania 
i zapisywania wszelkich środków językowych, które są w pewnym okre-
sie uznane przez jakąś społeczność (najczęściej przez całe społeczeństwo, 
a przede wszystkim przez jego warstwy wykształcone) za wzorcowe, popraw-
ne albo co najmniej dopuszczalne. Użycie normy językowej nie naraża autora 
tekstu na zarzut, że mówi (pisze) źle, błędnie, nie tak, jak to jest przyjęte”1.

Dzieje normalizacji kaszubszczyzny

Język jest ludziom potrzebny przede wszystkim do tego, żeby się mogli porozumieć. 
Dopóki ludzie rzadko kiedy albo wcale nie opuszczali swojej wioski czy też parafii, 
mogli się porozumieć bez problemu, bo wszyscy wokół nich mówili tak samo. Z cza-
sem jednak Kaszubi zaczęli jeździć coraz dalej. W XIX i XX wieku komunikacja 

1   Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2004.
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rozwijała się bardzo szybko. Jednak różne dialekty kaszubszczyzny nie były wielką 
przeszkodą w porozumiewianiu się. Dlatego normalizacja mowy kaszubskiej prawie 
nie zaistniała.

Mimo wszystko Kaszubi byli poddawani presji normalizacji już od XVIII wieku. 
Była to jednak normalizacja języka obcego. Najpierw, aż do 1918 roku, czynili to 
Niemcy, którzy próbowali Kaszubów zgermanizować. Później Polacy próbowali ich 
spolonizować. Jak pokazuje historia, na siłę Kaszubi nie ulegli żadnej normalizacji.

Inaczej sprawa przedstawia się, jeśli chodzi o pisanie. Powszechne jest prze-
świadczenie, że lepiej, gdy jeden język ma jedną pisownię. Można też stwierdzić, że 
z czasem każdy język do tego dochodzi. Tak też dzieje się z językiem kaszubskim. 
Proces ujednolicenia pisowni jest już prawie na ukończeniu. Chociaż w przeciągu lat 
ukazało się dość dużo różnych systemów pisania.

A wszystko zaczęło się od Floriana Ceynowy (1817–1881), który jako pierwszy pisał 
po kaszubsku i próbował opisać oraz skodyfikować język kaszubski. Po nim przyszli 
inni: Hieronim Jarosz Derdowski – który, chociaż uznawał, że kaszubski to tylko ze-
psuty polski, jednak próbował stworzyć jedną mowę kaszubską. Sam o sobie pisał tak: 

„... używając w swoim «łgorstwie» gwary z okolic Chmielna, pogodził gwarę 
kaszubską północną z południową, a nadto starał się, jak widać z jego utwo-
ru, dobierać w równej mierze tyle wyrazów i form z gwary nadmorza, ile 
z gwary mieszkańców z pow. kościerskiego, człuchowskiego i chojnickiego. 
Chciał w ten sposób stworzyć jedność w narzeczu kaszubskim, nadać mu 
taką formę, aby każdy Kaszuba uznał to za swoją mowę i zrozumiał książkę 
tak napisaną”2.

Po nim byli Młodokaszubi z Aleksandrem Majkowskim i jego językiem stworzo-
nym z kaszubszczyzny z różnych stron Kaszub.

Nieco inaczej spoglądali na kaszubszczyznę Zrzeszeńcy (Aleksander Labuda, 
Jan Trepczyk i inni), bardzo podnieśli rangę lokalnych cech kaszubskich, a pocho-
dzili z Kaszub środkowych, z Mirachowa i okolic. Każdy z nich stosował też swoją 
odrębną pisownię. Do tego można dodać jeszcze propozycje Friedricha Lorentza 
i Kazimierza Nitscha.

Po wojnie w 1959 swoją pisownię przedstawił Stefan Bieszk, a oprócz niego też 
Leon Roppel.

Należy pamiętać, że były to już czasy, w których wydawano dość dużo książek 
po kaszubsku. Wychodziły też różne czasopisma. To one wywołały dążenie do nor-
malizacji, chociaż była to wciąż przede wszystkim normalizacja pisowni. Bogactwo 
kaszubskich dialektów nie było jeszcze niczym zagrożone.

2   H. Derdowski, O Panu Czorlińsczim co do Pucka po sece jachoł, „Przyjaciel, pismo dla ludu”, 
Toruń, 1880, nr 45/46. Cyt. za: Ferdinand Neureiter, Historia literatury kaszubskiej, Gdańsk, 1982, s. 77.
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W 1974 roku została powołana Komisja do Sprawy Reformy Kaszubskiej Pisowni, 
a jej przewodniczącym został prof. Edward Breza. System stworzony przez tą komisję 
był powszechnie uznawany aż do 1996 roku. W tym roku 13 maja, po sześciu latach 
dyskusji nad pisownią doszło do ugody na spotkaniu zorganizowanym przez Komisję 
Oświaty ZK-P w Gdańsku. Nowa pisownia była bardzo ceniona przez ludzi. Uznana 
została za najlepszą w dziejach kaszubskiego piśmiennictwa. Od tego czasu prawie 
wszystie pisma drukowane są w tej pisowni.

Normalizacja – ostatni ratunek dla kaszubszczyzny?

Standaryzacja nabrała całkiem innego znaczenia, gdy kaszubszczyzna znalazła 
się w szkołach. We wrześniu 1991 roku rozpoczęła się nauka języka kaszubskiego 
w Szkole Podstawowej w Głodnicy. W tym samym czasie zaczęła też przygodę z ka-
szubszczyzną druga szkoła. Było nią Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Bru-
sach. Wówczas szybko pojawiło się pytanie, jakiego kaszubskiego uczyć w szkołach?

Kaszubska pisownia pozwala zapisać każdy dialekt kaszubski. A zatem co wy-
brać? Uczeni twierdzą jednak, że szansa na zachowanie języka nierozerwalnie łączy 
się z tekstem pisanym, „a nie da się dla tak małego języka stworzyć kilku rodzajów 
zapisu”3.

Teraz już prawie wszyscy byli pewni, że należy pracować nad stworzeniem kaszub-
skiego języka literackiego, aby podręczniki, książki i czasopisma były pisane jedną 
kaszubszczyzną, tą, której będzie się uczyć w szkołach. Ale jak to zrobić? Chociaż 
jeszcze w 1991 roku Jan Drzeżdżon zalecał dyplomatycznie pluralizm w pisowni, 
mając nadzieję, że wkrótce wszystko rozstrzygną powstające utwory, szybko się 
okazało, że nie ma czasu czekać na takie rozstrzygnięcie.

W ostatnich latach sprawa nabrała jeszcze innego znaczenia. Otóż okazuje się, 
że nad językiem kaszubskim wisi zagrożenie. Jak pokazują badania socjologów, 
z pokolenia na pokolenia jest on coraz rzadziej używany. Aby powstrzymać ginięcie 
i degradację mowy kaszubskiej wszyscy muszą uświadomić sobie jedną społeczną 
prawdę – że w obecnych realiach żaden język nie przetrwa, jeśli będzie tylko języ-
kiem mówionym. 

„Należy nadać kaszubszczyźnie nowego statusu. Może w tym pomagać uży-
wanie języka przez inteligencję kaszubską, wprowadzenie kaszubszczyzny do 
kościoła, wykorzystywanie jej w szeroko pojętych mediach. Jednak największe 
możliwości w nadawaniu kaszubszczyźnie oficjalnego statusu ma szkoła”4.

3   Danuta Pioch, Nauka języka kaszubskiego – bogactwo form i związane z tym trudności, [w:] Biu- 
letyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2008, s. 122.

4   Tamże, s.  114.
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Profesor Cezary Obracht-Prondzyński w tej sprawie mówi tak: 

„Dlaczego kwestie edukacyjne są tak ważne? Otóż można postawić tezę – 
dość ryzykowną, ale mającą za sobą wiele przykładów w Europie – że na 
naszych oczach rozgrywa się swoisty wyścig z czasem. Oto słabnie proces 
naturalnego przekazywania znajomości języka w rodzinach – ich funkcja en-
kulturacyjna wyraźnie traci na znaczeniu. Problem polega więc na tym, czy 
zdąży się na tyle upowszechnić skuteczna nauka języka kaszubskiego w szko-
łach, że zastąpi przekaz rodzinny. Jeśli tak, język ma szanse na przetrwanie, 
a nawet na rozwój, bo ze szkół dzieci wyniosą nie tylko bierną, ale i czynną 
(w piśmie) znajomość języka, znajomość literatury kaszubskiej, umiejętność 
posługiwania się literacką kaszubszczyzną”5. 

Czy mamy szansę ten wyścig wygrać? To jest już inna kwestia.

Normalizacja – ale jaka?

Rada Języka Kaszubskiego
Wielka nadzieja na unormowanie kaszubszczyzny literackiej spoczywa na powołanej 
26 sierpnia 2006 roku Radzie Języka Kaszubskiego. W regulaminie RJK czytamy:

Rada swym zakresem działania obejmuje wszelkie sprawy dotyczące używa-
nia i rozwoju języka kaszubskiego. (...) 
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Analiza i ocena stanu języka kaszubskiego oraz wypowiadanie się w spra-
wie polityki językowej prowadzonej przez Zrzeszenie.
5. Rozstrzyganie wątpliwości językowych co do słownictwa, gramatyki, wy-
mowy ortografii i interpunkcji, a także co do stylistycznego kształtu wypowie-
dzi oraz poszukiwanie rozwiązań w zakresie używania kaszubskiego w róż-
nych dziedzinach nauki i techniki, zwłaszcza w dyscyplinach nowych, (...).
10. Ustalanie zasad ortografii i interpunkcji języka kaszubskiego6. 

Trzeba powiedzieć otwarcie, że wielką, jeśli nie największą częścią prac Rady jest 
troska o normalizację języka kaszubskiego, chociaż te zadania znalazły się dopiero 
w punkcie 5 i 10 regulaminu RJK. Tak czy inaczej Rada jest postrzegana przede 
wszystkim jako organ mający za zadanie normalizację kaszubszczyzny. 

5   C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi dzisiaj, Gdańsk 2007, s. 19.
6   Regulamin Rady języka kaszubskiego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, [w:] Biuletyn Rady 

Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2007, s. 11.
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Z tą też myślą 6 października 2006 r. na II Zebraniu Plenarnym RJK została po-
wołana Komisja Standaryzacji i Normalizacji. Komisja jest organem Rady Języka 
Kaszubskiego. Komisja zakresem swej działalności obejmuje wszelkie zagadnienia 
związane ze standaryzacją i normalizacją języka kaszubskiego.

Rada wydała już 8 biuletynów, a w każdym z nich po kilka uchwał, co razem daje 
66 uchwał. To jest wielki owoc pracy na niwie standaryzacji.

Trud i spory
Jak członkowie rady radzą sobie z pracą na niwie normalizacji? Oddajmy głos jej 
członkom. W 2007 roku Róża Wosiak-Śliwa, członkini Rady pisała:

Zarówno Komisja Standaryzacji i Normalizacji jak i Rada Języka Kaszubskie-
go nie ukrywają, że większość Uchwał rodziła się i rodzi z ogromnym trudem. 
Jakże często do głosu dochodzą dwa spierające się obozy: tradycjonalistów 
językowych, w większości językoznawców, którym nieobca jest historia języ-
ka kaszubskiego i jego rozwój na przestrzeni wieków, i liberalistów, zwłaszcza 
działaczy i pisarzy kaszubskich, upatrujących normę języka kaszubskiego 
w tym, co obecnie zastane, a więc często nadmiernie spolaszone, nie znają-
cych praw rządzących rozwojem kaszubszczyzny i tym samym nie widzących 
zbytniej potrzeby odwoływania się do diachronii7.

A nieco wcześniej:

Z powyższych Uchwał jasno wynika, że Komisja Standaryzacji i Normalizacji 
w swych decyzjach próbuje pogodzić rozwój, historię języka z uzusem. Palmę 
pierwszeństwa przyznaje uzusowi jedynie w sytuacjach wyjątkowych, gdy ten 
zdecydowanie przemawia przeciwko rozwojowi8.

Rok później:

Przyglądając się z boku pracom Rady Języka Kaszubskiego, może się wydawać, 
że postępują one bardzo powoli. Zresztą, takie właśnie głosy dochodzą czasem 
do RJK. Jej wyrazicielami są niejednokrotnie nauczyciele języka kaszubskiego 
czy regionalne media. Prawdopodobnie pewne decyzje w Radzie zapadałyby 
szybciej, gdyby wśród jej członków zaistniał monolit myśli. W rzeczywistości, 
od początku jej funkcjonowania nieformalnie pojawiły się w niej dwa obozy 
próbujące przeforsować swoje racje w postaci odpowiadających ich poglądom 

7   Róża Wosiak-Śliwa, O normie językowej w polszczyźnie i nie tylko, [w:] Biuletyn Rady Języka 
Kaszubskiego, Gdańsk 2007, s. 63.

8   Tamże, s. 62
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uchwał. Jeden to tradycjonaliści językowi – naukowcy – językoznawcy oraz 
ich zwolennicy, którzy, normalizując język kaszubski, nie zapominają o jego 
rozwoju i historii. Drugi – to liberaliści językowi – działacze, dziennikarze, nie-
którzy literaci, którzy na co dzień w swojej pracy korzystają z kaszubszczyzny, 
a ponieważ nie jest ona jeszcze znormalizowana i zestandaryzowana, posiłku-
ją się językiem domowym, potocznym, często mocno spolaszonym. (Zresztą, 
nie tylko polskie zapożyczenia spędzają sen z powiek Komisji Standaryzacji 
i Normalizacji RJK. Istnieje bowiem też niewielki odłam Rady, który próbuje 
dawać pierwszeństwo germanizmom, na co Komisja zazwyczaj się nie godzi9.

Danuta Pioch w 2008 roku pisała:

Przecież do dziś toczy się dyskusja o regionalne odmiany kaszubszczyzny, 
których w swoim rejonie chcieliby używać miejscowi działacze10.

Ten problem nie pochodzi z czystej złośliwości i zawziętości członków RJK, 
innych działaczy i intelektualistów. Jego źródłem jest jedna przyczyna: wielkie bo-
gactwo i różnorodność kaszubszczyzny. Kłopot polega na tym, co wybrać i uznać za 
normę, a co odrzucić.

Dwa punkty widzenia na kaszubszczynę literacką można opisać jeszcze inaczej: 
grupa liberalistów opowiada się za kaszubszczyzną, która jest jeszcze żywa, którą 
znają jeszcze z czasów dziecięcych, której używają ich rodzice, dziadkowie i oni 
sami. To jest z pewnością kaszubszczyzna zdialektyzowana. Trudno z niej stworzyć 
jeden kaszubski język literacki.

Grupa tradycjonalistów próbuje tworzyć nową kaszubszczyznę poprzez cofnięcie 
się do kaszubszczyzny starej, zgodnej z regułami jej rozwoju bez polonizmów i ger-
manizmów. To jest kaszubszczyzna, ktora dziś nie jest żywa, nie jest prawie nigdzie 
dziś używana. Mogą jej zacząć używać ci, którzy się jej nauczą. Można z niej stworzyć 
kaszubski literacki. Jednakże jeśli tworzy się go w taki właśnie sposób, wówczas od 
tych, którzy od dawna mówią po kaszubsku słyszymy, że to nie jest ich kaszubski, 
że to „nie jest po naszemu”.

Dobrym tego przykładem może być normalizacja nazw miejscowych. Kilka razy 
zdarzyło się tak, że RJK ustaliła ich pisownię i brzmienie zgodnie z historią języka 
i jego rozwoju, bez znajomości uzusu, a później mieszkańcy tych miejscowości pod-
nieśli wielki raban, że oni takich nazw nie znają, nigdy nie używali i nie chcą używać. 
Niektórzy wówczas wprowadzili własne nazwy, innym to się nie udało i pozostali 
z czymś, co jest dla nich całkiem obce.

9   Róża Wosiak-Śliwa, Praca Rady Języka Kaszubskiego nad normalizacją kaszubszczyzny, [w:] Biu- 
letyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2008, s. 94.

10   Danuta Pioch, Nauka języka kaszubskiego – bogactwo form i związane z tym trudności, [w:] Biu- 
letyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2008, s. 122.
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Żyje jeszcze wiele osób, dla których kaszubski jest mową ojczystą, mową ojca 
i matki, a nie mową literacką. Jednak za jakiś czas takich Kaszubów prawie nie 
będzie. Pozostaną tylko tacy, którzy kaszubski będą znali ze szkoły, kaszubski 
literacki.

Kaszubski wzorcowy czy użytkowy
Aby pogodzić spierające się grupy pani Róża Wosiak-Śliwa zaproponowała wpro-
wadzenie – na wzór języka polskiego czy też niemieckiego – dwu norm: wzorcowej 
i użytkowej. Jest o tym mowa w Uchwale Nr 7/RKJ/08 z dn. 17.10.2008 r. w spra-
wie stosowania w języku kaszubskim dwu norm: wzorcowej i regionalnej, w której 
czytamy: 

Rada Języka Kaszubskiego zaleca stosowanie w języku kaszubskim dwu 
norm: wzorcowej i regionalnej. Norma wzorcowa, w której widoczne byłyby 
odwołania do historii języka kaszubskiego, powinna być realizowana w ofi-
cjalnych kontaktach i rodzajach wypowiedzi. Winni ją stosować księża, akto-
rzy, dziennikarze, literaci, nauczyciele, naukowcy i inni intelektualiści. Należy 
ją realizować w szkole i wykorzystywać w podręcznikach. Norma regionalna, 
częściej oparta na uzusie, może być stosowana w swobodnych kontaktach, 
czyli języku potocznym oraz literaturze – jako zabieg stylizacyjny11.

Do czego prowadzi taka uchwała? Jak już wyżej wspomniano, ratunkiem dla 
kaszubszczyzny ma być szkoła. Jednak, według uchwały RJK, może ona uratować 
jedynie kaszubski literacki. A regionalny? W rodzinach przekazu już prawie nie ma, 
w szkołach też nie. Więc gdzie? Nigdzie.

A ten, kto idzie za głosem serca i próbuje ratować kaszubski regionalny, otrzymuje 
łatkę przeciwnika normalizacji i uparciucha. Róża Wosiak-Śliwa pisze: 

Pamiętać należy, że Rada Języka Kaszubskiego nie może nikomu swoich decyzji 
narzucić. Może zaproponować, zasugerować, zalecić. Stąd też – w obliczu 
rozdrobnienia kaszubszczyzny – ciągle trudno jest się dostosować Kaszubom 
do pewnych propozycji Rady. Widać to też wśród jej niektórych członków12.

Chcociaż jest prawdą, że RJK nie może nikomu narzucić swoich decyzji, to jednak 
ten, kto ich nie przyjmie, będzie miał drogi do wydawania swoich tekstów prawie 
całkowicie zamknięte. Największe wydawnictwa, w tym wydawnictwo ZK-P, pilnują, 
żeby tych decyzji się trzymać.

11   Uchwała Nr 7/RJK/08 z dn. 17.10.2008 r. w sprawie stosowania w języku kaszubskim dwu norm: 
wzorcowej i regionalne, [w:] Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2008, s. 74.

12   Róża Wosiak-Śliwa, Praca Rady Języka Kaszubskiego nad normalizacją kaszubszczyzny, [w:] Biu- 
letyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk  2008, s. 96.
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 Ratowanie poprzez amputowanie
Tymczasem pokładanie całej nadziei na uratowanie kaszubszczyzny w szkole nazwał-
bym ratowaniem poprzez amputowanie. Jeżeli przekaz w rodzinach całkiem zniknie, 
pozostanie tylko w szkołach. A w szkołach będzie przekazywany jedynie kaszubski 
literacki. A zatem całe bogactwo dialektów lokalnych zaginie, albo pozostanie jedynie 
wśród garstki „ostańców”.

A i to uda się tylko wtedy, gdy nauka kaszubskiego w szkołach przyniesie owoc 
w postaci czynnego używania kaszubskiego języka. Tymczasem dzieci uczą się 
kaszubskiego jak angielskiego czy niemieckiego, potrafią mówić, czytać i pisać, ale 
tego, poza lekcjami i konkursami, prawie wcale nie robią. Kaszubski bez wsparcia 
rodziny jest dla nich jeszcze jednym językiem obcym. A to, że w szkole uczy się 
innego kaszubskiego, a w domu, jeśli się mówi, często mówi się innym kaszubskim, 
nie pomaga w czynnym używaniu kaszubskiego przez dzieci.

Może więc zdarzyć się tak, że przegramy ten wyścig, że kaszubski regionalny 
w rodzinach umrze, a kaszubski wzorcowy w szkołach nie narodzi się na tyle, żeby 
być językiem żywym.

Uzus – tylko skąd go wziąć
Może zatem nie jest dobrze zdawać się tylko na szkołę i przyjmować z rezygnacją, 
że przekaz w rodzinach tak czy tak zaniknie? Według mnie trzeba robić wszystko, 
żeby ten proces zatrzymać i odwrócić.

Nie patrząc na to RJK pędzi do przodu ze standaryzacją, jak tylko może. Co roku 
zasypuje nas stosem uchwał i słownictwa.

Rodzi się zatem kolejne pytanie: do kogo te uchwały docierają? Ilu Kaszubów 
z nich korzysta? A szukanie po uchwałach w ośmiu biuletynach nie jest takie łatwe. 
Dobrze, że jest Indeks zawartości Biuletynów RJK, ten trochę pomaga.

Sprawa kryteriów również nie jest taka prosta, jak pisała Róża Wosiak-Śliwa. 
W rzeczywistości RJK kieruje się bardzo wieloma różnymi kryteriami. 

Standaryzacja a poezja

W tej części chciałbym przekazać kilka myśli na temat tego, jak normalizacja języka 
kaszubskiego ma się do działalności na niwie poezji. Czy i w czym normalizacja 
pomaga w tej działalności, a także w czym może ona być przeszkodą.

Normalizacja wspiera poetów

Po pierwsze trzeba stwierdzić, że ogólnie rzecz biorąc normalizacja kaszubskiej  
pisowni jest pomocą dla kaszubskich twórców, tak samo zresztą jak dla wszyst-
kich, którzy stykają się z kaszubską pisownią. Z pewnością jest lepiej, gdy jeden 
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język ma jedną pisownię i wszyscy piszą tak samo, niż gdyby pisowni było wiele 
albo każdy pisał, jak sam chce. To bardzo upraszcza samo pisanie i czytanie. Są 
jasne reguły, nie trzeba się zastanawiać jak pisać, wystarczy nauczyć się reguł 
i pisać.

Po drugie wielką pomocą jest ustalenie słownictwa we wielu dziedzinach, a naj-
bardziej w tych specjalistycznych. Jest wiele słów, których Kaszubi na codzień nie 
używają. Taka terminologia jest stopniowo opracowywana i publikowana. Dzięki 
temu piszący mogą z niej korzystać.

Można by powiedzieć, że to samo tyczy się wszystkich innych środków języko-
wych (słownictwa, gramatyki, wymowy, itp.) – ustalenie jasnych i takich samych dla 
wszystkich norm jest ułatwieniem dla piszących, bo daje im ujednolicone i pewne 
narzędzie, jakim jest dla nich język kaszubski. Takim znormalizowanym i opisanym 
narzędziem mogą posługiwać się bez obaw i bez zastanawiania się nad tym, co jest 
poprawne albo, co jest lepsze.

To może też ułatwić odbiór ich utworów czytającym, jeśli znają oni ten sam 
znormalizowany język. A takich czytelników może być coraz więcej, bo znormali-
zowanego języka uczy się w szkołach.

Bardzo przydatnym dla piszących owocem normalizacji są też słowniiki oraz 
wszystkie publikacje kodyfikujące język. 

Normalizacja szkodzi poezji

Trzeba również stwierdzić, że normalizacja języka kaszubskiego często oznacza 
wybieranie jednych wariantów, a odrzucanie innych. Z bogactwa i różnorodności 
wszystkich kaszubskich dialektów tworzy się jeden język wzorcowy. Tym samym 
zostawia się poza oficjalnym, szkolnym, literackim, naukowym nurtem wszystkie 
inne odmiany kaszubskiego, a to może oznaczać dla nich śmierć. Czy jest to dobre 
dla poezji?

Moc poezji kryje się w bogactwie języka. Poezja z założenia ma wyrażać uczucia, 
przemyślenia, refleksje i przeżycia ludzi. A tych jest tak wiele, jak ludzi, a nawet 
jeszcze więcej, bo każdy jest inny i każdy nosi w sobie wielkie bogactwo. Im bogatsze 
narzędzie ma do dyspozycji poeta, tym lepiej dla poezji. I w tym aspekcie normalizacja 
może być przeszkodą dla poezji.

Przykłady wykorzystania bogactwa kaszubszczyzny w poezji. 

Zacznę od sprawy dla wszystkich dość oczywistej, od zasobu słownictwa. Im jest on 
większy, im więcej synonimów, tym większe możliwości dla piszącego. Oto fragment 
wiersza Krótczé nóżczi:
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 (...) Jak brëkùje czegò, 
biegô, biegô, biegô.
 Cos na zemi leżi: 
bieżi, bieżi, bieżi.
 Czej za nënką szëkô: 
nëkô, nëkô, nëkô.
 Jak sóm so nie radzy, 
czadzy, czadzy, czadzy.
 Cos widzy na grëpie: 
sëpie, sëpie, sëpië.
 Pò kachlach i trôwie 
drëwie, drëwie, drëwie.
 Wiedno dzes sã spieszi, 
 wiedno czims sã ceszi. (...)13.

Jak wyglądałby ten wiersz, gdyby w miejsce synonimów użyto jedynie słowa 
biegac?

Albo inny wiersz: Dorotka

(...) Môłô jazgòtka Dorota 
wcyg pérota.
Gãba ji sã nie zamika 
gãbą gôda, 
gãbą dicha.
Czej cos z nënką doma robia, 
wiedno kôrbia.
Przë jedzenim nie òprzesta, 
leno plesta.
Bùten, jak le kògòs spòtka, 
zarô klekta.
Nawet w nocë, czedë spa, 
bakòwa.
A nôwiãcy jazgòtała, 
czej płiwała.
Chòc do gãbë leca wòda, 
òna gôda.
Nawetka jak nurka dała, 
mówic chcała.

13   J. Mamelski, Żëcé dzecy, Gdynia, 2012, s. 14.
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Takô bëła ta Dorota, 
dërch czawrota14.

Oprócz synonimów bardzo przydatnym dla piszącego narzędziem jest bogactwo 
form gramatycznych. Są one bardzo pomocne chociażby podczas tworzenia rymów 
albo dla zachowania rytmu.

Tłumaczenie trenu VI:

Jô ju tobie, mòja nënkò, nie mdã pòmôga;
Ni za twòjim wdzãcznym stołem nie bãdã sôda15;

W celu zachowania rytmu wiersza ośmiozgłoskowego raz mamy formę mdã, a raz 
bãdã. W innym miejscu tego samego wiersza mamy kilka razy dłuższe końcówki 
czasowników czasu przeszłego: òkazywała, òddzãkòwała, spłoszëła, òprzestała, 
a kilka razy formy krótsze: pòmôga, sôda.

W tłumaczeniu trenu 4:

Mie bë smùtnégò nie ba òstawia na swiece16.

Aby zachować wiersz trzynastozgłoskowy użyto formy ba, która to powstała 
poprzez skrócenie 3 os. l. poj. cz. przeszłego czasownika bëc: bëła. Forma prawie 
nie używana w języku wzorcowym, w języku regionalnym dobrze znana. Podobnie 
jest w trenie VIII:

Docz mòje smãtné òczë za sobą cygnieta,17

gdzie mamy zrośniętą i skróconą formę wyrażenia przyimkowego do cze – docz.
W trenie XVII czytamy:

Chto znôw płaczu nie ùwôżô,
Czëjã dobrze, co pòwiôdô;18

Forma znôw, zastosowana aby zachować wiersz ośmiozgłoskowy, w języku wzor-
cowym została wypara przez dłuższą o jedną sylabę formę znôwù. 

