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Édwôrd Bréza

Przedesłów

W r. 2016 Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka (RKJ) òbchôdała jubileùsz 10-lecégò 
pòwstaniô. Z ti leżnoscë òsta zòrganizowónô specjalnô kònferencjô, na jaczi przéd-
niczka Radzëznë, Danuta Pioch przedstawiła zôkrãżé dzejaniów z ti dekadë, òdnô-
szającëch sã do standarizacji i normalizacji kaszëbsczégò jãzëka, a E. Bréza òmówił 
fòrmë prôcë nad kùlturą kaszëbiznë sprzed pòwòłaniô RKJ. E. Bùgajnô zrefero- 
wała kaszëbsczé tekstë ò religijnym spòdlim prezentowóné na pòsedzeniach RKJ,  
a M. Jocz przedstawiła, szlachùjącë za słowama Papiéża Frãcyszka z pielgrzim-
czi do Pòlsczi, 3 słowa: proszã, dzãkùjã, przeprôszóm. „Wpłiw cëzëch jãzëków na 
kaszëbską leksykã” je plónã badérsczich zainteresowaniów D. Stanulewicz. Nôwôż-
niészé sprawë w kaszëbsczi dramaturgii zaprezentowôł D. Kalinowski, a K. Lewna 
zgłãbiwała pòzdrzatk Jana Drzeżdżona na témat etnicznoscë Kaszëbów. Kaszëbizna 
w „Stegnie” – dodôwkù do „Pòmeranii” – wmiklëwò òsta òpracowónô przez D. Maj-
kòwsczégò. Jakno òjca i przédnika wprowôdzaniô kaszëbsczégò jãzëka do liturgii 
Kòscoła Rzimskòkatolëcczégò E. Prëczkòwsczi przedstôwiô ks. prałata Fr. Grëczã. 
Ten sóm Aùtór pòdrobno zbadérowôł młodą kaszëbską inteligencjã w zòrganizo-
wónym dzejanim dlô kaszëbiznë. Didakticznyma jiwrama, a òsoblëwie naùczanim 
kaszëbsczégò jãzëka zajãlë sã: J. Mamelsczi w referace „Jãzëk kaszëbsczi w szkòle 
– dobëca, zagrôżbë i przegróné” i W. Lew-Czedrowskô w wëstąpienim „Òkòłoedu-
kacyjné dzejanié w kaszëbiznie”. „Kaszëbską medialną słowiznã” òmówilë A. Łu- 
czińsczi i A. Lewandowskô. Przërównawczą analizã gramatików kaszëbsczé-
gò jãzëka zesadzëła H. Makùrat, a B. Ùgòwskô pòdrobno òmówiła tłómaczenia 
na jãzëk kaszëbsczi i z kaszëbsczégò jãzëka. Sprawóm nawzôjnégò przemikaniô sã 
kaszëbiznë i mùzyczi przëzérôł sã T. Fópka, a A. Pioch zanalizowa òbrôz kaszëbsczé-
gò szlachcëca, a nadto przedstawiła szpòrt zawiarti w kaszëbsczi leksyce. Rozeszłosc 
tématów swiôdczi ò bòkadoscë zainteresowaniów nôleżników Radzëznë i ùczałëch.

W slédnym rokù òstałë przëjãté 3 ùchwôlënczi, òdnôszającé sã do słowiznë me-
dialny i mùzyczny. 

Wszelejaczé bùdzącé sã zagadnienia, parłãczącé sã z dzejaniama RKJ prosymë 
czerowac za pòstrzédnictwã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

                                                                                  Édwôrd Bréza





Edward Breza

Wstęp

W  r. 2016 Rada Języka Kaszubskiego (RJK) obchodziła jubileusz 10-lecia istnienia, 
z tej też okazji zorganizowano osobną konferencję, na której przewodnicząca Rady, 
Danuta Pioch mówiła o działaniach, dotyczących  standaryzacji i normalizacji języka 
kaszubskiego w ostatnim dziesięcioleciu, a E. Breza omówił formy pracy nad kulturą 
kaszubszczyzny przed powołaniem RJK., E. Bugajna zreferowała teksty kaszubskie 
o tematyce religijnej prezentowane na posiedzeniach RJK.; M. Jocz przedstawiła 
za Papieżem Franciszkiem 3 słowa: proszę, dziękuję, przepraszam po kaszubsku. 
„Wpływy języków obcych na leksykę kaszubską” stanowił przedmiot zainteresowań 
D. Stanulewicz. Najważniejsze kwestie w dramaturgii kaszubskiej zaprezentował  
D. Kalinowski, natomiast K. Lewna zaprezentowała poglądy Jana Drzeżdżona na 
temat etniczności Kaszubów. Kaszubszczyzna w dodatku do „Pomeranii”, tj. „Steg- 
nie” omówiona została przez D. Majkowskiego. Jako ojca i promotora języka ka-
szubskiego w liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego przedstawia E. Pryczkowski 
ks. prałata Fr. Gruczę. Tenże Autor prezentuje także młodą inteligencję kaszubską  
w zorganizowanym działaniu dla kaszubszczyzny. Problematykę dydaktyczną, mianowi-
cie nauczanie jęz. kaszubskiego podjęli: J. Mamelski w referacie „Język kaszubski  
w szkole: sukcesy, zagrożenia i porażki” i W. Kiedrowska. Działania okołoeduka-
cyjne w kaszubszczyźnie. „Kaszubskie słownictwo medialne” omówili A. Łuczyński  
i A. Lewandowska. Analizy porównawczej gramatyk języka kaszubskiego dokonała 
H. Makurat, a B. Ugowska omówiła pracowicie tłumaczenia na język kaszubski  
i z jęz. kaszubskiego. Kwestiom wzajemnego przenikania się kszubszczyzny i mu-
zyki przyglądał się T. Fopke, natomiast A. Pioch analizowała obraz kaszubskiego 
szlachcica oraz humor zawarty w leksyce kaszubskiej. Rozrzut tematów jest więc 
dość bogaty.

Podjęto natomiast tylko 3 uchwały, dotyczące terminologii medialnej i słownictwa 
muzycznego.

Wszelkie budzące się zagadnienia, dotyczące pracy RJK prosimy kierować pod 
adresem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

                                                                                  Edward Breza





ÙCHWÔLËNCZI
RADZËZNË

KASZËBSCZÉGÒ
JÃZËKA



UCHWÔLËNK NR 1/RJK/16 Z DNIA 20.01.2016 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ SŁOWIZNË 

SPARŁÃCZONY Z TERMINAMA MÙZYCZNYMA  
– LËTRË G–I WERSJI PÒLSCZI

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną słowiznã kaszëbską sparłãczoną z ter- 
minama mùzycznyma – lëtrë g–i wersji pòlsczi:

bismón kùńsztu ‘impresario’
brëmza ‘harmonijka ustna’ 
bùrzlëwò ‘impetuoso’ 

G, g ‘G, g’
G-dur ‘G-dur’
galant, na szëkòwny ôrt  ‘galant’ 
galop, skòkã ‘galop’ 
gama ‘gama’
gama mòllowô harmónicznô ‘gama mollowa harmoniczna’
gama mòllowô melodicznô ‘gama mollowa melodyczna’
gama mòllowô nôtëralnô ‘gama mollowa naturalna’
gawòt ‘gawot’
g-mòll ‘g-moll’
Ges, ges ‘Ges, ges’
Ges-dur ‘Ges-dur’
Geses, geses ‘Geses, geses’
Gis-dur ‘Gis-dur’
Gisis, gissis ‘Gisis, gisis’
gis-moll ‘gis-mòll’
gitara ‘gitara’
głos ‘głos’
głosnik ‘głośnik’
głosnosc zwãkù ‘głośność dźwięku’
gòng ‘gong’



Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka   15

gòniony, nëkóny ‘goniony’
gòspel ‘gospel’ 
gramòfón ‘gramofon’ 
gramòfónowô płita / plata ‘gramofonowa płyta’
grégòriańsczi chòrôł ‘gregoriański chorał’
grégòriańsczi spiéw ‘gregoriański śpiew’ 
grif ‘gryf’
gwôsno ‘giusto’

H, h ‘H, h’
H-dur ‘H-dur’
habanera ‘habanera’
hajduk ‘hajduk’
harfa ‘harfa’
harmónia ‘harmonia’
harmónika ‘harmonika’ 
harmónizacjô ‘harmonizacja’
hawajskô gitara ‘hawajska gitara’
hejnôł ‘hejnał’
helikón ‘helikon’
Hes, hes ‘Hes, hes’
Heses, heses ‘Heses, heses’
himn ‘hymn’
hip-hòp ‘hip-hop’
Hisis, hisis ‘Hisis, hisis’
h-mòll ‘h-moll’
hòmòfóniô ‘homofonia’ 
hòpôk ‘hopak’
hùmòreska, szołobùłka ‘humoreska’
Hz, herc ‘Hz, herc’

idiofónë ‘idiofony’ 
imitacjô, pòwtôrzanié ‘imitacja’ 
impòstacjô ‘impostacja’ 
impresjonizna ‘impresjonizm’
improwizacjô ‘improwizacja’ 
infrazwãczi ‘infradźwięki’
instrumentacjô ‘instrumentacja’ 
instrumentalista, mùzyk, mùzykant, grôjk ‘instrumentalista’
interludium ‘interludium’
intermezzo ‘intermezzo’ 
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interpretacjô ‘interpretacja’
interwôł ‘interwał’
intonacjô ‘intonacja’
inwencjô ‘inwencja’
inwersjô ‘inwersja’
izometriô ‘izometria’
izoritmiô ‘izorytmia’

knąpë ‘guziki’
knéga liturgicznëch spiéwów ‘graduał’ 

lubkò, miło, wdzãczno ‘grazioso’

majestaticzno ‘grandioso’
mùzyczné instrumentë ‘instrumenty muzyczne’

napiérającë ‘incalzando’ 

òbiegnik ‘gruppetto’
òbrôzkòwô mùzyka ‘ilustracyjna muzyka’ 

pòczątk ‘incipit’ 
pòmalëczno ‘grave’
pònëkiwającë ‘iringendo’ 
pùrgającë sã ‘glissando’

rozegracjô ‘happening’

smiało ‘intrepido’

wiesoło ‘giocoso, gioioso’
wiérny zwãk ‘hi-fi’
wiôldżi bãben ‘gran cassa’
wichlającë sã ‘indeciso’
wprowadzenié ‘introdukcja’
wstãp ‘intrada’

zdrzódłoznôwstwò ‘heurystyka’ 



UCHWÔLËNK NR 2/RJK/16 Z DNIA 12.10.2016 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ SŁOWIZNË 

SPARŁÃCZONY Z TERMINAMA MÙZYCZNYMA 
– LËTRË J–K WERSJI PÒLSCZI

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną słowiznã kaszëbską sparłãczoną z ter- 
minama mùzycznyma – lëtrë j–k wersji pòlsczi:

dżez ‘jazz’

janczarskô kapela ‘janczarska kapela’
jednogłosowòsc ‘jednogłosowość’
jednokreslnô òktawa, rôzkreslnô òktawa ‘jednokreślna lub razkreślna oktawa’
jednomionowé gamë ‘jednoimienne gamy’
jodłowanié ‘jodłowanie’

kadencjô ‘kadencja’
kadril ‘kadryl’
kakòfóniô ‘kakofonia’
kalafóniô ‘kalafonia’
kalikòwanié, deptanié kòl òrganów ‘kalikowanie’
kameralnô mùzyka ‘kameralna muzyka’
kamertón, widełczi do strojeniô ‘kamerton’
kancjonałë ‘kancjonały’
kankan, francësczi szoc ‘kankan’
kanón ‘kanon’
kantata ‘kantata’
kanteczka ‘kantyczka’
kantilena, spiéwnô lëniô ‘kantylena’
kantór, przédny spiéwôk ‘kantor’
kapòdaster ‘kapodaster’
kapris, mùzyczny nëk ‘kaprys’
kasownik ‘kasownik’
kastanietë, hiszpańsczé klekòtczi ‘kastaniety’



18   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2016

kastracë ‘kastraci’
kawatina ‘kawatyna’
kiloherc ‘kiloherc’
klarnéta ‘klarnet’
klasycëzna / klasycyzm ‘klasycyzm’
klaster, zwãkòwô plama ‘klaster’
klawesyn, klawicymbôł ‘klawesyn, klawicymbał’
klawiatura ‘klawiatura’
klawikòrd ‘klawikord’
klawiszowé instrumentë ‘klawiszowe instrumenty’
klucz: sopranowi (wiolinowi), altowi, tenorowi, basowi ‘klucz: sopranowy (wio-
linowy), altowy, tenorowy, basowy’
kòbza ‘kobza’
kòceł ‘kocioł’
kòda, zakùńczenié ‘koda’
kòloratura ‘koloratura’
kòloristika ‘kolorystyka’
kòmpòzycjô, mùzyczny ùsôdzk ‘kompozycja’
kòmpòzytór, ùsôdzca mùzyczi ‘kompozytor’
kòncert, mùzycznô rozegracjô ‘koncert’
kòncertméster ‘koncertmistrz’
kònkretnô mùzyka ‘konkretna muzyka’
kònserwatorium, mùzycznô wëższô ùczbòwniô ‘konserwatorium’
kònsonans, zgódné brzëmienié ‘konsonans’
kòntra, procëm ‘kontra’
kòntrabas ‘kontrabas’
kòntrafagòt ‘kontrafagot’
kòntrafaktura ‘kontrafaktura’
kòntralt ‘kontralt’
kòntrapùnkt ‘kontrapunkt’
kòntratenór ‘kontratenor’
kòntredans ‘kontredans’
kòpùlacjô, òrganowô parłãczëna / parłãcz ‘kopulacja’
kòrifeùsz, przédnik chùru ‘koryfeusz’
kòrnéta ‘kornet’
kòscelné skale ‘kościelne skale’
kòscelnô kadencjô, plagalnô ‘kościelna kadencja, plagalna’
kòcłë ‘kotły’
kòtilión ‘kotylion’
kòza, dudë ‘koza’
kòzôk ‘kozak’
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krakòwiôk ‘krakowiak’
kropka ‘kropka’
krziżëk, dëbeltowi krziżëk ‘krzyżyk, krzyżyk podwójny’
ksylofón ‘ksylofon’
kùjawiôk ‘kujawiak’
kùplet ‘kuplet’
kùrant, pòzytiwka ‘kurant’
kwartet ‘kwartet’
kwartowi akòrd ‘kwartowy akord’
kwartosekstowi akòrd ‘kwartsekstowy akord’
kwartóla ‘kwartola’
kwinta ‘kwinta’
kwintet ‘kwintet’
kwintóla ‘kwintola’

mùzyczné kònkùrsë ‘konkursy muzyczne’
mùzycznô kritika ‘krytyka muzyczna’
mùzycznô rozegracjô, kòncert ‘koncert’
mùzycznô wëższô ùczbòwniô, kònserwatorium ‘konserwatorium’
mùzyczny ùsôdzk, kòmpòzycjô ‘kompozycja’

òrganowô parłãczëna / parłãcz, kòpùlacjô ‘kopulacja’

przédny spiéwôk, kantór ‘kantor’

ùsôdzca mùzyczi, kòmpòzytór ‘kompozytor’



UCHWÔLËNK NR 3/RJK/16 Z DNIA 12.10.2016 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ 
SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY  

Z TERMINOLOGIĄ MEDIALNĄ

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną słowiznã kaszëbską sparłãczoną z ter- 
minologią medialną:

abònament, zapisanié ‘abonament’ 
abònent ‘abonent’ 
abònentka ‘abonentka’ 
abònowac ‘abonować’ 
anons ‘anons’ 
antena ‘antena’ 

nadôwczô / nadôwnô antena ‘antena nadawcza’ 
òdbiorczô / òdbiérnô antena ‘antena odbiorcza’ 
satelitarnô antena ‘antena satelitarna’ 

articzel ‘artykuł’ 
articzelk ‘artykulik’ 
aùdicjô ‘audycja’ 
aùditorium, słëchińcowie ‘audytorium, słuchacze’ 
aùtorizacjô ‘autoryzacja’ 

biuletin, òbznôjmnik ‘biuletyn’ 
bùdka, kiosk ‘kiosk’ 

codniowé wiadła / wiadomòscë ‘wiadomości telewizyjne / dziennik telewizyjny’ 
codniowô gazéta, dzénnik ‘dziennik’ 
czas antenowi ‘czas antenowy’ 
cządnik, pismiono ‘czasopismo’ 
czãstotlëwòsc ‘częstotliwość’ 
czëtelnictwò ‘czytelnictwo’ 
czëtińc, czëtôrz ‘czytelnik’ 
czëtińcka, czëtôrka ‘czytelniczka’ 
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czëtiwnota, pòczëtnosc ‘poczytność’ 
czëtnictwò, czëtelnictwò ‘czytelnictwo’ 
czëtnik ‘czytnik’
czëtôrka ‘czytelniczka’ 
czëtôrz ‘czytelnik’ 

dac do gazétów, wsadzëc w gazétë ‘podać do gazet’ 
dac do pùbliczny wiédze, ògłosëc, òpùblikòwac ‘opublikować, podać do  
 wiadomości’
debata, dowòdzëzna ‘debata’ 
dekòder ‘dekoder’ 
diskùsyjné / kôrbiónkòwé fòrum ‘forum dyskusyjne’ 
dopòwiedzenié, dopòwiesc ‘komentarz’ 
dopòwiôdôcz ‘komentator’  
dotëgiwôcz wiédzów, kòrespòndent ‘korespondent’ 
dowòdzëzna, debata ‘debata’ 
drobné ògłoszenié ‘ogłoszenie drobne; anons’ 
dubbing ‘dubbing’
dwaniedzélnik, dwatidzenik ‘dwutygodnik’ 
dzélëk, rubrika ‘rubryka, odcinek’
dzénnik, codniowô gazéta ‘dziennik’ 

editorsczi wëzdrzatk ‘szata edytorska’ 
elektroniczné media ‘media elektroniczne’ 
emisjô ‘emisja’ 
emisjô programù, nadôwanié programù ‘emisja programu’
emitowac ‘emitować’ 
eter ‘eter’ 

felietón ‘felieton’
felietónistka ‘felietonistka’ 
filmik ‘filmik’ 

gadzélskô / gadzënowô gazéta ‘gadzinówka’ 
gazécëskò ‘piśmidło’ 
gazécôrka ‘gazeciarka’ 
gazécôrz ‘gazeciarz’ 
gazétka ‘pisemko, gazetka’ 
gazétnictwò ‘gazeciarstwo’ 
gazétniczka ‘dziennikarka’ 
gazétnik ‘dziennikarz’ 
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gazétnô pismienizna, repòrtérstwò ‘reporterstwo’ 
gazétnô szôtora, szôtorc ‘szmatławiec’ 
gazétnô warkòwniô / gazétnikòwi wark ‘warsztat dziennikarski’  
gazétnô znowina ‘kaczka dziennikarska’
gazétny pisywôcz, repòrter ‘reporter’ 
głos niewidzewny (lektorsczi) ‘głos lektorski’ 
gracza / graczała, pisajk ‘pismak’ 

infòrmacjô, pòszét, wiadło ‘informacja’ 
internetowi przezérnik ‘przeglądarka internetowa’ 
internetowô starna ‘strona internetowa’ 
internetowô sznëkrownica ‘wyszukiwarka internetowa’ 

kamera ‘kamera’ 
kanał, karnôl ‘kanał’  
karno czëtińców ‘grono czytelników’ 
karno redakcyjné / redakcjowé ‘zespół redakcyjny’ 
kiosk, bùdka ‘kiosk’ 
kòlegium redakcyjné / redakcjowé ‘kolegium redakcyjne’ 
kòlpòrtôż ‘kolportaż’ 
kòmentatór ‘komentator’ 
kòmentôrz ‘komentarz’ 
kòncesjô ‘koncesja’ 
kòrektór ‘korektor’ 
kòrespòndent, dotëgiwôcz wiédzów ‘korespondent’
kôrbiónka, wëwiôd ‘wywiad’
kôrbiónkòwé / diskùsyjné fòrum ‘forum dyskusyjne’ 
kritik, òsądzca ‘krytyk’ 
kwartalnik, wiertelnik ‘kwartalnik’ 

lësta szlagrów, szlagrowô lësta ‘lista przebojów’ 

medialné nosniczi ‘nośniki medialne’ 
mediowé bióro ‘biuro prasowe’
mediowi rzecznik ‘rzecznik prasowy’
mediowô kònferencjô ‘konferencja prasowa’
mërgówka ‘migawka’ 
mikrofón ‘mikrofon’ 
mòderatór ‘moderator’ 
môl rozsélny, rozgłosniô ‘rozgłośnia’ 
môl wësélny, nadôwnô stacjô ‘stacja nadawcza’ 
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nadajnik / nadôwnik ‘nadajnik’ 
nadczidka, wzmiónka / zmiónka ‘wzmianka’ 
nadôwanié programù, emisjô programù ‘emisja programu’
nadôwca ‘nadawca’ 
nadôwnô stacjô, môl wësélny ‘stacja nadawcza’ 
nagranié ‘nagranie’ 
nagrëwac ‘nagrywać’ 
na òbkłôdce ‘na okładce’ 
na żëwò ‘na żywo’
niedzélnik, tidzenik ‘tygodnik’ 
nôleżnicë redakcji ‘członkowie redakcji’ 

òbrobic tekst ‘zredagować’
òbzerac ‘oglądać’ 
òbzérnosc ‘oglądalność’ 
òbzérôcz ‘widz’
òbznôjmnik, biuletin ‘biuletyn’ 
òdbiér ‘odbiór’ 
òdbiérca, òdbiérôcz ‘odbiorca’ 
òdbiérnik ‘odbiornik’ 
òglowòtematiczny / òglowòtematowi cządnik, rozmajitotemòwi cządnik  
 ‘czasopismo ogólnotematyczne’
òglowô dba, pùblicznô òpiniô, pùbliczny pòzdrzatk ‘opinia publiczna’ 
ògłosëc, òpùblikowac, dac do pùbliczny wiédzë ‘opublikować’ 
òpinioùrobny ‘opiniotwórczy’ 
òpùblikowac, ògłosëc, dac do pùbliczny wiédzë ‘opublikować’ 
òsądzca, kritik ‘krytyk’

periodik ‘periodyk’ 
pilot ‘pilot’ 
pisajk, gracza / graczała ‘pismak’ 
pismionkò ‘pisemko’ 
pismiono, cządnik ‘gazeta, czasopismo’ 
pòczëtnosc ‘poczytność’ 
pòpôłniowô gazéta ‘popołudniówka’
pòprawienié ‘sprostowanie’ 
pòrtal ‘portal’
pòszét, wiadło, infòrmacjô ‘informacja’ 
prasa ‘prasa’ 
prasowi òrgan ‘organ prasowy’ 
prenumerata ‘prenumerata’ 
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prenumeratór ‘prenumerator’ 
prenumeratórka ‘prenumeratorka’ 
prenum(e)rowac ‘prenumerować’ 
prezenterka ‘prezenterka’
program ‘program’ 
program telewizyjny ‘program telewizyjny’ 
prospekt, zachãcba ‘prospekt’
przesél, transmisjô ‘transmisja’ 
przédny redaktór ‘redaktor naczelny’ 
pùblicznô òpiniô, pùbliczny pòzdrzatk, òglowô dba ‘opinia publiczna’ 
pùblikacjô ‘publikacja’ 
pùblikòwać ‘publikować’ 

radio ‘radio’ 
radioaparat, radioòdbiérnik ‘radioodbiornik’ 
radiofòniô ‘radiofonia’
radioòdbiérnik, radioaparat ‘radioodbiornik’ 
radiosłëchińc ‘radiosłuchacz’
radiostacjô ‘radiostacja’ 
radiowé studio ‘studio radiowe’ 
radiówc ‘radiowiec’ 
redakcjowé kòlegium ‘kolegium redakcyjne’ 
redaktorstwò ‘redaktorstwo, dziennikarstwo’ 
redaktór ‘redaktor’ 
reklamòdôwôcz ‘reklamodawca’ 
reklamòwi rënk ‘rynek reklamowy’ 
repòrtażista ‘autor reportaży’ 
repòrtażistka ‘autorka reportaży’ 
repòrter, gazétny pisywôcz ‘reporter’ 
repòrtérstwò, gazétnô pismienizna ‘reporterstwo’ 
repòrtérzëzna ‘reporterstwo’ 
rozegracjowizna, show-biznes ‘show-biznes’ 
rozgłosniô, môl rozsélny ‘rozgłośnia’ 
rozmajitotemòwi cządnik, òglowòtematiczny / òglowòtematowi cządnik  
 ‘czasopismo ogólnotematyczne’ 
rubrika ‘rubryka’ 

sekretéra redakcje / redakcji ‘sekretarz redakcji’
show-biznes, rozegracjowizna ‘show-biznes’ 
szlagrowô lësta, lësta szlagrów ‘lista przebojów’ 
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słëchalnosc ‘słuchalność’ 
słëchińc ‘słuchacz’ 
słëchińcka ‘słuchaczka’ 
słëchińcowie, aùditorium ‘słuchacze, audytorium’ 
słëchawiszcze ‘słuchowisko’ 
spiker, zapòwiôdôcz ‘spiker’
spòlëznowi pòrtal ‘portal społecznościowy’ 
spòt, zôchãcka ‘spot’ 
sproscenié ‘sprostowanie’ 
strzódtitel ‘śródtytuł’ 
szôtorc, gazétnô szôtora ‘szmatławiec’ 
szpalta ‘szpalta’ 

tekst wprowôdzający / wstãpny ‘artykuł wstępny’ 
teleòbzérôcz, telewzérôcz ‘telewidz’ 
telewizjô ‘telewizja’ 
telewzérnik, zdrzélnik ‘telewizor’ 
telewizyjny prezentéra ‘prezenter telewizyjny’ 
tidzenik, niedzélnik ‘tygodnik’ 
titel ‘tytuł nagłówek’ 
transmisjô, przesél ‘transmisja’ 

wëdac ‘opublikować’ 
wëdawac ‘wydawać’ 
wëwiôd, kôrbiónka ‘wywiad’ 
wiadło, infòrmacjô, pòszét ‘informacja, wiadomość’ 
wieczorinka ‘wieczorynka’ 
wiertelnik, kwartalnik ‘kwartalnik’ 
wprowôdny articzel, wstãpny articzel ‘artykuł wstępny’  
wsadzëc w gazétë, dac do gazétów ‘podać do gazet’ 
wzmiónka / zmiónka, nadczidka ‘wzmianka’ 

zapisanié, abònament ‘abonament’ 
zapòwiôdôcz, spiker ‘spiker’ 
zdrzélnik, telewzérnik ‘telewizor’ 
zestôwk wiadomòsców / wiadłów ‘serwis informacyjny’
zmiónka / wzmiónka, nadczidka ‘wzmianka’ 
zachãcba, prospekt ‘reklama, prospekt’ 
zôchãcka, spòt ‘spot’ 
zôpòwiesc ‘zapowiedź’ 
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zredagòwac ‘zredagować’ 
zwãkówc, zwãkòwi méster ‘dzwiękowiec’ 
zwiestnik ‘zwiastun’ 
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UCHWAŁA NR 1/RJK/16 Z DNIA 20.01.2016 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIA SŁOWNICTWA  

ZWIĄZANEGO Z TERMINAMI MUZYCZNYMI  
– LITRY G–I 

Rada Języka Kaszubskiego proponuje do stosowania następujące słownictwo zwią-
zane z terminami muzycznymi – litery g–i:

G, g ‘G, g’
G-dur ‘G-dur’
galant ‘na szëkòwny ôrt, galant’ 
galop ‘skòkã, galop’ 
gama ‘gama’
gama mollowa harmoniczna ‘gama mòllowô harmónicznô’
gama mollowa melodyczna ‘gama mòllowô melodicznô’
gama mollowa naturalna ‘gama mòllowô nôtëralnô’ 
gawot ‘gawòt’
g- moll ‘g-mòll’
Ges, ges ‘Ges, ges’
Ges-dur ‘Ges-dur’
Geses, geses ‘Geses, geses’
giocoso, gioioso ‘wiesoło’
Gis-dur ‘Gis-dur’
Gisis, gissis ‘Gisis, gisis’
gis-moll ‘gis-mòll’
gitara ‘gitara’
giusto ‘gwôsno’
glissando ‘pùrgającë sã’
głos ‘głos’
głośnik ‘głosnik’
głośność dźwięku ‘głosnosc zwãkù’
gong ‘gòng’
goniony ‘gòniony, nëkóny’
gospel ‘gòspel’



Uchwały Rady Języka Kaszubskiego   29

graduał ‘knéga liturgicznëch spiéwów’ 
gramofon ‘gramòfón’ 
gramofonowa płyta ‘gramòfónowô płita / plata’
gran cassa ‘wiôldżi bãben’
grandioso ‘majestaticzno’
grave ‘pòmalëczno’
grazioso ‘lubkò, miło, wdzãczno’
gregoriański chorał ‘grégòriańsczi chòrôł’
gregoriański śpiew ‘grégòriańsczi spiéw’ 
gruppetto ‘òbiegnik’
gryf ‘grif’
guziki ‘knąpë’

H, h ‘H, h’
H-dur ‘H-dur’
habanera ‘habanera’
hajduk ‘hajduk’
happening ‘rozegracjô’
harfa ‘harfa’
harmonia ‘harmónia’
harmonijka ustna ‘brëmza’ 
harmonika ‘harmónika’ 
harmonizacja ‘harmónizacjô’
hawajska gitara ‘hawajskô gitara’
hejnał ‘hejnôł’
helikon ‘helikón’
Hes, hes ‘Hes, hes’
Heses, heses ‘Heses, heses’
heurystyka ‘zdrzódłoznôwstwò’ 
hi-fi ‘wiérny zwãk’
hip-hop ‘hip-hòp’
Hisis, hisis ‘Hisis, hisis’
h-moll ‘h-mòll’
homofonia ‘hòmòfóniô’ 
hopak ‘hòpôk’
humoreska ‘hùmòreska, szołobùłka’
hymn ‘himn’
Hz, herc ‘Hz, herc’

idiofony ‘idiofónë’ 
ilustracyjna muzyka ‘òbrôzkòwô mùzyka’ 
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imitacja ‘imitacjô, pòwtôrzanié’ 
impetuoso ‘bùrzlëwò’ 
impostacja ‘impòstacjô’ 
impresario ‘bismón kùńsztu’
impresjonizm ‘impresjonizna’
improwizacja ‘improwizacjô’ 
incalzando ‘napiérającë’ 
incipit ‘pòczątk’ 
indeciso ‘wichlającë sã’
infradźwięki ‘infrazwãczi’
instrumentacja ‘instrumentacjô’ 
instrumentalista ‘instrumentalista, mùzyk, mùzykant, grôjk’
instrumenty muzyczne ‘mùzyczné instrumentë’
interludium ‘interludium’
intermezzo ‘intermezzo’ 
interpretacja ‘interpretacjô’
interwał ‘interwôł’
intonacja ‘intonacjô’
intrada ‘wstãp’
intrepido ‘smiało’
introdukcja ‘wprowadzenié’
inwencja ‘inwencjô’
inwersja ‘inwersjô’
iringendo ‘pònëkiwającë’ 
izometria ‘izometriô’
izorytmia ‘izoritmiô’



UCHWAŁA NR 2/RJK/16 Z DNIA 12.10.2016 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIA SŁOWNICTWA  

ZWIĄZANEGO Z TERMINAMI MUZYCZNYMI  
– LITRY J–K 

Rada Języka Kaszubskiego proponuje do stosowania następujące słownictwo zwią-
zane z terminami muzycznymi – litery j–k:

janczarska kapela ‘janczarskô kapela’
jazz ‘dżez’
jednogłosowość ‘jednogłosowòsc’
jednoimienne gamy ‘jednomionowé gamë’
jednokreślna lub razkreślna oktawa ‘jednokreslnô òktawa, rôzkreslnô òktawa’
jodłowanie ‘jodłowanié’

kadryl ‘kadril’
kadencja ‘kadencjô’
kakofonia ‘kakòfóniô’ 
kalafonia ‘kalafóniô’ 
kalikowanie ‘kalikòwanié, deptanié kòl òrganów’ 
kameralna muzyka ‘kameralnô mùzyka’ 
kamerton ‘kamertón, widełczi do strojeniô’ 
kancjonały ‘kancjonałë’ 
kankan ‘francësczi szoc kankan’
kanon ‘kanón’ 
kantata ‘kantata’
kantor ‘kantór, przédny spiéwôk’ 
kantyczki ‘kanteczczi’ 
kantylena ‘kantilena, spiéwnô lëniô’ 
kapodaster ‘kapòdaster’ 
kaprys ‘kapris, mùzyczny nëk’ 
kasownik ‘kasownik’
kastaniety ‘kastanietë, hiszpańsczé klekòtczi’ 
kastraci ‘kastracë’ 
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kawatyna ‘kawatina’ 
kiloherc ‘kiloherc’
klarnet ‘klarnéta’ 
klaster ‘klaster, zwãkòwô plama’ 
klasycyzm ‘klasycëzna / klasycyzm’ 
klawesyn, klawicymbal ‘klawesyn, klawicymbôł’ 
klawiatura ‘klawiatura’
klawikord ‘klawikòrd’ 
klucz: sopranowy (wiolinowy), altowy, tenorowy, basowy ‘klucz: sopranowi 
(wiolinowi), altowi, tenorowi, basowi’ 
klawiszowe instrumenty ‘klawiszowé instrumentë’ 
kobza ‘kòbza’ 
kocioł ‘kòceł’ 
koda ‘kòda, zakùńczenié’
koloratura ‘kòloratura’ 
kolorystyka ‘kòloristika’ 
kompozycja ‘kòmpòzycjô, mùzyczny ùsôdzk’ 
kompozytor ‘kòmpòzytór, ùsôdzca mùzyczi’ 
koncert ‘kòncert, mùzycznô rozegracjô’ 
koncertmistrz ‘kòncertméster’
konkretna muzyka ‘kònkretnô mùzyka’ 
konkursy muzyczne ‘mùzyczné kònkùrsë’
konserwatorium ‘kònserwatorium, mùzycznô wëższô ùczbòwniô’ 
konsonans ‘kònsonans, zgódné brzëmienié’ 
kontra ‘kòntra, procëm’ 
kontrabas ‘kòntrabas’ 
kontrafagot ‘kòntrafagòt’ 
kontrafaktura ‘kòntrafaktura’ 
kontralt ‘kòntralt’ 
kontrapunkt ‘kòntrapùnkt’ 
kontratenor ‘kòntratenór’ 
kontredans ‘kòntredans’ 
kopulacja ‘kòpùlacjô, òrganowô parłãczëna / parłãcz’ 
kornet ‘kòrnéta’ 
koryfeusz ‘kòrifeùsz, przédnik chùru’ 
kościelna kadencja, plagalna ‘kòscelnô kadencjô, plagalnô’ 
kościelne skale ‘kòscelné skale’ 
kotły ‘kòcłë’ 
kotylion ‘kòtilión’ 
koza ‘kòza, dudë’ 
kozak ‘kòzôk’ 
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krakowiak ‘krakòwiôk’ 
kropka ‘kropka’
krytyka muzyczna ‘mùzycznô kritika’ 
krzyżyk, krzyżyk podwójny ‘krziżëk, dëbeltowi krziżëk’ 
ksylofon ‘ksylofón’ 
kujawiak ‘kùjawiôk’ 
kuplet ‘kùplet’ 
kurant ‘kùrant, pòzytiwka’ 
kwartet ‘kwartet’ 
kwartola ‘kwartóla’ 
kwartowy akord ‘kwartowi akòrd’ 
kwartsekstowy akord ‘kwartosekstowi akòrd’ 
kwinta ‘kwinta’ 
kwintet ‘kwintet’ 
kwintola ‘kwintóla’ 



UCHWAŁA NR 3/RJK/16 Z DNIA 12.10.2016 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIA 

SŁOWNICTWA ZWIĄZANEGO  
Z TERMINAMI MEDIALNYMI

Rada Języka Kaszubskiego proponuje do stosowania następujące słownictwo zwią-
zane z terminami medialnymi:

abonament ‘abònament, zapisanié’ 
abonent ‘abònent’ 
abonentka ‘abònentka’ 
abonować ‘abònowac’ 
anons ‘anons’ 
antena ‘antena’ 
antena nadawcza ‘nadôwczô / nadôwnô antena’ 
antena odbiorcza ‘òdbiorczô / òdbiérnô antena’ 
antena satelitarna ‘satelitarnô antena’ 
artykulik ‘articzelk’ 
artykuł ‘articzel’ 
artykuł wstępny ‘wprowôdny articzel, wstãpny articzel’  
audycja ‘aùdicjô’ 
audytorium, słuchacze ‘aùditorium, słëchińcowie’ 
autor reportaży ‘repòrtażista’ 
autorka reportaży ‘repòrtażistka’ 
autoryzacja ‘aùtorizacjô’ 

biuletin, òbznôjmnik ‘biuletyn’ 
biuro prasowe ‘mediowé bióro’

czas antenowy ‘czas antenowi’ 
czasopismo ‘cządnik, pismiono’ 
czasopismo ogólnotematyczne ‘òglowòtematiczny / òglowòtematowi cządnik,  
 rozmajitotemòwi cządnik’
częstotliwość ‘czãstotlëwòsc’ 
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członkowie redakcji ‘nôleżnicë redakcji’ 
czytelnictwo ‘czëtnictwò, czëtelnictwò’ 
czytelniczka ‘czëtińcka, czëtôrka’ 
czytelnik ‘czëtińc, czëtôrz’ 
czytnik ‘czëtnik’

debata ‘dowòdzëzna, debata’ 
dekoder ‘dekòder’ 
dubbing ‘dubbing’
dwutygodnik ‘dwaniedzélnik, dwatidzenik’ 
dziennik ‘codniowô gazéta, dzénnik’ 
dziennikarka ‘gazétniczka’ 
dziennikarz ‘gazétnik’ 
dźwiękowiec ‘zwãkòwi méster, zwãkówc’ 

emisja ‘emisjô’ 
emisja programu ‘emisjô programù, nadôwanié programù’
emitować ‘emitowac’ 
eter ‘eter’ 

felieton ‘felietón’
felietonistka ‘felietónistka’ 
filmik ‘filmik’ 
forum dyskusyjne ‘diskùsyjné / kôrbiónkòwé fòrum’ 

gadzinówka ‘gadzélskô / gadzënowô gazéta’ 
gazeciarka ‘gazécôrka’ 
gazeciarz ‘gazécôrz’ 
gazeciarstwo ‘gazétnictwò’ 
głos lektorski ‘głos niewidzewny (lektorsczi)’ 
grono czytelników ‘karno czëtińców’ 

informacja ‘infòrmacjô, pòszét, wiadło’ 

kaczka dziennikarska ‘gazétnô znowina’
kamera ‘kamera’ 
kanał ‘kanał, karnôl’  
kiosk ‘bùdka, kiosk’ 
kolegium redakcyjne ‘kòlegium redakcyjné / redakcjowé’ 
kolportaż ‘kòlpòrtôż’ 
komentarz ‘dopòwiedzenié, dopòwiesc, kòmentôrz’
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komentator ‘kòmentatór, dopòwiôdôcz’  
koncesja ‘kòncesjô’ 
konferencja prasowa ‘mediowô kònferencjô’
korektor ‘kòrektór’ 
korespondent ‘dotëgiwôcz wiédzów, kòrespòndent’ 
krytyk ‘kritik, òsądzca’ 
kwartalnik ‘wiertelnik, kwartalnik’ 

lista przebojów ‘lësta szlagrów, szlagrowô lësta’ 

media elektroniczne ‘elektroniczné media’ 
migawka ‘mërgówka’ 
mikrofon ‘mikrofón’ 
moderator ‘mòderatór’ 

nadajnik ‘nadajnik / nadôwnik’ 
nadawca ‘nadôwca’ 
nagłówek, tytuł ‘titel’ 
nagranie ‘nagranié’ 
nagrywać ‘nagrëwac’ 
na okładce ‘na òbkłôdce’ 
na żywo ‘na żëwò’
nośniki medialne ‘medialné nosniczi’ 

odbiorca ‘òdbiérca, òdbiérôcz’
odbiornik ‘òdbiérnik’ 
odbiór ‘òdbiér’ 
oglądać ‘òbzerac’ 
oglądalność ‘òbzérnosc’ 
ogłoszenie drobne, anons ‘drobné ògłoszenié’ 
opinia publiczna ‘òglowô dba, pùblicznô òpiniô, pùbliczny pòzdrzatk’ 
opiniotwórczy ‘òpinioùrobny’ 
opublikować, podać do wiadomości ‘dac do pùbliczny wiédze, ògłosëc, 
òpùblikòwac, wëdac’
organ prasowy ‘prasowi òrgan’ 

periodyk ‘periodik’ 
pilot ‘pilot’ 
pisemko, gazetka ‘gazétka, pismionkò’
pismak ‘gracza / graczała, pisajk’ 
piśmidło ‘gazécëskò’ 
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poczytność ‘pòczëtnosc’ 
popołudniówka ‘pòpôłniowô gazéta’
poczytność ‘czëtiwnota, pòczëtnosc’ 
podać do gazet ‘dac do gazétów, wsadzëc w gazétë’ 
portal ‘pòrtal’
portal społecznościowy ‘spòlëznowi pòrtal’ 
prasa ‘prasa’ 
prenumerata ‘prenumerata’ 
prenumerator ‘prenumeratór’ 
prenumeratorka ‘prenumeratórka’ 
prenumerować ‘prenum(e)rowac’ 
prezenter telewizyjny ‘telewizyjny prezentéra’ 
prezenterka ‘prezenterka’
program ‘program’ 
program telewizyjny ‘program telewizyjny’ 
prospekt ‘prospekt, zachãcba’
przeglądarka internetowa ‘internetowi przezérnik’
publikacja ‘pùblikacjô’ 
publikować ‘pùblikòwać’ 

radio ‘radio’ 
radioodbiornik ‘radioaparat, radioòdbiérnik’ 
radiofonia ‘radiofòniô’
radiosłuchacz ‘radiosłëchińc’
radiostacja ‘radiostacjô’ 
radiowiec ‘radiówc’ 
redaktor ‘redaktór’
redaktor naczelny ‘przédny redaktór’ 
redaktorstwo, dziennikarstwo ‘redaktorstwò’ 
reklamodawca ‘reklamòdôwôcz’ 
reporter ‘gazétny pisywôcz, repòrter’
reporterstwo ‘gazétnô pismienizna, repòrtérstwò, repòrtérzëzna’ 
rozgłośnia ‘môl rozsélny, rozgłosniô’ 
rubryka, odcinek ‘dzélëk, rubrika’
rynek reklamowy ‘reklamòwi rënk’ 
rzecznik prasowy ‘mediowi rzecznik’

sekretarz redakcji ‘sekretéra redakcje / redakcji’
serwis informacyjny ‘zestôwk wiadomòsców / wiadłów’
show-biznes ‘rozegracjowizna, show-biznes’ 
słuchacz ‘słëchińc’ 
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słuchacze, audytorium ‘słëchińcowie, aùditorium’
słuchaczka ‘słëchińcka’ 
słuchalność ‘słëchalnosc’ 
słuchowisko ‘słëchawiszcze’ 
spiker ‘spiker, zapòwiôdôcz’
spot ‘spòt, zôchãcka’ 
sprostowanie ‘pòprawienié, sproscenié’ 
stacja nadawcza ‘môl wësélny, nadôwnô stacjô’ 
strona internetowa ‘internetowô starna’ 
studio radiowe ‘radiowé studio’ 
szata edytorska ‘editorsczi wëzdrzatk’ 
szmatławiec ‘gazétnô szôtora, szôtorc’ 
szpalta ‘szpalta’ 