W trenie IV mamy przykłady użycia różnych form czasu przeszłego:

14   J. Mamelski, Żëcé dzecy, Gdynia, 2012, s. 58.
15   J. Kochanowski, Trenë (Jiscënczi), Gdynia, 2009, s. 8.
16   Tamże, s. 6.
17   Tamże, s. 10.
18   Tamże, s. 22.
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Të, niepòbòżnô Smierc, jes zgwôłca òczë mòje,
żem widzôł kònającé lubné dzecã swòje! (...)
Nigdë bë òna bëła bez wiôldżi żałoscë
Mòji ùmrzec ni mògła, nigdë bez cãżkòscë (...)
A òna, żlë Bóg béł chcôł, dłëgszim wiekiem swòjim (...)19

Mamy tam: Jes zgwôłca, żem widzôł, bë bëła mògła, béł chcôł. Taka różnorodność 
form czasu przeszłego pomogła zachować długość wersów i rytm.

W trenie XIX mamy:

Ni mòżesz tak rzec, widzã! Tej tak rozsądz ò tim,
Jak të doznôł, le sã nie jiscë, że tak rëchłô
Smierc je do twòji córczi ùkòchóny przeszłô!20

Bardzo blisko siebie są dwie formy trybu rozkazującego: krótsza – rozsądz i dłuż-
sza – jiscë, dzięki nim jest zachowany wiersz ośmiozgłoskowy.

Troszkę dalej czytamy:

Czegò swiat mô tak wiele, że – jak téż co bëło
W tim naszim zemsczim żëcym człowiekòwi mieło (...)21

Widzimy tam przysłówek mieło dopuszczony w słowniku Gołąbka z kwalifika-
torem lok. (obok miło). Dzięki zastosowaniu mieło mamy rym do bëło.

Takich przykładów paralelnych form jest w języku kaszubskim dość dużo i długo 
można by było je przytaczać. Ich różnorodność i bogactwo bardzo pomaga poetom 
w układaniu wierszy. Że normalizacja doprowadzi do zubożenia zasobów kaszubsz-
czyzny to jest pewne. A to poezji zaszkodzi.

 Normalizacja szkodzi poetom

Na końcu chciałbym wspomnieć o przywiązaniu i miłości do języka kaszubskiego 
jako języka rodziców, dziadków a także jako pierwszego języka. Można je też zwać 
miłością do matczynego albo ojczystego języka.

Chociaż czasami się zdaje, że inteligencja kaszubska już się pogodziłą z myślą, 
że język kaszubski w codziennym zastosowaniu ginie, bo młode pokolenie już go nie 
używa, jednak żyje jeszcze bardzo wiele ludzi, dla których jest to pierwszy i umiło-
wany język. I nawet jeśliby uznać za prawdę to, co pisała Róża Wosiak-Śliwa, że jest 

19   Tamże, s. 6.
20   Tamże, s. 26.
21   Tamże.
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to: język domowy, potoczny, często mocno spolaszały22, to przecież jest to żywy język 
żywych ludzi i nie można go skreślać tylko dlatego, że jest używany przez ludzi nie 
znających praw rządzących rozwojem kaszubszczyzny i dlatego nie widzących zbytniej 
potrzeby odwoływania się do diachronii23.

Dla wielu ludzi taki język ma wielką wartość emocjonalną i jest częścią ich istoty. 
Ja sam pierwsze lata swojego życia spędziłem na wsi pomiędzy samymi Kaszubami, 
którzy rozmawiali wyłącznie po kaszubsku. Ten skarb rodnej mowy pozostał we mnie 
głęboko. Czasami tak głęboko, że docieram do niego dopiero wtedy, gdy usłyszę albo 
przeczytam jakieś słowo, zwrot albo wyrażenie, które słyszałem, będąc dzieckiem,  
a o którym moja świadomość później całkiem zapomniała. Takie odkrywanie na nowo 
języka młodych lat to podróż do moich początków.

Którędy dalej?

Normalizacja języka kaszubskiego jest potrzebna i na to jest wiele dowodów.
Z drugiej jednak strony nie może to być „ratowanie poprzez amputowanie”. Opo-
wiadam się za tym, żeby nie odrzucać autorytarnie nic z rożnorodności kaszubsz-
czyzny (zwłaszcza jeśli chodzi o fleksję i słownictwo). Lepiej poczekać i zobaczyć, 
co przyniesie czas. A jeszcze lepiej wprowadzić do normy wzorcowej jak najwięcej 
z normy regionalnej.

Nie można poprzestać tylko na tym, że kaszubszczyznę uratujemy poprzez na-
uczanie kaszubskiego języka literackiego w szkołach. Należy jak najwięcej czynić, 
aby odnowić przekaz mowy kaszubskiej w rodzinach, bo tylko to może uratować 
żywą kaszubszczyznę razem z jej bogactwem i rożnorodnością.

Należy też tą kaszubszczyznę jak najwięcej badać, dopóki ona jeszcze istnieje. 
To też pozwoli w normalizacji kaszubszczyzny na pierwszym miejscu postawić uzus.

Różnorodność i bogactwo kaszubszczyzny wspomagają kaszubską poezję. Ona 
też wiele czerpie z tzw. kaszubszczyzny codziennej, lokalnej i nie należy się temu 
sprzeciwiać.

Poetom kaszubskim pomaga normalizacja pisowni. Oni też często wyrastają 
z regionalnej odmiany kaszubszczyzny i nie uznają za konieczne przeflancowywanie 
ich do kaszubszczyzny wzorcowej.

22   Róża Wosiak-Śliwa, Praca Rady Języka Kaszubskiego nad normalizacją kaszubszczyzny, [w:] Biu- 
letyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2008, s. 96.

23   Róża Wosiak-Śliwa, O normie językowej w polszczyźnie i nie tylko, [w:] Biuletyn Rady Języka 
Kaszubskiego, Gdańsk 2007, s. 63



Danuta Pioch

Liczą Kaszuby „żem je tak kochał”  
– o inicjatywach w gminie Sierakowice  

związanych z uczczeniem dokonań ks. B. Sychty

W dobie współczesnej, kiedy dewaluują się coraz szybciej autorytety, warto dla 
potomnych przywoływać wielkich rodaków i przypominać ich dokonania dla małej 
i dużej ojczyzny. W gminie Sierakowice takim niekwestionowanym autorytetem jest 
nieustannie ksiądz prałat kanonik dr Bernard Sychta – mimo narastania lat od momentu 
Jego śmierci, ciągle wspominanym i powszechnie szanowanym.

Ten drobnej postury człowiek był zaiste olbrzymem, tytanem pracy, kaszubskim 
stolemem (symboliczny Medal Stolema za wybitne dokonania otrzymał od studen-
tów zrzeszonych w klubie Pomorania). Trudno uwierzyć, że wypełniając posługę 
kapłańską był jednocześnie leksykografem, twórcą regionalnym, etnografem, piewcą 
kultury Kaszub i Kociewia, pisarzem, malarzem, naukowcem. 

Patrząc na jego liczne zajęcia i pasje nietrudno przewidzieć, że zapewne dla siebie 
nie miał wolnego czasu, co zresztą za życia potwierdzał, argumentując przejętą od 
biskupa Konstantyna Dominika maksymą Nigdy nie marnować czasu.

Urodził się, żył i pracował w czasach niespokojnych, nieprzychylnych Polakom 
i Kaszubom. Jednak dzięki patriotycznej atmosferze domu rodzinnego – Jana i Anny 
z domu Karszny (znacz. silny, zdrowy) w Puzdrowie – od dziecka już wiedział, że 
sprawy małej i wielkiej ojczyzny należy stawiać niezwykle wysoko. Niestety, szkoła 
powszechna okresu Jego dzieciństwa nie dała tego, czego oczekiwali spragnieni wol-
nej ojczyzny Kaszubi i Polacy. Kiedy Bernard Sychta przychodził na świat, właśnie 
kończyły się strajki szkolne w okolicznych placówkach edukacyjnych. Starsze dzieci 
Sychtów zapewne w nich uczestniczyły (źródła podają liczbę 60 szkół włączonych 
w akcję protestacyjną w powiecie kartuskim, gdzie opór był najsilniejszy). Niestety, 
brutalnie został on stłumiony, a sytuacja dzieci i młodzieży wydatnie się pogorszyła. 
Automatycznie zatem włączono w domu rodzinnym Sychtów prywatną edukację 
dzieci, o co dbali przede wszystkim rodzice. Taką szkołę odebrał również Bernard. 
W swoich przyszłych utworach scenicznych kilkakrotnie umieszczał sceny pokazujące 
pracę rodziców na rzecz wpajania ducha patriotycznego dzieciom.

W Puzdrowie kształtował się „kręgosłup” moralny i narodowy przyszłego księdza. 
W okolicy działały silne organizacje antypruskie, a swoistą przeciwwagą dla nich była 



ożywiona działalność propolska ks. Bernarda Łosińskiego z sierakowickiej parafii 
p.w. św. Marcina. Wspierali go w tym liczni właściciele ziemscy i zarządcy firm 
(należeli do tego grona również Sychtowie). Z tak nastawionego do sprawy polskiej 
i kaszubskiej środowiska mógł młody Bernard ruszyć w świat, by chłonąć wiedzę, 
jednocześnie bez obaw o jego patriotyczne zapatrywania. Do tego „matecznika pol-
skości i kaszubskości” wracał wielokrotnie w każdym ważnym momencie. 

Parafia sierakowicka odegrała w życiu Bernarda Sychty ważną rolę. Prawdopo-
dobnie i imię zawdzięcza on wybitnemu proboszczowi – Bernardowi Łosińskiemu. 
Tu, przez tego właśnie kapłana, został ochrzczony, tu też odprawił – po 25 latach  
– swoją mszę prymicyjną w 1932 roku. 

Księga chrztów sierakowickiej parafii – wpis pod numerem 90 dotyczy dokonania chrztu 
Bernarda Sychty w dniu 25 marca 1907 roku; wymieniono też imiona rodziców, miej-
scowość urodzenia oraz imiona i nazwiska rodziców chrzestnych.

Dla swojej rodzinnej parafii napisał ks. Sychta Pieśń do św. Marcina, którą śpiewa 
się co roku (do chwili obecnej) z okazji odpustu w dniu 11 listopada.

Kiedy nawiedzał rodzinny dom, szukając ważnych informacji do swoich dzieł 
z zakresu leksykografii czy etnografii, nie omieszkał zawitać także w rodzinnej pa-
rafii. Warto pamiętać, że rodzinne Puzdrowo, okoliczna ludność, a przede wszystkim 
rodzice i krewni byli pierwszymi i najważniejszymi informatorami w czasie zbierania 
słownictwa do 7-tomowego Słownika gwar kaszubskich. 

Los ulokował Go na Kociewiu, z tym regionem w większości związane było 
Jego dorosłe życie, ale nigdy nie zapomniał o ukochanych Kaszubach. Wracał tak 
często, jak tylko pozwalały na to rozliczne obowiązki. Podzielił czas i serce na dwoje. 
Kaszuby i Kociewie były dla niego księgami, po których poruszał się z niezwykłą 
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pieczołowitością, odkrywając kolejne ich karty poświęcone leksyce (7-tomowy Słow-
nik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, 3-tomowe Słownictwo kociewskie na tle 
kultury ludowej); etnografii; literaturze (dramaty: np. Hanka sã żeni, Spiącé wòjskò, 
Dzéwczã i miedza, Gwiôzdka ze Gduńska, Bùdzta spiącëch, Wesele kociewskie); 
poezji (np. szeroko znany utwór Kaszëba béł mój tatk); pieśniom religijnym (np. 
Niestrudzona w swej pielgrzymce, W godową szatę, Pieśń chorych, Pieśń młodego 
kościoła, Pieśń do św. Marcina, Do Matki Bożej Swarzewskiej, kolęda Biżónka); 
malarstwu (pejzaże, widoki, martwe natury, grafiki, karykatury) i kulturze.

Oryginalny zapis Pieśni do św. Marcina autorstwa ks. B. Sychty z muzyką ks. B. Lewińskiego

Dedykacja Pieśni do św. Marcina podpisana ręką ks. B. Sychty
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Dzięki stolemowej pracy księdza Bernarda Sychty znacznie została wzbogacona 
kultura Kaszub, a sierakowiczanie, potomkowie Kaszubów trwających na tej ziemi 
od zawsze, składają nieustannie hołd wybitnemu rodakowi, który skromnie marzył 
Może mi kiedyś policzą Kaszuby, żem je tak kochał, tak się dla nich trudził (słowa 
wypowiedziane 21 maja 1974 roku w Pelplinie przez ks. Sychtę, kiedy to przed-
stawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wręczali autorowi Słownika gwar 
kaszubskich pamiątkowy medal wybity na jego cześć z okazji wydania ostatniego, 
szóstego tomu słownika – jak sam stwierdził, słowa te zapisał wcześniej w Dzien-
niku, będąc niezwykle znużonym długim przesiadywaniem nad górami zapisanego 
papieru). W gminie Sierakowice dbają, by pamięć o dokonaniach wybitnego Rodaka 
nie zaginęła, podejmując w tym celu różne inicjatywy.

Patron ulicy w Sierakowicach (1983 r.)

Ks. Bernarda Sychtę uczczono do tej pory w dziewiętnastu miejscowościach po-
przez nazwanie jego imieniem i nazwiskiem ulic. Do tych miejscowości zaliczają 
się: Sierakowice (1983), Stężyca (1984), Starogard Gdański (1986), Bojano (1991), 
Bydgoszcz (1992), Świecie (1995), Luzino (1995), Kiełpino (2000), Bytów (2007), 
Klukowa Huta (2010), Osie (2011), Kościerzyna (2011); poza tym Jastarnia, Gdańsk, 
Pelplin, Puck, Tczew, Rumia, Chwaszczyno. 

Sierakowice uczyniły to jako pierwsze, już w rok po śmierci kapłana. Kilka dni 
przed pierwszą rocznicą śmierci Księdza Gminna Rada Narodowa w Sierakowicach 
zadecydowała o wyborze Bernarda Sychty na patrona jednej z ulic w Sierakowicach1, 
usytuowanej w pobliżu budynku Urzędu Gminy, prostopadłej do ulicy Lęborskiej.

1   Uczyniono to na mocy uchwały nr XXXII/80/83 z dnia 17 listopada 1983 r.
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Obelisk przy rodzinnym domu Sychtów w Puzdrowie

Jako cenną pamiątkę po słynnym Rodaku traktuje się stojącą do dziś oryginal-
ną chatę rodziny Sychtów w Puzdrowie. Dzięki zaangażowaniu sierakowickiego 
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przed domem został posadowiony 
obelisk upamiętniający miejsce urodzenia słynnego zbieracza leksyki kaszubskiej, 
zauroczonego rodzimym folklorem, podejmującego stolemowe działania naukowe 
dla utrwalenia perełek kulturowych kaszubszczyzny. Odsłonięcia obelisku dokonano 
8 czerwca 1992 r. Został z tej okazji wydany numer specjalny „Wiadomości Siera-
kowickich”, gdzie zamieszczono list czytany przez przedstawicieli ZKP podczas 
uroczystości, w którym napisano m.in.: My – Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego w Sierakowicach – pragnęliśmy spełnić tylko pragnienie, by doceniono 
Jego miłość i pracę dla Kaszub. Na miarę naszych możliwości odsłaniamy pomnik 
– polny kamień – jako symbol prostoty i związku z ziemią kaszubską, ale ze złotymi 
literami, bo tego jest warta praca ks. Sychty dla kaszubszczyzny i polskości, a także 
kultury ogólnoludzkiej2.

 

Oryginalny druk zaproszenia na uroczystość

Z tej okazji powstał również wiersz napisany przez mieszkankę Sierakowic, pro-
wadzącą Kaszubski Zespół Teatralny „Bina” – Barbarę Klawikowską, pt.:

Pamiãcë ksãdza Sëchtë 
Krãtima stegnama cerplëwòtë dreptôł òd wsë do wsë 

i na r`zëskach lëdzczégò zabôczeniô 
zbiérôł zôrna naju mòwë 

2   Przed odsłonięciem obelisku odprawiono mszę św. w kościele p. w. św. Marcina w Sierakowicach. 
Zorganizowano także I seminarium nt. życia i twórczości ks. dr. Bernarda Sychty, m.in. przy wybitnym 
wsparciu prof. Jerzego Tredera. Działający wówczas prężnie sierakowicki teatr amatorski pod kierunkiem 
Barbary Klawikowskiej (o wdzięcznej nazwie „Bina”) wystawił sztukę „Dzéwczã i miedza” (autorstwa 
B. Sychty), a na scenie sierakowickiej remizy wystąpił Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”.
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bë je w żarnach sétmë ksãgów 
zamienic na chléb codzénny 

chtëren tatk i mëmka krziżã żegnô 
i môłim dzecóm dzeli.

Prace przy posadowieniu obelisku i montowaniu pamiątkowej tablicy 

Szkoła Podstawowa im. ks. Bernarda Sychty w Puzdrowie

W 16. rocznicę śmierci swojego wybitnego wychowanka (dokładnie 25 listopada 
1998 roku) Szkoła Podstawowa w Puzdrowie przyjęła imię ks. dr. Bernarda Sychty. 
Decydujący o tym nie mogli wybrać lepiej – wszak Sychta jest niekwestiono-
wanym autorytetem, wzorem godnym naśladowania, człowiekiem jednocześnie 
pracowitym i skromnym, a na dodatek silnie związanym z miejscowością. Czy 
ktokolwiek byłby lepszym patronem od dawnego wychowanka puzdrowskiej 
placówki? Ten skromny kapłan, wybitny naukowiec, zdolny dramaturg, pisarz 
i poeta, utalentowany malarz, grafik i karykaturzysta zasłużył sobie w pełni na 
ten zaszczyt; ale korzyść zapewne jest obopólna, placówka w Puzdrowie też nie 
znalazłaby lepszego kandydata.

Zanim doszło do uroczystego nadania szkole imienia, miał miejsce szereg wcze-
śniejszych działań. Brać szkolna zapoznawała się z życiorysem i dorobkiem przy-
szłego patrona, nawiązała kontakt z rodziną, gromadziła pamiątki, przeprowadzała 
wywiady z osobami znającymi autora Słownika gwar kaszubskich. Kulminacyjnym 
momentem było zorganizowanie wieczornicy w 15. rocznicę śmierci, doprowadzenie 
do spotkania autorskiego z ks. Janem Walkuszem – autorem biografii ks. Sychty, pod 
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tytułem „Piastun słowa”. Oczywiście nie mogło się obyć bez wyprawy do Pelplina 
śladami patrona, wystawienia sztuki „Gwiôzdka ze Gduńska”, organizacji konkursu 
wiedzy o życiu i twórczości wybitnego folklorysty.  

Z kroniki SP w Puzdrowie

W dniu nadania imienia szkole została odprawiona msza św. w kościele  
p.w. św. Marcina. Ówczesny proboszcz – ks. Jerzy Mroczyński – dokonał poświecenia 
pamiątkowej tablicy, którą ulokowano nad wejściem do szkoły. 

Dyrektor Teresa Piotrowska przedstawiła bliżej okoliczności wyboru imienia i prac 
związanych z nadaniem imienia. Uczniowie przygotowali specjalny numer gazetki 
szkolnej, gdzie znalazło się m.in. takie uzasadnienie wyboru ks. Sychty na patrona: 
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Ks. dr Bernard Sychta pochodzi z Puzdrowa. Tutaj też mieszka Jego bliż-
sza i dalsza rodzina.

Jest to postać znana i szanowana przez mieszkańców Puzdrowa. Bernard 
Sychta – o ile pozwalał mu na to czas – odwiedzał swoje rodzinne strony 
i chętnie rozmawiał z mieszkańcami wsi. Był życzliwy, serdeczny i bezinte-
resowny. Zyskał sobie sympatię wielu Kaszubów. 

Bernard Sychta jest wzorem prawego Polaka, niezłomnego i wytrwałego 
człowieka. Dzięki niezwykłej wręcz pracowitości i skrupulatności stworzył 
ogromne dzieło (w pojedynkę): 7-tomowy „Słownik gwar kaszubskich na tle 
kultury ludowej”.

Mottem życiowym księdza było: „Nie marnować nigdy czasu”, „Kto chce 
rozpalić innych, sam musi płonąć”. Tę dewizę warto zaszczepić młodemu 
pokoleniu – co jest naszym naczelnym zadaniem wychowawczym.

Ks. Bernard Sychta zasługuje na to, by oddać Mu należną cześć, hołd 
i szacunek przez nadanie Jego imienia naszej szkole, w której przecież zaczął 
swoją edukację.

Portret Patrona w puzdrowskiej szkole

Ogłoszenie Roku Pamięci Księdza Doktora Bernarda Sychty

Rok 2007 na Pomorzu był rokiem szczególnym, jeśli chodzi o uczczenie pamięci ks. 
Bernarda Sychty. W tym roku przypadała bowiem 100. rocznica jego urodzin i 25. 
rocznica śmierci. W Gminie Sierakowice ogłoszono Rok Pamięci ks. dr. Bernarda 
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Sychty3. Podobnie uczyniły władze samorządowe Pelplina oraz Zarząd Główny Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. W ciągu całego roku szereg działań i inicjatyw samorządów, 
instytucji kulturalnych i placówek oświatowych ukierunkowany był na przybliżenie sze-
rokiemu gronu odbiorców osoby pelplińskiego kanonika oraz Jego dorobku. 

Idea uhonorowania w gminie wybitnego Syna Sierakowickiej Ziemi wyszła od ks. 
Bronisława Dawickiego, proboszcza parafii św. Marcina w Sierakowicach4. Patronat 
honorowy nad obchodami roku zgodził się objąć biskup pelpliński, Jan Bernard Szla-
ga, który potwierdzając listownie ten fakt napisał: Ten wielce zasłużony duszpasterz 
i uczony ze wszech miar godny naszej pamięci, zasłużył sobie na wdzięczność współ-
ziomków, którzy z pokolenia na pokolenie zamierzają strzec dorobku jego myśli i serca.

Na rok 2007 zaplanowano w Gminie Sierakowice szereg przedsięwzięć, które 
szerzej zostaną opisane poniżej. Jednym z bardzo ważnych postanowień Komitetu 
była próba wznowienia siedmiotomowego Słownika gwar kaszubskich, jednak nego-
cjacje z właścicielką praw autorskich nie przyniosły pozytywnego rezultatu, pomimo 
ogromnej determinacji organizatorów. 

Warto też dodać, że ks. Sychta nie tylko w Sierakowicach doczekał się w tym 
roku upamiętniających jego dokonania inicjatyw kulturalnych. Doroczny Konkurs 
Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” w Chmielnie we wspomnianym 2007 roku 
odbył się pod patronatem ks. Sychty. Podobnie szósta edycja Dyktanda Kaszubskiego, 
która miała miejsce w listopadzie 2007 r. w Sopocie, popularyzowała też jego twór-
czość. Liczne imprezy kulturalne miały też miejsce na Kociewiu – w Starogardzie 
Gdańskim5, Świeciu6, a szczególnie w Pelplinie7. 

3   Uchwała Nr XLVII/375/06 Rady Gminy Sierakowice z dnia 26 września 2006 roku w sprawie 
ustanowienia roku 2007 w gminie Sierakowice „Rokiem Pamięci Księdza doktora Bernarda Sychty”. 
Paragraf 1 tej Uchwały przyjął brzmienie: Dla upamiętnienia setnej rocznicy urodzin ks. dr. Bernarda 
Sychty, która mija w dniu 21 marca 2007 roku, postanawia się ustanowić w gminie Sierakowice rok 2007 
„Rokiem Pamięci Księdza doktora Bernarda Sychty”. Paragraf 2 głosił dalej: w roku, o którym mowa 
w paragrafie 1 podczas organizacji imprez kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury, szkoły i inne 
jednostki podległe gminie zaleca się uwzględnianie dorobku i uczczenie pamięci Syna Naszej Ziemi.

4   Inicjatywę proboszcza B. Dawickiego podjął i dalej realizował powołany Komitet organizacyj- 
ny ds. obchodów Roku Sychty w Gminie Sierakowice. W jego skład weszli: ks. Bronisław Dawicki, 
wójt Tadeusz Kobiela, zastępca wójta Zbigniew Fularczyk, przedstawiciel ZKP Andrzej Bigus, dyrektor  
GOK Irena Kulwikowska, dyrektor SP w Puzdrowie Teresa Piotrowska, Maria Karolak, Maria Dycze-
wska i Jarosław Wójcik.

5   W Starogardzie Gdańskim wystawiono Wesele kociewskie ks. Sychty, zorganizowano okoliczno- 
ściowe wystawy: prac plastycznych uczniów prezentujących motywy zaczerpnięte z utworów Sychty; 
a także wystawę poświeconą działalności księdza jako badacza kultury kociewskiej. Odbyło się spotkanie 
autorskie z prof. J. Borzyszkowskim – autorem książki z serii Pro memoria, poświęconej Ks. Sychcie 
i jego związkom z Kociewiem. Prezentowano też film zrealizowany przez polonistkę z Liceum Eko-
nomicznego poświęcony twórczości wybitnego folklorysty i uczonego.

6   Zorganizowano wystawę poświęconą dorobkowi ks. Sychty, odbyły się msze w jego intencji, wy- 
stawiono dramat Wesele kociewskie, odbyły się wycieczki śladami patrona Gimnazjum i LO, odbyły się 
konkursy wiedzowe, a także sesja popularnonaukowa.

7   Rada Miejska w Pelplinie też ogłosiła rok 2007 rokiem Sychty, w Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. Ks. Sychty odsłonięto tablicę pamiątkową z okazji 100. rocznicy urodzin patrona, udostępniono także 
wystawę prezentującą jego życie i twórczy dorobek, wystawiono Wesele kociewskie, odprawiono msze 
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 Imprezy rozpoczynające Rok Pamięci Księdza Doktora Bernarda Sychty
Obchody Roku na terenie Gminy Sierakowice zapoczątkowano w Puzdrowie, ro-
dzinnej miejscowości znakomitego folklorysty i uczonego. Uroczysta i niezwykle 
nastrojowa wieczornica odbyła się w szkole, do której uczęszczał Bernard Sychta, 
a która obecnie nosi Jego imię8. Zgromadzeni widzowie byli zachwyceni niezwykłym 
profesjonalizmem młodych aktorów, a bratanica Księdza w sposób szczególny po-
dziękowała im za zaangażowanie. O wybitnym mieszkańcu Puzdrowa ciepłe słowa 
wypowiedział też proboszcz sierakowickiej parafii – B. Dawicki – pamiętający ks. 
Sychtę z czasów studiów w WSD w Pelplinie9.

Niedziela z teatrem

Jednym ze stałych punktów życia kulturalnego Sierakowic było organizowanie tzw. 
Niedzieli z teatrem. Niedziela przypadająca 25 lutego 2007 roku była ucztą dla mi-
łośników twórczości dramatycznej ks. Sychty. W tym dniu wystawiono w auli sie-
rakowickiego gimnazjum sztukę autorstwa ks. Sychty pt. Hanka sã żeni10. Zagrali 
aktorzy Regionalnego Teatru Dramatycznego z Luzina, a reżyserem spektaklu była 
Maria Krośnicka.

Uroczysta inauguracja Roku Pamięci Księdza Doktora Bernarda Sychty

Uroczystego otwarcia Roku dokonał dokładnie w dniu setnej rocznicy narodzin wy-
bitnego leksykografa biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga. Dwudziestego pierwszego 
marca 2007 roku przy domu rodzinnym Sychtów w Puzdrowie zebrała się liczna rzesza 
mieszkańców wsi i sporo zaproszonych gości; były władze gminy, poczty sztandaro-
we oddziałów ZKP, delegacje z różnych instytucji, rodzina. Po okolicznościowych 
słowach skierowanych do zebranych nastąpiła chwila składania kwiatów; po czym 
wszyscy udali się do kościoła parafialnego w Sierakowicach na mszę sprawowaną 
przez biskupa diecezjalnego w intencji ks. Sychty. 

św., odbyło się sympozjum poświęcone ks. Sychcie, w czerwcu Pelplin odwiedzili parafianie z Sierako-
wic, idący śladami słynnego rodaka; „Kuźnia Bracka” zaprezentowała spektakl Sen, kociewska podróż 
do niepamięci oparty na tekstach ks. Sychty; odbył się specjalny koncert organowy w Katedrze Pelp-
lińskiej; Biblioteka Gminna ogłosiła Konkurs wiedzy o ks. Sychcie; odbyły się liczne lekcje biblioteczne 
poświęcone patronowi; a wszystko relacjonował lokalny miesięcznik „Informator Pelpliński”.