śródtytuł ‘strzódtitel’ 

telewidz ‘teleòbzérôcz, telewzérôcz’ 
telewizja ‘telewizjô’ 
telewizor ‘zdrzélnik, telewizór’ 
transmisja ‘transmisjô, przesél’ 
tygodnik ‘niedzélnik, tidzenik’ 
tytuł, nagłówek ‘titel’ 

warsztat dziennikarski ‘gazétnô warkòwniô / gazétnikòwi wark’  
wiadomości telewizyjne / dziennik telewizyjny ‘codniowé wiadła / wiadomòscë’ 
widz ‘òbzérôcz’
wieczorynka ‘wieczorinka’ 
wydawać ‘wëdawac’ 
wyszukiwarka internetowa ‘internetowô sznëkrownica’ 
wywiad ‘kôrbiónka, wëwiôd’
wzmianka ‘wzmiónka / zmiónka, nadczidka’ 

zapowiedź ‘zôpòwiesc’ 
zespół redakcyjny ‘karno redakcyjné / redakcjowé’ 
zredagować ‘zredagòwac, òbrobic tekst
zwiastun ‘zwiestnik’ 



REFERATË
KASZËBSKÒJÃZËKÒWÉ



Édwôrd Bréza

Jak dbelë ò kùlturã kaszëbsczégò jãzëka  
przed pòwòłanim Radzëznë  

Kaszëbsczégò Jãzëka

Òdpòwiôdającë prosto na taką problemã, mòże rzeknąc, że dzejania te ze stronë 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô (KPZ) i pòjedincznëch Pòmòrzónów Kaszëbów 
jidze sprowadzëc do taczich hewò fòrmów:

1) Òrganizowanié przez Zarząd Partu KPZ w Kòscérznie, jaczégò przédnikã béł 
Jan Machùt, drëch, szkólny historie ze Spòdleczny Szkòłë Nr 1 (z lat 1958–1960), 
czej jô ùcził tu religie w wëmiarze 38 gòdzyn na tidzéń, Wdzydzczich Pòtkaniów, 
w jaczich brelë ùdzél kaszëbskò-pòmòrsczi pisarze i tpzw. kùlturowi aktiw, to je 
szkólny, nôleżnicë KPZ. Na Pòtkaniach tëch jesmë òbgadiwelë ôrtë wprowôdzaniô 
regionalnëch témów do spòdlecznëch i strzédnëch szkòłów. W bùdinkù Wòjewódz-
czégò Kòmitetu PZPR we Włocławkù òdbëła sã specjalnô kònferencjô, namienionô 
metodóm wprowôdzaniô w żëcé wôrtnotów regionalny kùlturë, gdze m.jin. – pa-
miãtóm – referat miôł dr A. Bùkòwsczi i piszący te słowa. Òmôwiôł jem tam m.jin. 
pòjãcé regionalizmù. Z Wdzydzczich Pòtkaniôw pamiãtóm wëstąpienié w diskùsji 
Jana Trepczika: Chto jô jem? – Niemc jô nie jem, Pòlôch jô nie jem. – Kaszëba jô 
jem. Na jinszim zéńdzenim ten prawie ùczãstnik zaapelowôł do pòzeszłëch: Òtwórzta 
òkna i dwiérze, niech tu wiãcy kaszëbiznë wléze.

Gorącé wëstąpienia L. Bądkòwsczégò, spòkójné perswazje T. Bòlduana, meri-
toriczné infòrmacje ò historie szkólnégò tegò przedmiotu z LO w Kòscérznie J. Kny- 
bë, chtëren ùdostôł pózni doktorat z etnografie na UMK w Toruniu, bëłë dobrze 
przëjimóné przez ùczãstników. Ò ùczbie kaszëbsczégò jãzëka nicht wnenczas nie 
mëslôł, bò pòzwanié w cządze PRL-u mòwë Kaszëbów jãzëkã bëłobë zarô òdebróné 
jakno znanka separatizmù1. Dlôte i najô òrganizacjô przëjimnãła pòzwã Kaszëb-
skò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, to je zrzesz, co òbjimô nié le Kaszëbë, ale téż Kòcewié 
i mòże Tëchòlsczé Bòrë, to je wnetka tak, jak ù Cenôwë, chtëren na témã grań-
ców Kaszëb ni miôł dokładno wërobionégò pòzdrzatkù, a w spisënkù kaszëbsczich 

1 Znankòwné, że jesz w 1987 T. Bòlduan w swòjim Bedekerze kaszubskim s. 380–381 pisze (ò J. Trep- 
czikù): Drëdżim mòtiwã [pòezji Trepczika] je dwigónô do równi jãzëka kaszëbskô mòwa.
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pòzwów môlëznów nalôzł plac nié le dlô Kòcewiô i Bòrów, ale téż Krajnë i Gduń-
sczégò Pòwislô, to je malbòrsczi zemi. Nie spòdzéwelë sã téż czasów, czedë Kaszëbi 
bãdą ùczëlë swòji mòwë w szkòłach, téż bëlny kaszëbsczi pisarze. Tak wërazno we 
wstãpie do ksążczi „Jasiek z Knieji” gôdôł H. Derdowsczi: „do tego nie dojdzie”.

Ti, co w mòwie Kaszëbów widzelë apartny słowiańsczi jãzëk, gôdelë kaszëbizna, 
jak synonimiczno gôdô sã téż pòlaszëzna, anielszczëzna, francëszczëzna, czesczëzna 
itd. Tegò pilowôł pasowny sekretéra Wòjewódzczégò Kòmitetu PZPR, a arbitrã dlô 
niegò béł prof. Andrzéj Bùkòwsczi. Gôdało sã tej ò regionalizmie. Jesmë szukelë 
òdpòwiedzów na to, jak przekazëwac wiédzã ò regionie ùcznióm: w òsóbny regio-
nalny wkłôdce w òglowòpòlsczich ùczbòwnikach, zacwierdzonëch przez pòùczë-
nowé wëszëznë? Më rozmiszlelë téż ò mòżlëwòcë wëdaniô apartnégò regionalnégò 
ùczbòwnika na wszëtczé szkòłowé przedmiotë. Z tim parłãczëła sã mësla apartnégò 
regionalnégò przedmiotu w fòrmie 1 gòdzënë na tidzéń, ale z òficjalnym wnioskã do 
Minysterstwa jesmë nie wëstąpilë.

Jakno przédnik Kòmisje Pòùczënë kòl KPZ jô zgrôwôł do stwòrzeniô programù 
dlô spòdlecznëch i strzédnëch szkòłów. Na pòlsczi jãzëk program taczi w òbrëmienim 
lëteraturë przërëchtowôł T. Lipsczi, do gramaticzi É. Bréza, do historie J. Machùt, 
geògrafie E. Kloka, fizyczi i chemie K. Pòbłocczi, to je szkólny tëch przedmio-
tów w Spòdleczny Szkòle Nr 1 w Kòscérznie, z jaczima jem tam robił na zôcząt-
kù swòji pedagògòwò-didakticzny robòtë, spiéwù – Z. Kamińskô, nie pamiãtóm, 
chto przëszëkòwôł program na religiã, ale jesmë mëslelë ò kùlce môlowëch ma-
donnów: Matczi Bòżi Swôrzewsczi – Królewi Nordowëch Kaszëbów, Matce Bòżi 
Swiónowsczi – Królewi Pôłniowëch Kaszëbów, Matce Bòżi Piasecczi (Piaseczno 
w tczewsczim pòwiece na Kòcewim), pózni doszła Matka Bòskô Królewô Familiów 
w Kòscérznie w kòscele Sw. Trójcë (farze), kùlt szérzwiony przez dzekana i pro-
bòszcza ks. Prałata Mariana Szczepińsczégò, Lëpùskô Pani (NM Panna w Lëpùszu, 
pòwiôt Kòscérzna), kùlt ùcwierdzywôł ks. kan. Zygmùnt Jutrzenka-Trzebiatowsczi, 
chtërnégò jem witôł wiérztą òb czas probòszczowsczi introdukcje jakno ùczeń kl. 
VII w Lëpùszu, a òddzãkòwôł sã z nim wdzãczno jakno profesor Gduńsczégò Ùni-
wersytetu m.jin. za pòbùdowóny kòscół pw. Sw. Rocha w Kaliszu, czej òdchôdôł 
na emeriturã probòszcza parafie (òpisôł to w swòjich wspòminkach). Programë te 
pisóné colemało rãczno, przepisôł jem na maszinie, zacwierdzoné òstałë na jaczims 
z Wdzydzczich Pòtkaniów i wëdóné przez KPZ.

2) Wëdanié z regionalny problematiczi didakticzny pòmòcë dlô szkólnëch w pòstacji 
referatów akademicczich szkólnëch (i mgr T. Lipsczégò jakno bëlnégò pòlonistë) pt. 
Bliżej regionu i ucznia, gdze referatë abò artikle w lëczbie 18 zebrôł drëch Édwôrd 
Mazurkewicz, zrecenzowôł pòdpisóny, òn téż napisôł Przedmowę i òpùblikòwôł swój 
referat „Región a òglowòpòlskô kùltura i lëteratura”; tomik wëszedł w Wëdôwiznie 
Gduńsczégò Ùniwersytetu w 1993 r.; òpùblikòwôł tu téż swój artikel „Kaszëbskò-
-pòmòrsczé wdôrniczi w szkòle” historik J. Bòrzëszkòwsczi. G. Surma pòkôzała, 
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jak w szkòle wprowadzac wiédzã ò dialektach i gwôsnëch pòzwach (ònomasticz-
nô problematika); mùsz je dodac, że ta problematika stała sã témą rozwôżaniów 
na Òglowòpòlsczi Ònomasticzny Kònferencji (tpzw. OKO) z ùdzélã zagrańcowëch 
gòscy w Szczecyńsczim Ùniwersytece, w Szczecënie, a w òmôwióny pùblikacji  
J. Tréder przedstawił tekst „Pòlsczégò jãzëka ùczba... w dialekce”. Tu, jak je widzec, 
pòdpòwiescë jak pòprowadzëc ùczbë namienioné lëdowi mòwie, to je dialektóm. 
Jô w Szczecënie gôdôł ò ònomasticzny problematice w szkòłowëch programach: 
nôczãstszé miona i nôzwëska Pòlôchów, pòchòdzenié pòzwów môlëznów zamiesz-
kaniô i nôblëższégò òkòlô.

3) Ùsadzył jem wskôzã Scientia est diffusibilis „Wiédzô chce bëc przekazywónô”, 
dlôte jem sã angażowôł jesz jakno szkólny w szkòłach kòscersczégò krézu w òdczëtë 
TWP w gminach Lëpùsz, Stôrô Kiszewa, Nowô Karczma i jinëch, gôdôł jem ò mio-
nach, nôzwëskach, pózni pòzwach miast Gduńsczégò Pòmòrzô, kùlturze pòlsczégò 
jãzëka w LO w Kartuzach, Somòninie, Wejrowie, Gdini, Braniewie. Jô pòwiôdôł téż 
ò pòchòdzenim geògrafnëch pòzwów. Tłómacził jem (pò 1990 r.) religijną i òbëcza-
jową słowiznã sparłãczoną z cządã Gòdów i Jastrów.

4) Kùltura kaszëbiznë tikała przédno kaszëbsczégò pisënkù. Z pisënkã mielë jiwer 
wszëtcë Kaszëbi, co chcelë zapisac w rodny mòwie wëpòwiôdóny tekst. Wiedno 
mielë dwie mòżlëwòtë: abò zapisëwac lëtrama znónyma z pòlsczégò jãzëka, abò 
pòsługiwac sã specjalnyma, dodôwkòwima znakama. Chcemë przëbôczëc, że bez 
specjalnëch znaków zaczął zapisënk kaszëbsczich tekstów F. Cenôwa (pózni równak 
ùżiwôł rozmajitëch ôrtów zapisywaniô: tpzw. wszechsłowiańsczi alfabét, czesczi 
pisënk i jiny), H. Derdowsczi i jinszi. Wiele tôklów robił pisënk wszëtczim pisarzóm 
wespół z A. Majkòwsczim czë ks. Léònã Heyką.

Dlôte L. Bądkòwsczi w miono Związkù Pòlsczich Pisarzów, jakò jegò nôleżnik 
zwòłôł na 24 II 1974 r. (bëła to niedzela) do sedzbë Związkù kòl szas. Straga-
niarsczi we Gduńskù na zéńdzenié, gdze òkróm pisarzów bëlë rôczony É. Bréza  
i J. Tréder jakno niedôwny doktorzë (z r. 1972 i 1973) z Zakładu Pòlsczégò Jãzëka 
Gduńsczégò Ùniwersytetu. Akùrôtno pamiãtóm tã niedzelã, bò béł jem na nôùkòwi 
kònferencje w Krakòwie, jakô miała sã skùńczëc w sobòtã, òdjachôł jem równak 
w piątk, żebë wrócëc w sobòtã reno dodóm. W niedzelã 24 II bëła téż roczëzna 
mòji sp. Mëmczi, czej całô familiô zbiérała sã na tatkòwiznie ù bracynë. Mëmkã 
jem tej mòcno przeprôszôł za to, że nie bëło mie na familijnym pòtkanim, tak mie 
zanôlégało na bëtnoscë na zéńdzenim ù L. Bądkòwsczégò. Òstało na nim wëb-
rónëch 6 nôleżników przińdny kòmisje. Bëlë to kaszëbsczi pisarze: A. Labùda,  
L. Roppel, J. Trepczik, dwùch, jak gôdelë, ùczałëch, ale leno w stãpieniu doktora: 
É. Bréza i J. Tréder a téż redaktor „Pòmeranie” W. Czedrowsczi. Dlôte, że wielëna 
nôleżników bëła do pôrë, przińdny przédnik Kòmisje dostôł prawò dëbeltnégò gło-
su, z jaczégò – jak sã pózni òkôzało – nie bëło pòtrzébnotë kòrzëstac. W sytuacje 
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wątplëwòtów Kòmisjô miała prosëc ò nôdbã ks. dr. B. Sëchtã. Praktika pòkôzała, 
że takô pòtrzébnota nie zajistniała.

Kòmisjô òstała zmùszonô abò sama sebie miała zmùszoné do dosc rigòristicznëch 
wëmôganiôw: do 15 VI 1974 r. miałë bëc zrëchtowóné wskôzë pisënkù, chtërne jak-
no Projekt chcelë wësłac do nôùkòwëch òstrzódków w kraju, gdze ùczałi zajimają 
sã dialektologią, to je przede wszëtczim Zakłôd Słowianoznajôrstwa PAN we War-
szawie, Institut Pòlsczégò Jãzëka w Krakòwie, ùniwersytetë: (òbadwa) w Lublënie, 
w Pòznanim, Łodzë, Warszawie, WSP w Szczecënie, Słëpskù, Òlsztënie. Na òrga-
nizacyjnym zéńdzenim w KPZ Kòmisjô sã ùkònstituòwała: przédnik É. Bréza, se-
kretéra J. Tréder, chtëren protokòłë zéńdzeniów przekôzôł do MKPPiM w Wejrowie, 
zaòstałi nôleżnicë, to je pisarze i pòecë, a téż red. W. Czedrowsczi; wszëtcë ùdbelë, 
że bãdą robic, chòcbë nôleżnictwò niechôł jeden czë dwaji nôleżnicë; w przëtrôfkù 
dalszi rezygnacje mdą dodóny nowi nôleżnicë. Pòstãpné robòcé zéńdzenié òdbëło 
sã 17 III w MKPPiM w Wejrowie, dalszé 3 IV i 26 IV w Zakładze Pòlsczégò Jãzëka 
Gduńsczégò Ùniwersytetu.

Cãżôr robòtë przejimnãlë robòtnicë GÙ, dzelącë sã problemama na pòstãpné 
zéńdzenia, pòtemù czëtelë nawzôj swòje bédënczi rozrzeszeniów i z pòspólną ùdbą 
prezentowelë je na plenarnym pòtkanim. L. Roppel colemało zgôdzôł sã z bédënkama 
ùniwersytecczich adiunktów, czile bédënków zgłôsziwôł A. Labùda, nôczãscy apart-
né stanowiszcze miôł J. Trepczik, równak w welowaniach nad réżnyma wskôzama 
òstôwôł przegłosowóny; W. Czedrowsczi miôł nôczãscy rolã òbzérôcza.

Jesmë sã wnenczas zbliżëlë z Jurkã (më zaczãlë so gadac per Të), widzelë, jak sã 
dofùlowiwómë; Òn, prakticzny znajôrz nordowi kaszëbiznë, jô pôłniowi. Sparłãczëła 
naju robòta i tak pò prôwdze hierarchiô wôrtnotów, dejałów i célów. Jesmë mòglë 
wtórzëc za Gòethã: Füge, du Arbeit, Hand zu Hand; Herzen, zu Herzen ‘Sparłãczë, 
robòto, rãkã z rãką, serce z sercã’.

Tak przëszëkòwóné wskôzë jakno projekt òstałë òpùblikòwóné przez Òglowi 
Zarząd KPZ w 1974 r. z adnotacją: „Do bënowégò ùżiwaniô na prawach rãkòpisu”; 
miałë 61 strón i òstałë rozesłóné do priwatnëch òsób i nôùkòwëch òstrzódków (zdrzë 
wëżi). Jak sã mòżna bëło spòdzéwac, nié wszëtcë òdpòwiedzelë na zredagòwóné 
Zasady pisowni kaszubskiej, niejedné głosë, jak np. S. Fikùsa, niczegò nie dôwałë, 
bò pisôł òn: nié tak, leno tak, gdze „leno tak” bëło jegò wersją zapisënkù wërazu, 
niechtërny, jak J. Cenôwa, wespółrobilë z aùtorama „Zasad”. Pòchwôlné głosë jesmë 
dostelë òd prof. H. Pòpòwsczi-Tabòrsczi, najégò Méstra prof. H. Górnowicza, ks. 
dr. B. Sëchtë. Pò drobnotë mùsz je sygnąc do wejrowsczégò Mùzeùm, gdze jesmë 
przekôzelë òdpòwiescë respòndentów (òtrzimôł jem so le kòpiã nôdbë prof. Górno-
wicza).

Nie zapisôł jô sobie dniowi datë najégò zéńdzeniô, czej jesmë razã òdczëtelë nade-
słóné diskùsjowé głosë i przëjimnãlë, jak sã nama zdôwało, wôrtné ùwôdżi. W „Pro-
jekce” nie bëło apartnégò słowôrzka wërazów pòdôwónëch jakò przikładë w rozwô-
żaniach pòjedincznëch kwestiów. Tak przëszëkòwóné „Zasady” òstałë òpùblikòwóné 
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w 1975 r. w nakładze 300 egz.; nakłôd ten chùtkò sã rozeszedł, zwëskałë òne baro 
dobrą notã znajôrków kaszëbiznë: prof. H. Pòpòwsczi-Tabòrsczi („Język Polski”  
t. 57, 1977, s.76–80) i wnenczas doc. dr hab. K. Handke („Slavia Occidentalis” t. 35,  
1978, s.144–146). W wëd. II z 1984 r. bëłë wprowadzoné niejedné pòzmianë, ò ja- 
czich aùtorzë piszą w „Przedmowie” s. 5.

Żëcé wprowôdzô zmianë nié le meritoriczné, ale téż techniczné. Tak téż w najim 
wëpôdkù zapisywanié nosowégò przédnégò samòzwãkù ę, wëmôwiónégò przez 
Kaszëbów jakno nosowé a, przez lëtrã ę miało taczi skùtk, że recytatorzë na kònkùr-
sach wëmôwielë ę (nié, jak sã słëchało ã, to je pò kaszëbskù a z blewiązką, fachòwò 
a z tildą), letkò téż je nacéchòwac labializowóné ò i ù; technika przëszła tej z pòmò-
cą òrtografóm. Dlôte téż w 1996 r. na zéńdzenim w sedzbie KPZ bëłë przëjimniãté 
te spòsobë zapisënkù, bédowóné téż rëchli przez kaszëbską młodzëznã, zrzeszoną 
w tidzenikù „Tatczëzna”. 

Zasady pisowni kaszubskiej òprôcowóné przez É. Brézã, ùr. 24 IX 1932 r.  
i J. Trédra (14 IV 1942 – 2 IV 2015) służą Kaszëbóm ju wicy jak 30 lat przë zgòdze 
Kòmisji do sprawów Kaszëbsczégò Pisënkù: W. Czedrowsczégò (22 XI 1937 – 18 
IV 2011), A. Labùdë (9 VIII 1902 – 24 X 1981), L. Roppla (19 IX 1912 – 12 V 1978) 
i J. Trepczika (22 X 1907 – 3 IX 1989); jak widzec, żëje jesz piszący te słowa.



 

Danuta Pioch 

Dzejania ticzącé sã  
standarizacje i normalizacje kaszëbsczégò 

jãzëka w slédnym dzesãclecym

Do wôżniészich zadaniów stojącëch przed RKJ wôrt je zarechòwac analizã stojiznë 
kaszëbsczégò jãzëka, wespółrobòtã z pùbliczną administracją, ropòmiónowanié wié-
dzë ò kaszëbiznie, wëpòwiôdanié sã w sprawach wëdôwiznów, a téż szerok rozmióné 
dzejania sparłãczoné ze standarizowanim jãzëka.

Kùlturowô rësznota i dzejania dlô rozwiju kaszëbsczégò jãzëka zjiscywałë sã  
na Kaszëbach ju òd czasów Floriana Cenôwë (tj. òd XIX stolecégò), òstrégò przë- 
rëchleniô dostałë pò założenim w 1956 rokù Kaszëbsczégò Zrzeszeniô. Niechtërne 
z wôżnëch spraw dlô mniészëznowëch strzodowiszczów regùlowała Kònstitucjô RP 
i doòbjasnił Ùstôw ò systemie edukacje z 1991 rokù, ale wiatru w żôgle òsoblëwie 
dodôł Ùstôw z dnia 6 stëcznika 2005 r. ò nôrodnëch i etnicznëch mniészëznach a téż 
ò regionalnym jãzëkù (kaszëbsczim).

W dzejanim Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô ùstôw nen dokładno naznacził 
nowé òbrëmie dzejnotów i starów nawkół kùlturë i jãzëka. „Za sprawą tegò ùstôwù 
pierszi rôz w dzejach kaszëbsczi jãzëk dożdôł sã prawnégò chrónieniô, co je niebiwa- 
łé w historie kaszëbsczi spòlëznë. Òdnądka przédną sprawą stało sã ùdałé wëzwëski-
wanié mòżlëwòtów, jaczé dôwô nowi ùstôw. Żebë to sã mògło zjiscëc, Przédnô Rada 
KPZ ùdba strategiã chrónieniô a rozwiju jãzëka i kùlturë Kaszëbów. Jednym z ùsta-
nowieniów ny strategie bëło pòwòłanié RKJ1. Zjiscëło to sã za sprawą ùchwôlënkù 
Nr 14 Przédny Radë KPZ z dnia 26 zélnika 2006 rokù2. Òd sztótu ji pòwstaniô mijô 
tej dzesãc lat, lat, je nót rzec, baro robòcëch. Dlô RKJ òsoblëwie wôżné są zôpisënczi 
Art. 12 gôdającégò ò dodôwkòwëch pòzwach môlów, fizjografnëch òbiektów i darżë-
ców w jãzëkach mniészëznów. Juwerno wôżnym je téż zôpisënk Art. 17, sparłãczoné-
gò z nôùką jãzëka mniészëznowégò a téż nôùką historie i kùlturë. Pòsobny Art. 18 
jasno stôwiô zadania òrganów władzë państwòwi, jaczé mają òbrzészk dzejac dlô 
wspiéraniô rësznotë na rzecz chrónieniô, ùtrzimaniô i rozwiju kùlturowi juwernotë. 

1 C. Òbracht-Prondzyńsczi, Kaszëbi dzys, Gduńsk 2007, s. 17.
2 Pòspòdlim do ùtwòrzeniô RKJ bëłë zôpisënczi § 28 ùst. 2 i 4 Statutu Zrzeszeniô Kaszëbskò-

Pòmòrsczégò, a téż  Strategie chrónieniô i rozwiju kaszëbsczégò jãzëka i kùlturë.
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Za to Art. 19. je dlô kaszëbiznë wiôlgą òsoblëwòtą, bò w całoscë je zrzeszony blós 
z regionalnym kaszëbsczim jãzëkã. 

Zôkrãżé dzejaniów RKJ òpisóné w Regùlaminie je dosc szeroczé3. Jednym z wôż-
niészich zadaniów RKJ je standarizowanié kaszëbsczégo jãzëka. Je wiedzec, że 
Kaszëbi są spòlëzną ùżiwającą rozmajitëch ôrtów rodny mòwë. To bëło wiedno òrã-
dzą do wiôldżi ceszbë i baro ùbògacywało kaszëbską kùlturã, ale béł to téż òd dôwna 
jiscënk. Kaszëbsczi dzejarze, jãzëkòznajôrze, wszëtcë, jaczim zanôlégało na jãzëkù, 
namôwielë do zrównaniô jãzëka pisónégò, znormalizowaniô gò, standarizowaniô, 
żebë tim spòsobã ùchrónic pòspólné dobro4. Bëło wiedzec, że etnolekt zarechòwóny 
do jãzëków mni ùżiwónëch nie òbróni sã przed pòstãpùjącym dżiniãcym, żelë bãdze 
fùnkcjonowôł w pòdrobnëch (chòc baro snôżich) òdmianach. Teòrie ò mùszebnoce 
dogôdaniô sã co do jedny standarizowóny (lëteracczi) fòrmë pisënkù brëkòwałë jak 
nôflotniészégò rozrzeszeniô – to zadanié dostała Rada Kaszëbsczegò Jãzëka. Nie 
znaczi to równak, że przed pòwòłanim RKJ nie próbòwelë jãzëka standarizowac5.

Pierszima tekstama zapisónyma pò kaszëbskù bëłë przekładë dokònóné przez pa-
storów Szymona Krofeja i Michała Pòntanusa, ò jaczich to przełożënkach gôdô sã, że 
przedstôwiałë pòlaszëznã nordowi Pòlsczi nacéchòwóną kaszëbsczima włôscëwòsca-
ma6. Pòtemù nastąpiła przerwa, a przińdzenié nazôtka do tématu lëteracczi kaszëbiznë 
mòże datowac na pòłowã XIX wiekù. Bezògôdkòwò jidze tu ò ùtwórstwò F. Cenôwë 
i H. Derdowsczégò, chòc S. Ramùłt szacowôł, że ni mòże w tim przëtrôfkù gadac 
ò lëteracczim jãzëkù, bò pierszi z nich pisôł w gwarze żôrnowiecczi, a drëdżi w pôł-
niowi òdmianie jãzëka, zwëskùjącë przë tim leno z pòlsczi grafie7.

W sprawie kaszëbsczégò jãzëka lëteracczégò wëpòwiôdôł sã badéra kaszëbiznë 
F. Lorentz8, chtëren namôwiôł do tegò, cobë nie béł òn zlepiszczã wszëdnëch dia-
lektalnëch dosëznów, ale stanął na czims, co mòże bëc dlô nich pòspólné. Równak 
nie dozdrzôł niczegò, co bë mògło nym żądanióm dorównac, scwierdzył, że jesz 
długò kaszëbizna bãdze dwigała dialektalné znanczi. Pëtanié brzmiało, czë wszëtczé 

3 Regùlamin RKJ [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Rok 2007, Kaszëbskò-Pòmòrsczé 
Zrzeszenié, Gduńsk 2007.

4 Dzejania przë normalizacje kaszëbsczégò pisënkù òpisôł E. Bréza w artiklu, Rys historyczny pisowni 
kaszubskiej, [w:] E. Breza, J. Treder, Zasady pisowni kaszubskiej, Gdańsk 1984.

5 Pò ùtwòrzenim Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w 1956 rokù nad sprawama normalizowaniô 
kaszëbsczégò pisënkù dzejałë rozmajité kòmisje; karno dzejającé na rozszérzwionym zéńdzenim Kòmi- 
sje ds. Òswiatë przë ZÒ KPZ 13 V 1996 rokù dokònało znaczeniowëch zjinaków w kaszëbsczim pisën- 
kù jakno slédné przed pòwòłanim RKJ – wicy ò jegò ùstanowieniach m.jin. hasło Pisownia kaszubska  
[w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdańsk 2002.

6 Jãzëkòwé znanczi nëch tekstów są òmówioné w: Szkice z kaszubszczyzny, H. Popowska-Taborska, 
Gdańsk 2006; H. Popowska-Taborska, Zabytki piśmiennictwa kaszubskiego, [w:] Kaszubszczyzna. Naj- 
nowsze dzieje języków słowiańskich, red. E. Breza, Opole 2001.

7 Stanowiszcze na témat jãzëka i jegò statusu wëwidnił Ramùłt we wprowadzenim  i òbsyżnym 
przedsłowie do swòjégò Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego, wëdónégò w 1893 rokù  
w Krakòwie. 

8 F. Lorentz baro zasłużił sã w òbrobienim jãzëka Słowińców, nim nen zdżinął z mapë jãzëkòwi 
kaszëbiznë  (gramatika, spisënk tekstów, wiôldżi słowôrz).
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dialektë bë sã miałë na niã składac, czë leno jeden bë miôł bëc ùznóny za pòspòdlé. 
Kùreszce (za sprawą dzejaniô kòl wëdaniô dokazów Bilota, Bùdzysza i Patoka) zaczął 
propagòwac jãzëk nordowëch Kaszëbów. Jãzëk Derdowsczégò zarechòwôł do gwarë 
wielewsczi, a ùtwórstwò Majkòwsczégò sparłãcził z gwarą kòscérską, òbstojiwającë 
przë tim, że żóden z nich nie ùsôdzôł w òglowòkaszëbsczim jãzëkù. 

Swòje zdanié wëpòwiedzôł téż J. Karnowsczi, scwierdzającë, że wôżną przeszkò-
dą w twòrzenim lëteracczi kaszëbiznë są wielné rozdrobnienia i zjinaczenia dialektal-
né. Nimò tegò béł dbë, że przińdze do „wëtwòrzeniô gwôsnégò lëteracczégò jãzëka” 
na Kaszëbach. Pisôł ò tim w òdczëtënkù „Nieco o mowie kaszubskiej” w strëmian-
nikù 1908 rokù tak: „Teòretno kaszëbizna je równoprawnô z pòlaszëzną. Je to na 
pierszi pòzdrzatk kònstrukcjô niebezpiecznô. Ale zdrzącë na historiczné òdniesenia 
i dzysdniowé pòliticzné warënczi, mòże cwiardo rzec, że Kaszëbë, żelë nie ùtoną 
w niemczëznie, pòlską kùlturã przëjąc mùszą i téż przëjimną… Nie zdrzącë na to nie 
brakło i dzysô nie felô na Kaszëbach gónu do wëtwòrzeniô gwôsnégò lëteracczégo 
jãzëka”9. Pòsobno K. Kantak widzôł rozwij lëteracczi kaszëbiznë w òpiarcym ji na 
nordowim dialekce, jak téż na jinëch słowiańsczich mòwach. Dosc tëli do mëszle-
niô ò lëteracczi kaszëbiznie delë Zrzeszińcë, a w jich miono òsoblëwie A. Labùda, 
rechùjącë brëkòwóny przez rozmajitëch ùtwórców jãzëk jakno: 1) żargón (Krofej, 
Pòntanus); 2) zespsëtą pòlaszëznã (Derdowsczi); 3) kaszëbiznã pòlaszącą (Cenôwa); 
4) lëteracką (zaczinającë òd Karnowsczégò a kùńczącë na Żëcym i przigòdach Remù-
sa A. Majkòwsczégò, jaczé ùznôł za przëmiôr lëteracczi prozë)10. Chòcô teòretno 
Zrzeszińcë widzelë nordową kaszëbiznã w rolë lëteracczégò jãzëka, to równak (z leż- 
notë swégò westrzédnokaszëbsczégò pòchôdaniô) wprowôdzelë do jãzëka prawie 
strzédnokaszëbsczé znanczi, a przez to pòmnikòwé dokazë, jaczé pò sobie òstawilë, 
swiądno, abò i téż nié, je ùgwësniłë. Stądka w dzysdniowi kaszëbiznie lëteracczi 
òsoblëwie królëją znanczi jãzëkòwé strzédnëch Kaszëb.

W sprawie jãzëkòwégò mòdła kaszëbiznë swòje ùwôdżi wëpòwiedzôł L. Roppel, 
sprowôdzającë je na gruńt wòlnégò wëbiéraniô niejednëch znanków. Pò ùtwòrze-
nim Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w 1956 rokù nad sprawama normalizo-
waniô kaszëbsczégò pisënkù dzejałë: Kòmisjô radzącô 13 VI 1959 r. w zestôwkù: 
Jón Rómpsczi, Jón Trepczik, Sztefón Biészk, Jón Piepka, Tadeùsz Bòlduan, Léón 
Roppel – dlô jaczi môlã wińdzeniô béł projekt zrëchtowóny przez Sztefana Biészka; 
Kòmisjô pòwòłónô 24 II 1974 r. i dzejającô do 22 X 1974 r. czedë to òstałë ùstano-
wioné wôżné pòstanowienia w sprawie pisënkù – skłôd: Édwôrd Bréza, Wòjcech 
Czedrowsczi, Aleksander Labùda, Léón Roppel, Jerzi Tréder, Jón Trepczik, z dorad-
nym głosã Bernat Sëchta – równak nié przez wszëtczich przëjãté, mòdło kritikòwelë 
m.jin. młodi ùtwórcë, temù téż 13 V 1996 rokù Kòmisjô Òswiatë przë ZÒ KPZ òb 

9  Za A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 161.
10  Na spòdlim J. Treder, Język, piśmiennictwo i kultura duchowa Kaszubów [w:] Historia, geografia, 

język i piśmiennictwo Kaszubów, Gdańsk 1999.
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czas rozszérzwionégò zéndzeniô przëjãła pòstãpné ùstanowienia: 1) pisënk nosowégò 
samòzwãkù jakno ã; 2) pisënk czedë, dżąc – bez zmitczającégò i; 3) pisanié ł w fòr-
mach czasników chłopsczégò ôrtu ùszłégò czasu; 4) òpùszczanié „j” jakno zmitcze-
niô; 5) pisanié labializowónëch zwãków o, u ze sztriszkã abò bez niegò. Béł to slédny 
pòważny krok w zôkrãżim normalizacje kaszëbsczégò jãzëka przed pòwòłanim RKJ 
(co miało môl prawie w dzesątą roczëznã tegò zdarzeniô).

Wëchôdô na to, że chòc ùbiegło ju përznã lat sprawë sparłãczoné ze standarizacją 
kaszëbiznë wstec ticzą sã tëch samëch jãzëkòwëch znanków, rôz ùstanowioné prawa 
mùszą bëc pòddôwóné pòstãpnym werifikacjóm i diskùsjóm, jãzëk żëje, stôwô sã 
z nowa, brëkùje wielerazowëch rewizjów przëjãtëch rëchli stanowiszczów, je cëgã 
in statu nascendi i jakno taczi bãdze jesz nierôz zajimôł strzodowiszcze i górowôł 
w dzejaniach RKJ.

Rësznota RKJ bë nie bëła mòżebnô, czejbë nié zôpisënczi Art. 19 Ùstawù ò re-
gionalnym jãzëkù, a òsoblëwie Art. 18 gôdającégò ò tim, że „Òrganë państwòwi 
wëszëznë mają òbrzészk pòdjëmac przënôleżné strzódczi do wspiéraniô dzejaniégò 
mającégò na célu chrónienié, ùtrzimanié i rozwij kùlturowi jawernotë mniészëznów”. 
Pòstãpno je wërechòwónëch 10 òbrëmiów finansowi wspòmóżczi, a dzejanié RKJ je 
téż ùmôlnioné w jedny z dotacjów.

RKJ mô w zôkrãżim swégò dzejaniô robòtë sparłãczoné z analizą i òbtaksowanim 
stanu kaszëbsczégò jãzëka. Zajimają sã tim przede wszëtczim prôcownicë nôùkòwi 
Gduńsczégò Ùniwersytetu, gdze (króm warszawsczégò òstrzódka) zrzeszonô je 
nôwikszô lëczba jãzëkòznajôrzów jimającëch sã kaszëbsczich tématów. Wiôldżi dzél 
nëch znajôrzów je nôukòwim wspiarcym dzejaniów RKJ, przede wszëtczim jakno ji 
nôleżnicë, ale téż aùtoritetë we wiele sprawach.

Dzejania Radë są wspòmôgóné przez państwòwé ùrzãdë, i drãgò bë so bëło przed-
stawic ji robòtã bez wespółdzejaniô z nima. W MSWiA pòwstało karno ds. ùczbòw-
ników dlô nôrodnëch i etnicznëch mniészëznów a téż dlô regionalnégò jãzëka – we-
spółdzejô w nim téż przedstôwca Kaszëbów (nôleżnik RKJ); z Ministerstwã Nôrodny 
Edukacje wespółrobi 2 nôleżników Radë w zôkrãżim szëkòwaniô standardów ùcze-
niô, szëkòwaniô pòdstawë programòwi dlô mniészëznów, 4 wëpòwiôdô swòje zdanié 
w sprawach ùczbòwników do ùczeniô kaszëbsczégò jãzëka (recenzencë z listë MEN).

Prôce Radë są téż ùmôlnioné przë sprawie rozpòmiónowaniô wiédzë ò kaszëbsczim 
jãzëkù, jegò òdmianach, normach i kriteriach òcenë jegò brëkòwaniô a téż szëkòwaniô 
w nëch sprawach diskùsjów i nôùkòwëch kònferencjów. Kòżdégò rokù w planach są 
dwadniowé plenarné zéńdzenia sparłãczoné z kònferencją, òb czas jaczich zjiscywô 
sã wërechòwóné wczasni zadania, téż rozsądzywô sã mùsz stosowaniô w kaszëbiznie 
dwùch normów: mòdłowi i regionalny. Òsoblëwie ta slédnô dała wiele pòdskacënów, 
chòc sóm ùchwôlënk je dosc krótczi. Wôrt gò tej przëwòłac w całoscë:

Rada Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje brëkòwanié w kaszëbsczim jãzëkù dwùch 
normów: mòdłowi i regionalny. Norma mòdłowô, w jaczi bë miałë bëc widzec  
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òdniesenia do historie kaszëbsczégò jãzëka,bë mia bëc brëkòwónô w òfi-
cjalnëch kòntaktach i zortach wëpòwiesców. Òbrzészkòwò bë jã mielë sto-
sowac ksãża, aktorzë, gazétnicë, lëteratowie, szkólny, ùczałi i jinszi in-
telektualiscë. Je nót jã realizowac w szkòle i wëzwëskiwac w ùczbòwnikach. 
Norma regionalnô, colemało wspiartô na ùzusu, mòże bëc brëkòwónô w wòl-
nëch kòntaktach, to je w codniowim jãzëkù i lëteraturze – jakno sztilizacjô11. 

Z krótczégò przesélu tegò ùchwôlënkù wëchôdô wiele wôżnëch dlô jãzëka i jegò 
brëkòwników spraw. Przede wszëtczim òstelë pòzwóny ti, jaczi są òbòwiązóny do 
ùżiwaniô lëteracczi kaszëbiznë (chòcbë jich mòwa wëniosłô z dodomù bëła jinszô). 
Sprawa baro kóntrowersyjnô dlô wiele, bò colemało pò wielnëch latach żëcô mają bëc 
wëzbëti z jãzëka òjców w donëchczasowim sztôłce, a w jegò môl naùczëc sã nowégò. 
Nie òbeszło sã bez gòrącëch diskùsjów przë twòrzenim szkòłowëch ùczbòwników, 
czedë rozpãtała sã biôtka ò  ùtrzimanié regionalnëch nônãtów aùtorów, jaczi nie 
chcelë ùznac òglowëch ùstanowieniów, np. brëkòwaniô kùnôszka –ã w nôrzãdzôczu 
jistników chłopsczégò i dzecnégò ôrtu. Z drëdżégò dzela bédënkù RKJ wëchôdô, 
że norma regionalnô mòże bëc brëkòwónô w wòlnëch kòntaktach – równak jaczé 
jeleżnoscë do nich przënôleżą i czë wszëtcë zamiszlelë sã temù bédënkòwi pòddac? 
Czas pòkôzôł, że nié.

Niejeden rôz Rada wëpòwiôdała sã nt. rówiznë i brëkùnkù wëdôwiznów z zôkrã- 
żégò wiédzë ò kaszëbsczim jãzëkù i kùlturze jãzëka. Òsoblëwim òbzórkóm bëłë pòd-
dôwóné ùczbòwniczi do nôuczi kaszëbsczégò jãzëka. Jak bëło rëchli rzekłé, 4 nôleż-
ników Radë je rozeznôwcama MEN namienionyma do òbtaksowaniô ùczbòwnikow 
do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka – mòże tej chùtkò i ùdało przenaszac standarizacyjné 
ùchwôlënczi do òbtaksowónëch ùczbòwników.

Dosc szeroczim òbrëmim je dzejanié sparłãczoné z rozsądzywanim ò jãzëkòwëch 
wątplëwòtach co do słowiznë, gramaticzi, wëmòwë i òrtografie. Do nëch spraw òsta 
pòwòłónô internetowô Doradnica jãzëkòwô, gdze mòże ù nôleżników Radë dobëwac 
wiédzë w jãzëkòwëch sprawach.

Zadanim Radë, zgódno z Regùlaminã, je szëkanié rozrzeszeniów w zôkrãżim 
brëkòwaniô kaszëbiznë w rozmajitëch òbrëmiach nôùczi i techniczi, òsoblëwie w no-
wëch partach. Tu rokroczno są pòstãpné ùchwôlënczi zwieliwającé słowiznã (np. 
matematiczną, kòmpùtrową, mùzyczną, kùlturową, spòrtową itd.).

Wiôldżi dzél dzejaniów Radë jidze na wëpòwiôdanié zdaniô ò brëkòwanim 
kaszëbsczégò jãzëka w pùbliczny rësznoce, a òsoblëwie w reklamie, gazétnictwie,  
radiu i telewizje. Do nôleżników Radë ùdôwają sã miéwcowie pòdjimiznów ò wë- 
pòwiedzenié zdaniégò na témat pòzwów nowëch towarów i ùsłëżnotów. 

Dosc wiôlgą òbrëmią dzejaniów je òbtaksowanié i pòmòc w ùstanowienim dë- 
beltnëch pòzwów môlów. Na Kaszëbach fùnkcjonëją dwajãzëkòwé pòzwë môlów, 

11 Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2008, s. 72.
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a w niejednëch z nich téż kaszëbskòjãzëczné pòzwë ùlëców. Z piersza stôwianié 
dëbeltnëch tôflów rozskrzéwało wielné niedogôdczi i wątplëwòtë, za czasã wszëtcë 
sã do tegò przënãcëlë, dzysdnia są òne bezògôdkòwą atrakcją, òsoblëwie dlô wielnëch 
w regionie wanożników. Nim równak mòżlëwòta dëbeltnëch pòzwów òsta ùgwë-
snionô prawno wskôzama przëwòłónégò wëżi Ùstôwù, czile môlów na Kaszëbach 
przëjãło ju kaszëskòjãzëczné pòzwë ùlëców: je nót tu wërechòwac Òstrzëce w gminie 
Somònino (jakno pierszé), w 2000 rokù zrobiła tak téż gmina Jastarniô w môlach: 
Jastarniô i Kùsfeld; dwajãzëczné pòzwë ùlëców pòjawiłë sã w Miechùcënie, w gminie 
Chmielno.