8   Działo się to 9 lutego 2007 r., przy udziale licznie zgromadzonych gości: samorządowców, zrze- 
szeńców, nauczycieli i licznej rzeszy mieszkańców Puzdrowa. Gośćmi specjalnymi były trzy bratanice  
Księdza: Anna Reclaf, Elżbieta Reszka oraz najmłodsza Stefania Sychta, która spędziła dzieciństwo 
i młodość przy boku Wuja.

9   Powiedział m.in.: Znałem ks. Bernarda osobiście. Ujęła mnie Jego niesamowita skromność. Był to 
człowiek o wysokiej kulturze osobistej, o ogromnej wiedzy, a jednocześnie niezwykle skromny i pracowity. 
Takich ludzi nieczęsto się spotyka.

10   Pięcioaktowe widowisko, wydane drukiem w 1937 roku, przedstawiające z niezwykłą precyzją 
i dokładnością kaszubskie zwyczaje i obrzędy związane ze swatami, ślubem i weselem; bogato okraszone 
ludowymi śpiewami weselnymi.
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Po eucharystii uczestnicy udali się do siedziby sierakowickiego gimnazjum, by 
obejrzeć program artystyczny w wykonaniu dzieci z puzdrowskiej placówki. Wójt 
gminy wręczył dostojnym gościom pamiątkowe medale wybite z okazji obchodów 
Roku Pamięci ks. B. Sychty.

Inauguracja Roku Pamięci ks. B. Sychty w Puzdrowie

Przegląd Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina” 2007

W Sierakowicach od wielu lat odbywa się Przegląd Teatrów Szkolnych. Ten z roku 
2007 zaplanowano ze wskazaniem na twórczość teatralną ks. B. Sychty. Grupy się-
gnęły po sztuki sceniczne wybitnego dramaturga z Puzdrowa. Przegląd odbył się 
dokładnie 25 marca 2007 roku. Wystawiono m.in. sztukę Dzéwczã i miedza, którą 
zagrała grupa teatralna „Dobri drëchòwie” ze Szkoły Podstawowej w Załakowie (pod 
kierunkiem Sabiny Drywa)11. Komisja przyznała nagrodę główną, czyli Złotą Maskę, 
właśnie dzieciom z Załakowa; a nagrodę dla najlepszego aktora za rolę Walkusza 
w tej sztuce odebrał Franek Zieliński.  
 

11   Tę samą sztukę grupa zagrała przed uczestnikami Dyktanda Kaszubskiego, które również odby-
wało się z wykorzystaniem tekstów Sychty.
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Konkursy plastyczne i wiedzowe poświęcone ks. Sychcie w 2007 roku

Dla uczniów zorganizowano w Roku Pamięci konkursy plastyczne i wiedzowe, 
związane tematycznie z życiem i twórczością ks. Sychty. W podobnym tematycznie 
konkursie mogli się także wykazać czytelnicy „Wiadomości Sierakowickich”. 

Młodsi uczniowie otrzymali w ofercie konkurs plastyczny, starsi mieli za zadanie 
wykazać się wiedzą o słynnym rodaku. 30 marca spotkali się uczestnicy konkursu 
wiedzowego na szczeblach szkolnych. Po wyłonieniu zwycięzców 8 maja odbył się 
konkurs gminny w Puzdrowie12. Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego nastąpiło 
11 maja13.

Wizyta w Pelplinie

Ważnym punktem obchodów Roku Sychty był wyjazd sierakowickiej grupy do Pel-
plina – miejsca, z którym ks. Sychta związał większość swojego dorosłego i du-
chownego życia. Wyjazd miał miejsce 2 czerwca 2007 roku. Przewodnikiem grupy 
był ks. Bronisław Dawicki, który doskonale pamięta ks. Sychtę z czasów studiów 
w pelplińskim Seminarium Duchownym, gdyż jako kleryk bywał wraz z innymi 
studentami w kanonii zajmowanej przez ks. Sychtę i jego siostrę Annę. Odwiedzono 
wszystkie ważne miejsca związane z życiem i działalnością kapłana w Pelplinie. Nie 
mogło się obyć bez wizyty na miejscowym cmentarzu, gdzie spoczywają szczątki 

Sierakowiczanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie, po obejrzeniu wystawy 
poświęconej ks. Sychcie

12   Koordynatorką tego etapu Konkursu była nauczycielka SP w Puzdrowie Emilia Maszke.
13   Tematem Konkursu plastycznego było przedstawienie przy użyciu dowolnej techniki plastycznej 

wizerunków bohaterów legend i podań zamieszczonych w Słowniku gwar kaszubskich.
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wybitnego rodaka i jego siostry, i złożenia na grobach rodzeństwa Sychtów kwiatów. 
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili także miejscową bibliotekę noszącą imię pelplińskiego 
benedyktyna pracy, gdzie obejrzeli poświęconą mu wystawę14. 

Spotkanie autorskie z ks. Janem Walkuszem – autorem biografii ks. Sychty

Wiele wiadomości z niezwykle pracowitego życia autora Słownika gwar kaszubskich 
przedstawił ks. Jan Walkusz, autor biografii Piastun słowa. Spotkanie z nim zorga-
nizował sierakowicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, także w ramach 
obchodów Roku Pamięci. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Gimnazjum w Sie-
rakowicach, a odbyło się 4 czerwca 2007 roku15. Wzięli w nim udział, poza autorem 
biografii, ludzie związani z regionem, posłowie, księża pamiętający B. Sychtę, licznie 
zgromadzeni mieszkańcy Puzdrowa, Sierakowic i okolicznych miejscowości. 

Spotkanie z autorem biografii ks. Sychty w sierakowickim gimnazjum

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Kaplicy Łaszewskich

Jest na cmentarzu w Sierakowicach pięknie odrestaurowana kaplica grobowa Ro-
dziny Łaszewskich – dawnych właścicieli Sierakowic. W jej wnętrzu postanowiono 
utworzyć panteon zasłużonych dla gminy ludzi. W 2007 roku miejscowy oddział ZKP 
postanowił ufundować pamiątkową tablicę poświęconą ks. Sychcie i ulokować ją w tej 

14   Dzięki Zofii Kiedrowskiej, kierującej Gminną Biblioteką Publiczną w Pelplinie, udało się piel-
grzymom z Sierakowic nie tylko zobaczyć okolicznościową wystawę poświeconą ks. Sychcie, ale także 
obejrzeć prezentację multimedialną wykonaną przez kleryków WSD.

15   Podczas spotkania miało miejsce obszerne wystąpienie autora biografii, a fragmenty utworów ks. 
Sychty czytał aktor Zbigniew Jankowski. Ks. Jan Walkusz uświadomił zebranym, że rok 2007 to nie tylko 
100. rocznica urodzin i 25. rocznica śmierci ks. Sychty, ale także 70-lecie debiutu literackiego, 60-lecie 
obrony pracy doktorskiej, 60-lecie objęcia obowiązków proboszcza parafii pelplińskiej, a także 40-lecie 
wydania pierwszego tomu Słownika gwar kaszubskich.
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kaplicy. Uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tablicy dokonano 11 listopada 2007 
roku, w dniu szczególnym dla parafii p.w. św. Marcina, bo dniu odpustu (Polska świę-
towała w tym dniu 89. rocznicę odzyskania niepodległości). Uroczystość na cmentarzu 
poprzedziła eucharystia sprawowana w kościele parafialnym pod przewodnictwem 
bpa Jana Bernarda Szlagi, który potem dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy16.

Tablica zawieszona w Kaplicy Łaszewskich

Zakończenie obchodów Roku Pamięci ks. dr. Bernarda Sychty w Sierakowicach

25 listopada 2007 roku, dokładnie w 25. rocznicę śmierci wybitnego uczonego i kapła-
na, zorganizowano w Sierakowicach uroczyste zakończenie obchodów Roku Pamięci. 
Oczywiście odprawiono mszę św. w intencji zmarłego, a potem wnętrze kościoła zamie-
niło się w scenę, na której prezentowano dokonania wybitnego rodaka (Danuta Pioch), 
wystawiono jedną z jego sztuk scenicznych17, dokonano podsumowania działań Roku 
Pamięci (Maria Karolak). Zamykając obchody Roku Pamięci Księdza Doktora Bernarda 
Sychty, Zbigniew Fularczyk, zastępca wójta gminy, powiedział m.in.: 

16   Podczas uroczyście sprawowanej eucharystii wójt Tadeusz Kobiela i przedstawiciele sierakowic- 
kiego o. ZKP podziękowali Biskupowi Pelplińskiemu za objęcie patronatem obchodów Roku Pamięci ks. 
B. Sychty. Uczestnicy mszy św. udali się procesyjnie na cmentarz parafialny, byli wśród nich oprócz bis- 
kupa diecezjalnego: proboszcz B. Dawicki, wójt T. Kobiela, księża z dekanatu sierakowickiego, poczty 
sztandarowe, parafianie, członkowie ZKP.

17   Sztukę Dzéwczã i miedza wystawili uczniowie Szkoły Podstawowej z Załakowa. Był to niewąt- 
pliwy hit Roku Pamięci. Młodzi aktorzy zdobyli tym spektaklem I miejsce w Przeglądzie Teatrów Szkol- 
nych w Sierakowicach, reprezentowali gminę podczas Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Ka- 
czorach (wyróżnienie), jak również wystąpili w ogólnopolskim konkursie w Tarnogrodzie.
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Dziś tym spektaklem oficjalnie kończymy obchody roku ogłoszonego w na-
szej gminie Rokiem księdza Bernarda Sychty. Należą się tu szczególne po-
dziękowania dla dyrektorów i nauczycieli szkół, którzy codziennie pracowa-
li z młodzieżą i organizowali różnego rodzaju przedsięwzięcia. Chciałbym 
również podziękować za cały trud i zaangażowanie Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury, oddziałów ZKP Sierakowice, a szczególnie Honorowemu Komite-
towi Obchodów tego roku. To on opracował program i podjął się koordynacji 
wszelkich działań.

Dziś jeszcze raz chciałbym przypomnieć słowa, które wypowiedziałem 
na rozpoczęciu obchodów w szkole podstawowej w Puzdrowie. Nawiązują 
one do słów wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II: To tu wszystko się 
zaczęło: życie, rodzina, pierwsza szkoła, pierwsza msza święta, przygo-
towanie do wyjścia w świat, ale wartości wyniesione z domu rodzinnego 
nigdy nie przemijają.

Można sobie w różnych publikacjach kpić i drwić z wielodzietności, z tra-
dycyjnego wychowania, z prawdziwych marzeń, przeinaczać słowa; ale kto dziś 
pamięta tytuły gazet sprzed 20-30 lat, które wypowiadały się w podobnym tonie.

Ks. Bernard Sychta starał się przekazywać wartości nieprzemijające, tj. 
szacunek dla rodziców, starszych, do uczciwej pracy, potrzebę zdobycia wie-
dzy, otwartość na świat, otwartość na rozwój człowieka zarówno w sensie ma-
terialnym jak i duchowym. Człowiek bez rozwoju duchowego i kulturowego 
zaczyna się gubić w świecie go otaczającym. Świat wartości wymienianych 
przez ks. Bernarda Sychtę sam potrafi się obronić. Do nas należy, aby go 
pielęgnować.

Zespół z Załakowa podczas spektaklu
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Wydawnictwo zwarte „2007 Rok Pamięci Księdza Doktora Bernarda Sychty” 

Jednym z działań zaplanowanych do wykonania w Roku ks. Sychty miało być wydanie 
specjalnego numeru „Wiadomości Sierakowickich”. Zamierzenie to nie zostało zre-
alizowane, nie tyle z powodu opieszałości redakcji, co z zasadniczej zmiany planów 
dotyczących uwiecznienia wszelkich działań w Roku Pamięci. W kwietniu 2008 r. 
pojawiła się publikacja wydana przez Urząd Gminy w Sierakowicach zatytułowana 
„2007 Rok Pamięci Księdza Doktora Bernarda Sychty”18, która zapoczątkowała serię 
zeszytów (wydawnictw zwartych) związanych tematycznie z działaniami podejmowa-
nymi w Gminie Sierakowice w różnych obszarach życia społecznego i kulturalnego. 

Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej

Pośród rozlicznych dzieł ks. Sychty siedmiotomowy słownik gwar kaszubskich za-
sługuje na miejsce szczególne. Wiedzą o tym wszyscy zajmujący się kaszubszczyzną 
obecnie, ale wiedzieli też o tym naukowcy w czasach, kiedy dzieło powstawało 
i ukazywały się sukcesywnie kolejne jego tomy. 

Pisała o nim prof. H. Popowska-Taborska: Nowy Słownik przyniesie ogromną 
ilość nieznanych dotąd form, słów i znaczeń. Przyniesie też, zawarty w cytowanych 
tekstach legend, zwrotów i przysłów, nowy materiał do badań nad kaszubską fleksją 
i składnią. Zaprezentuje wreszcie współczesny materiał gwarowy, który niewątpliwie 
znacznie odbiega pod różnymi względami od materiału Lorentza19. 

Peany na cześć benedyktyńskiej pracowitości autora Słownika głosił Wojciech 
Błaszkowski: Trzeba sobie uzmysłowić ile pracy, wysiłku i trudu włożył autor w swoje 
dzieło. Samo gromadzenie materiału, trwające kilka dziesiątek lat odbywało się w nad-
zwyczajnych warunkach. Badacz nasz nie otrzymywał ani stypendium naukowego, 
ani innej pomocy materialnej, umożliwiającej mu pokrywanie znacznych kosztów 
penetracji terenowej. Nie dysponował również potrzebnym na taką akcję czasem: 
przecież nieprzerwanie był zajęty obowiązkami swojego stanu i zawodu. Mimo to 
radził sobie20. 

Niezwykłą wartość Słownika dla ludzi piszących po kaszubsku i o Kaszubach 
podkreślał Hubert Górnowicz: Słownik Sychty jest również przebogatą kopalnią dla 
literatów kaszubskich i literatów ogólnopolskich piszących o Kaszubach, Pomorzu 
i morzu. Mamy tu bowiem przy wszystkich najważniejszych hasłach różnorodną fra-
zeologię, przysłowia, zwroty i fragmenty tekstów. Utrwalenie tych nieraz już ginących 

18   Oprócz biografii Księdza przygotowanej w dwu wersjach językowych: polskiej i kaszubskiej, 
przybliżenia dokonań naukowych i literackich pelplińskiego benedyktyna pracy, a także podsumowania 
całorocznych działań w Gminie Sierakowice i na Pomorzu, których celem było uczczenie wybitnego 
kapłana i naukowca, znalazły się tam wspomnienia bratanic ks. Sychty oraz kapłanów, którzy znali ks. 
Sychtę osobiście. 

19   Język Polski, t. XLIII, styczeń – kwiecień 1963.
20   Pomerania, nr 2, styczeń 1967.
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przysłów i zwrotów jest zasługą autora. Oby dzięki temu przetrwały one jak najdłużej 
u Kaszubów oraz aby mogły się przyczynić do wzbogacania i odświeżania bogactwa 
leksykalnego polskiego języka artystycznego21. 

Wacław Odyniec wskazywał na obligatoryjność posiadania Słownika: Miłośnik 
przeszłości Kaszub nie może nie zapoznać się ze Słownikiem gwar kaszubskich ks. 
Bernarda Sychty. Stwierdziłbym jeszcze więcej, musi go mieć stale pod ręką, winien 
go studiować i zgłębiać jego przeogromne bogactwo22. 

Stanisław Pestka zauważał, że nieprędko, a może nawet nigdy nie znajdzie się 
ktoś, kto dorówna pracy ks. Sychty: Nie jest to pierwszy słownik, ale kto wie czy już 
nie ostatni. Być może wśród dzisiejszych czy przyszłych entuzjastów ginącego folk-
loru znajdzie się ktoś, kto poświeci się studiom językoznawczym nad kaszubszczyzną, 
opracuje jakiś słownik specjalny… nie doczekamy się jednak słownika, który by infor-
mował tak wyczerpująco, ogarniał tak wszechstronnie wszystkie dziedziny życia…23.

Po wydaniu czwartego tomu Słownika swoje zdanie wyraził Andrzej Bukowski: 
Świeżo opuścił drukarnię nowy, kolejny, czwarty tom Słownika… Ambitnie zaplano-
wanym i pomyślnie obecnie realizowanym „Słownikiem gwar kaszubskich” wieńczy 
swoje dzieło, wystawiając trwały pomnik sobie i zarazem żywej ciągle i ponad wszelkie 
spodziewanie dialektologów niezmiernie bogatej kaszubszczyźnie, tej mowie – jak 
Sychta mówi we wstępie do tomu I – może nieraz twardej i żarnowej (razowej), jak 
nasz chleb kaszubski, której zawdzięcza Polska, że morze śpiewa jej swoją pieśń nie-
ustanną. Słownik Sychty jest dziełem bez precedensu w skali nie tylko ogólnoludzkiej, 
ale i światowej. Żadna z gwar w kraju i za granicą nie posiada równie obszernego 
i wielostronnego opracowania w takim charakterze24.

Metodologię pracy nad Słownikiem chwalił Władysław Szulist: W Słowniku 
autor posłużył się najnowszą naukową metodą leksykograficzną, polegającą m.in. 
na gniazdowym układzie haseł według etymologicznego pokrewieństwa wyrazów. 
W obrębie każdego hasła zgrupował wyrazy rozpoczynając od derywatów bliższych, 
a na dalszych kończąc25. 

 Pomimo niezaprzeczalnych wartości, dostrzeganych przez wszystkich, Słownik 
został wydany zaledwie raz, w bardzo ograniczonym nakładzie. Gmina Sierakowice 
zamierzała ten stan poprawić i kilkakrotnie podejmowała się negocjowania ze spad-
kobierczynią praw autorskich dokonania reprintu dzieła (za odpowiednią odpłatno-
ścią). Mimo ogromnego trudu włożonego w ustalenia zadanie nie powiodło się. Do 
dziś nie mają Kaszubi i badacze kaszubszczyzny, a także coraz liczniejsi odbiorcy 
spoza regionu, możliwości zaopatrzenia się w dzieła ks. Sychty, w tym w najbardziej 
potrzebny Słownik jego autorstwa. 
 

21   Gdańskie Zeszyty Humanistyczne, nr 15, 1967.
22   Pomerania, nr 6, 1967.
23   Litery, nr 3, marzec 1968.
24   Dziennik Bałtycki, nr 200, 23 i 24. 08. 1970.
25   Roczniki Humanistyczne KUL, t. XX, z. 4, 1972.
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Przygotowania do ustawienia pomnika ks. Bernarda Sychty w Sierakowicach

Ksiądz dr Bernard Sychta, urodzony w Puzdrowie, zatem wywodzący się z gminy 
Sierakowice, mimo swoich ponadprzeciętnych zdolności i osiągnięć był człowiekiem 
nad wyraz skromnym. Nie oczekiwał za życia zaszczytów i splendoru. Za to pragnął, 
aby potomni o nim pamiętali i docenili wysiłki podjęte na rzecz kultury kaszubskiej, 
a były one niemałe. 

Warto w tym miejscu przytoczyć niezwykle mądre słowa wypowiedziane przez 
Księdza, które mogłyby dla niejednego Kaszuby stać się swoistym credo: 

Przetrwaliśmy, Kaszubi. Przetrwaliśmy wśród morskich wichrów i nawałnic, 
jakich nam nie szczędziła historia, a razem z nami przetrwała nasza kaszubska 
mowa, pełna rytmu morza. Ceńmy ją sobie. Ona obok mowy polskiej najpięk-
niejsza i nam najdroższa. Niech miłość do niej wypełnia Wam, młodzi Przy-
jaciele, serca i rozjaśnia życie tak jak mnie, urzeczonemu jej pięknem i bo-
gactwem, wypełniała po brzegi serce i opromieniała długie godziny podczas 
pisania Słownika. Pielęgnujemy albo jak to pięknie mówią u nas nad Jeziorem 
Żarnowieckim – piastujemy naszą mowę. Ona najwspanialszą melodią morską, 
stojąca na straży naszych północnych granic. Gdybyśmy mieli zaprzepaścić 
swą mowę, swój język, mowa polska by ogromnie zubożała. Wyrządzilibyśmy 
krzywdę polszczyźnie, bo straciłaby żywy pomost językowy, jaki ją łączył kie-
dyś z wygasłymi plemionami słowiańskimi nad Łabą. Najlepszym dowodem, 
jak bardzo nauka polska docenia badania nad kaszubszczyzną, jest choćby sam 
fakt wydania Słownika przez Polską Akademię Nauk i Gdańskie Towarzystwo 
Naukowe. Jeśli my, Kaszubi, sami nie będziemy piastowali swej mowy, to kto 
ją będzie piastował?! Jeśli my jej nie zachowamy, to kto ją zachowa?! Jeśli my 
przestaniemy nią mówić, to kto nią będzie mówił?!26 

Trudno chyba o lepszy hymn pochwalny na cześć kaszubszczyzny. Gdybyśmy 
umieli udźwignąć to bogactwo dziedzictwa choćby w części…

Mając na uwadze ten niezwykły testament duchowy, pozostawiony przez ks. 
Sychtę potomnym, sierakowicki Zarząd oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
od maja 2011 roku starał się o ustawienie w centrum Sierakowic, przy kościele św. 
Marcina (w którym przecież ks. Sychta odprawił swoją mszę prymicyjną), pomnika 
przedstawiającego wybitnego rodaka. Do przygotowań, oprócz Zarządu ZKP, włączył 
się czynnie Wójt Tadeusz Kobiela, artysta plastyk Jarosław Wójcik27 – wykonawca, 

26   Słowa wypowiedziane przez ks. dr. B. Sychtę podczas wręczania medalu wybitego na jego cześć 
przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z okazji zakończenia prac związanych z wydaniem ostatniego 
z tomów Słownika gwar kaszubskich.

27   Jarosław Wójcik, mieszkaniec Sierakowic, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor 
wielu pomników i rzeźb z brązu, szkła i granitu. Zaprojektował w 1999 roku ołtarz papieski w Pelplinie, 
którego dekoracja w formie sieci oraz stół ołtarzowy zostały przeniesione do Sierakowic.
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fundatorzy pomnika oraz proboszcz parafii ks. kanonik Bronisław Dawicki. W tym 
miejscu trzeba podkreślić, iż idea posadowienia pomnika od samego początku była 
inicjatywą przyszłych fundatorów, tj. braci Tadeusza i Andrzeja Bigusów.

Pomnik przedstawiający ks. B. Sychtę został wykonany z brązu i posadowiony na 
granitowym cokole. Jego łączna wysokość to około 2 m. Twórca pomnika, Jarosław 
Wójcik, podał taki opis ideowy dzieła: Rzeźba przedstawia Ks. Bernarda Sychtę 
siedzącego na cokole w momencie wybierania ramy do swoich grafik. Dwie z nich 
stoją oparte o granitowy cokół. Na cokole leżą notesy symbolizujące słowniki Jego 
autorstwa. Ramę, którą ks. Sychta trzyma w dłoniach, ozdabia dyskretny kaszubski 
ornament. Widoczna w świetle ramy postać ks. Bernarda to symbol nieustannej go-
towości do drobiazgowego oglądania i badania świata (kadrowanie). Dodatkowym 
efektem, na który liczy autor pomnika, jest możliwość spotkania się spojrzeń w ramie 
do obrazu przechodnia mijającego pomnik oraz ks. Sychty. To tak, jakby widz stał się 
na chwilę przedmiotem Jego zainteresowania.

108. rocznica urodzin Księdza Sychty (2015 r.)

Nie udało się sfinalizować posadowienia pomnika ks. Sychty w żadną z ważnych czy 
tzw. okrągłych rocznic. Sprawy organizacyjne tak się potoczyły, że uroczystość została 
zaplanowana na 6 czerwca 2015 roku, tj. w 108. lat po urodzeniu wielkiego rodaka. 

Działania związane z przygotowaniami do posadowienia pomnika tradycyjnie 
już rozpoczęto w Puzdrowie – bo tam się wszystko zaczęło. Puzdrowska placówka 
przywitała gości 21 marca 2015 r., w dniu urodzin swojego patrona. Tu dokonano 
inauguracji cyklu wydarzeń kulturalnych w Gminie Sierakowice, mających na celu 
uczczenie wybitnego kapłana, etnografa, językoznawcy, dramaturga, malarza i poety, 
zasłużonego dla Kaszub i Kociewia. 

Do zebranych pięknie mówił włodarz Gminy – wójt Tadeusz Kobiela: Bernard 
Sychta – człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach, piewca kaszubszczyzny, 
skromny, ale wielki sercem i duchem, pokazywał piękno kaszubskiego języka i kultury. 
Każde środowisko, każda społeczność poszukuje autorytetów w swojej historii bliższej 
lub dalszej. I tak się dzieje także tutaj: w naszej gminie, na Kaszubach, na Pomorzu. 
Mieliśmy to szczęście, że tu się urodził, pracował i tworzył wybitny nie tylko kapłan, 
ale także artysta, malarz, pisarz, poeta. Można powiedzieć, że był to Leonardo da Vinci 
naszej gminy i Kaszub. Nieżyjący już prof. Brunon Synak twierdził, że dziedzictwo 
ks. Bernarda Sychty było jednym z głównych przyczynków do tego, iż język kaszubski 
został uznany w Polsce jako jedyny język regionalny. 

Znowu na wysokości zadania stanęli uczniowie i nauczyciele szkoły w Puzdrowie 
(imię tak zacnego człowieka – tytana pracy – mobilizuje do nieustannych wysiłków), 
prezentując przed zebranymi gośćmi program artystyczny ukazujący najważniejsze 
momenty z życia patrona. Ponadto na gości czekała wystawa tematyczna „Człowiek 
Bożych talentów” oraz zebrane pieczołowicie od różnych właścicieli obrazy nama-
lowane przez autora Słownika gwar kaszubskich.  



Referaty polskojęzyczne   353

Ponownie pojawiły się wiązanki kwiatów pod obeliskiem przy rodzinnym domu 
Sychtów. Składali je nie tylko mieszkańcy Puzdrowa czy gminy Sierakowice, ale 
także delegacje szkół i instytucji noszących imię ks. Bernarda Sychty, przedstawi-
ciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, samorządowcy, rodzina księdza, jak też 
fundatorzy pomnika. 

Na zakończenie uroczystości uczestnikom wyświetlono film z zarejestrowanym 
spektaklem Dzéwczã i miedza (z roku 1992) w wykonaniu Kaszubskiego Zespołu 
Teatralnego „Bina” z Sierakowic. 

Ogólnokaszubski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości ks. B. Sychty

Na 13 maja 2015 zaplanowano przeprowadzenie ogólnokaszubskiego Konkursu wie-
dzowego związanego z ks. B. Sychtą, ogłoszonego z okazji posadowienia pomnika 
tego wybitnego Kaszuby w Sierakowicach. Konkurs ten, jak i 3 inne, zostały ogłoszone 
przez Wójta Gminy Sierakowice, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddzial Sierako-
wice i Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach. Współorganizatorami były też: 
Szkoła Podstawowa im. F. Ceynowy w Sierakowicach, Zespół Szkół w Gowidlinie 
oraz Szkoła Podstawowa w Mojuszu.

 Celem Konkursu było popularyzowanie wiedzy o wybitnym działaczu i twórcy 
kaszubskim Bernardzie Sychcie. Konkurs przeznaczono dla uczniów wszystkich ty-
pów szkół: podstawowej (klasy IV–VI), gimnazjum i ponadgimnazjalnej (dla każdej 
kategorii wiekowej odrębnie). Zmagania odbyły się w formie testu indywidualnego 
(w klasyfikacji zespołowej liczono sumę punktów zdobytych przez 2 uczniów nale-
żących do zespołu). Każda szkoła miała prawo zgłosić jeden dwuosobowy zespół.

Konkurs odbył się 13 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej im. F. Ceynowy 
w Sierakowicach. Uczestników obowiązywała znajomość biografii ks. Sychty, napi-
sanej przez Jana Walkusza pt. „Piastun słowa. Ks. Bernard Sychta” i hasła poświęcone 
Księdzu w bedekerach kaszubskich.

Na zaproszenie organizatorów do udziału w Konkursie odpowiedziało w sumie 
62 uczniów: 32 osoby w kategorii klas IV–VI szkół podstawowych, 18 osób w gru-
pie gimnazjalistów i 12 osób w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy 
reprezentowali powiaty: kartuski, kościerski, bytowski i wejherowski. Pisanie testu 
trwało 60 minut, po czym uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek, otrzymali 
pamiątkowe dyplomy za udział, a także każdy z nich kaszubską książkę. Na wyniki 
Konkursu należało poczekać do dnia 6 czerwca, kiedy to z okazji odsłonięcia pomnika 
Ks. Sychty odbyło się też oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom.

Konferencja naukowa poświęcona ks. Sychcie  
– II Seminarium Kaszubskie w Sierakowicach

Posadowienie pomnika ks. dr. B. Sychty w Sierakowicach wywołało lawinę około-
towarzyszących mu działań. Jedną z wielu inicjatyw była organizacja II Seminarium 
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Kaszubskiego w Sierakowicach poświęconego pamięci ks. dr. Bernarda Sychty. Or-
ganizatorami tego przedsięwzięcia byli: Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela 
oraz doktorantka Studiów Filologicznych UG Aneta Kulwikowska. 

W dniu odsłonięcia pomnika, 6 czerwca 2015 r., w sali obrad sierakowickiego 
Urzędu Gminy zebrali się miłośnicy wiedzy, by posłuchać ciekawych referatów 
przygotowanych głównie przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego na tematy 
związane z ks. Sychtą. Prof. Ewa Rogowska-Cybulska i prof. Marek Cybulski mówili 
o etymologiach ludowych kaszubskich toponimów w podaniu o wojnie trzynastolet-
niej ks. B. Sychty. Ciekawy referat na temat przysłów notowanych przez ks. Sychtę 
w 7-tomowym Słowniku gwar kaszubskich wygłosiła dr Justyna Pomierska specjali-
zująca się w paremiologicznej tematyce. Opracowanie dotyczące emocjonalizmów 
w „Słowniku gwar kaszubskich” zaprezentowały: dr Małgorzata Klinkosz i mgr Pia 
Šlogar. O wykorzystaniu frazeologizmów ze Słownika Sychty w przekładach tekstów 
literackich na j. kaszubski (głównie na podstawie kaszubskojęzycznej wersji „Pana Ta-
deusza”) napisała dr Hanna Makurat. Sierakowiczanin – ks. dr Wojciech Klawikowski 
mówił o ks. Sychcie jako kapłanie i duszpasterzu. Oracje śpiewane z dramatu Hanka 
sã żeni wyczerpująco przedstawił i omówił dr Sławomir Bronk. Był nawet referat 
dotyczący tematyki logopedycznej w „Słowniku gwar kaszubskich”, przygotowany 
przez organizatorkę seminarium – Anetę Kulwikowską.

W trakcie seminarium można było zakupić drugie wydanie biografii Ks. Sychty 
„Piastun słowa”, zaopatrzyć się w numer specjalny „Wiadomosci Sierakowickich” 
poświęcony w całości ks. Sychcie, porozmawiać z przedstawicielami rodziny Księdza, 
wymienić poglądy na temat usłyszanych referatów. Tak przygotowani do uroczystości 
słuchacze udali się w stronę kościoła p.w. św. Marcina, by uczestniczyć we mszy 
świętej i odsłonięciu pomnika ks. B. Sychty.

Odsłonięcie pomnika ks. Bernarda Sychty w Sierakowicach

Uroczyste odsłonięcie pomnika w dniu 6 czerwca 2015 roku było finałem wielu 
przedsięwzięć, które towarzyszyły przygotowaniom do tego ważnego wydarzenia. Na 
uroczystość zjechało się bardzo wielu gości z różnych zakątków Kaszub i nie tylko. 
Odlew przedstawiający jednego z bardziej zasłużonych Kaszubów został zamonto-
wany na docelowym miejscu już 27 maja i od razu wzbudził wśród przechodniów 
niemałe zainteresowanie.

Uroczystość odsłonięcia pomnika została poprzedzona mszą świętą przy Ołtarzu 
Papieskim, sprawowaną w intencji ks. B. Sychty przez biskupa diecezjalnego Ry-
szarda Kasynę. Potem uczestnicy eucharystii przemaszerowali pod pomnik, gdzie 
nastąpiło jego oficjalne odsłonięcie. Do zebranych skierował kilka słów proboszcz 
parafii B. Dawicki28. Ważne słowa o pelplińskim uczonym i leksykografie padły też 

28   Ks. B. Dawicki mówił: Cieszę się, że pośród nas będzie odtąd obecny wielki Syn tej ziemi, ks. 
Bernard Sychta, którego ja, pewnie jako jeden z nielicznych, pamiętam z czasów pelplińskich, kiedy 
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z ust biskupa Ryszarda Kasyny29. Ksiądz profesor Jan Perszon wygłosił do zebranych 
mowę przybliżającą postać i dorobek ks. Sychty. W imieniu fundatorów pomnika głos 
zabrał Tadeusz Bigus, który skupił się na prywatnych wspomnieniach (sąsiedztwo 
ziem należących do gospodarstwa Bigusów i Sychtów), ale też zaapelował do spad-
kobierczyni praw autorskich o przyzwolenie na wznowienie dzieł ks. Sychty, w tym 
szczególnie Słownika gwar kaszubskich.

Pomnik ks. B. Sychty ufundowany przez T. i A. Bigusów

z kolegami – Kaszubami bywałem u niego. Dziś, gdy rozmyślałem o ks. Sychcie, przyszły mi na myśl 
słowa, które umieściła w swojej książce pt. „Przemija postać świata” Hanna Malewska, która napisała: 
„Jak piękny jest człowiek wtedy, kiedy jest człowiekiem”. Takim w mojej pamięci zawsze był, jest i po-
zostanie ks. Bernard Sychta, nie tylko wielki naukowiec, ale przy tym niesamowicie skromny człowiek, 
świadom swojej wielkości, ale pełen pokory i wewnętrznej dobroci. Chciałbym, aby jego pomnik był dla 
nas nie tylko przypomnieniem tego, co stworzył, ale żeby był dla nas wzorem, jak można być wielkim 
i świadomym swej wielkości, a zarazem pięknym i pokornym człowiekiem.

29   Biskup R. Kasyna mówił m.in. tak: Ks. Bernard Sychta był człowiekiem o ogromnej kulturze by-
cia, skromnym, niezabiegającym o tanią popularność, której zresztą nie potrzebował. Dziś pragniemy go 
uhonorować poprzez pomnik, który tu, w Sierakowicach, będzie nam go przypominał, ale to sam Sychta 
swoimi dokonaniami wystawił sobie pomnik trwalszy od spiżu.
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Konkursy ogólnokaszubskie związane tematycznie z ks. B. Sychtą (2015 r.) 

Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika ks. dr. B. Sychty w Sierakowicach, w dniu 
6 czerwca 2015 roku, zgromadzeni wysłuchali słów ks. prof. Jana Perszona na temat 
wielkiego Kaszuby, jakim był nasz rodak wywodzący się z Puzdrowa. Były one na 
tyle ważne, że warto przytoczyć spore jego fragmenty: 

Każde pokolenie stawia pomniki ludziom/sprawom/bogom, których uważa 
za kwintesencję/puentę swoich ideałów, dążeń, aspiracji; idei, które w pewien 
sposób wyznaczają kierunek życia danej społeczności. Nie jest zatem przy-
padkiem, że wkrótce po chrzcie księcia Piastów Mieszka I kraj nasz zapełniał 
się świątyniami stawianymi nowemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, dedyko-
wanymi Jego Matce Maryi i Jego świętym. Ludzie bogaci i prości kmiecie 
nie byli w stanie egzystować w duchowej pustce, powstałej po porzuceniu 
starych bóstw słowiańskich. Więc stawiali przydrożne kapliczki, świątki, Boże 
Męki – by ten, który jeden jest Święty, był „pod ręką”, a życie i śmierć, praca 
i miłość, zostały włączone w świat miłości i mocy Bożej. Każdy czas ma 
swoich „patronów”: dlatego przed stu laty Prusy stawiały dla nas monumenty 
cesarstwa i wiktorii nad Francuzami 1870/1871; dlatego odrodzona cudem 
z woli Opatrzności II Rzeczpospolita zaroiła się od pomników Powstańców 
i Wojaków, przy których odbywały się uroczystości 3 Maja. A gdy przyszła 
do nas Armia Czerwona, „wyzwoliciele” narzucili nam nową wiarę bez Boga, 
a wraz z nią swoich świętych. Zachodnia cywilizacja, niegdyś chrześcijańska, 
w czasie swej świetności budowała gotyckie katedry; rozumiała bowiem, że 
państwo ludzi tylko wtedy rozkwita i swych obywateli wiedzie ku szczęściu, 
gdy żyje na chwałę Boga w Trójcy Jedynego. Gdy w miejsce katedr wznosi się 
ku chwale bożka pieniądza pozłacane wieżowce – siedziby banków, a dawne 
świątynie obraca w lokale rozrywkowe lub muzea, to coś znaczy! Nie dziw, że 
w tym nowym, wspaniałym świecie nie ma już miejsca dla człowieka słabego, 
nienarodzonego, bezbronnego staruszka i dla normalnej rodziny. 

Wa sostrë i bracô, stôwiôta dzys na pòczestnym môlu pòmnik dobrégò, mą-
drégò i pòkórnégò ksãdza Bernarda Sëchtë; bò òn je krwią z naji krwi i gnôtã 
z najégò gnôta; òn w swòjim cëchim, i robòtnym żëcym béł swiôdkã prôwdë, że 
człowiek dopiérze tej je wiôldżi, czej je sparłãczony z Bògã; òn terô z nieba na 
nas zdrzi, i so pewno mësli: cëż òni tam w tëch mòjich Serakòjcach wëprôwia-
ją! Lepi żebë sã wzãlë za nôùkã kaszëbiznë, żebë głãbi wmikelë w krëjamnotë 
swiãti wiarë, żebë so nie delë òdebrac bùsznégò miona Kaszëbów, ò co jem całé 
żëcé całim sercã dulcził. Jo, dobrze, że òn tu stoji: mòżemë sã òd niegò ùczëc 
mądrégò żëcégò; napełnionégò codniową mòdlëtwą i bëlną robòtą, służbą Bògù 
– a w Nim (z Bòską pòmòcą) lëdzóm, naji Môłi Kaszëbsczi Òjczëznie, Pòlsce 
i dzysészémù swiatu. Dobrze je wzerac na piãknëch lëdzy: bò tej człowiek chce 
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rosc, piãkno żëc, kòżdi dzéń przeżëc brzadno, dozdrzelëwac do swiãtoscë. Niech 
to wszëtkò, czegò patrón ks. Bernard Sëchta nas ùczi, z Bòską pòmòcą sã w nas, 
a òsoblëwie w młodim pòkòlenim, zjiscy. Amen.

Uczestniczący w uroczystości przemaszerowali przy skocznych dźwiękach muzyki 
granej przez orkiestrę dętą do amfiteatru, gdzie ks. Perszon wygłosił kolejne słowa 
poświęcone ks. Sychcie i jego dorobkowi pt. Ks. dr B. Sychta – pokorna wielkość 
(skrót wystąpienia).

Ks. Bernard Sychta to twórca sztuk teatralnych (pierwsza trzyaktówka „Szop-
ka kaszubska” 1925 r. w Wejherowie, 1932 „Gwiôzdka ze Gduńska”; 1937 
„Hanka sã żeni”; „Dzéwczã i miedza”, „Wesele kociewskie”, dramaty hi-
storyczne: „Spiącé wòjskò” (1936), „Bùdzta spiącëch”, „Òstatnô gwiôzdka 
Mestwina”, „Przebudzenie”), malarz, karykaturzysta, przede wszystkim jed-
nak samodzielny autor pomnikowego siedmiotomowego „Słownika Gwar 
Kaszubskich na tle kultury ludowej” i drugiego „Słownictwo kociewskie na 
tle kultury ludowej” oraz wiersze, kolędy, pieśni religijne w tym „Pieśń do św. 
Marcina” dla Sierakowic. Skąd on to ma? Dlaczego się tak wielkich rzeczy 
podjął? Zapewne doszły tu do głosu następujące racje: 

1) Przekonanie, pewność, że to, co własne, swojskie, rodzinne, Ojcowi-
zna – jest najpiękniejszym, największym skarbem – wiara i mowa, zwyczaje 
rodzime. W rozpowszechnionej jak zaraza mentalności relatywistycznej (Allan 
Bloom, „Zamknięty umysł”) panuje dogmat „wszystkie poglądy, sposoby ży-
cia, religie, kultury – są równie dobre i równie złe”. Więc nie wypada żadnej 
uważać za słuszną, najlepszą, jedyną. Bo „każdy ma swoją prawdę” i najwyż-
szą cnotą nie jest pytanie o prawdę i dobro, ale rezygnacja z wartościowania 
(prawda, fałsz, dobro, zło); w efekcie dziś obowiązuje ślepa, generalna „akcep-
tacja” wszelkich odmienności. Tyrania relatywizmu uniemożliwia jakąkolwiek 
kulturę; ta bowiem musi pytać o racje, argumenty, szukać tego co prawdziwe, 
dobre i dlatego moralnie zobowiązujące. Inkwizytorzy zapytali św. Joannę Dark, 
schwytaną jako przywódczyni antyangielskiego powstania Francuzów: „Czyż 
Bóg nie kocha tak samo Francuzów jak Anglików? Tak, Bóg kocha Anglików, 
ale w Anglii”. Ks. Sychta wiedział, że jego ojczysty język i kultura domowa są 
najlepsze, jedyne, nieporównywalne z niczym na Bożym świecie!  

2) Miłość do ojcowizny jest zgodna z wolą Bożą; Syn Boży stał się czło-
wiekiem w bardzo konkretnej kulturze: żydowskiej, rolniczej, w języku aramej-
skim, dialekcie galilejskim; klimat, ziemia, styl życia, pieśni, tradycje rodzinne, 
szabat, synagoga, praca na roli i w warsztacie: Odkupiciel nie jest „znikąd”, On 
wziął naturę ludzką w całym jej lokalnym, konkretnym bogactwie, by odkupić 
całą ludzkość. Patriotyzm, czyli mądra i ofiarna miłość do Ojczyzny, jest więc 
konsekwencją tajemnicy Wcielenia Chrystusa. 
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3) Nie można „kochać ludzkości”; nie da się „kochać” 50 milionowe-
go narodu, ani nawet całej społeczności Sierakowic, czy choćby Puzdrowa! 
Trzeba zaczynać od tych kilku osób, które Bóg mi dał do kochania. Innymi 
słowy: istnieje porządek miłości czyli ordo caritatis: małżeństwo, rodzina, 
sąsiedztwo. Lokalna wspólnota – Kaszuby – Polska – Europa - świat. Wła-
śnie takiego porządku miłowania uczy nas wielki – i jednocześnie taki cichy 
i skromny – parafianin z Sierakowic. Obyśmy zatem na postawieniu Mu po-
mnika nie poprzestali.

Pón Bóg nas stwòrził Kaszëbama; bez to – tak jak ks. prałat Bernard Sëch-
ta – chcemë Mù służëc na Kaszëbach i dlô Kaszëb. A reszta przińdze za tim.

Tak podbudowani słuchacze mogli już teraz się skupić na obserwowaniu gali 
wręczania nagród laureatom czterech konkursów ogłoszonych w związku z posa-
dowieniem pomnika ks. B. Sychty w Sierakowicach. Wszyscy laureaci pierwszych  
3 miejsc otrzymali jako nagrody znaczne sumy pieniężne i upominki rzeczowe ufun-
dowane przez Wójta Gminy.

W konkursie wiedzy o życiu i twórczości ks. Sychty wręczono nagrody następującym 
laureatom:
kategoria szkoły podstawowe 
I miejsce Kinga Sychta i Konrad Łagoda 
II miejsce Beata Ptach i Julian Pryczkowski 
III miejsce Aleksandra Sikora i Karolina Szulist
kategoria gimnazjaliści 
I miejsce Julia Kobiela i Kamila Sychta 
II miejsce Natalia Neubauer i Dominik Ropela 
III miejsce Weronika Plichta i Oliwia Ostrowska
kategoria szkoły ponadgimnazjalne 
I miejsce Łucja Kuczkowska i Sylwia Krefft 
II miejsce Karolina Szczypior i Magdalena Cichosz 
III miejsce Marcin Cichosz i Sylwester Kręcki

W Konkursie na prezentację multimedialną laureatami zostali:
kategoria szkoły podstawowe 
I miejsce Anna Sildatk 
II miejsce Konrad Łagoda 
III miejsce Weronika Kotłowska i Arkadiusz Klawikowski
kategoria gimnazjaliści 
I miejsce Dominik Ropela 
II miejsce Weronika Wróblewska 
III miejsce Daniel Joskowski



Referaty polskojęzyczne   359

W Konkursie fotograficznym „Szlakiem ks. dr. B. Sychty po Kaszubach i Kociewiu” 
laury zdobyli:
kategoria gimnazjaliści 
I miejsce Paulina Miotk 
II miejsce Martyna Choszcz 
III miejsce Patrycja Król
kategoria szkoły ponadgimnazjalne 
I miejsce Aneta Ruszkowska
kategoria dorośli 
I miejsce Beata Sildatk
nagroda specjalna 
Julia Spręga

W Konkursie plastycznym laureatami zostali:
w grupie uczniów klas I-III – temat pracy zainspirowany bajkami, powiastkami ze 
słownika Sychty
I miejsce Mateusz Formela 
II miejsce Melania Ostrowska 
III miejsce Kacper Klebba
w grupie uczniów klas IV-VI – temat „Ks. B. Sychta przy pracy” 
I miejsce Konrad Łagoda 
II miejsce Paweł Patok 
III miejsce Weronika Kotłowska
w grupie uczniów klas gimnazjalnych - temat „Karykatury znanych osobistości 
z Kaszub”
I miejsce Zuzanna Teclaf 
II miejsce Alicja Szreder 
III miejsce Patrycja Stankowska

Numer specjalny „Wiadomości Sierakowickich”

Tak jak młodzież Szkoły Podstawowej w Puzdrowie zawsze wiernie prezentowa-
ła dorobek swego patrona we wszystkich ważnych momentach, tak też nie mniej 
skwapliwie wszystkie działania rejestrowała Redakcja miesięcznika „Wiadomości 
Sierakowickie”. Na zakończenie działań związanych z posadowieniem pomnika ks. 
dr. Bernarda Sychty w Sierakowicach został przygotowany kolejny numer specjalny 
gazety, poświęcony w całości wybitnemu Synowi Ziemi Sierakowickiej – księdzu 
Bernardowi Sychcie. 

W ten sposób i na wszystkie inne przedstawione w niniejszym tekście starali 
się uczcić swego wybitnego Rodaka – ks. dr. Bernarda Sychtę - mieszkańcy Gminy 
Sierakowice.



Eugeniusz Pryczkowski

Kult Królowej Kaszub w Kanadzie i USA

Matka Boża Sianowska otrzymuje także cześć wśród Kaszubów za oceanem, szcze-
gólnie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W 1968 r. ukazał się w Barry’s Bay 
powielany folder literacki, w którym opublikowano m.in. wiersz ks. Franciszka 
Gruczy „Piesniô do Swiónowsczi Panienczi”1. Druk ten miał związek z koronacją 
figury w 1966 r.

W 1979 r. w kanadyjskim Wilnie zawieszono obraz Matki Bożej Sianowskiej. Była 
to obramowana fotografia cudownej figury, którą przygotowała hafciarka Jadwiga 
Chruścicka z Toronto pochodząca z Chwaszczyna z rodziny Freibergów. Przywiozła 
go na obóz harcerski do tak zwanej Katedry pod Sosnami (ang. Chapel in the Pines), 
gdzie latem odprawiano msze dla polskiej młodzieży harcerskiej. Gościem obozu był 
ks. Zbigniew Kulwikowski, wieloletni proboszcz w Żelistrzewie, który wraz z miej-
scowym proboszczem, ks. dr. Stanisławem Kądziołką odprawił tam mszę świętą. Po 
uroczystości i pobłogosławieniu wiernych obrazem, zawieszono go w lewej nawie 
kościoła w Wilnie2. Ks. Z. Kulwikowski był w Kanadzie wśród Kaszubów dwukrotnie. 
Głosił po kaszubsku kazania o Matce Bożej Sianowskiej. Po raz pierwszy przebywał tam 
wspólnie z zasłużonym kapłanem kaszubskim, ks. Bolesławem Lewińskim z Karwi3. 
W tym czasie z Kaszubami za oceanem korespondował wuj księdza B. Lewińskiego, 
wybitny pisarz kaszubski, ks. dr Bernard Sychta. W jednym z listów napisał: Jestem 
zachwycony Wami, że nie straciliście swej świadomości narodowej, mimo że jesteście 
już czwartym, a nawet piątym pokoleniem Kaszubów w Kanadzie. Niech was Pan Bóg za 
przyczyną Matki Bożej Sianowskiej, którą tak bardzo kochacie, ma w najczulszej opiece4. 

Animatorem wielu z tych kontaktów byli Paweł Brzeski z Ottawy i Bronisław 
Socha-Borzestowski z Londynu. Pierwszy pochodził z Mściszewic, drugi z Kartuz. 
Kult MB Sianowskiej był im znany z dzieciństwa. W zbiorze wierszy o Kaszubach 
z Kanady Roman Małańczak na stronie redakcyjnej umieścił wizerunek Królowej 
Kaszub, dziękował też B. Sosze-Borzestowskiemu za pomoc w redakcji książki5. 

1   „Pomerania” 1968, nr 5, s. 58. Także: J. Drzeżdżon, Piętno Smętka, Gdańsk 1973, s. 86.
2   W. Szulist, Maryjne sanktuarium w Sianowie, „Norda”, nr 3/1996. Także: Informacja od ks. Zbig- 

niewa Kulwikowskiego, 3.07.2015r. Obecnie nie ma tam tego obrazu. Nie wiadomo, co się z nim stało.
3   Informacja od ks. Z. Kulwikowskiego z Żelistrzewa, 14.08.2013.
4   J. Borzyszkowski, O Kaszubach w Kanadzie, Gdańsk – Elbląg 2004, s. 109.
5   R. Małańczak, Kaszuby, Ontario w poszumie borów i odplusku fal, Toronto, 1990.
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Więzi z Kaszubami z Kanady znacznie się ożywiły w pierwszej dekadzie XXI 
wieku. Liczne tego ślady pozostają w mediach, prasie oraz na fotografiach, a także 
w Księdze łask i cudów znajdującej się w Sianowie od 2003 r. Dokonano tam kilku 
wpisów świadczących o rozwijającym się kulcie za oceanem. Jeden z nich zamieszczo-
no 12 maja 2004 r. Jest w nim mowa o czci oddawanej Królowej Kaszub w wileńskim 
kościele6. Wpisu dokonał ks. Richard Philiposki, amerykański duchowny polskiego 
pochodzenia. Po raz pierwszy był prywatnie w Sianowie rok wcześniej. Wówczas 
postanowił zorganizować pielgrzymkę do sanktuarium. Wzięły w niej udział 74 osoby. 
Wśród nich byli dwaj księża o kaszubskich korzeniach Chris Shalla i John Burchat 
z Kanadyjskich Kaszub. Po pielgrzymce ks. R. Philiposki zlecił rzeźbiarzowi Pawłowi 
Dumce z Nowej Szkocji w USA wykonać replikę MB Sianowskiej. Poświęcono ją 
w ostatnią niedzielę sierpnia 2004 r.7.

Na początku maja 2007 r. na pomorskie Kaszuby przybyli David Shulist8 – lider 
Kaszubów w Kanadzie i jego zastępca Edd Chippior (Szczypior). Sanktuarium Kró-
lowej Kaszub wywarło na obu duże wrażenie. Uznali oni, że od tej chwili Sianowo 
za każdym razem powinno być na trasie grup Kaszubów z Kanady odwiedzających 
krainę przodków9. Również na festynach o nazwie „Kashub Day” odbywających  

6   Wpis ten brzmi następująco: Blessed Mother! We Canadians of Polish and Kashub heritage ask 
You to bless our parishes, families, and young people. We will have a shrine to venerate You in our church 
in Wilno. Ontario. Canada. Blessed Mother please grant healing and strength as God wishes. 12.05.2004. 
(Matko Boska! My Kanadyjczycy polskiego i kaszubskiego dziedzictwa prosimy Cię o błogosławieńst-
wo dla naszych parafii, rodzin i młodzieży. Chcemy zbudować też sanktuarium, w którym będziemy 
Cię czcić w naszym kościele, w Wilnie – Ontario – Kanada. Matko Boża, daj nam środki i siły, jeśli taka 
jest wola Boża). Wpis jest dziełem pielgrzymów z Kaszub Kanadyjskich, którzy w dniach od 5 do 18 
maja zwiedzali Polskę i Litwę. Przewodził im kapłan polskiego pochodzenia ks. Richard Philiposki. Zob. 
także: J. Borzyszkowski, O Kaszubach..., dz. cyt., s. 620.

7   Zob.: List ks. R. Philiposki do autora, w którym napisał m.in.: On the last Sunday of August, 2004,  
he came with his family and brought the statue that was blessed at the 10:00 am Mass in St. Mary’s 
Church. It was also a celebration of twenty five years of priesthood and a farewell as I was being trans-
ferred back to the United States. The choir sang a special hymn to Our Lady Queen of Kashubs and all the 
neighboring priests of Kashub heritage were present for the celebration. (W ostatnią niedzielę sierpnia 
2004 on [Paweł Dumka-EP] przybył z rodziną i przywiózł statuę, którą poświęciliśmy o godz. 10 na mszy 
w kościele Maryi Panny. To była również uroczystość 25-lecia mego kapłaństwa i moje pożegnanie, gdyż 
zostałem z powrotem przeniesiony do USA. Chór śpiewał specjalny hymn do Królowej Kaszub. Byli też 
obecni wszyscy księża sąsiednich kaszubskich parafii.)

8   David Shulist ur. się 14 października 1951 r. w Renfrew jako potomek kaszubskich emigrantów. 
Wychował się w kanadyjskim Wilnie, gdzie mieszka do dziś. Posługuje się nadal językiem kaszubskim. 
Jest wybitnym entuzjastą kaszubszczyzny. Przez wiele lat przewodził organizacji Wilno Heritage Society 
z siedzibą w Wilnie. Był także burmistrzem kaszubskiej gminy Barry’s Bay. Od 2008 r. – roku obchodów 
150-lecia kaszubskiej emigracji – jest główną postacią zaangażowaną we wzmacnianie mostu przyjaźni 
między Kaszubami z Polski i Kanady. Za zasługi na polu kaszubszczyzny otrzymał m. in. Medal Stolema 
oraz Medal Senatu RP.

9   Film dokumentalny „Kaszubi w Kanadzie”, real. E. Pryczkowski, 2008. Tekst był wypowiedziany 
w języku angielskim. D. Shulist posługuje się także językiem kaszubskim. W tłumaczeniu jego wypowiedź 
brzmi następująco: Uważam, że to jest szczególne miejsce dla nas wszystkich. Przecież tu również jest 
nasza Królowa Kaszub. Każdy powinien tu przybywać, nawiedzać Ją, modlić się. To wszystko pięknie się 
wiąże z naszym kościołem, w Kanadzie, w którym także mamy kopię figury naszej Mateńki (…).
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się w pierwszą sobotę maja w Wilnie od tego czasu zaczęto akcentować przywią-
zanie do kultu Królowej Kaszub10.