W slédnëch cządach òżëwiłë sã kaszëbsczé gminë w zôkrãżim nadôwaniô dëbelt-
nëch pòzwów môlów. W mijającym rokù RKJ wëdôwała òbgôdënczi na témat bédo-
wónëch pòzwów dlô piãc gminów. Nie òbeszło sã bez môłëch niedogôdënków, bò 
môlowé tradicje i nônãtë czasã nie dałë sã pòstawic w jedny rédze z bédënkama 
RKJ. Przëszła tej dba òstawic môl dlô rësznotë mieszkańców, jaczi przez spòlëznowé 
kònsultacje mògą miec rozsądzënkòwi głos w ùstanowienim tradicyjno brëkòwóny 
w gwësnym zôkrãżim pòzwë.

Wszëtczim wspòmniónym wëżi wëmôganióm (jak téż wiele jinszim, ò jaczich 
tuwò nie bëło gôdczi) mô starã pòradzëc pòwòłónô RKJ. Pò kòżdim rokù dzejaniô 
Radë wëdôwóny jest Biuletin Infòrmacyjny, w jaczim spisóné są przëjãté ùchwôlën-
czi, a téż są pùblikòwóné artikle wëgłôszóné òb czas dwadniowëch pòsedzeniów. 

W pierszim rokù swòjégò dzejaniô (2007) RKJ przëjãła 7 ùchwôlënków spar- 
łãczonëch midzë jinszima ze sprawą szëkù słów w kaszëbiznie, krótszich i dłëg-
szich kùnôszków w słowach cëzégò pòchôdaniô. Zajãła sã zrëchtowanim słowiznë 
z zôkrãżégò teòrie lëteraturë, słowiznë dlô mediów, niechtërnëch geògrafnëch 
pòzwów. Do wôżniészich rozwôżënków je nót zarechòwac ùstanowienia w sprawie 
alternacjów, rësznégò e, labializacje i jotacje w kaszëbsczim jãzëkù12. Ju na tim eta-
pie dzejaniów nie ùdało sã òbéńc bez diskùsjów, jaczé towarzëłë donëchczasowim 
standarizacjóm. Przede wszëtczim górowałë regionalné nônãtë, priwatné parłãcze 
z gwësnyma gwarama, òblubienia i niezgarë. Wiele argùmentów bëło pòrzeszonëch 
z wëniosłima z dodomù gwarama, mòdłã stôwałë sã ôrtë fùnkcjonëjącé przede 
wszëtczim w familiach. Pózni pòjôwiałë sã argùmentë ùrôbióné w mniészich kar-
nach, chtërne rzesziłë parłãcze interesów (np. szëkòwóné razã wëdôwiznë). Pò 
taczi chaje, jakô nie przepòwiôda nick dobrégò, przëszło do òdwòłiwaniô sã do 
wiédzë jãzëkòznajôrzów, szukaniô nôùkòwégò pòspòdlô i szerszégò jãzëkòwégò 
ùdokôzaniô, a téż (z pòdskôcënkù slawistë Duszana Pazdiersczégò) òdnieseniô sã 
do szerszégò kóntekstu słowiańsczégò, żebë niechac wërównaniów leno w czerën-
kù pòlaszëznë.

Pòstãpny rok – drëdżi (2008) RKJ zaczãła òd kòrektë jednégò z rëchlészich ùstano-
wieniów (sparłãczonégò z pisënkã kùnôszków jistników białczégò ôrtu w rodzôczu, 

12 Pòdrobnotë [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Rok 2007, Gduńsk 2007.
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dôwôczu, môlnikù (tipù historii /historie). Bez całi rok przëjãła 8 ùchwôlënków13. 
Wôżniészé z nich ticzëłë sã kaszëbsczich mionów òficjalnëch i jich zdrobnieniów, 
a téż brëkòwaniô w kaszëbiznie dwùch normów: mòdłowi i regionalny, ò jaczich 
bëła ju rëchli gôdka. 

W rokù 2009 (3 rokù dzejaniô) RKJ przëjãła 7 ùchwôlënków. W narzeszenim do 
krótczégò ùchwôlënkù sparłãczonégò z jãzëkòwą normą z ùszłégò rokù pòjawiło sã 
(przëwòłóné òdzéwkã strzodowiszcza) stanowiszcze w sprawie chrónieniô môlowëch 
òdmianów kaszëbsczégò jãzëka. Zôpisënk tegò ùstanowieniô zachtno łagòdlëwił 
òstré stanowiszcze z ùszłégò rokù. W zakùńczenim czëtómë m.jin. RKJ je dbë, że 
przënôlégô chrónic môlowé òdmianë kaszëbiznë14.

Wôżniészé z tématów colemało pòwrôcałë. Bëło nót copnąc sã téż do sprawë 
labializacje, jakô pò ùchwôlënkù z 2007 rokù przëniosła wiele pòdskacënów. Òkróm 
normalizowaniô jãzëkòwégò systemù równoleżno szłë prôce przë ùstanôwianim sło-
wiznë do wëzwëskaniô w edukacje: rok 2009 przëniósł zbiér słowiznë matematiczny 
i infòrmaticzny. Ùdbë w tim zôkrãżim bëłë pòddóné spòlëznowi werifikacje, w spra-
wach ùchwôlënków głos zajimelë rozmajiti lëdze, nôwicy na szpaltach gazétów (np. 
artikle w „Pòmeranie”).

W rokù 2010 (4. rokù dzejaniô) bëło pòdjãtëch 7 ùchwôlënków. Bëłë to barżi dbë 
sparłãczoné z jãzëkòwim systemã15. Ùdało sã dobëc sprawë sparłãczoné z pòzwama 
kaszëbsczich terminów z zôkrãżégò gramaticzi (fònetika, słowòtwórzba). Leno nie 
ùdało sã ùstanowic całi słowiznë gramaticzny. Béł téż przëjãti ùchwôlënk w sprawie 
brëkòwaniô kaszëbsczich pòzwów miast i wsów gminnëch a téż szôłtëstwów.

Piąti rok dzejaniô RKJ (2011) we wikszoscë przebiégôł pòd cëskã spraw dëchò- 
wëch. Jaż 7 z 12 ùchwôlënków ticzëło sã brëkòwaniô kaszëbsczégò jãzëka religij- 
négò i òbëczajnégò. Króm tematiczi kòscelny Rada zajãła sã terminologią medialną  
(szëkòwónô na prosbã kaszëbsczich mediów) i pòzwama znaków interpùnkcjowëch16.  
Bëło téż przëjãté jedno stanowiszcze w sprawie brëkòwaniô kaszëbsczi słowiznë 
w pòwiatowi bòlëcë w Kartuzach.

W szóstim rokù (2012) dzejania RKJ bëłë zrzeszoné z pòdjimanim ùchwôlënków 
(9) w sprawach: słowiznë religijny, zaznôczaniô labializacje w tekstach pisónëch, 
słowiznë sparłãczony z tradicyjnyma zwëkama i ùroczëznama, w sprawie brëkòwaniô 
słowiznë zrzeszony z fleksją i składnią, stosowaniô jotacje w kaszëbsczim jãzëkù.

Sódmi rok prôców RKJ (2013) zamkł sã przëjãcym 8 ùchwôlënków ticzącëch: 
słowiznë medialny, gbùrsczi, sparłãczony z wëkùstrzenim dodomù, ze zbiéranim darów 
zemi, lëdowim lékarzenim. Pòd òbradë przëszłë téż pòstãpné dzéle religijny słowiznë.

13 Ùróbk prôców RKJ z całégò rokù pòkôzóny w: Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, 2008, 
Gduńsk 2008.

14 Ùchwôlënk Nr 3/RKJ/09 z dnia 13.03.2009 r. w sprawie chrónieniô môlowëch òdmianów kaszëb-
sczégò jãzëka, [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2009, s. 30.

15 Dokazë całoroczny robòtë zebróné w: Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2010.
16 Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2011.
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Rok 2014 (8 rok) przeszedł w prôcach RKJ pòd zéwiszczã kùlturë kaszëbsczi 
i mediów; 3 z ùchwôlënków bëłë zrzeszoné z kùńsztama (film, téater i słowizna 
mùzycznô), béł ùchwôlënk ticzący sã terminologie internetowi, dali szła słowizna 
religijnô, a téż òbrëmie sparłãczoné z bóżkama a demónama, zwëkama i òbrzãdama. 

Biuletin wëdóny za rok 2015 (9 rok dzejaniô) òstôł zamkłi 6 ùchwôlënkama. We-
strzód nich nalazłë sã ticzącé: słowiznë sparłãczony z ruchnama i módą, dalszi dzél 
słowiznë mùzyczny, z terminologią geògraficzną, fleksyjną a téż religijną. 

Pò nadpòmkłim òżëwienim westrzód kaszëbsczich gminów, ticzącym brëkòwaniô 
dëbeltnëch pòzwów na Kaszëbach, do RKJ przëchôdô corôz wicy prosbów ò bédën-
czi kaszëbsczich pòzwów môlów, òbtaksowaniô zebrónëch bédënków, czë téż kùresz-
ce przëjãcô stanowiszcza w spiérnëch sprawach.

Do normalizacyjnëch dzejaniów òstelë rôczony ekspercë zajimający sã kaszë-
bizną nôùkòwò, w szerszim zôkrãżim zaangażowóné je strzodowiszcze, jaczé mô 
sã wëpòwiadac na témat wprowôdzónëch przez RKJ ùdbów. Nôleżnicë RKJ mają 
swiądã, że jich robòce ùwôżnô przëzérô sã wiele òczów i dôwô na òbsąd wszëtczé 
ùmëslënczi – tak gwësno mùszi bëc, tec jidze ò nié bële jaczé pòspólné dobro, jaczim 
je rodnô mòwa. RKJ je òtemkłô na wszelaczé głosë i zapòznôwô sã z kòżdim z nich, 
wëcygającë pasowné swiądë. 

W dzesątim rokù robòtë RKJ pòkazëje sã, że dejô pòwòłaniô taczégò òrganu miała 
rëcht, RKJ mô regùlarné zéńdzenia, nie narzékô na brak robòtë, i chòc dzejô òstro 
przë standarizacje kaszëbsczégo jãzëka, mô dërchã przed sobą òbalëtosc zadaniów 
sparłãczonëch z tim dzejanim. 



Elżbiéta Bùgajnô

Kaszëbsczi jãzëk w tekstach  
ò religiowi tematice

Tak zapisóny temat referatu dôwô pòlé zanteresowaniô bòkadoscą tekstów ò re-
ligiowi tematice pisónëch w kaszëbsczim jãzëkù. W òbrëmiô zajinteresowaniô 
wchôdają dokazë stricte lëteracczé, z ôrtu epiczi, liriczi i dramatu, a téż, jeżle 
taczé nalézą sã w kaszëbsczim jãzëkù, z pògrańcza wëmienionëch lëteracczich 
ôrtów, synkreticzné gatunczi tipù ballada, jak i testë ùżitkòwé czë publicysticz-
né, a nawetka nôùkòwé. Religiowô tematika je nierozdzélno sparłãcznô z żëcym 
człowieka jakno dëchòwnô sféra, dlôte téz zajimô niepòslédny môl w artisticzny 
dzejalnoce.

Na brëkòwnotã hewòtnégò referatu, cobë przëblëżëc słëchińcóm obrëmiô badéro-
wónégò zjawiszcza, pòdóm cołownotã materiału, jaczi słëchô sã badérowi kaszëb-
sczégò jãzëka w dokazach ò religiowi tematice. Nie ògraniczóm sã tuwò blós do 
dokazów lëteraturë piãkny, dlôte zdrzódłowi materiał òbjimô:

a) lëteracczi dokazë,
b) wëdania kôzaniów i homiliów,
c) dolmaczënczi Biblii,
d) mòdlitewniczi,
e) lekcjonarze,
f) pùblicysticzné artiklë,
g) nôùkòwé dokazë.

Z tak wëmienionëch dokazów wëznã do blëższégò òmówieniô lëteracczé do-
kazë, a téż òdniosã sã do zesadzaniô grëpë religiowi słowiznë w kaszëbiznie na 
spòdlim dostãpnëch w biuletynach RJK teòretnëch tekstów: òpracowaniów i re-
feratów.

Nôwiãkszą bòdôj grëpã kaszëbsczich dokazów ò religiowi tematice stanowią lëte-
racczé tekstë. Òkreslenié lëteracczé dokazë ò religiowi tematice je baro szeroczé. 
Òbjimô òno nié blós liriczi, chtërné sa zaliczóné do tpzw. religiowi pòezji, ale téż 
dokazë, jaczé òdnôszaja sã do topiczi tradicyjno sparłãczony z religią. Sztefón Sawic-
czi scwierdzywô, że je wiele lëteracczich dokazów, w jaczich religiowé (na pierszé 
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wezdrzenié) tematiczné jednostczi fùnksjonérëją jakno parareligiowé a nawetka 
pseùdoreligiowé, leno kùlturowé (np. patrioticznô pòezjô)1.

W tim môlu wôrt je nadczidnąc ò rozróżnienim midzë sacrum i profanum; kate-
goriô sacrum leżi na spòdlim religiowëch dokazów lëteracczich, je jegò spòdlową 
znanką. Słowò sacrum a téż blëskòznaczné sanctum abò fanum òznacziwô separacjã, 
òddzélenié, je dolmaczënkã zapisónëch w Biblii pòchwatów kadosz i hagios. Wëmie-
nionô kategòriô wëznacziwô jistnienié Bòga jakno jawernotë transcendentalny, jiny 
òd wszëtczégò, co sã w swiece naléze2, dlôte je nieòdstãpnym wëznacznikã religiowi 
lëteraturë. Òdnôszania do sferë sacrum, zarówno bënowé (òbrazë, pòstace, topòsë) 
jak i bùtnowé, decydëją ò przinaleznocë dónégò tekstu do pòeticczi, lëteracczi ak-
tiwnotë człowieka.

W kaszëbsczi poezji je bòkadosc dokazów, w jaczich wëstãpiwô religiowi mòtiw, 
na co dôł ju bôczënk prof. Daniel Kalinowsczi3. Minãło wiãcy jak pól stalata òd czasu, 
czedë Andrzej Bùkòwsczi scwierdzył w swòjim „Kaszëbsczim regionalizmie” z 1950 
rokù, że w pòezji Kaszëbów ni ma prawie wcale religiowégò mòtiwu. Bùkòwsczi pi-
sze tak: „ Kaszëbsczi lud je pòbòżny, mòckò przëwiązóny do religii i kòscoła. Bëłobë 
wic naturalną rzeczą, żebë religiowi mòtiw wëstãpiwôł czãsto w pòezji. Timczasã 
nie znajdujemë gò prawie nigdë. To dzywné zjawiszcze dolmaczi sã tim, że Kaszëbi 
ùwôżali i ùwôżają za kòscélną mòwã, za „swiãtą mòwã” – pòlską lëteracką mòwã. 
Stądka nôbòżnëch wseczeców nie wërażiwają w swi gwarze”4.

Westrzód aùtorów kaszëbskòjãzëkòwi pòezji religiowi są zarówno òsobë dëchòw-
négò stónu, jak i swiecczé. Nót je wëmienic m.jin. ksãży: Léóna Heykã, Frãcëszka Grë- 
czã, Antóna Peplińsczégò, Jana Walkùsza czë francyszkóna Zbigórza M. Joskòwsczégò. 
Westrzód swiecczich òsobów pò reliogiową tematikã sygają m.jin.: Bòżena Ùgòwskô, 
Ida Czajinô, Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Jerzi Stachùrsczi, Michôł Pieper, Stanisłôw Jan-
ke, Jaromira Labùdda, Dorota Wilczewskô, Stanisłôw Bartelik, Alojzy Nôgel, Ewa 
Warmòwskô, Janusz Mamelsczi, Elżbiéta Bùgajnô. Czãżkò je zôs wskazac pisarzów 
ùsôdzającëch lëteracką prozã, chtërny piszą religiowé tekstë. Nafùlowóny religiowim 
widzenim jawernotë je swiat bòhatérów nôwôżniészy kaszëbskòjãzëkòwi pòwiescë 
Aleksandra Majkòwsczégò „Żëcé i przigòdë Remùsa”, nie je to jednak dokôz stricte re-
ligiowi. Tak samò czile òdnieseniów do religiowi sferë, sferë sacrum nalézemë ù jinëch 
ùsôdzców prozë w kaszëbsczim jãzëkù, chòc nie je jich wiele.

Kaszëbsczi pisarze, dlô chtërnëch pòlsczi jãzëk je w wikszoscë spòdlowim strzod-
kã wërôżaniô religiowëch przeżëców, bierzą z bòkadnégò doróbkù pòprzédców, 
z pòchwatów zapisónëch w pòlsczim jãzëkù, jaczégò artisticzny doróbk je starszi 

1 Òb. S. Sawicczi, Chrzescëjónsczé wôrtnotë pòezji Norwida, Lublin 1986, s. 6.
2 Òb. J. Sochoń, Przedmowa, [w:] Spalony raj. Antologia młodej poezji religijnej, Warszawa 1986, s. 7.
3 Òb. D. Kalinowsczi, Rozniecony ogień. Najnowsza liryka kaszubska, „Pomerania” 1/2011. Tekst ten 

znajduje się też w szerszym opracowaniu D. Kalinowskiego: Raptularz kaszubski, Gdańsk 2014, s. 157–163.
4 A. Bùkòwsczi, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii 

historycznej, Poznań 1950, s. 358.
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i brzadniészi niżlë w kaszëbiznie. Ùszłé stalata pòòstawiłë stolemny arsenał téma-
tów i wątków wëbrónëch z Biblii, brzadną chrzescëjóńską topikã. Przenoszenié reli-
giowëch doswiôdczeniów, próbë jich òddaniô we wcyg twòrzącym sã kaszëbsczim 
jãzëkù, òtmikaja przed aùtorama rozmajité mòżlëwòtë.

Aùtorze kaszëbsczich tesktów ò religiowi tematice wëzwëskiwaja kaszëbsczi jãzëk 
znóny jim z doswiôdczeniô. Czãsto mùsza wic twòrzëc specjalisticzną słowiznã, zmie-
niwającë znaczenié dlô neòsemantiznë abò ùsôdzającë neòlogiznã. Mòga téż wëbiérac 
religiową słowiznã z ùchwôlënków zapisónëch w biuletinach RJK. Je òpracowóny 
szeroczi wëbiér religiowi słowiznësparłãczony w rozmajitima sferama sacrum. Dlô 
pòrządkù wôrt je wëmienic wëkazë przërëchtowóné przez prof. Edwarda Brézã z RJK:

a) òd 2011 rokù dérowała robota nad kaszëbsczim religiowim jãzëkã:
— słowizna sparłãczonô z cządã Gòdów (ùchwôlënk 3/2011),
— słowizna sparłãczonô z Jastrama (ùchwôlënk 4/2011),
— słowizna sparłãczonô z cządã zwikłim (ùchwôlënk 5/2011),
— słowizna sparłãczonô z sakramentama swiãtima (generalia) (ùchwôlënk 

6/2011),
— słowizna sparłãczonô z sakramentã i òbrzãdã chrztu (ùchwôlënk 7/2011),
— słowizna sparłãczonô z sakramentã bierzmòwaniô, pòkùtë i namaszczeniô 

chòrëch (ùchwôlënk 9/2011),
— słowizna sparłãczonô z sakramentã kapłaństwa (ùchwôlënk nr 10/2011);

b) w 2012 rokù òstałë zacwierdzoné pòstãpné zakresë religiowi terminologii:
— słowizna sparłãczonô z sakramentã małżeństwa (ùchwôlënk nr 1/2012),
— słowizna sparłãczonô z dodomã kultu (ùchwôlënk nr 3/2012),
— słowizna sparłãczonô ze swiãtowanim, pòstã i religiowim żëcym (ùchwô- 

lënk nr 4/2012),
— słowizna sparłãczonô z òbjawienim Bòga (ùchwôlënk nr 3/2012),

c)  w 2013 rokù òstałë òpracowóné taczé zagadnienia:
— słowizna sparłãczonô z pòzwama Bòżégò Sëna (ùchwôlënk nr 6/2013),
— słowizna sparłãczonô z teòlogicznyma i lëteracczima òkresleniama Swiã- 

tégò Dëcha (ùchwôlënk nr 7/2013),

d)  w 2014 rokù pòwstałe:
— ùchwôlënk w sprawie stosowaniô religijny słowiznë sparłãczony z òkresle-

niami Bòga Òjca (ùchwôlënk nr 1/2014),
— ùchwôlënk w sprawie stosowaniô religijny słowiznë sparłãczony z òkresle-

niami Przenôswiãtszi Trójcë (ùchwôlënk nr 2/2014),
— ùchwôlënk w sprawie stosowaniô religijny słowiznë sparłãczony z ange-

lologią (ùchwôlënk nr 4/2014),
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e)  w 2015 rokù òstałë òpracowóny zagadnienia:
— ùchwôlënk w sprawie stosowaniô religijny słowiznë sparłãczony z rzecza-

ma òstatecznyma (ùchwôlënk nr 2/2015).

Bez piãc lat dzejaniô Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka pòdała propòzycje religijny 
słowiznë w 17 ùchwôlënkach.