Już w kwietniu 2008 r. D. Shulist przybył ponownie do Sianowa wraz z dwudzie-
stoosobową grupą. Rok później goście z Kanady w podobnej liczbie uczestniczyli 
w święcie Bożego Ciała11. W podziękowaniu za ich obecność kustosz sanktuarium ks. 
Eugeniusz Grzędzicki wręczył D. Shulistowi i ks. Mervinowi Coulasowi (Kulasowi), 
który wziął udział w koncelebrze i odczytał ewangelię w języku angielskim, obrazy 
z madonną sianowską. Obecnie w Kanadzie takie obrazy są w trzech kościołach 
i trzech szkołach (Round Lake, Barry’s Bay i Wilno)12, skansenie i w domach prywat-
nych mieszkańców Wilna i okolic, np. w domach Stanleya Trebinskie (Trzebiński), 
Barbary i Lawrence Biskup czy Evelyn Norlock (Narloch). Pojedyncze obrazy są 
w kaszubskich domach w Toronto, Ottawie i innych miastach13. Obraz MB Sianow-
skiej jest także w centralnym miejscu skansenu dziedzictwa kaszubskiego w Wilnie. 
Namalowała go Eva Kaczkowski jesienią 2009 r.14.

Na uroczystej mszy z okazji 150-tej rocznicy pierwszego osadnictwa Kaszubów 
w Kanadzie, która odbyła się 3 sierpnia 2008 r. procesyjnie wniesiono replikę madonny 
sianowskiej na ołtarz główny kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wilnie. 
Pod koniec uroczystości wygłoszono prelekcję o Królowej Kaszub oraz rozdano kil-
kadziesiąt ulotek z jej wizerunkiem15. Okolicznościowy informator o obchodach na 
pierwszej stronie zawierał zdjęcie cudownej figury. Ponadto zachwyt wzbudził chór 
polonijny z Hamilton o nazwie „Lëdowȏ Nóta”, który na obchodach 2 sierpnia za-
śpiewał kilka tradycyjnych piosenek kaszubskich oraz nowy utwór o tytule „Mòdłów 

10   David Martin Shulist, Kaszubi w Kanadzie oraz Kaszubi w Europie. Remus jest wśród nas, „Fo-
rum Pomorskie”, ss. 52-54.

11   To je téż nasza Królewô, nasza Matinka, më sã do Ni wiedno chãtno mòdlimë – wyznawali goście 
z Kanady. Jô sztërdzescë lat nie gôdôł pò kaszëbskù – nie krył wzruszenia John Glofcheski (Główczew-
ski), wychowany na Kaszubach ontaryjskich, od wielu lat zamieszkały w pięciomilionowym Toron-
to. John bez problemu nawiązywał dialog z mieszkańcami Sianowa, którzy zszokowani nieco sytuacją 
niepotrzebnie używali polskiego utrudniając jedynie percepcję rozmówcy, władającego zresztą kilkoma 
innymi językami. Wśród nich jednak najmilszy jest mu właśnie kaszubski, bo przywołuje najpiękniejsze 
wspomnienia z dzieciństwa. Z kolei David Shulist mówił w Sianowie: Tam je mòja òjczëzna, ale tu je 
mòje serce. 

12   Zob.: D. Shulist, Group of Canadian (&American) Kashubs Discover roots in the Homeland, 
„News from the Wilno Heritage Society & Polish Kashub Heritage Museum”, Fall/Winter 2010, Volume 
9 Number 2, s. 4. W piśmie podano: We also went to special masses for the Canadian Kashubs at Lipusz 
and Sianowo. The parish priest at Sianowo donated pictures of Our Lady of Sianowo, Queen of Kashubs, 
for St. Mary’s School in Wilno, St. Casimir’s in Round Lake and St. John Bosco in Barry’s Bay.

13   Informacja od D. Shulista z Wilna, Kanada.
14   Informacja od Davida Shulista z Wilna w Kanadzie, który ponadto napisał: The  picture of Our 

Lady of Sianowo was  painted by a Polish lady who loves the  Kashub people and  culture. Her name is 
Eva Kaczkowski. Zob.: News notes, „News from the Wilno Heritage Society & Polish Kashub Heritage 
Museum”, Fall/Winter 2010, Volume 8 Number 2, s. 27.

15   Zob.: A. Jabłoński, Wiedno Kaszëbë, „Pomerania”, nr 10, 2008, ss. 7–9; 50 lat z Pomeranią, red.  
E. Szczesiak, Gdańsk 2013; ss. 421–423; S. Czalej, Filary ziemi. Reportaże z Pomorza 2004–2010, Gdynia  
2010, ss. 49–52.
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zwón” rozpoczynający się słowami: Jidã bë sławic Ce Bòże / W mòdlëtwie do Ce 
chcã trwac. / Swiónowskô Matka mòcą Swą mòże / Niebny môl nama dac. / Tej pòjmë 
wespół wszëtcë tam / Za rãce dzyrskò schwôcmë sã / Niech bije mòdłów wiôldżi zwón 
/ Z serc naszich prosto w Bòsczi dóm16. 

Chór składa się głównie z potomków emigrantów z Polski. Wykonuje utwory 
z wielu regionów w Polsce. Powiązania familijne kilku chórzystów z Kaszubami z Ka-
nady oraz dawne harcerskie obozy w okolicy Wilna sprawiły, że sięgnął po repertuar 
kaszubski. Grupa liczy około trzydziestu osób. Występuje w strojach kaszubskich. 
Lider chóru Sławomir Dudalski, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, opra-
cował już kilkadziesiąt pieśni kaszubskich. W roku 2012 przybył z chórem na polskie 
Kaszuby. Wystąpili między innymi na Festiwalu Filmów Kaszubskich w Miszewku. 
Ten występ okazał się silnym katalizatorem dalszych kaszubskich poczynań tej gru-
py. W kwietniu i maju 2013 r. chór występował w Ottawie, Filadelfii, Doylestown 
(Amerykańska Częstochowa), Baltimore i kilku innych słynnych miejscach. Wszędzie 
wykonywał „Mòdłów zwón” o MB Sianowskiej oraz inne. Jest też znakomitym pro-
motorem kaszubszczyzny. Chór wystąpił także na Kashub Day 201317. W lipcu 2013 
r. S. Dudalski po raz pierwszy odwiedził sanktuarium w Sianowie. Kilka miesięcy 
wcześniej przybył do Sianowa proboszcz parafii w kanadyjskim Wilnie, ks. Wojciech 
Błach, który odprawił w sanktuarium mszę świętą w intencji swoich parafian.

W dniach 19 i 20 lipca 2014 r. „Lëdowô nóta” ponownie przybyła na Kaszu-
by. Tym razem głównym celem był występ na odpuście. Zaśpiewał cztery pieśni 
o Królowej Kaszub w języku kaszubskim oraz jedną po angielsku. Pod koniec 
mszy poświęcono proporzec chóru, w którego centrum jest wizerunek Pani Sia-
nowskiej z napisem w otoku: „Matka Bòskô Swiónowskô Kaszëbskô Królewô”. Na 
rewersie jest flaga kanadyjska oraz wkomponowana w nią flaga polska oraz nazwa 
chóru. Dzieło to wykonała Inga Mach z Mądrzechowa pod Bytowem, a poświęcił 
pod koniec uroczystości główny celebrans bp Ryszard Kasyna. Wraz z proporcem 
„Lëdowi Nótë” poświęcona została też replika figury Królowej Kaszub, która 
trafiła do kapliczki w Sierakowicach18. Proporzec towarzyszy chórowi podczas 
ważniejszych występów w Kanadzie lub USA wzbudzając spore zainteresowanie 
odbiorców polonijnej pieśni. 

Po roku, w dniu 5 lipca 2015 r., w sianowskim sanktuarium uroczyście przeka-
zano replikę Królowej Kaszub Kaszubom w Kanadzie. Inicjatywa ta zrodziła się po 

16   Lider zespołu Sławomir Dudalski wyjaśnił, że znalazł ją w internecie. Mówił ponadto: Ta pieśń 
bardzo nas urzekła. Śpiewaliśmy ją już wiele razy i na pewno będziemy śpiewać często, bo wszystkim 
bardzo się podoba. Autorem słów do tej pieśni jest Eugeniusz Pryczkowski, muzyki – Jerzy Stachurski.

17   E. Pryczkowski, Aktualny rozwój kultury kaszubskiej u Kaszubów w Kanadzie [w:] Biuletyn Rady 
Języka Kaszubskiego, Gduńsk 2013, ss. 255–265.

18   (jd), Przyjeżdża kaszubski chór z Kanady, „Gazeta Kartuska”, 15 lipca 2014. Także: Międzynarodo- 
wa chwała Królowej Kaszub, http://www.gazetakaszubska.pl/55470/miedzynarodowa-chwala-krolowej- 
-kaszub.
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obchodach 150-lecia emigracji Kaszubów do Kanady. Rzeźbę wykonał Czesław Birr 
z Mściszewic. Trafi do kościoła NMP w Wilnie w miejsce dotychczasowej repliki MB 
Sianowskiej, dla której zbudowana zostanie specjalna kapliczka w Parku Dziedzictwa 
w Wilnie (centrum wsi). 

            Fot. ze zbiorów E. Pryczkowskiego

Nowa replika jest darem Kaszubów. Na ręce Davida Shulista, który przybył do 
Sianowa z prawie 20-osobową grupą, przekazali ją kustosz sanktuarium E. Grzędzicki, 
prezes ZKP w Sianowie Danuta Kobiela, były prezes ZKP Artur Jabłoński i Eugeniusz 
Pryczkowski – koordynator przedsięwzięcia. Kaszubi zza wielkiej wody nie kryli 
wzruszenia po otrzymaniu cennego daru. Dla niemal wszystkich była to pierwsza 
wizyta w ojczyźnie ojców. Wielu z nich też dotychczas nie słyszało, że w niewiel-
kim Sianowie ma swe miejsce właśnie Królowa Kaszub. Niektórzy zaopatrzyli się 
w obrazki z cudowną figurą. Kaszubi z Kanady odwdzięczyli się obrazem przed-
stawiającym trzy kościoły na Kaszubach ontaryjskich. Pośrodku nich umieszczono 
wizerunek Królowej Kaszub, która – jak głosi napis u spodu obrazu – łączy wszyst-
kich tamtejszych potomków kaszubskich emigrantów. Obraz ten zawisł w kruchcie 
sianowskiej świątyni.

Uczestnikami wzniosłego wydarzenia były delegacje trzech zaprzyjaźnionych 
powiatów kartuskiego, tatrzańskiego i łowickiego na czele ze starostami: kartuskim 
Janiną Kwiecień i łowickim Krzysztofem Figatem, a także przewodniczącymi rad 
powiatowych w Kartuzach i Zakopanem. Wiceprzewodniczący z Zakopanego Mate-
usz Nędza-Kubiniec odczytał lekcję w gwarze góralskiej, natomiast druga – podobnie 
jak i psalm – była w języku kaszubskim. Z kolei organista Mateusz Białk pięknie 
odśpiewał pieśni w języku kaszubskim: „Kaszëbskȏ Królewȏ”, „Błogòsław młodim” 
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i „Swiãti Janie Pawle”. Replika cudownej figury została poświęcona podczas odpustu 
kaszubskiego, 19 lipca 2015 r., przez biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasynę. Przed 
tym aktem biskup wspomniał, że Kaszubi w Kanadzie zachowali rodzime tradycje, 
a zwłaszcza język kaszubski19.

Niebawem, w dniu 2 września ukazał się w Barry’s Bay obszerny artykuł opisujący 
wydarzenia w Sianowie oraz dalsze plany związane z uroczystościami instalacji daru 
Kaszubów. Podano, że po odpuście w Sianowie liczne rodziny kaszubskie wykonały 
sobie fotografie z poświęconą repliką. W ten sposób kierują swe myśli do braci za 
wielką wodą przyłączając się do wspólnego daru. Najstarszą osobą jest 103-letnia Wła-
dysława Gołąbek, której zdjęcie z figurą uwieczniono w artykule. Ponadto napisano, 
że: Jest to specjalny dar od parafian z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Sianowie, gdzie wysoko w ołtarzu znajduje się oryginalna figura. Ta szczególna 
ikona łączy dwie parafie i wzmacnia most przyjaźni między potomkami z ojczyzny 
i kaszubską społecznością w Kanadzie20.

We wrześniu 2015 r. na plebanii kościoła w Wilnie zawisła tablica pamiątkowa 
z wizerunkiem Jana Pawła II i napisem w języku kaszubskim: „Na pamiątkã zéńdzeniȏ 
ù Królewi Kaszëb. Swiónowò, zélnik 2012 r.”. W górnej części tablicy umieszczono 
kopię dedykacji papieskiej o treści „Bòże pòmagȏj. Jan Paweł II” zamieszczonej 
w modlitewniku „Më trzimómë z Bògã”. Tablica ta jest dziełem Leona Czerwiń-
skiego z Kawli Dolnych. Upamiętnia pobyt ks. Wojciecha Błacha w sanktuarium 
sianowskim w sierpniu 2012 r. i odprawienie przed tronem Królowej Kaszub mszy 
świętej w intencji Kaszubów w Kanadzie. Ks. W. Błach ofiarował tę tablicę w chwili 
swego odejścia z parafii na początku września 2015 r. Na jego miejsce przybył ks. Jan 
Wądołowski, który podczas inauguracyjnej mszy przemówił w języku kaszubskim 
oraz wspomniał o kulcie Królowej Kaszub w Sianowie21. 

W USA zorganizowany kult MB Sianowskiej istniał do końca XX wieku w powie-
cie Jackson stanu Michigan, w północnej części USA, gdzie mieszka spora emigracja 
z przełomu XIX i XX w. z okolic Sianowa i Mirachowa. Dzięki pracowitości emi-
granci osiągnęli duże sukcesy gospodarcze. Najstarsi znali jeszcze język kaszubski. 
Przez kilkadziesiąt lat organizowali wrześniowy odpust Matki Bożej Sianowskiej. Po 
nim odbywały się zjazdy, na których wspominano dawny kraj i spożywano potrawy 
kaszubskiej kuchni. 

19   http://expresskaszubski.pl/kultura/2015/07/replika-figury-matki-boskiej-sianowskiej-dla-kaszu- 
bow-w-kanadziie

20   J. Kashub (D. Shulist), From Europe to Canada’s Kaszebe, „The Valley Gazette”, September 2’ 
2015. Przytoczony cytat w oryginale brzmi następująco: This very special gift is from all the parishioners 
from the Parish of the Nativity of Mary in Sianowo, where the original Icon is on display high above their 
altar in their Church. This very special Kashubian Icon will connect the two parishes together and will 
strengthen our strong bridge of friendship between  our ancestors’ homeland and Canada’s Kashubian 
communities.

21   Informacja od Davida Shulista z Kanady.



„The Valley Gazette”, September 2’ 2015.
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Na początku lat 80-tych XX wieku gościł u nich m.in. ks. prałat Franciszek Grucza, 
który odprawił mszę świętą odpustową w czasie, gdy odbywał się odpust w Sianowie. 
Także ks. Rafał Grzondziel, znany kapłan o śląskich korzeniach, pracujący wśród Ka-
szubów kanadyjskich, odprawił tam mszę świętą ku czci Sianowskiej Pani22. Niestety, 
trzecie pokolenie emigrantów już nie zachowało języka kaszubskiego. Wraz z nim 
zanikły dawne zwyczaje, w tym kult Królowej Kaszub. Jedynie w domu Alfonsa 
Bladowskiego, urodzonego w 1925 r. w Mirachowie, pozostało kilka wizerunków 
Królowej Kaszub. Przez lata był on jednym z głównych inicjatorów kaszubskich 
działań, w tym odpustów MB Sianowskiej. Jest ostatnim emigrantem posługującym 
się językiem kaszubskim. Wraz z nim całkowicie zanikną wszelkie przejawy kaszub-
skości i kultu Królowej Kaszub w stanie Michigan, USA23.

22   A. Bladowski, Kaszubi w Jackson Michigan, „Pomerania”, nr 10/1996, s. 62. Także: E. Prycz-
kowski, Od Królowej Kaszub do Jackson, „Dziennik Bałtycki”, 21–22.09.2013.

23   We wrześniu 2014 r. autor gościł w domu Alfonsa Bladowskiego w Jackson, USA.



Eugeniusz Pryczkowski

Współczesny nauczyciel języka kaszubskiego  
– dylematy i możliwości

Niemal w każdym artykule naukowym mówiącym o cechach współczesnego nauczy-
ciela, znajdziemy – oprócz opisów wielu innych – zapisy o konieczności dobrego 
przygotowania merytorycznego do nauczania konkretnego przedmiotu. Dla przykładu 
Małgorzata Tęcza uważa w tej kwestii, że: „Nauczyciel to specjalność zawodowa, 
odpowiednio przygotowany specjalista do prowadzenia pracy dydaktyczno – wy-
chowawczej w instytucjach oświatowo – wychowawczych”. Z kolei Anna Kula 
wypowiada się następująco: „Nauczyciel to człowiek o niewzruszonych zasadach 
i szerokich horyzontach. To jednostka wysoko niosąca posłannictwo mistrza i przy-
jaźnie podporządkowująca siebie podopiecznym. To uczony w swojej specjalności 
i wielki znawca duszy młodzieży. Posiada jasny umysł, starannie planujący swoje 
działania na podstawie wiedzy naukowej i praktyki, a przy tym szczery i spontaniczny 
w swoich odruchach. Potrafiący wyważyć, co dobre, a co złe. Bogata, pełnowartościo-
wa osobowość, ale także człowiek, który całym swym życiem zarówno publicznym 
jak i prywatnym - daje przykład wychowawczych cnót”.

Powyższe i jakiekolwiek inne opisy podejmujące ten temat podobnie artykułują 
kwestię odpowiedniego merytorycznego przygotowania nauczyciela. Jest to rzecz 
całkowicie zrozumiała. Czy jednak jest tak istotnie w praktyce? Na pewno tak być 
powinno, jednakże nie zawsze tak jest. Niemal automatycznie nasuwa się myśl, 
że merytoryczne przygotowanie zależy głównie od samego nauczyciela. Taki osąd 
jest w generalnym ujęciu prawdziwy. Współczesny nauczyciel ma w zasadzie nie-
ograniczone możliwości pobierania szerokiej wiedzy na odpowiednich uczelniach. 
Jeśli tego wymaga sytuacja, to może podejmować decyzje o dalszym dokształcaniu 
podyplomowym. W tej kwestii decydują przede wszystkim własne predyspozycje 
i wiedza nauczyciela, także subiektywna ocena swych umiejętności oraz ocena obiek-
tywna wyrażana przez odpowiednie gremia ewaluacyjne. Ogromne znaczenie ma tu 
emocjonalne zaangażowanie nauczyciela w wykonywany zawód. Postawa aktywna, 
dynamiczna, szczera chęć przekazania maksymalnie dużej wiedzy, będzie mobilizo-
wała nauczyciela do pozyskiwania kolejnych umiejętności. Chodzi tu także – a może 
nawet przede wszystkim – o autoedukację prowadzoną w domu, wśród przyjaciół 
podejmujących podobne wyzwania pedagogiczne, w organizacjach pozarządowych 
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włączających się w działalność edukacyjną, czy innych, np. w środowiskach kościel-
nych. Wszelkie te przestrzenie dają duże możliwości pogłębiania wiedzy, zarówno 
w zakresie uczonych przedmiotów, jak i metodologii ich nauczania, a także wycho-
wawczej postawy nauczyciela w szkole. Od osobistych chęci i motywacji nauczyciela 
zależy w głównej mierze, na ile zechce z nich skorzystać. 

Są jednak przestrzenie pedagogiczne związane z nowymi procesami edukacyjny-
mi, w których przynajmniej na samym ich starcie, nauczyciel ma dosyć ograniczone 
możliwości. Takie działania obserwujemy w województwie pomorskim w zakresie 
nauczania jedynego języka regionalnego w Polsce, jakim jest język kaszubski. 

Naukę języka kaszubskiego zainicjowano w funkcjonującej do dziś maleńkiej 
Szkole Podstawowej na Głodnicy w powiecie wejherowskim w roku 1991. Już po 
roku rozpoczęło działalność Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach. Nie-
bawem kolejne szkoły rozpoczynały naukę rodzimego języka tego regionu. Były to 
szkoły w takich miejscowościach, jak: Rąb (powiat kartuski), Strzepcz (wejherow-
ski), Mojusz (kartuski), Przymuszewo (chojnicki) i inne. Do nauczycieli pionierów 
w tej dziedzinie należą między innymi: Witold Bobrowski, Jaromira Labudda, Ma-
ria Krauza, Wanda Kiedrowska i Felicja Baska-Borzyszkowska. Początki tej nauki 
były niezwykle trudne z wielu powodów. Przede wszystkim brak było podstawy 
programowej, podręczników, jakiegokolwiek wsparcia merytorycznego. Proces edu-
kacji bardzo utrudniało zróżnicowanie dialektalne kaszubskiego regionu. Ponadto 
na początku lat 90-tych ubiegłego wieku trwała intensywna dyskusja nad ortografią 
kaszubską. Te oczywiste trudności przezwyciężała świadomość potrzeby zachowania 
języka kaszubskiego, który przez dziesiątki poprzednich lat był dyskryminowany do 
tego stopnia, że niemal całkowicie przerwany został przekaz pokoleniowy języka. 
Już wówczas wzrastała świadomość, że nauka języka kaszubskiego daje bezcenną,  
a w skali kraju niepowtarzalną, okazję do zapoznania ucznia z jego własnym regionem. 
Język ten stanowił nośnik treści będących depozytem wartości fundamentalnych dla 
wykształcenia mentalności młodych Kaszubów. Wzmacniał tożsamość regionalną 
na podstawie wyniesionych ze szkoły, a zatem podniesionych do rangi oficjalnych, 
kompetencji kulturowych w ich szerokim ogólnoludzkim zakresie.

 Intensywne wsparcie nauczania języka kaszubskiego płynęło ze środowiska 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W sukurs przyszły media kaszubskie, zwłaszcza 
powstały w 1990 roku program telewizyjny „Rodnô Zemia”, który zyskał ogromną 
popularność w regionie. Na przełomie XX i XXI wieku co tydzień oglądało go około 
150 tysięcy osób. Wszystko to sprawiło, że proces nauczania języka kaszubskiego 
intensywnie się rozwijał. Włączali się kolejni nauczyciele. W 1996 roku doszło do 
konsensusu w sprawie ortografii kaszubskiej. Pojawiało się coraz więcej wydawnictw 
w poprawnej pisowni. W 2000 roku ukazał się pierwszy elementarz kaszubski. W na-
stępnych latach powstawały kolejne podręczniki do nauki języka. 

Przełomowym momentem było przyjęcie przez polski parlament Ustawy z dnia 
6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku  
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regionalnym, definiując go jako język regionalny (Dz.U. z 2005 roku Nr. 17,  
poz. 14). Ustawa ta sankcjonuje status językowy kaszubszczyzny, jako jedynego 
języka regionalnego w Polsce oraz wyraża potrzebę i warunki jego zachowania. 
Zgodnie z tą ustawą język kaszubski podlega ścisłej ochronie, jako dobro kulturowe 
i historyczne naszego kraju i Europy. Od tej chwili finansowanie nauczania języka 
kaszubskiego w szkole stało się obowiązkiem państwa. Ten aspekt gruntownie zmienił 
postawę samorządów, na terenie których odbywała się nauka języka regionalnego. 
Samorządy zaczęły otrzymywać wyraźnie zwiększoną subwencję oświatową. Fakt 
ten powoduje, że coraz więcej urzędników samorządowych jest zainteresowanych, 
by na ich terenie inicjować takie nauczanie. W efekcie liczba uczących się języka 
kaszubskiego, z około tysiąca uczniów w 2005 roku, wzrosła przez dziesięć lat do 
niemal 20 tysięcy i nadal intensywnie rośnie. 

Z tym pozytywnym procesem wiąże się też niemało problemów. Przede wszystkim 
trzeba dostosować system edukacyjny do potrzeb ucznia. Potrzebnych jest coraz wię-
cej podręczników i innych pomocy naukowych. Sami nauczyciele, w ankiecie prze-
prowadzonej w ramach projektu „Watchdog na Kaszubach”, stwierdzili w 2010 r., że: 

największą barierą jest brak albo niewystarczająca ilość pomocy dydaktycz-
nych do nauki języka kaszubskiego (83,3%), a także bariery finansowe ist-
niejące w szkole (58,3%). Istotną barierą (w opinii 56,3% badanych) jest 
nieprecyzyjnie określona metodyka nauczania języka kaszubskiego oraz trud-
ności logistyczne w ułożeniu planu zajęć tak, aby każdemu uczniowi pasowały 
godziny, w których odbywają się lekcje (52,1%). Niemal 20,0% badanych 
wskazało na słabo rozwinięty system dokształcania nauczycieli języka ka-
szubskiego lub jego brak. Wśród wypowiedzi otwartych najczęściej wskazy-
wano na niedoinformowanie dyrekcji szkoły co do możliwości wprowadzenia 
w szkole nauki języka kaszubskiego, jej nieznajomość podstaw prawnych 
i dużą ostrożność w tej sprawie, czasem nawet niechęć.

To właśnie dyrektorzy szkół są zobowiązani zorganizować nauczanie w sytuacji, 
gdy pojawi się taka potrzeba wyrażona ze strony rodziców, ponadto winni oni stwo-
rzyć odpowiednie warunki do tej edukacji. Jako że jest to przedmiot nadobowiąz-
kowy występują ciągłe komplikacje z dostosowywaniem tygodniowego programu 
zajęć dla uczniów chcących uczęszczać na kaszubski, a rekrutujących się z różnych 
klas. Wprawdzie na tę kwestię uwagę zwróciła nieco ponad połowa ankietowanych, 
jednakże z bezpośrednich rozmów wydaje się, że jest to o wiele bardziej poważny 
problem. Kolejnym – zdecydowanie największym problemem, choć wyartykułowa-
nym zaledwie przez 20% ankietowanych – jest brak wykwalifikowanych nauczycieli 
tego języka, a zwłaszcza brak woli ustawicznego dokształcania się nauczycieli posia-
dających już stałe lub tymczasowe kwalifikacje. Obecni nauczyciele sami przecież 
nigdy nie uczęszczali na zajęcia z języka kaszubskiego w procesie własnej edukacji.  
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Każdy musi więc pozyskać odpowiednią wiedzę na organizowanych kursach pedago-
gicznych. Ich głównym organizatorem jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wspólnie 
z Uniwersytetem Gdańskim i Akademią Pomorską w Słupsku. W to dzieło włączają 
się powiatowe instytucje edukacji ustawicznej oraz różne organizacje pozarządowe 
zrzeszające nauczycieli regionalistów. 

Niestety, proces dokształcania nauczycieli języka kaszubskiego jest znacznie 
opóźniony w stosunku do potrzeb wynikających z działalności państwa i samorzą-
dów. Co gorsza, istnieje tu jednak znaczna rozbieżność pryncypiów wyrażanych 
przez samorządy i instytucje kształcące nauczycieli. Instytucje te zabiegają o od-
powiedni poziom tej edukacji, motywują nauczycieli do samodzielnego zgłębiania 
wiedzy w tym zakresie, natomiast większości samorządów przede wszystkim za- 
leży na pozyskiwaniu subwencji, którą mogą przeznaczać na własne cele inwestycyj-
ne. W tej sytuacji priorytetem staje się sam fakt kształcenia, jego poziom natomiast 
pozostaje rzeczą wtórną. Wynika stąd też nikła motywacja, wypływająca z najniższych 
(czyli też najbliższych) szczebli samorządowych, kierowana do nauczycieli, a nasta-
wiona na potrzebę ich dokształcania. Na te kwestie wskazują też wnioski stwierdzone 
w ramach projektu „Watchdog na Kaszubach”, w których podano, że 

jednym z najpoważniejszych problemów jest brak wystarczającej transparent-
ności podziału środków w budżetach samorządów pomiędzy prowadzone przez 
nie szkoły. W tym wypadku najwięcej zależy od organu stanowiącego jednostki 
samorządu (rady gminy, rady powiatu), która uchwala budżet, i organu wykonaw-
czego (wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu powiatu) odpowiedzialnego za jego 
realizację. Trudne jest stworzenie uniwersalnego algorytmu podziału środków 
pomiędzy szkoły, który obowiązywałby np. w paru gminach jednocześnie. Należy 
postulować, aby gminy czy powiaty wprowadzały na swoim terenie lokalne algo-
rytmy, które zachęcałyby finansowo szkoły i placówki oświatowe do rozbudowy-
wania swojej oferty edukacyjnej, w tym o zajęcia służące zachowaniu i rozwojowi 
języka kaszubskiego. Mobilizowałoby to aktywne środowiska szkolne z rodzica-
mi, nauczycielami i przede wszystkim dyrektorami do wprowadzania nauki języka 
kaszubskiego. Brak w wielu gminach jasnych zasad podziału środków na oświatę 
z całą pewnością nie jest bodźcem skłaniającym te środowiska do aktywności.

W rezultacie takiego postępowania samorządów lokalnych efektywność procesu 
wchodzenia kaszubskiego do szkół, jak dotychczas, mierzona jest głównie w rosną-
cych liczbach. Zdecydowanie słabiej przedstawia się poziom tego nauczania, aczkol-
wiek i na tej płaszczyźnie notowane są pewne sukcesy wynikające jednak głównie 
z ambicji i umiejętności pojedynczych nauczycieli i uczniów szczerze oddanych 
kaszubskiej idei regionalnej.

Największą słabością nauczycieli kaszubskiego jest niski stan znajomości pisowni 
kaszubskiej, w wielu przypadkach wręcz znikomy. O ile znajomość języka (dotyczy to 
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głównie jednak lokalnych odmian dialektalnych, a nie standardowej kaszubszczyzny) 
wynieśli oni z domów rodzinnych, to język literacki muszą poznawać na studiach 
podyplomowych oraz na różnego rodzaju kursach lub poprzez autoedukację. Z nie-
znajomości pisowni wynika brak szerszej wiedzy o literaturze regionu, co w efekcie 
znacznie ogranicza zakres przekazywanych na lekcjach treści. W wielu przypadkach 
uczniowie poznają jedynie kulturę regionu oraz otaczający ich krajobraz. Dzięki wy-
cieczkom zwiedzają ciekawsze miejsca i obiekty Kaszub. To jest zdecydowanie za 
mało, by osiągnąć oczekiwane efekty edukacyjne i by dzieci mogły na nowo płynnie 
posługiwać się językiem swoich przodków. 

Bardzo dobrym zwiastunem jest powstanie w 2014 roku Etnofilologii Kaszubskiej 
na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowanie studiami – jak dotąd – jest słabe, mimo 
tego, że istnieją tak duże braki w przygotowaniu nauczycieli już uczących tego języka 
w szkołach. Nauczanie to odbywa się najczęściej na podstawie zaświadczenia wyda-
wanego przez komisję powołaną przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie określającą 
stan znajomości języka. Nauczyciele otrzymują zaświadczenia warunkowo na rok lub 
trzy lata z zaleceniem ukończenia w tym czasie studiów podyplomowych. Realizacja 
tego warunku napotyka jednak na poważne problemy. 

Istnieje ogromna potrzeba wręcz natychmiastowego zintensyfikowania procesu 
edukacji nauczycieli języka kaszubskiego. Ten proces powinien być prowadzony na 
wielu płaszczyznach. Przede wszystkim na poziomie akademickim. Jednak i tam – 
choć czynione są ważne działania – wciąż zbyt mało jest dobrych lektorów języka 
kaszubskiego. Na szczęście coraz silniejszym zapleczem dla działań akademickich 
jest powstała w 2007 Rada Języka Kaszubskiego, która skupia najlepszych specjali-
stów z tej dziedziny i sukcesywnie ustala ortograficzne niuanse języka kaszubskiego. 
Dzięki swemu autorytetowi RJK zatwierdza reguły standardowej kaszubszczyzny, 
która obowiązuje nauczycieli w ich edukacyjnej pracy. Rada skupia zarówno na-
uczycieli akademickich, pisarzy, dziennikarzy oraz wyróżniających się nauczycieli 
kaszubskiego. Oni też często związani są z organizacjami i instytucjami obejmującymi 
zakresem swych działań edukację ustawiczną. Są to na przykład Centra Inicjatyw 
Edukacyjnych. Ta płaszczyzna dokształcania jest równie atrakcyjna i ważna dla 
nauczycieli. Na pewno jest jednak bardziej dostępna, dlatego samorządy oraz dyrek-
torzy szkół powinni w szczególny sposób motywować te jednostki do prowadzenia 
takich zajęć. Ta inspiracja musi być skierowana równie mocno w stronę nauczycieli 
chcących podejmować szkolenie. Interesującym zwiastunem takich działań były dwa 
ponad 30-godzinne kursy przeprowadzone w Kartuzach w lutym i czerwcu 2015 roku. 
Jedną z osiemnastu słuchaczek była nauczycielka z Dzierżążna Teresa Bronk, która 
po kursie napisała w bezbłędnej pisowni, że: 

Jô jem baro zadowòlonô z kùrsu. Jô so pòùkłôda posobicą wiadła ò pisënkù 
pò kaszëbskù. Przë ti leżnoscë jô so pòwtórza gramatikã [...]. Ùwôżóm, że 
taczich kùrsów pòwinno bëc wiele wicy. Kùrs jãzëka kaszëbsczégò sparłãczony  
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je z mòją robòtą. Wiôlgą wôrnotą je to, że sã mòżemë pòtkac na taczim kùrsu. (Je-
stem bardzo zadowolona z kursu. Usystematyzowałam sobie wiedzę z kaszubskiej 
pisowni. Przy okazji powtórzyłam sobie też gramatykę [...]. Uważam, że takich 
kursów powinno być znacznie więcej. Kurs języka kaszubskiego jest związany 
z moją pracą. Wielka wartością jest też, że możemy sie spotykać na takim kursie.).

Planowane są już kolejne edycje. Zgłaszają się już chętni nauczyciele chcący 
zgłębić tajniki ortografii kaszubskiej, a także zaczerpnąć nieco wiedzy o historii 
regionu. Od 2013 roku szkoły prowadzące naukę kaszubskiego są też zobowiązane 
prowadzić jedną godzinę nowego przedmiotu o nazwie „Własna historia i kultura”. To 
nakłada na nauczycieli obowiązek dalszego stałego pozyskiwania wiedzy. Działalność 
nauczycieli języka kaszubskiego jest pionierska i wiąże się z misją zachowania tego 
języka dla kolejnych pokoleń. Ci, którzy są coraz bardziej tego świadomi, odnoszą też 
znaczące sukcesy, a ich praca-misja staje się dla nich źródłem szczególnej satysfakcji. 

Bibliografia
Tęcza M., Cechy współczesnego nauczyciela, http://www.szkolnictwo.pl/index.php? 

id=PU9449;
Kula A., Rola i obraz współczesnego nauczyciela, http://edukator.koweziu.edu.pl/

index.php/archiwum/94–94;
Lekcja historii po kaszubsku, film dokumentalny, reż. Krzysztof Kalukin, Archiwum 

Telewizji Gdańsk, kopia w posiadaniu autora;
RAPORT NAUCZANIE JĘZYKA KASZUBSKIEGO W SZKOŁACH ze szczegól-

nym uwzględnieniem wydatkowania i przekazywania przez jednostki samorządu 
terytorialnego subwencji na naukę języka kaszubskiego Stan prawny na 15 paź-
dziernika 2010 r.

Kaszubska mowa, real. Marian Kubera, (1995), Archiwum Telewizji Polskiej w War-
szawie, kopia w posiadaniu autora;

Bobrowski W., Kaszubska Szkoła na Głodnicy, Głodnica-Gdynia 1996;
Bobrowski W., Kwiatkowska K., Elementarz kaszubski, Gdańsk 2000;
Kossak-Główczewski K., Edukacja regionalna mniejszości narodowych i etnicznych, 

Gdańsk 1999; 
Pedagogika, Historia wychowania, Dziecko w zbiorowościach regionalnych na przy-

kładzie Kaszub, red. Henryk Galus-Kazimierz Kossak-Główczewski, Gdańsk 
1992;

Książek W., Rola nauczyciela w „Edukacji regionalnej”, Uniwersytet Gdański 2001;
Konspekty telewizyjnego magazynu kaszubskiego „Rodnô Zemia” (1990–2010), 

mps., kopia w posiadaniu autora;
Krótka historia języka kaszubskiego, http://kaszubi.pl/o/reda/artykulmenu?id=395; 
Kaszubskie materiały filmowe w nauczaniu regionalnym, materiały pokonferencyjne 

dla nauczycieli, Żukowo 2009;



374   BIU LE TYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO 2015

Wykorzystanie internetu i multimediów w edukacji szkolnej, materiały pokonferencyjne 
dla nauczycieli, Żukowo 2008;

Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. Jerzy Treder, Gdańsk 2002;
Ùczba kaszëbsczégò jãzëka w szkòle, òbróbk: W.Kiedrowska, D.Pioch, J.Treder, 

Gdańsk 2001;
Pioch P., Gôdóm i piszã pò kaszëbskù, Gdańsk 2001;
Pioch D., Kaszëbë, zemia i lëdze, Gdańsk 2005;
Cybulski W., Wosiak-Śliwa R., Ùczimë sã pò kaszëbskù, Gdańsk 2001;
Społeczność kaszubska w procesie przemian, Kultura, tożsamość i język, red. Kazi-

mierz Kleina, Cezary Obracht-Prondzyński, Warszawa 2012;
Edukacja kaszubska. Tradycje, aktualność, perspektywy, red. Adela Kuik-Kalinowska, 

Daniel Kalinowski, Słupsk–Gdańsk 2012.



Danuta Stanulewicz 
Uniwersytet Gdański

O wykorzystaniu korpusów  
w badaniach językoznawczych  

i o planowaniu korpusu  
języka kaszubskiego

1. Wprowadzenie 

Językoznawstwo korpusowe jest stosunkowo młode w porównaniu z innymi kierun-
kami badań języka1, jednak bardzo szybko językoznawcy poznali zalety korzystania 
z korpusów. Korpusy stanowią bogate źródło materiału językowego, a także oferują 
badaczowi dobre narzędzia do jego analizy2. Korpusy używane są w badaniach nie 
tylko przez językoznawców, ale także przez literaturoznawców, kulturoznawców 
i specjalistów innych dyscyplin naukowych; ponadto, wykorzystywane są przez 
leksykografów – przy sporządzaniu słowników, autorów podręczników do nauki 
języków, informatyków w konstruowaniu programów do analizy języka naturalnego 
oraz tłumaczenia maszynowego, a także przez nauczycieli i tłumaczy. W internecie 
umieszczone są korpusy języków słowiańskich, np.

– polskiego – Narodowy Korpus Języka Polskiego (<http://nkjp.pl>), 
– rosyjskiego – Национальный корпус русского языка (<http://www.ruscorpora.

ru/>), 

1   Historię językoznawstwa korpusowego prezentuje Barbara Lewandowska-Tomaszczyk w pracy 
pt. Powstanie i rozwój językoznawstwa korpusowego, [w:] Podstawy językoznawstwa korpusowego, red. 
B. Lewandowska-Tomaszczyk, Łódź 2005.

2   Zob. m.in. D. Biber, S. Conrad, R. Reppen, Corpus Linguistics: Investigating Language Structure 
and Use, Cambridge 1998; M. Hebal-Jezierska, Podstawowe zasady korzystania z korpusów przy bada-
niu języka, [w:] Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, red. W. Chlebda, 
Opole 2013; Lewandowska-Tomaszczyk, Analiza języka z zastosowaniem korpusu, [w:] Podstawy języko-
znawstwa korpusowego, red. B. Lewandowska-Tomaszczyk, Łódź 2005; A. Pawłowski, Lingwistyka 
korpusowa – perspektywy i zagrożenia, „Polonica” 2003, nr 22–23; T. Piotrowski, Językoznawstwo kor-
pusowe. Wprowadzenie do tematyki, [w:] Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy, red. S. Gajda, 
Opole 2003.
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– czeskiego – Český Národní Korpus (<http://www.korpus.cz/>), 
– słowackiego – Slovenský národný korpus (<http://korpus.juls.savba.sk/>), 
– serbskiego – Korpus savremenog srpskog jezika (SrpKor) (<http://www.kor-

pus.matf.bg.ac.rs/korpus/>), 
– chorwackiego – Hrvatski nacionalni korpus (<http://www.hnk.ffzg.hr/>). 

Można również korzystać z dużych korpusów innych języków, które także znaj-
dują się w internecie, np. 

 
– angielskiego – British National Corpus (<http://www.natcorp.ox.ac.uk/>), 

Corpus of Contemporary American English (<http://corpus.byu.edu/coca/>),
– niemieckiego – Das Deutsche Referenzkorpus – DeReKo (<http://www1.

ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html>), 
– hiszpańskiego – Corpus de Referencia del Español Actual (<http://corpus.

rae.es/creanet.html>), Corpus del Español (<http://www.corpusdelespanol.
org/>). 

Badacze i twórcy korpusów proponują zbliżone definicje korpusu językowego. 
Przytoczmy dwie z nich. Z punktu widzenia użytkownika korpusu, 

„to zbiór tekstów, w którym szukamy typowych użyć słów i konstrukcji oraz 
innych informacji o ich znaczeniu i funkcji”3. 

Wojciech Chlebda określa korpus następująco, biorąc pod uwagę także działania 
jego twórców:

„a) zbiór tekstów 
b)  zebranych przez kogoś
c)  pod pewnym kątem
d)  dla określonych celów (najczęściej badawczych)
e)  mających postać cyfrową – i w związku z tym
f)  wyposażony w urządzenie przeszukujące”4

Z punktu widzenia teorii językoznawczych, korpusy są uważane za neutralne, 
jako że można posługiwać się nimi niezależnie od założeń teoretycznych przyjętych 
przez badacza i jego poglądów na naturę języka5. 

3   O projekcie NKJP, Narodowy Korpus Języka Polskiego, <http://nkjp.pl/>, dostęp: 17.10.2015. 
4   W. Chlebda, Korpusologia użytkowa dla początkujących i zaawansowanych, [w:] Na tropach kor-

pusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, red. W. Chlebda, Opole 2013, s. 9.
5   Zob. m.in. T. Piotrowski, op. cit., s. 133.
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Badacze zauważają pewne ograniczenia związane z wykorzystywaniem korpu-
sów6. Pamiętać należy przede wszystkim o tym, że korpus nie jest tożsamy z samym 
językiem, jest tylko zbiorem tekstów w nim tworzonych. Trzeba też jednak tu odno-
tować, że nieustannie prowadzone są prace nad ulepszaniem narzędzi badawczych 
oferowanych do badania tekstów zebranych w korpusach7. 

2. Reprezentatywność i struktura korpusu 

Reprezentatywność jest bardzo ważną cechą każdego korpusu – to właśnie ona po-
zwala odróżnić korpus od przypadkowego zbioru tekstów8. Jak wyjaśnia Piotr Pęzik, 

„Reprezentatywność korpusu może być rozumiana bardzo różnie; do jej okre-
ślenia używa się i kryteriów jakościowych – takich jak odpowiednia reprezen-
tacja różnych typów tekstów – i założeń ilościowych wynikających z poziomu 
produkcji lub też odbioru tekstów przez użytkowników danego języka”9.

Przy tworzeniu Narodowego Korpusu Języka Polskiego, dostępnego pod adresem: 
<http://nkjp.pl/>, przy opracowaniu kryteriów reprezentatywności korzystano z badań 
nad czytelnictwem10. 

3. Przykłady zastosowania Narodowego Korpusu  
Języka Polskiego i demonstracyjnego korpusu PWN  

w badaniach frekwencji i znaczenia słów

Omówione w tym punkcie przykłady11 zaczerpnięte zostały ze zrównoważonego 
podkorpusu Narodowego Korpusu Języka Polskiego (dalej: NKJP), jak już wyżej 

6   Zob. m.in. W. Chlebda, op. cit., Pawłowski, M. Piasecki, B. Broda, Możliwości i ograniczenia meto- 
dy automatycznego generowania profili semantycznych leksemów na podstawie danych korpusowych. Przy- 
kład polskich symboli kolektywnych, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2010, nr 3–4; T. Piotrowski, op. cit.; T. Pio- 
trowski, Ł. Grabowski, Interpretacja danych frekwencyjnych z korpusów językowych: opis pewnych prob-
lemów (na kilku przykładach z życia wziętych), [w:] Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych 
zbiorów tekstów, red. W. Chlebda, Opole 2013; D. Stanulewicz, Wykorzystanie korpusów w badaniach 
znaczenia (na przykładzie nazw barw), referat, I Sympozjum Semantyczne z cyklu „Słowa bez tajemnic”  
– „Słowa w systemie i w tekście”, Gdańsk 2014 (tekst został złożony do druku w tomie Słowa bez tajemnic 
I: Słowa w systemie i w tekście, red. D. Maryn-Stachurska, B. Milewska, Gdańsk [2016]).

7   Zob. m.in. A. Pawłowski, op. cit.; A. Pawłowski, M. Piasecki, B. Broda, op. cit.
8   P. Pęzik, Wybrane aspekty reprezentatywności małych i średnich korpusów, [w:] Na tropach kor-

pusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, red. W. Chlebda, Opole 2013, s. 45.
9   Tamże.
10   R.L. Górski, M. Łaziński, Reprezentatywność i zrównoważenie korpusu, [w:] Narodowy Korpus 

Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warsza-
wa 2012, <http://nkjp.pl/settings/papers/NKJP_ksiazka.pdf>, dostęp: 25.10.2015.

11   Przykłady nazw barw zostały także omówione w referacie: D. Stanulewicz, op. cit. Niektóre z omawia- 
nych przykładów pochodzą z moich wcześniejszych prac (szczegóły bibliograficzne w stosownych przypisach).
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podano, dostępnego pod adresem: <http://nkjp.pl/>12. Podkorpus ten liczy ponad 
240 mln słów. Jego użytkownik może korzystać z dwóch wyszukiwarek: IPI PAN 
Poliqarp i PELCRA. Posługiwałam się tą drugą, którą Piotr Pęzik opisuje następująco: 

„Wyszukiwarka jest oparta na składni zapytań korpusowych, która z jednej 
strony oferuje funkcjonalność porównywalną z opcjami wyszukiwania do-
stępnymi w standardowych narzędziach korpusowych, a z drugiej umożliwia 
szczególnie skuteczne wyszukiwanie pojedynczych wyrazów, wariantów mor-
fologicznych i semantycznych oraz elastycznych wielowyrazowych kolokacji 
w obszernych zbiorach danych NKJP”13. 

Przykłady pochodzą również z niedostępnej obecnie wersji demonstracyjnej Kor-
pusu Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN (dalej: KJP-PWN-demo), li-
czącej ok. 3,7 mln słów (niegdyś umieszczonej pod adresem: <http://korpus.pwn.pl>).   

Poniżej zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania korpusów do ustalenia 
frekwencji leksemów, a także do analizy polisemii, kolokacji i bliskoznaczności. 
Pokazane zostaną również inne możliwości oferowane przez narzędzia korpusowe.

3.1. Częstość występowania leksemów

Korpus umożliwia określenie, jak często dany leksem (lub związek frazeologiczny) 
występuje w tekstach w nim zgromadzonych. Na przykład, w tekstach NKJP liczą-
cych łącznie 240 192 461 słów leksem niebieski odnotowany jest w 9932 akapitach 
(http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=o5mzbfv, dostęp: 18.10.2015), a błękitny – w 4922 akapi-
tach (http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=nepblt3, dostęp: 18.10.2015) (należy tu wyjaśnić, że 
przykładów użyć jest więcej niż akapitów). Na tej podstawie można wysnuć wniosek, 
że przymiotnik niebieski jest bardziej istotny dla użytkowników języka polskiego niż 
przymiotnik błękitny i to właśnie on powinien być uważany za nazwę podstawową 
barwy, co potwierdzają również inne badania14.

Podajmy kilka innych przykładów. W tekstach korpusu NKJP przymiotnik ka-
szubski występuje 2706 razy – w 2296 akapitach w 1233 różnych tekstach (http://
nkjp.uni.lodz.pl/?q=pmtpnve, dostęp: 19.10.2015), rzeczownik checza – 90 razy w 81 
akapitach w 46 tekstach (http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=od9clfb, dostęp: 19.10.2015), 
a rzeczownik maszoperia – 6 razy w 6 tekstach (http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=o9aff2u, 
dostęp: 19.10.2015).

12   Korpus i działanie jego narzędzi opisuje praca zbiorowa Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. 
A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa 2012, <http://nkjp.
pl/settings/papers/NKJP_ksiazka.pdf>, dostęp: 17.10.2015. 

13   P. Pęzik, Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, 
red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa 2012, s. 253, 
<http://nkjp.pl/settings/papers/NKJP_ksiazka.pdf>, dostęp: 25.09.2015.

14   D. Stanulewicz, Colour, Culture and Language: Blue in Polish, Gdańsk 2009.



Referaty polskojęzyczne   379

 
3.2. Polisemia i znaczenia nieodnotowane w słownikach

W przypadku słów polisemicznych, badania korpusowe mogą ustalić, które zna-
czenie dominuje pod względem ilościowym. Na przykład, leksem niebieski ma trzy 
znaczenia:

1.  «mający barwę pogodnego nieba»
2.  «dotyczący nieba jako pozornego sklepienia Ziemi»
3.  «dotyczący nieba jako wyobrażanego miejsca pobytu Boga, bogów, aniołów 

i świętych»15

Przykłady użycia leksemu niebieski w KJP-PWN-demo pomogły ustalić propor-
cje między występowaniem tych znaczeń (przedstawione w tabeli 1): znaczenie 1. 
jest najczęstsze (72% użyć), na drugim miejscu uplasowało się znaczenie 2. (16%), 
natomiast na trzecim – znaczenie 3. (5%). Kolejność ta, jak można zauważyć, jest 
zbieżna z porządkiem tych znaczeń w przytoczonym haśle słownikowym. 

 

Tabela 1 
Leksem niebieski: rozkład znaczeń w KJP-PWN-demo16 

Znaczenie Liczba 
wystąpień Procent

1. «mający barwę pogodnego nieba» 232 72

2. «dotyczący nieba jako pozornego sklepienia Ziemi» 74 23

3. «dotyczący nieba jako wyobrażanego miejsca pobytu 
Boga, bogów, aniołów i świętych» 16 5

Łącznie 322 100

Można byłoby się oczywiście zastanawiać, czy rozkład poszczególnych sensów 
leksemu niebieski byłby podobny, gdyby korpus miał inną strukturę tematyczną (mowa 
o niej będzie w punkcie 3 tego artykułu)17. 

Zdarza się, że w słownikach nie odnajdziemy wszystkich znaczeń danego leksemu. 
Na przykład, leksem marengo, definiowany jest następująco:

15   Hasło niebieski, [w:] Słownik języka Polskiego PWN, <http://sjp.pwn.pl/szukaj/niebieski.html>, 
dostęp: 28.06.2015.

16   D. Stanulewicz, Polish colour terms referring to blue: A corpus view, [w:] Further Insights into 
Semantics and Lexicography, red. U. Magnusson, H. Kardela, A. Głaz, Lublin 2007, s. 91; D. Stanule-
wicz, Colour, Culture and Language…, s. 159.

17   D. Stanulewicz, Wykorzystanie korpusów w badaniach… 
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marengo I 
1. «gruba wełniana tkanina z przędzy ciemnoszarej lub czarnej z jaśniejszymi 

nitkami»
2. «kolor ciemnoszary»
marengo II «ciemnoszary»18

Ponadto, Marengo jest znaną z historii nazwą geograficzną:

Marengo, przedmieście m. Alessandria (północno-zachodnie Włochy). 
14 VI 1800 po krwawej bitwie zwycięstwo wojsk Napoleona Bonapartego nad 
Austriakami, dowodzonymi przez feldmarszałka M. von Melasa; klęska ta zmusiła 
Austrię do wycofania się z Włoch19. 

W NKJP leksem marengo/Marengo występuje 70 razy (w 45 tekstach, 65 aka-
pitach). Ponad 40% użyć związanych jest ze znaczeniem ‘kolor ciemnoszary’ (bądź 
‘wełniana tkanina z przędzy ciemnoszarej’), zaś ponad 36% użyć – z nazwą geo-
graficzną Marengo lub metonimicznie z bitwą stoczoną w tym miejscu. Korpus 
odnotowuje także inne znaczenia leksemu marengo: ‘rodzaj tańca’ – 14,5% (10 użyć, 
nazwa tańca i nazwy szkół/grup tanecznych) oraz rodzaj tortu (1 użycie); pozostałe 
użycia to nazwisko i imię konia20.  

3.3. Kolokacje i klasy obiektów opisywane przez badane leksemy

NKJP umożliwia badanie kolokacji, czyli łączliwości wyrazów. Danych do analizy 
dostarcza „moduł automatycznej ekstrakcji kolokacji”21, zwany kolokatorem, który 
okazuje się szczególnie przydatny w przypadku dużej liczby wystąpień danego sło-
wa. Jak już wcześniej podano, przymiotnik kaszubski występuje w NKJP 2706 razy 
w 2296 akapitach. Tabela 2 przedstawia najczęstsze kolokacje z tym przymiotnikiem: 
współwystępuje on m.in. z rzeczownikami: haft, dwór, pojezierze, gryf, szlachta, nuta, 
biesiada, jarmark, strój, osada, chata, kapela, kultura, tekst, gwara, park, korzeń. 
Lista rankingowa kolokacji utworzona została na podstawie wartości testu chi kwa-
drat (χ2), które wyrażają prawdopodobieństwo, że częstotliwość współwystępowania 
ośrodka kolokacji (w tym przypadku: kaszubski) z danymi wyrazami (kolokatami) 
nie jest przypadkowa22. 

18   Hasło marengo, [w:] Słownik języka Polskiego PWN, <http://sjp.pwn.pl/szukaj/marengo.html>, 
dostęp: 28.06.2015.

19   Hasło Marengo, [w:] Encyklopedia PWN, <http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Marengo;3937706.
html>, dostęp: 28.06.2015.