W biuletinach RJK òstałë wëdóné téż referatë tikającë sã religiowi tematiczi na-
pisóné przez aùtorkã hewòtnégò òpracowaniô, w tim òpisëjącé religiową słowiznã 
w kaszëbsczi pòezji (2008), òbrzãd „pùsti nocë” w ti pòezji (2009), wëbroné zagad-
nienia teòlogiczné w pòezji, m.jin. stwòrzenié, wszechmòc Bòga, tikającé sã aniołów 
i ùpadłëch aniołów (2011), ò religiowi pòezji (2012).

Referatë przërëchtowóné przez nôleżników RJK i przedstawioné na kònferencji 
w Wieżëcë w 2012 rokù w całoscë òstałë pòswiãconé przédnémù tématowi: Religio-
wé żëcé na Kaszëbach. W biuletinie za rok 2013 nalazłë sã tekstë tikajacé sã m.jin. 
lëdowëch, litugicznëch i lëteracczich pòzwów Bòżi Matczi i Ji swiãtów (E. Bréza), 
religijnotë Kaszëbów, zapisóny w dokazach kaszëbsczi lëteraturë (A. Kùik-Kali- 
nowskô, D. Kalinowsczi, E. Bùgajnô, W. Lew-Czedrowskô), kaszëbiznë w kôzaniach 
(J. Zieniukòwô), hòmileticzny tematiczi (E. Prëczkòwsczi), lëdowi religijnotë Kaszë-
bów (B. Ùgòwskô), religijny tematiczi w przësłowiach i frazeòlogiznach (D. Pioch), 
wëpòwiedzë młodëch nt. jãz. kaszëbsczégò w lëturgii (D. Stanulewicz), religiowi 
słowiznë w cządnikù „Zwónk Kaszëbsczi” (D. Majkòwsczi) czë religijnotë Kaszëbów 
w lëdowim kùńszce (K. Serkòwskô). 

Rozmajité są stegnë ùsôdzców piszącëch w kaszëbsczim jãzëkù. W òstatnëch 
latach widzec je wiele próbków lëteracczich, chtërné nié wiedno mòże zaliczëc do 
wiôldżi lëteraturë. Bëło to mòżebné dzãka wikszi lëczbie młodëch lëdzy, co ùczą sã 
negò jãzëka w szkòle, zdôwającëch w nim maturã. Nowé mòżlëwòtë dôł téż czerënk 
studiów sztôłcącëch przińdnëch kaszëbistów: kaszëbskô etnofilologiô. Wielné pòetic-
czé i prozatorsczé kònkùrsë zachãcywają do pisaniô w tim jãzëkù. Bòkadny rënk 
wëdôwiznów, promòwanié kaszëbiznë w mediach, jistnienié kaszëbsczégò jãzëka na 
wëzszich ùczbòwniach i w Kòscele, wiôldżé zaangażowanié kaszëbsczich dzejarzów 
w terëczasné zadania dôwają nôdzejã, że kaszëbskô lëteratura dali bãdze sã rozwijac, 
a ji twórcowie dobëwac nôwëższé nôdgrodë. Leno bez tich mniészich próbków, nié 
wiedno wësoczi randżi, nie pòwsta bë lëteratura w fùl tegò słowa znaczenim.



Tómk Fópka

Kaszëbizna w terôczasny kaszëbsczi mùzyce

Załóżca lwòwsczi szkòłë spiéwù, Waleri Wësocczi gôdiwôł, że mùzyka, a w całoscë 
spiéw je przedłużenim mòwë1. Żlë jidze ò naszã mòwã-kaszëbsczi jãzëk, smiało 
mùszi rzec, że òdgriwô wiôlgą rolã w mùzyce. 

Bez to, że kaszëbskô mùzyka ni mô òsóbny mùzyczny skalë, co bë jã wëróżniwała 
pòstrzód jinëch, przédnym wëróżnikã, czims, co sprôwiô, że rozwôżómë ò „kaszëb-
sczi mùzyce” – stôwô sã prawie jãzëk2. Tikô to przede wszëtczim wòkalno-instru-
mentalnëch dokazów a tëch, co na jich spòdlim pòwstałë. Ò dosc wielnym doróbkù 
kaszëbsczi piesnie dokònac sã mòżna przezérającë indeks spiéwników3.

1 Śpiew jest przedłużoną mową, zaś mowa skróconym śpiewem. – https://pl.wikipedia.org/wiki/ 
%C5%9Apiew, przëstãp 2016.12.31, gòdz. 12.26

2 Tómk Fópka, Dzysdniowé lica kaszëbsczi mùzyczi, „Pomerania – dodatek specjalny z okazji Zjazdu 
Kaszubów w Sopocie”, 7 lipca 2012r., str. 12–13;

3 Kaszëbsczé spiéwniczi. Autorsczé: Jan Trepczik, Kaszebski Piesniôk dzél I. z Rogoźna, vedov  
e gvosnosc autora, ceskę drek: S, Formelle, Rogoźno Wlkp., 1935; Jan Trepczyk, Cztery Pieśni Kaszubskie, 
Powiatowy Dom Kultury. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Wejherowie, 1968; Jan Trepczyk, 
Lecë choranko, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Gdańsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Gdańsk-Wejherowo 1980; Aleksander Tomaczkowski, Wybór 
pieśni, Wybór i redakcja Jerzy Stachurski, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Gdańsk, 1981; Kaszëbë wòłają 
nas, kaszébsczié piesniczczi, Antoni Pepliński, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, oddział gdański, Gdańsk 
1988; Lecë chòrankò, pieśni kaszubskie, wyd. II, Wejherowskie Centrum Kultury, Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 1997; Tomasz Fópka, Eugeniusz Prëczkòwsczi, Jerzi 
Stachùrsczi, Piesnie Rodny Zemi, ROST, Banino 2003; Tomasz Fópka, Pierszô Kaszëbskô Pasja pòdług 
Ewanielii Sw. Marka, Region, Gdiniô 2003, (z CD); Korneliusz Treder, Z piesnią do Cebie, Chór „Kaszu- 
bia”, Śpiewnik, wyd. I, Rada Gminy Szemud 2004 (z CD); Wacław Kirkowski, Z Tobą bëc, ROST, Banino 
2007; Antologia lëteracczich dokôzów, Antón i Aleks Peplińscë, Gmina Sierakowice 2009; Piosenki dlô 
knôpika i dzéwczątka, piosenki kaszubskie dla małych dzieci, Tomasz Fopke, Wydawnictwo Zrzeszenia 
Kaszubsko- Pomorskiego, Chwaszczyno-Gdańsk 2011; Piosenki dlô knôpika i dzéwczątka, 20 piosenek 
kaszubskich dla najmłodszych, Tomasz Fopke, Jerzy Stachurski, Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego, Chwaszczyno-Gdańsk 2013; Edmund Lewańczyk, Wanoga z piesnią. Zbiérk piesni lëdowëch 
i religijnëch, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Baninie, Żukòwò 2014; Wacław Kirkowski, 
Starzno, mòja wies. Pieśni kaszubskie, red. Tomasz Fopke, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie, 2015; Eugeniusz Pryczkowski, Jerzy Stachurski, Serce miec, Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie w Baninie, 2015; Witold Treder, Grôjta Kaszëbi. Zbiór utworów regionalnych, 
red. Aleksandra Janus, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Gminny 
Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Wejherowo-Sierakowice 2016; Religijné: Kaszëbsczé kòlãdë ë gòdowé 
spiéwë, red. Józef Borzyszkowski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 1982; Tobie Boże chwała, 
kaszubskie pieśni katolickie, ks. Jan Perszon, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Luzinie, Luzino 
1993; Dlô Was Panie, kòscelny spiéwnik, red. Eugeniusz Pryczkowski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie  
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Kąsk jinaczi wëzdrzi to w przëtrôfkù nowi mùzyczi, jakô pòwstała z inspiracje 
regionã, lëdzama, kùlturą, gdze jãzëka abò ni ma, abò je wëzwëskóny „instrumen-
talno”, to je bez zachòwaniô prawidłowi wëmòwë, czasã téż cwëkù słów – tedë 
„kaszëbskòsc” wskazywô sóm ùtwórca4. 

W tekstowò-mùzycznëch dokôzach, w chtërnëch jãzëka je nôwicy, wëzwëskiwóné 
są różné lëteracczé fòrmë. Nôczãscy mùzyka pisónô je do wiérztów. Są téż dłëgszé, 
jak np. ballada5. Wspòmnąc mùszi tuwò ò dwùch pòematach Jerzégò Stachùrsczégò6.7  

Zarząd Główny, Gdańsk 2006; Kaszubski Śpiewnik Bożonarodzeniowy, red. Witosława Frankowska, 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Wydawnictwo REGION z Gdyni, 
2015; Jiné: Łucjan Kamieński, Pieśni ludu pomorskiego. Pieśni z Kaszub południowych, Wydawnictwa 
Instytutu Bałtyckiego, seria Balticum, zeszyt 9, Toruń, 1936; Pieśni z Kaszub, red. Władysław Kirstein 
i Leon Roppel, Komitet Wykonawczy Roku Jubileuszowego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej  
w Gdańsku, 1958; Ulubione pieśni dziecięce z Kaszub i Kociewia, red. Paweł Szefka, Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Gdańsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Gdańsk 
1979; Lëdze gôdają – piosenki nagrodzone w konkursie na piosenkę z tekstem kaszubskim, Wojewódzki 
Ośrodek Kultury, Gdańsk, 1980; Na kaszëbsczi ôrt. Piosenki kaszubskie. Piosenki nagrodzone w konkur-
sie na piosenkę z tekstem kaszubskim i kociewskim, red. Jerzy Stachurski, Wojewódzki Ośrodek Kultury  
w Gdańsku, Gdańsk 1981; Jidze pozymk – piosenki nagrodzone w III konkursie na piosenkę z tekstem ka-
szubskim lub kociewskim, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Gdańsk, 1982; Dalecznosc – piosenki nagrodzone 
w konkursie na piosenkę z tekstem kaszubskim lub kociewskim, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Gdańsku, 
1986; Kaszuby z serii: Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, red. Ludwik Bielawski, Aurelia 
Mioduchowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1997-1998; Biesiada kaszubska  
– śpiewnik – pieśni, przyśpiewki i gawędy z gminy Szemud, Towarzystwo Przyjaciół Gminy Szemud, Szemud 
2004; Nótë kaszëbsczé, pòpùlarné piesnie, red. Eugeniusz Prëczkòwsczi, ROST, Banino 2008; Kaszëbsczi 
cëdowny swiat, śpiewnik dla przedszkoli kaszubskich, red. Tomasz Fopke, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
Zarząd Główny, Gdańsk 2010; Kaszubski Śpiewnik Domowy, pod red. Witosławy Frankowskiej, Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Wydawnictwo REGION z Gdyni, 2014; 
Kaszubski Śpiewnik Szkolny, pod red. Witosławy Frankowskiej, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Wydawnictwo REGION z Gdyni, 2016.

4 Tómk Fópka, Współczesna muzyka kaszubska. Żniwo z lat 2010–2014, [w:] „Nasze Pomorze. 
Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie”, nr 16,2014, str. 87–96;

5 Tómk Fópka, Balada ò stolemie, [w:] Kaszubski Śpiewnik Domowy, pod red. Witosławy Fran- 
kowskiej, Region, MPiMK-P, Gdynia – Wejherowo, 2014, s. 56–61.

6 Jerzy Stachurski, Poemat sceniczny na lëdzy i muzykantów – Jastrë, „Pomerania” nr 3/1998,  
s. 31–37 i Opowieść na głosy i instrumenty, Przodkowo 1991.

7 Juliusz Łuciuk (ur. 1927 w Brzeźnicy), kompozytor. Studiował muzykologię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim (1947–52) oraz fortepian, organy, teorię i kompozycję w PWSM w Krakowie (1947–52). 
Studia w dziedzinie kompozycji pogłębiał u Nadii Boulanger w Paryżu, uczestniczył również w semina-
riach O. Messiaena. Jest laureatem ponad 20 nagród i wyróżnień krajowych oraz zagranicznych, m.in.  
I i II nagrody w konkursie dyplomantów kompozycji (1958), Grand Prix na konkursie w Monaco (1974). 
Na twórczość Ł. składają się utwory symfoniczne, kameralne, fortepianowe i organowe. Istotny element 
jego dorobku kompozytorskiego stanowią utwory religijne, przeznaczone na chór a cappella, (Magnificat; 
Suita Maryjna do sł. ks. Jana Twardowskiego) oraz chór z towarzyszeniem orkiestry. Jest twórcą kantaty 
Kaszëbë do słów Alojzego Nagla na sopran, chór mieszany i orkiestrę (1969), wyróżnionej w Ogólnopol-
skim Konkursie Kompozytorskim z okazji 25-lecia wyzwolenia Gdańska. Jej wystawienie 30 marca 1971 
roku w sali Polskiej Opery i Filharmonii Bałtyckiej stało się dużym wydarzeniem artystycznym. Partię 
solową wykonywała wówczas znana gdańska śpiewaczka – Zofia Janukowicz-Pobłocka, towarzyszyły jej 
połączone chóry PWSM i PSM im. F. Nowowiejskiego oraz orkiestra PWSM w Gdańsku pod dyrekcją 
prof. Antoniego Poszowskiego. Jego zdaniem kantata Kaszëbë to dzieło o wysokich wartościach, tkwiących  
w regionalnej tematyce. W wywiadzie, udzielonym R. Gojżewskiemu („Litery” 1971 nr 8, s. 34) wyznawał: 
„Wartości artystyczne utworu tkwią przede wszystkich w elementach czysto muzycznych. Uwidaczniają 
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Mómë kantatã7. Òratorium8. Piesnie fònemiczné9. Je téż libretto òperë10. Mają òne 
różną strukturã i tematikã. Biwô, że nôprzódka tekstë spiéwów jidze nalezc w zbiér-
kach wiérztów, gazétach, dopiérze pò latach dotëgòwiwónô je melodiô. Tak bëło np. 
w przëtrôfkù piesnie pt. Hej, z mniłoscą. Je to tekst Frãcëszka Sãdzëcczégò, jaczi 
wëdrëkòwóny béł w „Kaszëbach” nr 4 w 1957 rokù. W 2002 rokù Wacłôw Kir-
kòwsczi ze Swiónowa domòwim spòsobã wëdôł zsziwk swòjich melodiów pt. Mòje 
stronë w piesni, gdze tã piesniã nalôżómë na stronie 2711. 

Hej, z mniłoscą!

Hej, z mniłoscą głupô sprawa. Mëslisz, że to żart?
Że to szprichë i zabawa a tam w grze je czôrt
Ledwò dotknie ce pôluszkã, łapie całą dłoń
I ju sadzy z twim serduszkã, jakbë dzëczi kóń.

Łapiész jaczé słodczé słowa, jaczis czułi tón. 
A ju trzeszczi twòja głowa, jakbë w ni béł zwón 
Górz ce bierze.W głupi sprawie chcesz sã z tegò zbëc!
A tim są czej wmachniész prawie jakbë rëba w séc!

Przëpiął do warkòczi kwiat, a tej pòcałowôł mie
Zamglił mie sã w òczach swiat. Në i stało sã...

się one w dążeniu do oddania środkami dźwiękowymi treści emocjonalnych i semantycznych użytego 
tekstu Alojzego Nagla, co prowadzi do ścisłego zespolenia w utworze tekstu i muzyki. Użyte środki mu-
zyczne przedstawiają bardzo szeroki wachlarz. Pozostają one przy tym w sposób zamierzony i wyraźny 
na usługach wyrazowego działania. Utwór jest komunikatywny, dostępny, rozumiany i przyjmowany  
z uznaniem przez wykonawców, a także przez słuchaczy”. Dziś ponownie usłyszymy kantatę w wykonaniu 
gdańskiej sopranistki – tym razem będzie nią Anna Fabrello, muzyków z orkiestry Akademii Muzycznej 
i niezwykłego aparatu chóralnego w postaci Zjednoczonych Chórów Kaszubskich. Źródło: Gdze mòja 
chëcz? – folder wydany na koncert jubileuszowy z okazji 50-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
02. 12.2006, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, òprac. W. Frankòwskô.

8 Oratorium Sianowskie – szczegółowo pracę nad utworem i jego wystawieniem opisuje Eugeniusz 
Pryczkowski w artykule pt. Oratorium Sianowskie – wielka uczta duchowa, [w:] Norbertańska siła Kaszub. 
800 lat Żukowa 1212-2012, red. Andrzej Groth. Eugeniusz Pryczkowski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
o. Banino, Wydawnictwo ROST, Banino 2011, str. 123–127;

9 Na zlecenie Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Karol Nepelski skomponował 
do słów Jerzego Stachurskiego nowy, awangardowy dla muzyki kaszubskiej utwór pt. „Pieśni fonemiczne”, 
z którym zmierzyli się soliści: Maria Malinowska – sopran i Rafał Kucharski – baryton. Wystąpił chór 
„Tutti e solo” pod wodzą Wiktorii Batarowskiej oraz orkiestra Progress. Dyrygował Szymon Morus. 
Wykonanie miało miejsce w grudniu 2013 roku, w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Za: Tomasz 
Fopke, Współczesna muzyka kaszubska. Żniwo z lat 2010-2014, [w:] „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum 
Zachodniokaszubskiego w Bytowie”, nr 16, 2014, s. 87–96.

10 Òpera pt. Rebeka z mùzyką Michała Dobrzińsczégò do libretta Tomasza Fópczi. Premiera bëła 
13.12.2014 w Kaszëbsczi Filharmónii we Wejrowie. Wëkònónô razã sztërë razë: 13 i 14.12.2014 a 11  
i 12.04.2015r.

11 Wacłôw Kirkòwsczi stwòrził czile taczich zsziwków nigle wëszłë drëkã spiéwniczi z jegò mùzyką. 
Bëłë to: Tczëwôrtnô Matkò (2001), Mòje stronë w piesni (2002), Na kaszëbsczi ôrt spiewac wôrt (2006), 
Wszechmòcny Të (2006), Apartnô spiéwa (2007).
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Taczé je mòdło twòrzeniô W. Kirkòwsczégò. Do gòtowëch tekstów, jaczi tam-sam 
dopasowiwô do swòji mùzyczi. Je to ùtwórca baro brzadny w dzejanim. Stwòrził 
mùzykã do tekstów: Stanisława Bartélëka, Jerzégò Brzóskòwsczégò, Brigidë Bùl-
czôk, Heronima Derdowsczégò, Tomasza Fópczi, Frãcëszka Grëczë, Léòna Heyczi, 
Henrika Héwelta, Jana Karnowsczégò, Aleksandra Labùdë, Jaromirë Labùddë, Jerzé-
gò Łiska, Aleksandra Majkòwsczégò, Alojzégò Nôgla, Jana Piépczi, Stanisława Òkò-
nia, Eùgeniusza Prëczkòwsczégò, Léòna Roppla, Frãcëszka Sãdzëcczégò, Mariana 
Selina, Jerzégò Stachùrsczégò, Jana Trepczika i Józefa Wëbicczégò12. Wëmienienié 
tuwò aùtorów tekstów dôwô òbrôz ò jich wielënie w całoscë.

Do gòtowi mùzyczi są w sztãdze napisac tekstë chòcle aùtorzë spiéwnika Pie-
snie Rodny Zemi: Jerzi Stachùrsczi, Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Tomôsz Fópka, a z 
nômłodszich ùtwórców – Adóm Hébel13. Fópka swòje dokazë dôwô razã z nagranim 
wëmòwë i tłómaczenim na pòlsczi, czasã téż z gòtowim mùzycznym aranżã, òglowò 
ùprzëstãpniwô w internece, w òsóbno zrëchtowóny Bazë tekstów a melodiów14. Prëcz-
kòwsczi, twòrzącë do mùzyczi, trzimie sã szturu ritmù i dokładnëch rimów. Z lësztã 
sygô do jednoszlabizowëch słów, np. dëcht, dërch, fùl. Tekstë Eùgeniusza Prëcz-
kòwsczégò są mòcno òpiarté na kaszëbsczi tradicji a żëcowim doswiôdczenim aùtora. 
Colemało mają w se wskôzã, abò bédënk pòstãpòwaniô. Prëczkòwsczi przëwrôcô 
do żëwi mòwë/spiéwë słowa, jich zestôwczi, jaczé ju mało gdze fùnkcjonëją, jak: 
kamizna, môg, kandarë, jachac na szczestlëwim kòle, pak, mir, czë na pòszëkù15.

Jerzi Stachùrsczi je i aùtorã tekstów i kòmpòzytorã, z czegò kòrzëstô pisząc, pòdob-
no jak Jón Trepczik a Fópka – całowno swòje dokazë. Stachùrsczi, „òjc” terôczasny 
dzecny spiéwë, bédëje dwa zortë dokazów, jaczé rzeszi z mùzyką. Z jedny stronë są to 
prosté wiérztë dlô dzecy, a z drëdżi stronë są to lëterackò-mùzyczné òbrazë, jaczé niesą 
w se bòkadnosc czile kùńsztów16. Drëdżim „òjcã” a „barżi pierszim je Jón Trepczik, 
chtërnémù przëpisywô sã „òjcostwò” kaszëbsczi mùzyczi regionalny17. Òbaji ùtwórcë 
mają stwòrzoné dokôzczi dlô dzôtk. Chcemë wezdrzec chòcle na dwa przikładë: 

Jerzi Stachùrsczi – Òtemknij dwiérze, lese18:

Klepie dzãcoł w danã
Jak w dwiérze, jak w scanã
Klepie w dãbë, w klónë
Chce mieszkac w jich dómie

12 Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne pod red. Witosławy Frankowskiej, CZEC, MPiMK-P 
w Wejherowie, Gdańsk 2005, str. 100–101

13 CD Dërnosc, Mùzeùm Piśmieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi we Wejrowie, 2015.
14 www.fopke.pl 
15  Tómk Fópka, Serce miec – pò spiéwnika wëmiãgòlenim, „Pomerania” nr 2/2016 (495), s. 46–47.
16 Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, dz. cyt., str. 217.
17 Kaszubski Śpiewnik Szkolny pod red. Witosławy Frankowskiej, Region, MPiMK-P, Gdy- 

nia – Wejherowo 2016, s. 231
18 Tomasz Fópka, Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Jerzi Stachùrsczi, Piesnie Rodny Zemi, ROST, Banino 

2003, s. 22.
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Òtemknij swe dwiérze, lese
Niech sã głos mój wkół ten niese
Wiater ò tim wkół niech swiéwô
Wszëtczim lëstóm przëgriwô

Głos mój wiater czëje
Słuńce tu czerëje
W ti kaszëbsczi stronie
Dze lëstów czëc zwónë
Òtemknij...

Skòczkù, drogã skrócysz
Na Kaszëbë wrócysz
Twi mùzyczi zwãczi
Słuńca dadzą wiãcy
Òtemknij...

Spiéwë wiater niese
Pò pòlach i lese
Tam, dze słuńce wińdze
Òn z nótama przińdze
Òtemknij…

Jón Trepczik – Ò pòrénk 

Ò pòrénk mie słunuszkò sã smieje,
ò pòrénk gdzes dalek zwòni zwónk.
Reny wiaterk òpòcuszką wieje,
reno spiewac zaczinô skòwrónk. 

Ò pòrénk tak swiéżé wszëtkò dichô,
kwiatë rosą pòmòkrzoné są, 
A w nich tãgą przeslécô sã słunkò,
że sã łiszczą ë jak perlë skrzą.

Pasturk stegną nëkô krówkã w pòle,
i na piszczówce pògwizdiwô.
Młin kòl rzéczi zbòże chiże miele,
gbùr ju rãdo sã do płëga mô. 

Ò pòrénk taczé je wszëtkò pëszné,
w snôżi wenik sã przeòblekô.
Jak ùceszno, jakùż wszëtkò rëszné!
Spiéwa szczescô wkół sã rozlégô. 
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Ò czim są tekstë kaszëbsczich mùzycznëch dokazów? Chcemë przëjąc nôprzódka 
nôstarszi, klasyczny pòdzél tematiczny na bòżé i kòzé, to je pòbòżné a swiecczé. 
Przez mòżnosc rëchtowaniô kaszëbsczich mszów, corôz szerszą ùczbã kaszëbiznë 
w szkòłach, przëstãpnosc nagraniowëch sztudiów i mediów z internetã na przódkù, 
kùreszce kònkùrsë (w tim dlô kòmpòzytorów19), festiwale a przezérczi20, gdze żdają 
za spiéwama – je kòmù spiewac i dlô kògò pisac. 

Bòżónków mómë wiele a wcyg wiãcy. Pòdług spiéwnikòwégò pòdzélù ks. Jana 
Sedlecczégò21, mùszi wëmienic: jagwańtowé, kòlãdë (kòscelné i domòwé-pasto-
rałczi)22, na òfiarowanié Pańsczé, wiôlgòpòstné, jastrowé, na wniebòwstąpienié, 
do Dëcha Swiãtégò, do Trójcë Przenôswiãtszi, do Nôswiãtszégò Sakramentu, 
do Serca Pana Jezësa, Marijné, do i ò Swiãtëch Pańsczich, przigòdné, himnë, 
za ùmarłëch. Są mszowé spiéwë, lëturgiczné, niszpòrë, Gòdzynczi ò niepòkaló-
nym pòczãcym NMP, Droga Krziżewô, Kòrunka do Bòżégò Miłoserdzô, Lëtanie 
a psalmë.

Tekstë pòbòżnëch spiéwów kaszëbsczich są òriginalno stwòrzoné w tim jãzëkù, 
abò na niegò przetłómaczoné. Tuwò skłónic sã mùszi Eùgeniuszowi Gòłąbkòwi23  
(w tim za: Nowi Testament, Lekcjónôrz, Knéga Psalmów), Ò. prof. Adamòwi Ri-
szardowi Sykòrze24 (Nowi i Stôri Testament), br. Zbigniewòwi Joskòwsczémù a dr 
Ludmile Mòdzelewsczi25. 

Nôwicy je kòlãdów, gòdowëch spiéwów. Tej Marijnëch spiéwów a jinëch. Jak 
pòdôwô dr Witosława Frankòwskô, leno w latach 1935-1990 pòwstało cziledzesąt 
gòdowëch dokazów26. Ò kaszëbsczich spiéwach Marijnëch gôdóné bëło òb czas 
kònferencji, jakô miała swój môl latos w Stajszewie, z leżnoscë 50-lecô kòrunacje 
Matczi Bòsczi Swiónowsczi na Królewą Kaszëb27. Òglowò temat ten (kaszëbsczi 

19 Òd 2014 rokù òrganizowóny je przez wejrowsczé Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi 
Mùzyczi Ogólnopolski Konkurs na Kaszubską Kompozycję Chóralną do tekstu w języku kaszubskim  
o tematyce pasyjnej. 

20 Rozegracje te (òkróm wierzchùcczich) òpisôł T. Fópka w artiklu Cassubia cantat, „Pomerania” 
nr 5/2015, s. 24–25;

21 Ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny, Wyd. XL (poprawione), Kraków 2005.
22 Nôwiãcy mòże jich nalezc w zbiérze Kaszëbsczé kòlãdë ë gòdowé spiéwë, red. Józef Borzyszkow- 

ski, Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie, Gdańsk 1982, a Kaszubski Śpiewnik Bożonarodzeniowy, pod red. 
Witosławy Frankowskiej, dz. cyt.

23 Na spòdlim tłómaczeniów na kaszëbsczi E. Gòłabka pòwstałë m.jin.: Mszô Kaszëbskô na chùr 
i diôbelsczé skrzëpice (2008) T. Fópczi (tłómacził téż Eùgeniusz Prëczkòwsczi) i Kaszubskie Magnificat 
na sopran, tenor solo, chór i orkiestrę (2010) Michała Sławecczégò.

24 Do tekstów tłómaczeniów ò. prof. Adama Riszarda Sykòrë pòwstała m.jin. Pierszô Kaszëbskô 
Pasja (2003) T. Fópczi.

25 Br. Zb. Joskòwsczi, francëszkanin je aùtora tekstu tłómaczeniô do Kaszubskiego Te Deum Adama 
Diesnera (2016) a téż tak jak L. Mòdzelewskô – autorã rozwôżaniów Kaszëbsczi Krziżewi Drodżi.

26 Witosława Frankowska, Kolędowanie na Kaszubach. Dzieje kolęd na Pomorzu od XVI do XXI 
wieku, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015, s. 14.

27 Tomasz Fópka, Matka Boska Sianowska w muzyce Pomorza. Aùtór zapitôł m.jin.: Dlaczego 
Kaszubi stworzyli wiele utworów Maryjnych w swoim języku a śpiewają swojej Matce po polsku?!
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kòscelny spiéwë) jesz wcyg żdaje na dokładné, całoscowé òpracowanié28. Nôbarżi 
znóną kaszëbską bòżónką je piesniô pt. „Kaszëbskô Królewô” Jana Trepczika:

Kaszëbskô Królewô! Bòżi, snôżi kwiat! 
Panëjesz ju nama hewò òd stalat. 
Do Ce më sã żôlimë, wiedno mòdlimë, 
Ò bòkadosc wiarë co dzéń prosymë. 

Kaszëbskô nasza Matinkò, 
Na strażë stojimë kòl Ce, 
Wez prowadzë kaszëbsczi lud, 
Gdze skrzi sã nieba wieczny wid! 

Nôswiãtszô Marija, raju pëszny brzôd! 
Przëstojiwómë Ce, jesmë przë Ce rôd. 
Ùmòdlë ù Sëna dlô nas niebny môl, 
Zgòjë grzéchù renë, niech Ce nas mdze żôl! 
Kaszëbskô...

Ùkòrunowónô, tesknimë do Ce, 
Króluj nama wiedno, trzëmôj kòle se! 
A czej nas ju zawòłô Syn Twój przed swój trón, 
Barnicą mdzë naszą, przëjim na swój plón. 
Kaszëbskô...

Z piszącëch tekstë pòbòżné terôczasnëch aùtorów wspòmnã chòcle ò Kadzmiérzu 
Jastrzãbsczim z Chwaszczëna, jaczi twòrzi dlô karna „Kaszëbczi” na pòtrzebë mszów 
kaszëbsczich w swòji parafii a jegò dokazë są wëkònywóné téż przez chùrë: „Lutnia” 
z Lëzëna, „Piãclëniô” z Lëni a „Strzelenka” z Tëchómia. Hewò je jegò dokôz napi-
sóny na pielgrzimkã z Chwaszczëna do Swiónowa:

Do Cebie jidzemë
Muzyka: T. Fópka

Chto żëje i czëje, niech flot sã rëchtëje
Bë z nama dzys rëgnąc mët w drogã
A czej sã zeńdzemë- ze spiéwą pùdzemë
Na tã òsoblëwą wanogã

28 Do pòsobnëch próbów badérowaniô sprawë nôleżi zaliczëc referat Religijna twórczość chóralna 
kompozytorów polskich w języku kaszubskim wëgłoszony 16 maja 2014 rokù, òb czas III Międzynarodowego 
Sympozjum Naukowego pòd zéwiszczã „Współczesne wyzwania muzyki sakralnej”, w Uniwersytecie 
Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie – przez dr. Sławòmira Bronka;
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Marija, Marija, Marija, Marija
Do Cebie Matinkò jidzemë
Marija, Marija, Marija, Marija
W Swiónowie tczã òddac chcemë Cë

Chto czasu wcyg ni mô, niech rôz sã zatrzimô
I chwilã naléze tã jednã
Niech jidze jak drëdzë to drogą, to stegną
Do Ti, co czas dlô nas mô wiedno

Marija, Marija...
Chto doma sã smùcy, niech rubzak zarzucy
Jiscënczi wladëje rën swòje
Niech dalek wëniese, wëpùscy dzes w lese
A z nama wiesołi rézëje

Marija, Marija...
Chto òstôł w robòce, chto môłé mô dzecë
Niech piesnią sã z nama sparłãczi
Niech swòje spiéwanié Niebiesczi sle Pani
A pewny bëc mòże òdwdzãczi

Marija, Marija...
Chto bòji sã srodze, co zgùbi na wôdze
Niech sztulów nie bierze pół miecha
Niech wié, że są lëdze, co bãdą gò czekac
Z napicym i bëlnym môltëchã

Marija, Marija...
Chto młodi sã czëje, niech drist maszérëje
Metrëka tu nie mdze wadzëła
Niech jidze, chto zdrów je, chto leno mô sëłã
Do Ti, co nóm Bòga zrodzëła

Marija, Marija...
Chto wiôldżi mô tôczel, niech bótë òblecze
I jidze Mariji sã zwierzëc
Niech Matëchnie Bòżi we wszëtczim zawierzi
A Òna gò gwësno wspòmòże

Marija, Marija...
Chto mòcny je w wierze, ten drëcha niech bierze
Co zgùbił sã w swiece gnającym
Niech jidą gòrlëwi, niech jidą błądzący
Do Ti, co mô serce gòrącé
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Marija, Marija...
Chto bãdze wëtrwałi i przeńdze szlach całi
Zôpłatã naléze gòdzëwą
Bò bãdze mu dóné pòkórno sã skłónic
Przed Tą, co je Kaszëb Królewą

Marija, Marija...
Chto z nama rôz pùdze, zabądze ò trudze
Bò w karnie gò jidze lżi zlëdac
A za roczk zateskni do drodżi, do piesni
Zôs rëgnie i bãdze tej spiéwac:

Marija, Marija...

Ò kaszëbsczich swiecczich spiéwach pisze sã colemało we wstãpach do pòsob-
nëch spiéwników a bëlni wëdónëch platk, zacząwszë òd spiéwnika Pieśni z Kaszub 
Kirsteina i Roppla. Tematika mòże pòdzelëc pòdług pòrządkù zabédowónégò przez 
W. Frankòwską w spiéwnikù Kaszubski Śpiewnik Domowy (2014). Są to tej: tat-
czëznowé (spiéwë teskniączczi i bùchë-himnowé), dzecné, kòlibiónczi, szpòrtowné, 
mòrsczé, miłotné a… jiné – ò żëcym.

Tematika dzecnô rozwijô sã nômòcni, co je zrzeszoné w prosti spòsób z pò- 
krokã szkòłowi ùczbë, gdze wëzwëskiwô sã ne dokôzë. Tekstë spiéwów wpi-
sóné są colemało w programë ùczbë kaszëbsczégò jãzëka, mùzykã (spiéw i pòd-
kładë) czëc są na platce, jakô je wspòmóżką do pòdrãcznika a jesz do te lekcje 
biwają nagriwóné video29. Czasã na pòtrzebë platkòwégò projektu twòrzi sã 
czilenôscë czësto nowëch spiéwów30, czasã wëzwëskiwô sã ju stôré, np. aùtor-
stwa patrona szkòłë31. Téż sztudérzë kaszëbsczi etnofilologie mają w progra-
mie sztudiów zapòznanié sã z kaszëbsczima piesniama32. Tematika miłotnô33,  

29 Bëlnyma przikładama są spiéwnik Piesnie Rodny Zemi a pòdrãcznik Danutë Pioch Z kaszëbsczim 
w swiat, do jaczich dołączonô je platka z wëkònaniama i aranżama spiéwów a wszëtczé ùczbë i stwòrzoné 
do te scenarniczi lekcjów òstałë nakrąconé przez gduńską TVP a wejrowską Twòjã Telewizjã Mòrską. 

30 CD Legòtka na szkòłã (Gimnazjum w Szemudzie 2008). Zawiera utwory z muzyką Wacława 
Kirkowskiego do tekstów Tomasza Fopke, w aranżacji Karola Nepelskiego: Legòtka na szkòłã, Pòrénkòwi 
cwiczënk, Pierszi dzéńk, Wanóżka, Léczëk na jimrã, Mùszka kòl tószka, Òpòwiôstka mùszelczi, Celëczé mi-
łotczi, Marszëk nipòcéùszów, Frantóweczka dlô Mëmë. Wykonawcy: Chór Gimnazjum w Szemudzie „Batuta” 
pod dyr. Beaty Stenki oraz: Karolina Potrykus, Sławomir Bladowski i Tomasz Fopke (Pòrénkòwi cwiczënk).

31 Tómk Fópka, Niezabôtczi i Iskierki. Nowé dzecné platczi ze studia MTS, „Pomerania” nr 10 
(502), 2016, s. 42–43.

32 Kaszëbskô chrestomatiô. Wëbiér tekstów do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka dlô sztudérów. Zrëchtowało 
karno: Mark Cëbùlsczi, Tomôsz Fópka, Małgòrzata Klinkòsz, Hana Makùrôt, Justina Pòmierskô, Grégòr 
Schramke, Wëdowizna Gduńsczégò Ùniwersitetu, Gduńsk 2015.

33 CD MIŁOTA, Kaszubska Agencja Artystyczna 2012. Płyta zawierająca duety miłosne i listy. 
Muzyka duetów: Weronika Korthals-Tartas, muzyka do listów – Tadeusz Korthals. Słowa – Tomasz Fopke: 
Pierszi Jegò, Wcyg òd nowa, Drëdżi Ji, Pòkòchac Cã, Trzecy Jegò, Nowi dzéń, Czwiôrti Ji, Latowô miłota, 
Piąti Jegò, Miłotë znak, Szósti Ji, Nie nańdą nas, Sódmi Jegò, Bòsso przez jeséń, Ósmi Ji, Taczi òd se, 
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szpòrtownô34, a nawetkã biesadnô35 dożdałë sã òsóbnëch platk jima dedikòwónëch. 
Tekstë piesniów „kòzëch” – swiecczich téż biwają tłómaczeniama z jinëch jãzëków. 
Nôwiãcy na ten temat napisôł w swim referace sp. prof. Jerzi Tréder36. Wôrt je pòdac 
przikład dlô pòrównaniô dwùch dolmaczënków: My way z repertuaru Franka Sinatrë, 
a z drëdżi stronë swiata, Молитва Bułata Òkùdżawë. 

Jak jem chcôł prawie (z rep. Pawła Ruszkòwsczégò) pòdług My Way, òrig.: Com-
me d’habitude (słowa i muzyka CLAUDE FRANÇAIS i JACQUES REVAUX), na 
kaszëbsczi tłómacził: Tomasz Ùrbańsczi pòdług anielsczégò tekstu PAÙLA ANCZI.

My way

And now, the end is near 
And so I face the final curtainMy friend, I’ll say it clear 
I’ll state my case, of which I’m certain
I’ve lived a life that’s full 
I’ve traveled each and every highway 
But more, much more than this 
I did it my way

Regrets, I’ve had a few 
But then again, too few to mention 
I did what I had to do 
And saw it through without exemption

Dzewiąti Jegò, Jednym sã stac, Dzesąti Ji, Pòtrzébny je drëch, Jednôsti Jegò, Stegnë szkalindżi, Dwanôsti 
Ji, Kùszkôj mie. Wykonawcy: Kasia Aszyk, Marlena Brzeska, Aleksandra Dunst, Tomasz Fopke, Timur 
Gawryś, Adam Hebel, Ewelina Hinc, Szymon Kamiński, Piotr Kapczyński, Weronika Korthals-Tartas, 
Joanna Kozak, Magdalena Kropidłowska, Bartłomiej Kunc, Łukasz Łysk, Monika Markiewicz, Mateusz 
Mielewczyk, Justyna Piepke, Ewelina Pobłocka, Rafał Rompca, Paweł Ruszkowski, Piotr Starzecki, 
Natalia Szroeder, Łukasz Tartas, Dorota Theisebach, Tomasz Urbański, Karolina Żuk. Aranżacje: Mirosław 
Hałenda i Jan Pałys.

34 CD We Dwa Kònie – kaszubskie piosenki kabaretowe, Kaszubska Agencja Artystyczna 2010. 
Wykonawcy: Kaszubskie Duo Artystyczne „We Dwa Kònie” w składzie: Tomasz Fopke – baryton, Ryszard 
Borysionek – akordeon. Płyta zawiera nagranie utworów Tomasza Fopke w aranżacji R. Borysionka: 
Letkò bez dëtka (muz. J. Stachurski), Górôl spòd Wieżëcë, Płacë, Francu, Kùczrowô ballada (muz.  
J. Stachurski), Chwalba kùszkaniô, Dwanôsce pùgów, Bòcón, Co to bãdze, Zupka, Dzéwczã w Americe, 
Kùka lolu, Mòja Mëma, Niekòchóny tószk, Pòstaw, Genkù, Tangò òbòléwca (muz. J. Stachurski), Òd se, 
Pò czôrnëch, Kòl snôżi Anielczi, Kòcy walc (muz. J. Stachurski), Bùten szëkù (muz. J. Stachurski), Wiszã, 
Kaszëbi w Eùropie, Bòles je białką, Kùpletë cyrkòwégò zapòwiôdajka, Czôrnô ballada, Gili, gili, Wez do 
rãczi, Pòmòc sąsedzkô, A to padô.

35 CD Wiwat, biesada! (Stowarzyszenie Ziemia Pucka 2008). Płyta biesiadna, zawiera utwory z muz. 
Jerzego Stachurskiego do słów Tomasza Fopke: Walc wirëje, Jô tuńcëjã, Ju tëli lat…, Białce, Strzébrzné 
wieselé, Wiwat, biesada, Przëpitk, Tangò pò pół, Dzéwczã ò smùtnëch òczach, Mëma i Tata, W górã 
szura, Kùczrowô ballada, Chwalba gòsca, Kózlã, Kùflowô spiéwa, Radio Kaszëbë. Wykonawcy: Łukasz 
Nowicki i Ewa Konkol, Sami swoi, York, Manijôcë, Czarne Kapelusze, Łukasz Nowicki. Realizacja 
dźwięku: North Studio.

36 Tłumaczenia na język kaszubski. Osiągnięcia, metody, cele (Materiały pokonferencyjne) pod red. 
Radosława Kamińskiego, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Wejherowo 2012.
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I planned each charted course 
Each careful step along the byway 
And more, much more than this 
I did it my way

Yes, there were times, I’m sure you knew 
When I bit off more than I could chew 
But through it all, when there was doubt 
I ate it up and spit it out 
I faced it all and I stood tall 
And did it my way

I’ve loved, I’ve laughed and cried 
I’ve had my fill my share of losing 
And now, as tears subside 
I find it all so amusing
To think I did all that 
And may I say – not in a shy way 
Oh no, oh no, not me 
I did it my way

For what is a man, what has he got 
If not himself, then he has naught 
To say the things he truly feels 
And not the words of one who kneels 
The record shows I took the blows 
And did it my way
Yes, it was my way

Jak jem chcôł prawie
I dzys, czej widzã kùńc
I stojã przez zacëgą slédną
Tej drëchù mój, jô chcã cë rzec
Nã prôwdã co, 
Jã wiém na gwësno – 
Że żił jem z wszëtczich sył
Wanożił jem kòżdim drożëszczã
I że jem robił le, 
Com jem chcôł prawie

A żôl? Jô znôł gò téż, 
Le ni móm wcyg gò przed òczama. 
Robił jem, com robic miôł, 
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Nie szukôł jem żódny wëmówczi.
Ùdba na kòżdi dzéń
I kòżdi krok w stronowé stegnë
I że jem robił le, 
Co jem chcôł prawie. 

I béł téż czas, czej ni mógł jem
Łiknąc tegò, co ùwarził jem. 
Le nimò to, czej strach mie brôł, 
Łikôł jem to, co bëło nót. 
Dzyrzkò jem stôł i wszëtkò zniósł – 
Jak jem chcôł prawie. 

Kòchôł, płakôł jem téż, 
Spełniony béł i pùsti czasã
I dzys, czej zaschłë łzë
Jô widzã to taczim redotnym
I wiém, żem zdzejôł to!
I mògã rzec – nié tak krëjamno – 
„Në nié, jô zrobił to, 
Co jem chcôł prawie”. 