20   D. Stanulewicz, Wykorzystanie korpusów w badaniach… 
21   P. Pęzik, Wyszukiwarka PELCRA…, s. 265.
22   Tamże.
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Tabela 2 
20 najczęstszych kolokacji rzeczownikowych przymiotnika kaszubski 

(kryteria kolokatu: kontekst z lewej – 1, kontekst z prawej – 1, min. współwystąpień – 13)

Nr Kolokat Pasujące współwystąpienia Ogółem χ2

1 haft haftu___kaszubskiego (15), haft___kaszubski 
(6), haftem___kaszubskim (5), hafty___
kaszubskie (4), haftów___kaszubskich (4), 
hafcie___kaszubskim (1), kaszubskie___hafty 
(1), hafty___kaszubski (1), kaszubski___haft (1), 
kaszubskim___haftem (1) 

39 398 034,03

2 dwór kaszubski___dwór (22), dwór___kaszubski (2), 
dworem___kaszubskim (1) 

25 160 633,35

3 pojezierze pojezierza___kaszubskiego (14), pojezierze___
kaszubskie (7), pojezierzu___kaszubskim 
(7), pojezierzy___kaszubskiego (1), 
kaszubskiego___pojezierza (1), pojezierzem___
kaszubskim (1) 

31 98 265,82

4 gryf gryfa___kaszubskiego (10), gryf___kaszubski 
(9), gryfem___kaszubskim (6), kaszubskiej___
gryf (1) 

26 55 237,09

5 remigiusz remigiusz___kaszubski (15), remigiusza___
kaszubskiego (2) 

17 43 079,74

6 szwajcaria szwajcarii___kaszubskiej (33), szwajcaria___
kaszubska (3), szwajcarię___kaszubską (2) 

38 32 490,50

7 szlachta szlachty___kaszubskiej (30), szlachta___
kaszubska (3), kaszubska___szlachta (2), 
kaszubskiej___szlachty (1), szlachcie___
kaszubskiej (1) 

37 30 283,98

8 nuta kaszubskie___nuty (10), nutami___kaszubskimi 
(1), nuty___kaszubskie (1), kaszubską___nutę 
(1) 

13 26 109,64

9 biesiada kaszubskiej___biesiady (4), biesiada___
kaszubska (3), biesiady___kaszubskiej (3), 
biesiadą___kaszubską (1), kaszubska___biesiada 
(1), kaszubską___biesiadę (1) 

13 25 486,43

10 jarmark jarmarku___kaszubskiego (7), jarmark___
kaszubski (6), jarmarku___kaszubskim (2) 

15 24 596,02

11 strój strojach___kaszubskich (12), strój___kaszubski 
(4), stroje___kaszubskie (4), kaszubski___strój 
(2), kaszubskie___stroje (2), stroju___
kaszubskim (2), kaszubskich___strojach (2), 
kaszubskim___stroju (1) 

29 21 461,51
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12 osada osada___kaszubska (19), kaszubska___osada (6) 25 20 159,11
13 chata chacie___kaszubskiej (8), chaty___kaszubskiej 

(2), kaszubskich___chatach (2), kaszubskie___
chaty (2), kaszubskiej___chaty (1), 
kaszubskiej___chacie (1), chatę___kaszubską 
(1), chat___kaszubskich (1) 

18 18 093,95

14 kapela kapela___kaszubska (5), kaszubska___kapela 
(3), kapele___kaszubskie (2), kapel___
kaszubskich (2), kaszubskich___kapel (2), 
kaszubskiej___kapeli (2), kapeli___kaszubscy 
(1), kapeli___kaszubskich (1), kaszubską___
kapelę (1), kaszubskie___kapele (1) 

20 16 424,17

16 kultura kultury___kaszubskiej (35), kultury___kaszubski 
(23), kaszubskiej___kultury (6), kulturę___
kaszubską (5), kultura___kaszubska (2), 
kaszubską___kulturą (2), kulturą___kaszubską 
(1), kaszubską___kulturę (1) 

75 10 757,12

17 tekst kaszubskim___tekstem (14), tekstów___
kaszubskich (2) 

16 9 131,18

18 gwara gwar___kaszubskich (4), gwara___kaszubska 
(3), gwary___kaszubskiej (2), gwarze___
kaszubskiej (1), gwary___kaszubska (1), 
gwary___kaszubskie (1), kaszubska___gwary (1) 

13 6 670,94

19 park kaszubskiego___parku (21), kaszubski___park (9), 
kaszubskim___parku (5), kaszubskiej___park (2) 

37 6 237,98

20 korzeń kaszubskich___korzeni (6), kaszubskie___
korzenie (6), kaszubskich___korzeniach (3), 
kaszubskimi___korzeniami (1), korzeni___
kaszubskich (1), korzeniami___kaszubskimi (1) 

18 5 449,19

(źródło: NKJP, <http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=ovjb5fw>, dostęp: 19.10.2015)

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 2 można wnioskować, o czym 
traktują teksty, w których występuje przymiotnik kaszubski. Wśród najczęściej poru-
szanych tematów jest kaszubska kultura ludowa (haft kaszubski, kaszubskie nuty, strój 
kaszubski, kapela kaszubska, kultura kaszubska), jak również atrakcje turystyczne 
regionu (pojezierze kaszubskie, biesiada kaszubska, jarmark kaszubski) oraz kwestie 
historyczne i genealogiczne (szlachta kaszubska, kaszubskie korzenie), a także filo-
logiczne (gwara kaszubska, tekst kaszubski)23.

3.4. Wyrazy bliskoznaczne
Dane korpusowe pozwalają badaczom ustalić częstotliwość wystąpień w zgromadzo-
nych tekstach słów bliskoznacznych. Wyżej już zostały przytoczone dane dotyczące 

23   Bardziej szczegółowa analiza kolokacji z przymiotnikiem kaszubski – w przygotowaniu. 
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występowania przymiotników niebieski i błękitny w NKJP. Oprócz frekwencji (czę-
stości), w korpusie możemy zbadać inne różnice między synonimami. Przymiotniki 
niebieski i błękitny różnią się łączliwością. Przykłady pochodzące z wersji demon-
stracyjnej korpusu PWN pozwoliły stwierdzić, że przymiotnika niebieski używa 
się częściej w opisach artefaktów (takich jak np. ubrania), natomiast przymiotnik 
błękitny częściej występuje w opisie nieba (co tłumaczą powody stylistyczne). Tabela 
3 przedstawia te różnice. 

Tabela 3 
Obiekty i zjawiska opisywane przez przymiotniki niebieski i błękitny  

w tekstach KJP-PWN-demo24 

Obiekty i zjawiska Niebieski (n = 232) Błękitny (n = 85)

Artefakty 56,9% 29,4%

Obiekty naturalne – rośliny i zwierzęta 12,5% 7,1%

Nazwy i tytuły 11,6% 15,3%

Oczy 8,2% 5,9%

Płomień, światło 5,6% 4,7%

Dym 1,7% 7,1%

Woda 1,3% 4,7%

Niebo 0,9% 12,9%

Inne użycia 1,3% 12,9%

Wśród innych użyć leksemu błękitny znalazł się związek frazeologiczny błękitna 
krew. Jest to jedyne znaczenie przenośne (a dokładniej rzecz ujmując, metonimiczne) 
odnotowane w korpusie. Przymiotnik niebieski (w znaczeniu «mający barwę pogod-
nego nieba») ani razu nie został zastosowany przenośnie. 

3.5. Profile występowania leksemów: typy tekstów i kanały

NKJP umożliwia stworzenie profilów występowania leksemów (bądź wyrażeń/zwro-
tów) w określonych typach tekstów i kanałach. 

Twórcy NKJP wyróżnili następujące funkcjonalne typy tekstu: publicystycz-
ne (w skrócie: publ), literatura faktu (fakt), literatura (lit), proza (lit-proza), po-
ezja (lit-poezja), dramat (lit-dramat), internetowe interaktywne (np. fora, blogi  

24   D. Stanulewicz, Polish colour terms referring to blue…, s. 95; D. Stanulewicz, Colour, Culture 
and Language…, s. 165.
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z komentarzami, listy dyskusyjne) (net-interakt), internetowe nieinteraktywne (np. 
strony domowe, blogi bez komentarzy) (net-nieinterakt), naukowo-dydaktyczne 
(nd), urzędowe (urzed), informacyjno-poradnikowe (inf-por), mówione medialne 
(media), mówione konwersacyjne (konwers), quasi-mówione (qmow) oraz inne 
(nklas). Jeżeli chodzi o kanały występowania, wyszukiwarka PELCRA umożliwia 
przeanalizowanie częstości słów lub wyrażeń/zwrotów w następujących kanałach: 
prasa – dziennik, prasa – tygodnik, prasa – miesięcznik, prasa – inne, książka, 
rękopis, mówiony oraz internet25.  

Sprawdźmy, w jakich tekstach używa się leksemu kaszubski. Jak wynika 
z danych przedstawionych na rysunku 1 i w tabeli 4, przymiotnik ten najczęściej 
pojawia się w tekstach publicystycznych, a także w tekstach internetowych nie- 
interaktywnych, informacyjno-poradnikowych oraz w prozie. Jeżeli chodzi o ka-
nały jego występowania, zdecydowanie najczęściej notowany jest w prasie co-
dziennej, w tygodnikach i książkach występuje o wiele rzadziej (zob.: rysunek 
2 i tabela 5).

Rysunek 1 
Profil występowania leksemu kaszubski: typy tekstów  

źródło: NKJP, < http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=pmtpnve>, dostęp: 19.10.2015)

25   P. Pęzik, Wyszukiwarka PELCRA…, s. 269.
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Tabela 4 
Profil występowania leksemu kaszubski: typy tekstów 

Nr Typ Liczba 
wystąpień (A)

Słowa 
w kategorii (B) A/(B/1M)

1 publicystyczne 2050 129 475 805 15,833
2 informacyjno-poradnikowe 59 8 078 242 7,304
3 literatura 40 30 230 684 1,323
4 internetowe nieinteraktywne 35 3 717 246 9,416
5 quasi-mówione 30 23 323 854 1,286
6 proza 28 4 512 240 6,205
7 literatura faktu 26 14 874 971 1,748
8 naukowo-dydaktyczne 18 8 680 759 2,074
9 internetowe interaktywne 6 9 218 718 0,651

10 urzędowe 3 3 450 662 0,869
11 inne 1 2 245 020 0,445
12 mówione konwersacyjne 0 1 774 144 0
13 dramat 0 48 374 0
14 poezja 0 74 793 0

Łącznie 2296 239 705 512 9,578
(źródło: NKJP, <http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=pmtpnve>, dostęp: 19.10.2015)

Rysunek 2 
Profil występowania leksemu kaszubski: kanały 

(źródło: NKJP, <http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=pmtpnve>, dostęp: 19.10.2015)
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Tabela 5 
Profil występowania leksemu kaszubski: kanały

Nr Kanał Liczba wystąpień (A) Słowa w kategorii (B) A/(B/1M)

1 prasa – dziennik 1813 68 102 763 26,622
2 prasa – tygodnik 180 41 703 378 4,316
3 książka 156 69 405 908 2,248
4 prasa – inne 74 30 941 941 2,392
5 internet 60 19 965 982 3,005
6 prasa – miesięcznik 13 6 549 463 1,985
7 mówiony 0 1 774 144 0
8 rękopis 0 844 750 0

Łącznie 2296 239 288 329 9,595
(źródło: NKJP, <http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=pmtpnve>, dostęp: 19.10.2015)

3.6. Profile diachroniczne
PELCRA umożliwia badaczom stworzenie profilów diachronicznych leksemów 
i związków frazeologicznych. Pod uwagę brany jest przedział czasowy między latami 
1988 a 2020. 

Rysunek 3 i tabela 6 przedstawiają profil czasowy leksemu kaszubski. Jak można 
zauważyć, najczęściej był on używany w latach 1999 i 2000. 

Rysunek 3 
Profil czasowy leksemu kaszubski 

(źródło: NKJP, <http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=pmtpnve>, dostęp: 19.10.2015)
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Tabela 6 
Profil czasowy leksemu kaszubski 

Nr Rok Liczba wystąpień Liczba akapitów w roku Na 1000 akapitów
1 1988 0 5 505 0
2 1989 3 11 382 0,264
3 1990 0 10 122 0
4 1991 2 18 720 0,107
5 1992 1 84 306 0,012
6 1993 5 103 531 0,048
7 1994 4 138 180 0,029
8 1995 9 132 301 0,068
9 1996 58 155 452 0,373

10 1997 13 176 262 0,074
11 1998 70 208 916 0,335
12 1999 326 263 030 1,239
13 2000 408 265 645 1,536
14 2001 47 389 581 0,121
15 2002 85 520 571 0,163
16 2003 104 635 755 0,164
17 2004 94 481 671 0,195
18 2005 171 608 947 0,281
19 2006 192 532 648 0,36
20 2007 133 438 579 0,303
21 2008 125 462 104 0,271
22 2009 157 475 096 0,33
23 2010 81 308 054 0,263

(źródło: NKJP, <http://nkjp.uni.lodz.pl/?q=pmtpnve>, dostęp: 19.10.2015)

Korpus odzwierciedla pośrednio zainteresowanie danymi tematami – pisze się 
o nich w prasie i innych tekstach. Jak zauważa Piotr Pęzik, „niektóre słowa, frazy, 
idiomy, nazwy własne i zwroty zyskują znacznie na popularności w krótkim czasie, 
odzwierciedlając tym samym nośność danego tematu w dyskursie publicznym”26. 
W przypadku leksemu kaszubski, dokładne przenalizowanie tekstów wykazałoby, 
co spowodowało wzrost jego użycia w latach 1999 i 2000. 

26   P. Pęzik, Wyszukiwarka PELCRA…, s. 262.
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 4. Planowanie korpusu języka kaszubskiego

Po zaprezentowaniu możliwości, jakie oferują badaczom korpusy językowe, przejdź-
my do przedstawienia propozycji dotyczącej stworzenia korpusu języka kaszubskiego. 
Należy się zastanowić nad następującymi kwestiami: 

– czy ma to być korpus tekstów pisanych czy mówionych (czy obu ro- 
dzajów),

– czy korpus ma być współczesny czy historyczny,
– jaka ma być wielkość korpusu,
– jakie mają być kryteria doboru tekstów, 
– jaka ma być wielkość próbek tekstowych, 
– jakie uwzględnić gatunki tekstów i jakie kanały,
– czy uwzględnić teksty tylko w standaryzowanej pisowni współczesnej.

Ponadto, trzeba byłoby rozwiązać kwestie techniczne, wśród których znalazły 
się następujące:

– z jakiego korzystać oprogramowania,
– gdzie umieścić korpus.

Moja wstępna propozycja – z pominięciem aspektów technicznych – przedstawia 
się następująco:

– korpus tekstów pisanych, później także mówionych (przy czym oba podkor-
pusy można rozdzielić),

– teksty współczesne – XX i XXI wiek, 
– wielkość korpusu – na początku korpus składający się z 5 mln słów, stopniowo 

rozszerzony do 10 mln słów, później jeszcze większy;
– gatunki tekstów i kanały – wszystkie, w których używany jest język ka- 

szubski, 
– teksty w standaryzowanej pisowni współczesnej.

Jeżeli chodzi o kryteria doboru tekstów, z pewnością nie okażą się tu przydatne 
badania czytelnictwa. Można wziąć na wzór strukturę małego Korpusu Języka Pol-
skiego w wersji demonstracyjnej – tabele 7 i 8 przedstawiają odpowiednio proporcje 
między poszczególnymi typami tekstów i tematami. 
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Tabela 7 
Struktura KJP-PWN-demo: typy tekstów 

Typy tekstów Procent Liczba tytułów itp.

Literatura piękna 14 75 tytułów
Literatura faktu 28 119 tytułów
Prasa 39 154 numery (72 tytuły)
Teksty mówione 10 69 plików (transkrypcje rozmów)
Ulotki 9 85 plików (kilkaset tekstów)

(<http://korpus.pwn.pl/strukt_demo.php>, dostęp: 22.09.2005)

Tabela 8 
Struktura KJP-PWN-demo: tematyka tekstów 

Tematy Procent

Filozofia, religia 7
Historia, geografia 12
Literaturoznawstwo, językoznawstwo 8
Nauki ścisłe 9
Polityka, ekonomia 11
Nauki społeczne 8
Nauki stosowane 11
Sztuka 9
Rekreacja i inne tematy 19
Gazety 6

(<http://korpus.pwn.pl/strukt_demo.php>, dostęp: 22.09.2005)

Oczywiście proporcje między poszczególnymi typami tekstów, a także tematami, 
musiałyby być zmodyfikowane, chociażby ze względu na stosunkowo małą liczbę 
tekstów z nauk ścisłych napisanych po kaszubsku.

5. Słowo końcowe

Jak pokazano w 3. części artykułu, narzędzia korpusowe dają możliwość badania 
frekwencji, kolokacji i polisemii (a także innych, nieomówionych w artykule, zjawisk 
językowych). Pozwalają również tworzyć profile występowania leksemów w typach 
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tekstów i kanałach oraz profile diachroniczne leksemów. Należy oczywiście pamiętać 
o pewnych ograniczeniach związanych z wykorzystaniem korpusów w badaniach.

Z pewnością korpus języka kaszubskiego nie tylko okazałby się przydatny do 
badań językoznawczych, ale również używany byłby przez nauczycieli i uczniów, 
twórców podręczników, dziennikarzy, pisarzy i tłumaczy. Przytoczmy na koniec 
stwierdzenie twórców Narodowego Korpusu Języka Polskiego: „Bez dostępu do 
korpusu nie da się dziś prowadzić badań językoznawczych, pisać słowników ani 
podręczników języków obcych […]”27.

27   O projekcie NKJP, Narodowy Korpus Języka Polskiego, <http://nkjp.pl/>, dostęp: 17.10.2015. 
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Kaszubskie nazwy kamieni jubilerskich

1. Wstęp

Celem tego artykułu jest omówienie kaszubskich nazw kamieni szlachetnych, pół-
szlachetnych i ozdobnych, czyli kamieni stosowanych w jubilerstwie, odnotowanych 
w słownikach Jana Trepczyka i Eugeniusza Gołąbka. Artykuł również zawiera listę 
nazw popularniejszych kamieni, których w tych słownikach brakuje.  

Jak podaje Encyklopedia PWN, kamienie szlachetne to:

„minerały, mineraloidy, rzadziej skały lub substancje pochodzenia organiczne-
go oraz produkty syntetyczne wykorzystywane w jubilerstwie i zdobnictwie. 
Główne kryteria przesądzające o zaliczeniu minerałów i in. substancji do kamie-
ni szlachetnych to: przezroczystość, piękna barwa, żywy połysk, duży współ-
czynnik załamania światła i silna dyspersja światła (powodująca grę barw, tzw. 
ognie), duża twardość i odporność na czynniki chemiczne, niekiedy także specy-
ficzne zjawiska optyczne, jak iryzacja, opalescencja, asteryzm, będące skutkiem 
interferencji fal świetlnych załamanych i odbitych na defektach sieci krystalicz-
nej lub występujących w kamieniu wrostkach; dużą rolę odgrywa też rzadkość 
występowania kamieni w przyrodzie i doskonałość ich ukształtowania”1. 

Encyklopedia PWN klasyfikuje jako szlachetne następujące kamienie: diament, 
rubin, szmaragd, szafir i aleksandryt. Również perły i koral szlachetny zaliczane są 
do tej grupy. Kamienie mające niższą twardość, ale co najmniej 7 w skali Mohsa, 
noszą nazwę półszlachetnych, a należą do nich: akwamaryn, chryzolit, cyrkon, el-
bait, heliodor, hiddenit, kryształ górski, kuncyt, morganit, opal, pirop i inne granaty 
(almandyn, demantoid), rubelit, topaz oraz barwne odmiany przezroczystego kwarcu 
(ametyst, cytryn). Natomiast nazwa kamienie ozdobne stosowana jest w odniesieniu 
do kamieni o twardości zazwyczaj poniżej 7 w skali Mohsa. Do tej grupy zalicza się 
odmiany chalcedonu (agat, onyks, sardonyks, karneol, chryzopraz), odmiany kwarcu 
z wrostkami (awanturyn, tygrysie oko), skalenie (amazonit, kamień księżycowy),  

1   Hasło kamienie szlachetne, <http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kamienie-szlachetne;3919547.html>,  
dostęp: 28.11.2015.
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gagat, jadeit, lazuryt, malachit, nefryt, obsydian, turkus, a także bursztyn i skrzemie-
niałe drewno. Wszystkie te trzy grupy kamieni określane są jako kamienie jubilerskie. 
Należy też tu odnotować, że kamienie szlachetne można otrzymać syntetycznie, 
a także wyprodukować kamienie nieistniejące w przyrodzie (np. cyrkonię)2. 

Definicja zaproponowana w Encyklopedii PWN nie ujmuje wszystkich kamieni 
jubilerskich (co jest oczywiście zrozumiałe ze względu na charakter tych publikacji). 
O kamieniach szlachetnych i ozdobnych traktują liczne prace naukowe, dydaktyczne 
i popularnonaukowe3.

2. Nazwy kamieni jubilerskich odnotowane  
w słownikach Trepczyka i Gołąbka

W Słowniku polsko-kaszubskim Jana Trepczyka4 oraz Wielkim słowniku polsko-kaszubskim 
/ Słowniku polsko-kaszubskim Eugeniusza Gołąbka5, nazwy kamieni jubilerskich 
przeważnie są opatrzone kwalifikatorem min (mineralogia), do wyjątków tu należą 
np. hasła akwamaryna i cynober bez takiego oznaczenia w słowniku Trepczyka. 

Tabela 1

Nazwa kamienia Słownik Trepczyka Słownik Gołąbka

agat agat agat
akwamaryn / akwamaryna akwamarina akwamarina
ametyst ametist ametist
bursztyn bursztin, jantar, szkło, żôłti kam bùrsztin, jantar, żôłti kam

2   Tamże.
3   O kamieniach szlachetnych i ozdobnych traktują liczne prace naukowe, dydaktyczne i popular-

nonaukowe, m.in.: E. Grządka, Wybrane zagadnienia z gemmologii, nauki o kamieniach szlachetnych 
i ozdobnych, Lublin 2011; C. Hall, Szlachetne i ozdobne kamienie. Zwięzły opis i identyfikacja, przekł.  
A. Dziembowska, Warszawa 1993; W. Heflik i in., Atlas biblijnych kamieni szlachetnych i ozdobnych.  
Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika, Kraków 2005; K. Maślankiewicz, Kamienie szlachetne, War- 
szawa 1987; Minerały i kamienie szlachetne, red. M. Hildebrand, przekł. M. Frączyk, Warszawa 2004;  
L. Natkaniec-Nowak, Mineralogia wybranych kamieni szlachetnych i ozdobnych Afganistanu, Kraków 
2010; M. Sachanbiński, Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska, Wrocław 1980; W. Schumann, Minerały 
świata. Z systemem szybkiego oznaczania, przekł. B. Floriańczyk, Warszawa 2003; W. Schumann, Ka-
mienie szlachetne i ozdobne. Wszystkie rodzaje i odmiany świata. 1600 okazów, przekł. B. Floriańczyk, 
Warszawa 2004; N. Sobczak, T. Sobczak, Wielka encyklopedia kamieni szlachetnych i ozdobnych, War- 
szawa 1998; W. Wójcik, Kamienie szlachetne i ozdobne, Lublin 1997.

4   J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, red. J. Treder, t. I, II, Gdańsk 1994.
5   E. Gołąbek, Wielki słownik polsko-kaszubski, t. I, A-K, Gdańsk 2012, t II, L–O, Gdańsk 2013,  

a także wersja niepełna słownika: Słownik polsko-kaszubski, t. I, II, umieszczony w Skarbnicy Kaszub- 
skiej pod adresem <http://www.skarbnicakaszubska.pl/czytelnia-12/slownik-polsko-kaszubski>, dostęp: 
19.06.2015.
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chalcedon chalcedon chalcedón
chryzolit chrizolit chrizolit
cynober cynober cynober
diament diamańt diament, lok diamańt
gagat pëkowi wędżiel pëkòwi wãdżel
hematyt hematit, czerwionô żelazëna hematit, czerwònô żelezëna
jaspis jaspis jaspis
kalcyt kalcyt kalcyt
koral korala kòrala, kòrôl
krwawnik osmosé krwawnik, karneòl
kwarc kwarc kwarc
lazulit ̶ lazulit
lazuryt (lapis lazuli) ̶ lazurit
lawa lawa lawa
leucyt ̶ leùcyt
malachit malachit malachit
markazyt ̶ markazyt
melanit ̶ melanit
menilit ̶ menilit
onyks onyks ònyks 
opal opal òpal
perła perla perla
piryt pirit, żelôzëna pirit, żelôzëna
rubin rubin rubin
serpentyn serpentin serpentin
szafir szafir szafir
szmaragd szmaragd szmaragd
topaz topaz topaz
turkus turkus turkùs
turmalin turmalin turmalin

Jak wynika z zestawienia w tabeli 1, słowniki ujmują prawie wszystkie nazwy 
wymienionych w haśle Encyklopedii PWN kamieni szlachetnych (diament, rubin, 
szafir, szmaragd, jak również koral i perła, brakuje tylko hasła aleksandryt) oraz 
popularnych kamieni półszlachetnych (m.in. akwamaryn, ametyst, chryzolit, topaz) 
i ozdobnych (m.in. agat, bursztyn, lazuryt, malachit, onyks, turkus). 

Na marginesie, można się zastanawiać, dlaczego w swoim słowniku Eugeniusz 
Gołąbek podaje, że kaszubskim ekwiwalentem nazwy krwawnik jest także karneòl.  
Wyjaśnienie, dlaczego można było przyjąć takie rozwiązanie, można znaleźć w ha-
słach krwawnik i karneol zamieszczonych w Encyklopedii PWN: 
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„krwawnik, miner., rzem. artyst. odmiana hematytu w postaci naciekowych 
skupień; stalowoszary (z wyglądu przypomina wypolerowaną stal); używany w ju-
bilerstwie (dawniej gł. do wyrobu pieczęci herbowych) i do celów zdobniczych; 
nazwa pochodzi od krwistoczerwonej rysy tego minerału; „niekiedy k. była też 
nazywana odmiana chalcedonu, zw. karneolem”6. 

„karneol [łac. carneus ‘mięsisty’], rzem. artyst., miner. odmiana chalcedonu 
o różowej, jasnoczerwonej lub brunatnoczerwonej barwie wywołanej drobnymi 
domieszkami związków żelaza (gł. hematytu i getytu); kamień ozdobny, niekie-
dy zw. też krwawnikiem; […] obecnie stosowany w jubilerstwie (gł. w srebrnej 
biżuteri artyst.)”7. 

Zdarza się także, że dane słowo polisemiczne jest odnotowane w słownikach, ale 
nie brane jest pod uwagę jego znaczenie z dziedziny mineralogia, np. w słowniku 
Trepczyka hasło granat ma następującą treść, uwzględniającą znaczenia z pola BAR-
WY, a także z botaniki (kwalifikator bot) i militariów (kwalifikator mil); w słowniku 
Gołąbka również brakuje znaczenia z kwalifikatorem min: 

„granat m 1. cemnomodrota ƒ 2. bot granat m 3. mil granata; ~ dymny dëmowô 
granata, ~ łzawiący w oczë szczipiącô granata, ~ ręczny ręcznô granata, ~ zapa-
lający zapôlownô granata”8.

Podobnie dzieje się w przypadku hasła heliotrop, opatrzonego tylko kwalifikato-
rem bot w obu słownikach.

3. Leksemy nieuwzględnione w słownikach

Lista nieuwzględnionych w słownikach polsko-kaszubskich nazw kamieni jubilerskich 
jest dosyć długa. Nie jest to jednak zarzut pod adresem ich autorów. Nie mamy tu do 
czynienia z publikacjami specjalistycznymi, dlatego też autorzy nie mieli obowiązku 
umieszczać w nich wszystkich słów ze wszystkich dziedzin.

W słownikach Trepczyka i Gołąbka nie zostały ujęte m.in. następujące nazwy 
kamieni jubilerskich: 

aleksandryt, amazonit, ametryn, andaluzyt, aragonit, awenturyn, biskbit, 
bronzyt, chryzokola, chryzopraz, cyjanit, cyrkonia, cytryn, czaroit, demantoid, 
dumortieryt, fluoryt, heliodor, howlit, jadeit, kamień księżycowy, kordieryt, 

6   Hasło krwawnik, <http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/krwawnik;3927873.html>, dostęp: 21.11.2015.
7   Hasło karneol, <http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/karneol;3920584.html>, dostęp: 21.11.2015.
8   J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, t. I, s. 186.
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kornerupin, kryształ górski, krzemień pasiasty, kunzyt, kupryt, labradoryt, 
magnetyt, mołdawit, morganit, morion, nefryt, obsydian, ortoklaz, prehnit, 
rodochrozyt, rodonit, serafinit (klinochlor), serpentynit, skapolit, skolecyt, so-
dalit, spinel, szmaragdyt, tanzanit, turkmenit, tygrysie oko, unakit, wezuwianit.

Jak widać, większość z tych nazw stanowią internacjonalizmy, np. aleksandryt 
(ang. alexandrite), amazonit (ang. amazonite), obsydian (ang. obsidian), spinel (ang. 
spinel). Zaproponowanie kaszubskich terminów nie będzie w tym przypadku pro-
blemem, np.

– ang. alexandrite, pol. aleksandryt, kasz. aleksandrit;
– ang. amazonite, pol. amazonit, kasz. amazonit; 
– ang. chrysocolla, pol. chryzokola, kasz. chrizokòla;
– ang. fluorite, pol. fluoryt, kasz. fluòrit;
– ang. jade, pol. jadeit, kasz. jadeit;
– ang. obsidian, pol. obsydian, kasz. òbsydian;
– ang. spinel, pol. spinel, kasz. spinel itp.

W przypadku wspomnianych w punkcie 2. słów polisemicznych, takich jak granat 
i heliotrop, można uznać, że należą one również do pola leksykalnego MINERAŁY. 

Natomiast, jeżeli chodzi o nazwy kamieni będące zestawieniami, takie jak kamień 
księżycowy, krzemień pasiasty i tygrysie oko, z łatwością wykorzystać można istniejące 
zasoby leksykalne kaszubszczyzny, np.:

– pol. bawole oko – kasz. bùflowé òkò;
– pol. kamień księżycowy – kasz. miesącowi/miesądzowi kam;
– pol. kryształ górski – kasz. górsczi kriształ;
– pol. krzemień pasiasty – kasz. mòrãgòwati/sztrépòwati krzemiéń;
– pol. piasek pustyni – kasz. piôsk pùstinie9;
– pol. tygrysie oko – kasz. tigrisowé òkò.

4. Wnioski

Jak można było przewidzieć, słowniki polsko-kaszubskie ujmują nazwy najpopu-
larniejszych kamieni jubilerskich, co zresztą – jak już powyżej zaznaczono – nie 
powinno nikogo dziwić. Zaproponowanie kaszubskich nazw pozostałych kamieni 
jubilerskich – jak wykazano w punkcie 3. – nie powinno nastręczać trudności, gdyż 

9   Należy tu wyjaśnić, że piasek pustyni nie występuje w przyrodzie, jest otrzymywany syntetycz- 
nie, podobnie jak noc Kairu.
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w pewnych przypadkach można skorzystać z istniejących zasobów leksykalnych 
kaszubszczyzny, a w innych – skaszubić internacjonalizmy.  

W artykule tym skoncentrowałam się tylko na nazwach kamieni jubilerskich, ale 
dobrze byłoby zająć się całą terminologią mineralogiczną. 

Na zakończenie chciałabym zasygnalizować potrzebę opracowania kaszubskich 
słowników specjalistycznych, nie tylko z dziedziny mineralogii. Słowniki takie mo-
głyby być jednojęzyczne, a także dwu- lub wielojęzyczne. W przypadku słownika 
terminologii mineralogicznej powinny podawać – w celu wyeliminowania dwuznacz-
ności – skład chemiczny (np. aleksandrit, Al2BeO4; diament, C; heliotrop, SiO2; 
miesącowi/miesądzowi kam (KAlSi3O8)), a przykładowo w przypadku słownika 
terminologii botanicznej – nazwy łacińskie roślin. Dobrze też byłoby zilustrować 
hasła dotyczące poszczególnych minerałów kolorowymi zdjęciami.



Bożena Ugowska

Literackie fascynacje Jana Zbrzycy  
w W stolëcë chmùrników

Początek kwietnia 2015 roku zapisał się podwójną żałobną kartą. Jednego dnia  
– 2 kwietnia – świat kaszubskiej humanistyki i literatury stracił dwóch zasłużo-
nych twórców, tytanów pracy na kaszubskiej niwie. I choć powszechnie znane są 
nazwiska Jerzego Tredera i Stanisława Pestki (Jana Zbrzycy), to wciąż niewielka 
jest wiedza o ich działaniach i codziennej pracy. W niniejszym referacie pragnę 
nieco przybliżyć postać skromnego twórcy znad Zbrzycy, który wyniósł literaturę 
kaszubską na wyżyny miary XXI wieku.

Ostatnie dzieło Stanisława Pestki – W stolëcë chmùrników, mimo że entuzjastycznie 
przyjęte przez krytykę, szybko pokryło się kurzem bibliotecznych półek i tak naprawdę 
nie doczekało się gruntownego opracowania. Z pewnością przeszkodą może być nie tyl-
ko złożoność i wielowątkowość „akwarel” – takim tytułem rozpoczynają się wszystkie 
rozdziały zbioru esejów-reportaży – jak również sposób narracji, zarówno autorskiej, 
jak i pamiętnikarskiej, pomiędzy którymi pisarz płynnie przechodzi, by w najdrob-
niejszych detalach zaprezentować czytelnikom amerykańską metropolię, jej chwałę, 
upadek i powstawanie z ruin po ataku na World trade Center. I pewnie ta książka by 
nie powstała, gdyby nie ów tragiczny 11 września 2001 r., którego autor był naocznym 
świadkiem, przebywając w Nowym Jorku niedaleko centrum zamachu. Powstawała 
zresztą długo, niemal 10 lat zajęło Pestce uporanie się z przechowywanymi w pamięci 
obrazami, by przelać je na papier. Natomiast w zrozumieniu ciągu zdarzeń, mających 
tak dramatyczny wymiar, pomocy szukał w literaturze. Już podczas pobytu w Nowym 
Jorku ulubionym i najczęściej odwiedzanym miejscem był kompleks księgarniano-wy-
dawniczy Barnes & Noble, gdzie przy kawiarnianym stoliku zgłębiał nie tylko historię 
kolonizacji nowo odkrytego kontynentu oraz jego rozwoju, ale też sięgał do wielu 
dzieł różnych pisarzy, poetów, publicystów, a nawet niezbyt poważnie traktowanych 
wizjonerów, których teorie po „czarnym wtorku” nabrały nowych znaczeń. Obszernie 
i wielokrotnie odwołuje się do futurystycznymch wywodów amerykańskiego politologa 
Samuela Huntingtona, „przepòwiôdającégò, że jesmë krótkò przed niezatrzimóną wòjną 
dwùch cywilizacjów – islamù ze swiatã zôchòdu”1, opisanych w dziele The Clash of 

1   J. Zbrzyca, W stolëcë chmùrników, Gduńsk 2011. s. 54.



398   BIU LE TYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO 2015

Civilizations. Naukowiec ostrzegał, że przyszłe konflikty zbrojne nie będą się toczyć 
między państwami, ale cywilizacjami, przy czym szczególnie eksponował zagrożenie 
starciem cywilizacji Zachodu z islamem (s. 136,146,180–181). 

Baro charakteristiczné, żelë ò to jidze, ò samò meritum, mòże bëc òbrôzk 
na bùtnowi stronie ksążczi amerikańsczégò ùtwórcë. Òkò zatrzëmiwô sã na  
trzëdzélowim malënkù: z jedny stronë przepiãkné kòlumnowé arkadë, gwës dzél 
pësznégò meczetu; z drëdżi stronë téż pòtãżné kòlumnë w kòrincczim sztélu, 
chtërne dwigałë dak swiątnicë. We westrzódkù wiôldżi mùr chińsczi, jaczi miôł 
chrónic przed nańdzenim wrodżich nomadów. Za symbòlama tegò architekt-
négò kùńsztu krëją sã trzë pòrządczi cywilizacyjné. Midzë dwùma mòcôrzama 
- Zôchòdã, chtërnégò drżéniã je Eùropa i Amerika, a swiatã islamù, mòże duńc 
do krachù, do strzasniãcô sã. Zôs Chinë wcyg są niewëzgòdłim sfinksã2.

S. Pestka, mimo że w sposobie opisywania faktów, poruszania się w wielowy-
miarowej i złożonej rzeczywistości historycznej, którą stara się nazwać i „sfabu-
laryzować”, zachowując niemal kronikarską chronologię faktograficzną, w żaden 
sposób nie uzurpuje sobie prawa do bycia historykiem. Jest naocznym obserwatorem 
i przedstawia jako fakty obrazy, których sam jest świadkiem. Przy czym, mimo że 
spotkał się z największą zbrodnią i nieszczęściem początku XXI wieku, którego nie 
waha się nazwać „bestijnictwem”, gdy rozważa „z jaczich to jaskiniów wëlezlë ti, co 
w bestijnictwie przescygnãlë miticznëch Danaów?”3, to jednak nie pozwala sobie na 
ocenę i osąd. Raczej stara się szukać zrozumienia i wyjaśnienia przeżywanej tragedii, 
i już podczas pobytu na zachodniej półkuli, jak też po powrocie do kraju wiele uwagi 
poświęca studiom nad islamem i ewoluowaniu tej religii od obrony własnej wiary 
w kierunku nienawiści i walki nie z przeciwnikami, ale wszystkimi, uznanymi za nie-
wiernych. Uzupełnia natomiast swą narrację historyczną wiedzą i realnymi postaciami, 
np. poszukując źródeł rodzącego się konfliktu międzyreligijnego, przeistaczającego 
się w islamską świętą wojnę, objawiającą się nieustającą walką, dopóki na całym 
świecie nie zostanie wprowadzony islam (dżihad, którego wypełnieniem stała się 
krucjata Osamy bin Ladena i kierowanej przezeń Al-Kaidy, s. 133–152, 175–188), 
dochodzi aż do średniowiecznego liryka Dżalala ad-Din Rumiego, muzułmańskiego 
duchownego, twórcę zakonu wirujących derwiszy, nade wszystko jednak znanego jako 
miłośnika pokoju i rozsławiającego w poezji pokój płynący z islamu (s. 189–192).

Przëwòłôjmë tedë òpiniã ò Rumim, chtëren ùrodzył sã w 1207 rokù, jednégò 
z XV – stalatnëch klasyków persczi piesniodzejiznë: „nie béł òn prorokã, ale 
zdzejôł swiãtą ksãgã”. Czëtińcë ti ksãdżi przëznôwelë, że Masnawi òtmikô 

2   J. Zbrzyca, W stolëcë chmùrników, Gduńsk 2011. s. 136.
3   Tamże, s. 108.
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archanielsczé stegnë. Kùńsztownoscą ti pòezje, głãbią dëchòwëch prôw-
dów Rumiégò, òczarzony béł J. W. Goethe. Równak nôbarżi w strzédnëch 
stalatach rechòwałë sã głosë tich wëznôwców islamù, chtërny tak wësok 
stôwielë arcëdokôz Masnawi, że przërównywelë gò do „Kòranu”, niechtërny 
pòspielë jesz dali: Masnawi to persczi Kòran4. (…) Próbã przëbliżeniô mëslë 
i dokazów Rumiégò dlô pòlsczégò òdbiérôcza, pòdjął kritik i ùtwórca Adam 
Szyper. Za wôrtné wëapartnieniô ùznôł òn swójné „credo” pòetë, że jedinym 
przëkôzanim, jaczé ùznôwô, je miłota Stwórcë, człowieka i wszelejaczégò 
stwòrzeniô. Naprocëm temù, co jinszi mëslôrze, òjcowie dzëwi pùstinie 
kôrbilë, że lëdzkô jistwa w òczach Nieba wôżi tëli, co ptôch bez gniôzda, 
Rumi kùńczi swòje wiérztë mòdlëtewną apòstrofą, wezwą téż do tich, jesz 
nienarodzonëch5.

Nie tylko w wyżej przytoczonych fragmentach, ale wielokrotnie na kartach książki 
zaskakuje wszechstronną wiedzą z różnych dziedzin, wystarczy spojrzeć na przewija-
jące się nazwiska, m.in.: wspomniani już Dżalal ad-Din ar Rumi i Samuel Huntington, 
Jan Lechoń, Branko Cirlič, Seymour Lipset, Octavio Paz, Josif Brodski, Walt Whit-
man, E. Hemingway, Roberto Salvadori, John Dewey, Le Corbusier, Thomas Jefferson, 
George W. Bush, J. F. Cooper, Włodzimierz Sołowiow, Claude Levi-Strauss, Thomas 
Merton, Alexis de Tocqueville, Jean Baudrillard, Claude Levi-Strauss, Franz Fanon, 
Feliks Gross, Oskar Halecki John Stuart Mill i wiele innych. Te nazwiska wskazują 
również, na jak wielu płaszczyznach toczy się „narracyjna opowieść” i jak wiele 
w niej odniesień do historii, literatury, architektury, polityki, mitologii czy filozofii. 
Różnorodność i zasięg treściowy poruszanych tematów najdobitniej wskazują nie 
tylko na bogactwo wnętrza pisarza, ale również swoisty niepokój publicystyczny, 
domagający się wszestronnego zbadania i dziennikarskiej rewizji. Nie dziwi zatem 
jego bibliofilskie zacięcie, ale nawet w trakcie lektury nie zatracał obserwatorskiego 
zmysłu, rejestrując swe spostrzerżenia:

Westrzód lubòtników „galakticzi Gùtenberga” przedstôwcë wszëstczich rasów 
i kòntinentów w zgòdlëwim rozgôwòrze, jak w drëszny bôjce. Nôwiãcy wierã 
bëło tu chińsczich gòsców rãdo czëtającëch i dbało cos zapisywającëch. A dze 
naszi rodôcë? Czemù nie garną sã pòd pòsowã widzałi ksãgarni...6 [gdze] pro-
sto z frizu nad tómbachã pòzérają na czëtińców, miłosników prozë, pòstacje 
kòrifeùszów amerikańsczi lëteraturë: Ernesta Hemingway’a, Williama Faulk-
nera, Johna Steinbecka, Walta Whitmana, Sylwie Plath i jinszich mòcarzów 
lëteracczégò pióra. (…) Chtos mógłbë mie wëtknąc, że z biwaniégò w „Barn’s 

4   Tamże, s. 190.
5   Tamże, s. 189–191.
6   Tamże, s. 14.
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and Noble” i zapôdaniô hene w lekturã robiã test na òtemkłosc intelektualną 
naszôków. Procëm taczémù nadczidniãcémù mògã rzec: rechùje sã kòżdô, 
nawetka môłô skra, zdólnô zapôlëc gwiôzdã7.

Zbrzyca za oceanem nie zapomina również o rodakach, bo przecież „pò ti òstro-
wòwi grzãpie, przezwóny Manhattanã, pòtłukiwôł sã téż bëlny pòeta, spózniony ro-
mantik, Jan Lechòń”, będący uosobieniem tęsknot wszystkich emigrantów za ojczystą 
ziemią, czemu wyraz dawał nie tylko w poezji, ale pisanym niemal do samobójczej 
śmierci Dzienniku: 

W mòrzu cëzyństwa prosto na wôgã złota dlô skòmùdzałégò pòetë, béł jaczis 
pòmión, chòcbë daleczné pòdobieństwò jednégò z nowòjorsczich nórcëków, 
do idilicznëch scenów, jaczima sã pëszni nadwislańskô Itaka. Bòdôjże serce 
pòetë rëszni ùdérzało kùli razy tu zawanożił: „(…) 86 koło East End ma coś 
z dzielnicy Łazienek w Warszawie, nie wiem, czy przez drzewa, czy przez wi-
dok na jakiś dom za rzeką, podobny do kordegardy czy koszar z czasów nocy 
listopadowej. Łazienki, poprzez Noc Wyspiańskiego, była to najbliższa mi, 
najbardziej wzruszająca mnie aura. – Dlatego doznawszy tej asocjacji – po-
czułem się od razu dobrze w tej dzielnicy, w której będę mieszkał...”. Lechòń 
pòd kòlcënkã żôlu i nieprzeriwny ùcemiãdżi nierôz z gòrzã sã òdnôszôł do 
gardu nad Hùdsonem: „Ale Nowy Jork jest przecież osławionym wampirem, 
Babilonem, demonem.”8. 

Wspominając Lechonia, poeta sam odczuwa swoistą tęsknotę za rodzimą, ka-
szubską ziemią. Po spotkaniu dawnego znajomego, z którym pracował w gdańskiej 
redakcji „Kaszëb”, a który teraz na antypodach nadal prowadzi misję krzewienia 
polskości wśród Polonii - „Wastë Strumiana”, szybko przechodzi do przywoływania 
pamięci o kolegach i współpracownikach z tamtego okresu:

Widzałi môl tegò salonikù zajimô szeroczé, wëslizgóné biurkò Tadéùsza 
Bòlduana – gòrlëwégò redaktora „Kaszëb”. Prowôdny żurnalista sedzy 
na zydlu z pòrãczama z ùdôwóną pòwôgą, nibë rzimsczi wësoczi ùrzãd-
nik na krzesle kurulnym. Kòl niegò rëszny, we wanogach pò Kòcewim 
i Kaszëbach, zbiérający do najégò cządnika miodzëk słowa, przëtrôfkòwi 
pisôrz, pùblikùjący ù nas pòd mionã Strumian. Lubòtnik lëteraturë i eroti-
ków ks. Léóna Heyczi. Znóny z tegò, że próbòwôł sekùndowac narodzë-
nóm talentów pisarsczich na Kaszëbach i Kòcewim, ùtwórcóm tegò ôrtu co 
Jón Piepka, Alojzy Nôdżel, Róman Landowsczi, Bòlesłôw Fac. Parłãcził 

7   Tamże, s. 58.
8   Tamże, s. 17.
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téż wiele nôdzeje ze starszima ùtwórcama, jakno Lech Bądkòwsczi, Jón 
Trepczik, Léón Roppel, Jón Rómpsczi, Aleksander Labùda. 

Dôwné czasë. Dokazë cządnika „Kaszëbë”, w czim Strumian téż miôł 
swòjisti parcëk – to ju legeńda. Wierã w pòłowie lat szescdzesątëch zdżinął 
z gduńsczégò widnika – przed tim rôz nadpòmknął, że sznëkrownik wraże-
niów, chtëren tacy sã bënë Strumiana, nëkôł gò w daleczi swiat9.

Wędrówki nowojorskimi ulicami, zaułkami i mostami były okazją nie tylko do 
podziwiania „wëszczitającëch w górã” niezliczonych drapaczy chmur, arcydzieł 
architektury, które tu z nieskrępowaną swobodą wyrosły na podobieństwo ongiś po-
rastającego Manhattan lasu, ale również do wnikliwych obserwacji i analiz, krórymi 
dzieli się z czytelnikiem. Przywołuje pamięć o niderlandzkich kolonistach, po których 
trwałą pamiątką są nazwy poszczególnych dzielnic metropolii: Nowe Niderlandy, 
Nowa Holandia. Przy okazji wskazuje, skąd się przed wiekami zrodził tak wielki 
nimb poważania dla europeskiego kraju:

Pòczëcé spòlëznë z rodnym krajã kôzało niderlandzczim kòlonistóm na-
wiązëwac do szëków i dobroctwa kùpcowi metropòlie w Niderlandach, (…). 
Fama, jaką cesził sã na parcanym òstrowie eùropejsczi Amsterdam, miała so-
lidné pòdeprzenié. Tec to bëła perła w kòrunie liberalny repùbliczi, jedurny tedë 
w Eùropie pòd gãstim dozérënkã mònarchiów. Dze, jak nié do Niderlandów, 
wëriwelë ze swòjich paralusznëch krajów rozmajiti ùtwórcë, a midzë jinszima 
francësczi filozofa René Kartezjusz, mëslôrze jak John Locke, Baruch Spino-
za, jak téż wmaklewny szukôrze prôwdë. Całi kwiat ùczałëch, a westrzód nich 
Erazm z Rotterdamù, jeden z nôwiãkszich hùmanistów XVII stalata i znajôrz 
klasykòwi pismieniznë. Chcôł bëc nôprzód szkólnym, zgrôwającym dońc do 
lëdzy pisónym słowã, jesz do te głosëcelã stôrëch prôwdów christianiznë, 
chtërna zasôdzô sã na pòbòżnoce; respekt dlô mòralnëch wskôzów, a nié bùt-
nowé fòrmë i pòchòdzenié, pësznô rodowizna, pòswiôdczają, że chtos mòże 
pòkrzesac sã prôwdzëwą szlachcëzną. Nen wiôldżi hùmanista, baro procëmny 
wòjnóm, wëcësnął apartną znankã na eticzny kùlturze Eùropë. Dëch Erazma 
z Rotterdamù przeczidôł téż ùczinczi i dzejanié grëpë Niderlandczików na 
ùbrzegach Manhattanu10. 

Pestka jako pisarz, publicysta, poeta z wielką estymą odnosi się do czołowych twór-
ców literatury amerykańskiej, wplątując odpowiednie wątki treściowe w bieżącą narrację  
i z łatwością przywołując z pamięci tytuły dzieł, nawet czytanych wiele lat temu, w dzie-
ciństwie, jak „Przygody Tomka Sawyera”, czy „Przygody Hucka” Marka Twaina. Ta 

9   Tamże, s. 32. 
10   Tamże, s. 41–42.
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druga pozycja zostaje szczególnie wyróżniona i uznana przez samego E. Hemingway’a 
za podłoże całej literatury amerykańskiej11, co również autor skrzętnie odnotowuje: 

Ù Twaina przewijô sã miłota do nôtërë,12 blisczi bëłë jemù òsobòwòscë, 
chtërne toczą bòje ò nënkã rodã, bò to je drżéń piãkna. Jegò pisarstwò téż 
dosc głãbòk sedzało w zôpadny scenarni. W swòjich wdarzënkach przë- 
pòminô, że w młodoscë sóm przeséwôł złoti piôsk, żebë trafic na grużlã złota 
abò jaczis samòródk. Òdzdrzadlenié òsobistëch przëtrôfków żëwòta czëtiń-
cowie òdnalézą pò dzélu w „Przigòdach Hùcka”, chtërne ùskrzidlëłë téż 
Ernesta Hemingway’a: „całô nowòczesnô lëteratura amerikańskô przëszła 
na swiat z ti jedny ksążczi”. Takô chwalba z lëpów Hemingway’a rechùje 
sã dëbeltowò13. 
 
Oprócz Twaina, kilkukrotnie w różnych „akwarelach” przywoływany jest  

J. F. Cooper, znany polskiemu Czytelnikowi jako gorliwy obrońca Indian i pokazu-
jący negatywne oblicze kolonizacji ziem zdobywanych podstępem i koltem. Autor, 
choć dostrzega heroizm osadników w zagospodarowywaniu wydzieranej przyrodzie, 
nieznającej lemiesza i brony, ziemi, to również solidaryzuje się z tubylczą ludnością, 
rugowaną z własnych terenów. A Cooper był pisarzem, który próbował pokazać, że 
jest możliwa równowaga pomiędzy tymi dwoma społecznościami, pewien idealizm 
wzajemnych pozytywnych relacji, a nawet współpracy, opisanej wartką fabułą, peł-
ną przygód. Stąd Zbrzyca z rozrzewnieniem wspomina czasy, gdy jego „knôpa na 
dalecznëch Kaszëbach” oczarowały księgi o nadzwyczajnych czynach zwyczajnych 
ludzi na „wësnitëch, dzewiczëch zemiach” i szlaki przewędrowane w towarzystwie 
Sokolego Oka.

W pòlu zdrzeniégò J. F. Coopera czëtińcowie przeżiwają to, co ùtwórca 
wëstôwiô na przédny môl: wrogą i barbarną dzyrskòsc tubëtnëch nomadów, 
z drëdżi stronë biôłëch kòlonistów, mëslącëch wedle kategòriów prësczégò 
generała Carla von Clausewitza, dlô chtërnégò wòjna bëła òdwiecznym prawi-
dłã (...). Ten wątk téż w swòjich piãknëch i bòkadnëch w grozã i ùrzas pòwie-
scach rozwijô James Fenimòre Cooper. Pòzwóné relacje są przez ùtwórcã 
zmëszloné jakno prozatorsczi cykl przigòdów Sokòlégò Òka: „Pionérowie”, 
„Slédny Mòhikón”, „Preria”, „Szlachòwnik turów”, „Dobiwca zwierzów”. 
Cooper nadôwô swòjim pòstacjóm stolemòwi wëzdrzatk, za baro nie stôwiô 
biôtkùjącëch kòlonistów pòd stôłpã bëlecajstwa i pòkùtë, jakno, że przëszło 

11   L. E. Weeks Jr., Mark Twain and Hemingway: „A Catastrophe” and „A Natural History of the  
Dead”, Vol. 14 No. 2 (September 1968), s. 15, źródło: http://www.jstor.org/stable/41640850?seq=1#page 
_scan_tab_contents, (dostęp: 10 października 2015r.)

12   J. Zbrzyca, W stolëcë..., dz. cyt., s. 253.
13   Tamże, s. 254.
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jima nadstawiac karkù za wiôlgą sprawã. Barżi, nigle luksus mòralnëch za-
strzegów, rechòwało sã wedle niegò ùwdôrzenié i wëchwôlënk pionérsczégò 
cządu machtny rzeszë frontiersów14. 

Nie sposób pominąć jednego z najwybitniejszych pisarzy amerykańskich XX wie-
ku - Ernesta Hemingway’a, jednego z „bëlnëch ùtwórców, mëslôrzów, pùblicystów”, 
który swą literaturą wystukiwał rytm: «„Go west man!” (Biéj na zôchód!)»15. Autor 
nie analizuje całej spuścizny pisarza, ale wybiera te wątki, które potwierdzają własne 
analizy rozwoju ameryki przez napływających z Europy pracowitych, purytańskich 
kolonistów, często będących przeciwwagą dla wcześniejszych kolonizatorów:

Taczim wòjôrzã, gòrlëwò szukającym frontowëch procëmnotów (vide pò- 
wiesc „Kòmù bije zwón”) je Ernest Hemingway, wiérny stôri, jachtarsczi 
tradicji: ùstrzélëc lwa, zgładzëc słonia, gòrila, leòparda... Co to òznôczô? Tak 
jak amerikańsczi pisôrz, jegò czëtińcë rozskacony lekturama, òckną w sobie 
legendã, że są czë stoją pò stronie herojów, zawdë w biôtce ze Złim. Timczasã 
westrzód heroldów swiãtégò Jerzégò, żąglącégò smòczastą bestiã, letkò nalézc 
i taczich, chtërny nie copelë sã przed rabùsznym rzemiosłã. Nôlégało bôczëc 
na se przed òchëbą, kradzélstwã, nawet wrodżim nańdzenióm ze stronë jin-
szich kòlonistów, nié leno czerwònoskórnëch krajówców16.

Nie sposób pochylić się nad wszystkimi nazwiskami przewijającymi się przez 
karty dzieła Zbrzycy. Wiele spośród nazwisk nie ma związku z fascynacjami li-
terackimi, gdyż spectrum zainteresowań Autora jest iście renesansowe. Pozwala 
jednak spojrzeć na literaturę amerykańską, znaną przecież polskiemu czytelnikowi 
oczyma Pestki i pod kątem z pewnością nie analizowanym na lekcjach języka 
polskiego.

Mimo że niemal trzy czwarte treści odnoszą się do ataków na World Trade Cen-
ter i sytuacji w Stanach Zjednoczonych tuż po ataku, książka nie kończy się wizją 
przyszłości Ameryki, ale jako swoiste katharsis dla opisanych wcześniej tragicznych 
wydarzeń, Zbrzyca snuje niemal sielankową opowieść o historii Ameryki po 1492 r. 
„kiedy to Kolumbowe okręty zaryły o brzeg nieznanego lądu” - tłum. własne17, 
podboju i kolonizacji odkrytych ziem (Autor rzetelnie stwierdza, że odbywało się to 
prawem pięści i kolta, a ustami indiańskiego wodza Irokezów, któremu pewien uczo-
ny gratuluje szczęścia bycia odkrytym, wygłasza następujące zdanie: „Dla wszyst-
kich Indian bezsprzecznie byłoby lepiej, gdyby nadal mogli się cieszyć statusem  

14   Tamże, s. 251–253.
15   Tamże, s. 256.
16   Tamże, s. 236.
17   Tamże, s. 223.
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nieodkrytych!”18) pierwszych bohaterskich osadników, rozwoju cywilizacji (kolt 
niejednokrotnie musiał przemawiać podczas dokonującego się postępu, S. Pestka 
określa go „pionierem cywilizacji”, poprzez XIX-wieczny rozwój gospodarczy i licz-
ny napływ biednej ludności z Europy, snującej marzenia o amerykańskim Eldorado  
(s. 241–251) po czasy najnowsze.

Z całą pewnością dla tego zbioru esejów-reportaży nie ma odniesienia w dotych-
czas wydanych kaszubskojęzycznych publikacjach. Poprzeczka została zawieszona 
wysoko, zarówno dla piszących w „rodnej mowie”, jak i krytyków. 

Podczas spotkania promującego W stolëcë chmùrników w gdańskim „Mestwinie” 
wygłaszając laudację, prof. Cezary Obracht-Prondzyński zwrócił uwagę na stronę 
erudycyjną narracji Pestki. Nie czyni ona dzieł Autora łatwymi w odbiorze, za to 
wytacza pewien kierunek (standard?) literaturze kaszubskiej, by nie była odtąd po-
strzegana jako li tylko twórczość ludowa bądź regionalna.

I jesz jedno – jem pòdczorchnął, że w ksążce ti widzec wiôlgą lëteracką i jin-
telektualną kùlturã. Chcã jesz dodac: to je baro erudicyjnô rzecz! (…) A jak 
wiele tu òdwòłaniów do lëteraturë, mitologii, historii, architekturë, filozofii. 
To z gwësnotą nie je rzecz, jaką sã dô przeczëtac w gòdzënã. Òna brëkùje 
starë i robòtë19.

18   Tamże, s. 226.
19   C. Obracht-Prondzyński, Mòwa prof. Cezarégò Òbracht-Prondzyńsczégò wëgłoszonô òb czas 

promòcji ksążczi „W stolëcë chmùrników”, „Pomerania” nr 4/2012., s. 11.