Bò co dzys móm i czim jô jem?
Jeżlë nié mną – tej ni móm nick. 
Bë spiewac, to co czëjã w se, 
A nié to co, we wzgardze je, 
Òbezdrzë to, co zdzejôł jem. 
Jak jem chcôł prawie, 
Jak jem chcôł prawie.

Молитва 
Bułat Okudżawa

Пока земля еще вертится, 
пока еще ярок свет, 
Господи, дай же ты каждому,  
чего у него нет: 
мудрому дай голову, 
трусливому дай коня, 
дай счастливому денег... 
И не забудь про меня.

Пока земля еще вертится, – 
Господи, твоя власть! –  
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дай рвущемуся к власти 
навластвоваться всласть, 
дай передышку щедрому 
хоть до исхода дня,  
Каину дай раскаяние... 
И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь, 
я верую в мудрость твою, 
как верит солдат убитый, 
что он проживает в раю, 
как верит каждое ухо 
тихим речам твоим, 
как веруем и мы сами,  
не ведая, что творим! 

Господи, мой боже, 
зеленоглазый мой!
Пока земля еще вертится, 
и это ей странно самой, 
пока ей еще хватает 
времени и огня, 
дай же ты всем понемногу... 
И не забудь про меня  

Mòdlëtwa
na kaszëbsczi przełożił: Tómk Fópka

Póczi jesz zemia krący sã,
Póczi jesz dërchô swiat,
Panie, dôjce Wë kòżdémù,
Czegò le jemù brak:
Ùczałémù dôjce głowã,
Strachlëwémù kóńsczi krzebt,
Dëtczi dôjce szczëstlëwim...
A nie zabôczce ò mie.

Póczi jesz zemia krący sã –
Panie nasz, chcejce dac
Tima, co spragłi rządów
Rządzëc, jaż stracą chãc!
Dôjce wspòmóżkã szczerim,
Niech grosz jim achtnienim je,
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Kajina niech rëszi sëmienié... 
A nie zabôczce ò mie.

Jô znóm le dzélëk Waszi dôdżi,
Wierzã w bezgrańczny Wasz môg,
Jak wierzi wòjôrz zabiti,
Że nieba przestąpił próg.
Tą wiarą zrzeszoną z wseczëcym,
Co górë przenôszô wstec,
Wszëtcë tak wierzimë Wami, 
Nie wiedząc, co witro mdze...

Panie niebiesczi, Bòże,
Zelonoòczny mój!
Póczi jesz zemia sã krący,
Zdzëwionô, skąd ruch ji, skąd?
Póczi ji jesz nie felëje
Czasu i òdżin je,
Dôjce-le nóm pò përzinkù...
A nie zabôczce ò mie.

Jiną cekawą, ale baro rzôdką znanką tekstów kaszëbsczich piesniów są „implan-
të” – wstôwczi z cëzëch jãzëków. Tak jak w lëdowim dokôzkù pt. O du liebe panna 
mein, jaczi wrócył do żëcô w swim projekce Jaromir Szroéder37. Anielsczi jãzëk je 
na kaszëbsczi platce karna „Lëdowô nóta” z Kanadë, a na platce kabaretowi „We dwa 
kònie”. Hewò je dzélëk piesnie pt. Dzéwczã w Americe:

– How are you? I am fine – 
Tak z przënãceniô łżã
The wealther? Rainy? Sun?
It’s foggy day – dôka.
You miss me? Kiss me? Cry?
Tak strzédno: all the time
I need you (and so long)
Timczasã! Love you so!

Przë zesôdzanim słowa i mùzyczi wôrt je pamiãtac, że akcentë mùszą pasowac. 
Jinaczi pòwstają różné stwòrë, jaczé wëkrãpiwają na rãbë jãzëk. Dobrim przikładã je 
stôrô niemieckô wieselnô frantówka, jaką znómë w kaszëbsczi wersje pt. Kaszëbsczé 
nótë, Kaszëbsczi alfabét abò prosto To je dłudżé, to je krótczé. Kaszëbsczi tekst òstôł 

37 CD Cassubia cantat, Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie. 2012.
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dosc nieszczestlëwie pòdłożony pòd melodiã i bez to mómë np. To òznôczô Kaszëbã 
– z przëcëskã na òstatną szlabizã. 

Jiną krziwdą, jaką mùzyka, a dokładno spiéwôk/czka, robi tekstowi, je złô wë- 
mòwa zwãków. Czasã wëchòdzy to z tzw. maniérë spiéwù, gdze cobë pòdfarwic 
głos zmieniwô sã brzmienié samòzwãków, np. ùsnôdcziwô. Biwô, że spiéwający 
ni mòże wëcygnąc, czë ùtrzëmac w górze nótë i tej zmieniwô samòzwãk na bar-
żi mù pasowny. Czãscy równak błãdë bierzą sã prosto z nierzetelnoscë jãzëkòwi 
spiéwôka, czë spiéwôczczi. Nôczãszczi przëwòłiwónym tuwò przikładã je słowò 
„żëcé”, w jaczim „ż” wëmôwiô sã mitkò, jak pòlsczé „ź”. Żelë spiéwający dobrze 
mikczi, tej spiéwô ò żëcym (życiu). Czãsto biwô tak, że z „ż” robi cwiardé „rz”. Tedë 
w môl „żëc” czëjemë „rzëc” (tyłek). Jesz w kòzëch spiéwach to ùńdze. Mòże nawetk 
wprowadzëc redosną nótã do pòwôżny piesnie jak Kaszëbë, Kaszëbë Stachùrsczégò 
i Prëczkòwsczégò: Nawetk cérzniô je wpisónô w żëcé. Klasycznym i klinicznym 
przëtrôfkã je jeden z dokazów „Kòmpaniji Wãdzëbôków”, gdze spiéwającô bédëje: 
Leno wprowadz mie na dargã, jaką do kùńca rzëcy jô móm jic… Wierã szło ò dargã 
do kùńca żëcô… A mòże i jedno i drëdżé, bò jak spiéwô swòjim ju tekstã w jinym 
sztëczkù: jidã do wëchódkù, bò móm wszëtkò w slôdkù.

Dzél gòrzi je, czej nieluso zaspiéwómë jaką, chcemë wząc, Marijną spiéwã np. 
Matkò Bòżô do słów Jaromirë Labùddë, gdze stoji napisóné: Të jes dała Bògù żëcé… 
Proszã tej, błagóm – nie spiéwmë „na pół z rzëcą”!

Na ògle mùzyka dobrze je dopasowónô do tematu tekstu i w drëgą stronã podob-
no. Przińdze jednak czasã tak, że do tekstu ò mòrsczi bùrzë, chtos napisze spòkójnégò 
walôszka, jak w piesni Rëbacczé namienienié do słów E. Prëczkòwsczégò38. Taczich 
przikładów niedopasowaniô mùzyczi do zamkłoscë, charakteru tekstu mómë wiãcy. 
Niebezpieczné dlô dobrégò/wëraznégò wëspiéwaniô tekstu je dobranié za chùtczé-
gò tempa mùzyczi. W całoscë tam, gdze je tekst gãsti – wôrt je prowadzëc melodiã 
wstrzëmòwno.

W pôrze z dobrą, czëstą jãzëkòwò i mùzyczno „wëspiéwą” kaszëbsczich dokazów 
jidze bëlnô redakcjô òbkłôdków, ksążeczk, platk czë spiéwników39. Żelë wëdôw-
cowie spiéwników dosc ju terô na to òpasëją, to jesz wcyg wiele je do zrobieniô 
dlô pòprawieniô pisënkù na platkach a jich òbkłôdkach. Nierôz redosc ze słëchaniô 
snôżégò wëkònaniô na CD zagłësziwô paskùdny błąd na òbkłôdce. Tak je w przëtrôf-
kù nowi platczi Natalii Szroéder, gdze w titule Pòtrzébny je drëch zrobioné òstałë 
TRZË felë40. Dzywné, bò bënë, w ksążeczce wszëtkò ju graje… 

Natalia je wòkalistką, co rozmieje spiewac piãkną kaszëbizną. Podobno jak 
jiny ùczãstnicë kònkùrsu „Kaszëbsczégò Idola”, jaczégò robi òd 2008 rokù Radio 

38 Tómk Fópka, Z Tobą bëc – Kirkòwsczi a Lewańczik – Wanoga z piesnią, „Pomerania” nr 2 
(484)/2015, s. 48–49.

39 Są dwie platczi, na chtërnëch je logò Radë Kaszëbsczégò Jãzëka, jakno zagwësnienié pòprawnoscë 
pisënkù: Wanodżi kòl mòrza Fucusa i Kaszëbsczi piestrzéń chùru Sensus musicus.

40 CD NATinterpretacje, Natalia Szroeder. Pomaton 2016
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Kaszëbë. Przédną kaszëbską wòkalistką, chtërna mô nôwikszé dobëca, a przë tim 
wiele pòkòrë do spiéwaniô w rodny mòwie je Weronika Kòrthals-Tartas. Òkróm 
spiéwaniô ùsôdzô mùzykã, ùczi młodëch kùńsztu spiéwaniô a pòmôgô pòtrzebùją-
cyma robiącë różné akcje mùzyczné41.

Dzãka Weronice a jinym z młodszi generacje spiéwającëch Kaszëbów skòpicą je 
kaszëbsczi mùzyczi w internece, w całoscë teledisków na pòrtalu You Tube. Piesnie 
pò kaszëbskù trôfiają do lëdzy na całim swiece. Pòmôgają téż w tim Radio Kaszëbë 
a Radio Gduńsk. Kaszëbską mùzykã promùje Twòja Telewizjô Mòrskô z Wejrowa. 
Platczi wëdôwóné są téż jakno insertë (wkłôdczi) do gazétów. Nôwikszé zasłudżi 
mają tuwò Dzennik Bôłtëcczi a Pòmeraniô, gdze téż jidze nalezc nótë spiéwów42.

Są w naszi mùzyczny lëteraturze spiéwë òsoblëwé. To są himnë. Mómë jich dosc 
tëli, w całoscë tëch kaszëbsczich43,44. Kąsk niesmiało, ale dërno wchôdô kaszëbizna 
w radiowëch dżinglach, zôchãcbach. Mómë kaszëbsczé spiéwë, melodie w mòbil-
kach. W telefónie Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi we Wejro-
wie. Je wielné karno wëkònôwców i solo, i w karnach. Rozwijô sã kaszëbsczi ruch 
chùrowi. Rada Kaszëbsczich Chùrów dzejô ju 12 lat. Kaszëbsczi aùtorzë są nôleż-
nikama ZAiKS45, Kaszëbsczi jãzëk je wëzwëskiwóny téż w òpisywanim dokazów 
mùzycznëch. Pò kaszëbskù piszemë np.:

Tituł instrumentalnégò dokazu, np. Bùlôszk, Białka, Chlébk ze szmôłtã, Jigła, 
Bùnka, Krzëkwa46.

Wskôzë dlô wëkònôwcë, np. agògiczné: wstrzëmòwno (moderato), za tekstã, drawò47. 

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka pòdjãła trud normalizacje kaszëbsczi mùzyczny 
słowiznë. 

41 Nôwiãcy ò Weronice jidze nalezc w internece, chòcle: https://pl.wikipedia.org/wiki/Weronika_
Korthals czë http://weronikakorthals.wixsite.com/weronikakorthals. Przëstãp: 31.12.2016, gòdz. 22.01

42 „Najô Ùczba”, edukacyjny dodôwk do „Pòmeranii” – òd 2007 rokù.
43 Tómk Fópka, Kòmù spiéwómë kaszëbsczé himnë wszëtczé, „Pomerania” nr 5/2014, s. 24–26.
44 Dr hab. prof. Daniel Kalinowski, Hymny pomorskie. Polski, niemiecki i kaszubski głos ideologiczny, 

[w:] http://kaszebsko.com/uploads/Kalinowski2.pdf, przëstãp 31.12.16, gòdz. 22.15.
45 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS powstało w 1918 roku z inicjatywy twórców, którzy zrze-

szyli się, aby wspólnie chronić swoje interesy twórcze. Początkowo nosiło nazwę Związek Autorów  
i Kompozytorów Scenicznych, czyli w skrócie ZAiKS. Zdrzódło: http://www.zaiks.org.pl/zaiks, Przëstãp: 
31.12.2016, gòdz. 22.02.

46 CD Tomasz Fopke, Obrazki kaszubskie. 12 miniatur programowych na trio akordeonowe  
w aranżacji Ryszarda Borysionka (wraz z książką), Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie, 2016. Zawiera: 
Białka, Bënë-bùten, Bùlôszk, Chlébk ze szmôłtã, Jigła, Jaskùleczka, Mëszka, Krzëkwa, Bùna, Kòmùdka, 
Smiészka, Blewiązka.

47 Jan Trepczik, Kaszebski Piesniôk dzél I. z Rogoźna, vedov e gvosnosc autora, ceskę drek:  
S, Formelle – Rogoźno Wlkp., 1935 a Tomasz Fópka, Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Jerzi Stachùrsczi, Piesnie 
Rodny Zemi, ROST, Banino 2003.



Daniel Kalinowsczi  
Pòmòrskô Akademiô w Słëpskù

Dramaturgiô w kaszëbsczim jãzëkù.  
Przezérk nôwôżniészich sprawôw

Ju òd pòczątkù jistnieniô kùlturowi juwernotë Kaszëbów wësłowiony w pòłowie 
XIX w. przez Floriana Cenôwã, esteticzné dzélëczi dramaturgie i téatru pòjôwiają 
sã baro wërazno. Dalszé pòkòlenia ùtwórców z Hieronimã Derdowsczim, mło-
dokaszëbama, zrzeszińcama, klëkòwcama i pòwòjnowima ùtwórcama ùrobiłë 
taczé wëapartniwającé artisticzné dzélëczi, jaczé dadzą są òpisac w ôrt systemù, 
chtëren òbjimô całé rozwijającé sã do dzysô dzejanié1. W nôkrótszim wezdrzenim 
mòże z pòzdrzatkù na tematikã dokazów na binã wëdzelëc trzë karna kaszëb-
skòjãzëkòwi dramaturgie: etnograficzné dokazë, spòlëznowò-òbëczajowé i hi-
storiczno-juwernotowé. Taczi pòdzél nié wiedno dô sã kònsekwentno ùchòwac, 
bò trôfiają sã wieleòbjimné dokazë, jaczich ni mòże przëpisac leno historiczny 
abò etnograficzny témie. Pòjôwiają sã tej dokazë, chtërne mają tak dzélëczi hi-
storicznégò kùńsztu, jak i np. òbëczajowégò. Nimò tegò dzejnika jidze równak 
zrobic gwësné pòdzéle artisticznégò materiału w kaszëbsczi dramaturgie, żebë 
dozdrzec w nich górëjący témòwi zgrôw. Chcemë tej wëmienic aùtorów i jich 
dokazë na binã, mającë swiądã, że robimë to dlô wstãpnégò, a nié drobnotowé-
gò zbadaniô baro szeroczi problematiczi. Całowny zestôwk aùtorów téatrowëch 
dokazów i òmówienié tematiczi jich bédënków brëkùje ksążkòwégò òbrobieniô, 
a nié le artikla.

1 Zdrzë przédné i przekrojowé òbrobienia ti tematiczi: Z. Mrozek, Kaszubsko-pomorska dramaturgia 
w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] W kręgu Adama Grzymały-Siedleckiego i dramaturgii polskiej, 
Bydgoszcz 1970 [„Prace Wydziału Nauk Humanistycznych Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego”, seria 
B, nr 4, 1970], s. 125–144; K. Orska, Ludowy teatr kaszubski – geneza i droga rozwoju, „Pomerania” 1970, 
nr 5-6, s. 9–26; K. Maksymowicz, Kaszubska twórczość sceniczna po roku 1945, [w:] Literatura gdańska  
i ziemi gdańskiej w latach 1945–1975, red. A. Bukowski, Gdańsk 1979, s. 310–323; D. Żebrowska, Realia 
obyczajowe i historyczne w dramaturgii kaszubskiej w latach 1920–1939, „Rocznik Gdański” 1986, z. 2, 
s. 295–309; D. Kalinowski, Dramaturgia kaszubska. Pytania o kondycję i perspektywy, [w:] Literatura 
kaszubska. W nauce, edukacji, życiu publicznym, red. Z. Zielonka, Gdańsk 2007, s. 125–139; D. Kalinowski, 
Obrzęd, obyczaj, historia. Ku antropologii teatru kaszubskiego, [w:] A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, 
Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub, Słupsk-Gdańsk 2009, s. 195–214.
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Żoch etnograficzny dramaturgie

Grëpa tekstów, jaczé mómë zarechòwóné w zbiérze tegò ôrtu, òstała napisónô 
przede wszëtczim dlô ùretaniô abò ùmòcnieniô zachòwaniów, òbrzãdów, rituałów, 
tuńców czë spiéwów kaszëbsczi kùlturë. Dramaturg stôwô sã tuwò nié le artistą, 
co mô starã ò fòrmalné znanczi dramatu czë psychòlogiczną głãbiã pòstacji doka-
zu, ale ò jãzëkòwą prôwdã kaszëbsczégò słowa, pò prôwdze jistniejącé melodie 
przëspiéwków abò wëstãpiwającé w dónym môlu Pòmòrzô ùstaloné tradicją za-
chòwania mieszkańców.

Za pierszé dokazë na taczi ôrt mòże ùznac zôpis lëdowëch òbrzãdów, jaczé 
òpùblikòwôł Florión Cenôwa w pòłowie XIX w. jakno Wilejo Noweho Roku i Szczo-
draki2. Òne to wespół z charakteristiką Świętojanek i Ścinania Kani w dzień Ś. Jana3 
swiôdczą, że na Kaszëbach nowòrocznô òbrzãdowòsc abò czas zymkòwò-latowégò 
przesëleniô miałë ju dobrze wësztôłconą fòrmã prawidzawiszcza z dopasowónyma 
przez rëchlészé pòkòlenia rolama i ùczãstnikama – pùbliką, w wikszoscë rozmieją-
cą czëtac kùlturowé kònwencje ritualno-téatrowëch zdarzeniów4. Nie bëło to jesz 
téatrowé wëdarzenié, ale ju ni miało magiczno-religijnégò aktu przebłaganiô nôtërë. 
„Wënëkanié” stôrégò rokù zwãczącyma i grochòcącyma instrumentama, a téż jed-
nozdaniowé fòrmë zamôwianiô nowégò rokù, żebë przëniósł do chëczë wszelejaczé 
bòkadoscë rodë, to w widzënkù Cenôwë registracjô òbrzãdu, a równoczasno céch 
téatrowégò scenarnika. Téż i w jinym przikładze, jaczi przedstôwiô w swòjich fòlk-
lorowëch dokazach kaszëbsczi dzejôrz-etnograf, mòże interpretowac dzejania karna 
kòlãdników, np. jich juwerny ôrt wëgłosziwaniô dłëgszégò tekstu òb czas òbchò-
dzeniô wiesczich bùdinków niemùszebno jakno registracjã lëdowégò òbrzãdu, ale 
chùralną quasiwëpòwiesc. Je wiedzec, w primarnym znaczenim òchronë môlowégò 
fòlkloru, tak jak to robił Cenôwa, ni mòżna miec jegò dramatizacje za téatrowi dokôz. 
Ale ju sóm òbrzãd scynaniô kani nawetka w pòłowie XIX w. ni miôł ju swòjégò prze-
zérnégò dlô ùczãstników znaczeniô, przez co przesuwôł sã w stronã paratéatrowëch 
agrarnëch dzejaniów zjiscywónëch w òsoblëwie wôżnym zymkòwim przesëlenim.

Za nôbarżi znónégò aùtora repertuaru kaszëbsczégò téatru, jaczégò spòdlim je fòlklor, 
mòżemë ùznac ksãdza Bernata Sëchtã5. Jegò aùtorstwa etnograficzno-òbëczajowé 

2 Pierszi wëdôwk: F. Ceynowa, Wileja Noweho Roku; Szczodraki, „Jutrzenka. Przegląd Słowiański”, 
1843, nr 3, s. 51–60. Wëdôwk terôczasny: F. Ceynowa, Канунъ новаго года, Wilia Nowego Roku, Wiléjá 
Noweho Roku; Щедровки, Szczodrówki, Szczōdráki, Gdańsk 2006.

3 Wëdóné [w:] J. Treder, Ceynowy i Mosbacha Wiadomość o Kaszubach z połowy XIX wieku, a téż 
A. Mosbach, Wiadomość o Kaszubach, Gdynia 2006, s. 72–82.

4 Szerzi te sprawë jem òpisôł w artiklu: D. Kalinowski, Materiały etnograficzne Floriana Ceynowy 
jako formy dramaturgiczne, [w:] Życie i dzieła Floriana Ceynowy (1817–1881), red. J. Borzyszkowski, 
Gdańsk 2012, s. 163–188.

5 To przeswiôdczenié je òsoblëwie w prôcach D. Żebrowsczi, Twórczość dramatyczna Bernarda 
Sychty, „Zeszyty Naukowe Wyższego Studium Nauczycielskiego UG” 1973, nr 3, s. 113–117; J. Walkusz, 
Piastun słowa, Ks. Bernard Sychta, Gdańsk, Pelpin 1997, s. 66–96.
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dokazë na binã Gwiôzdka ze Gduńska, Hanka sę żeni i Dziewczę i miedza6 stałë sã 
symbòlama kaszëbsczégò téatru ju w midzëwòjnowim czasu, téż pò drëdżi swiatowi 
wòjnie miałë ùwôżanié i binowé realizacje. Sëchta piszącë swòje dokazë ni miôł czë-
sto lëteracczich ambicjów, barżi dbôł jak fòlklorista i zbiérôcz regionalnëch òpòwie-
sców ò mòżlëwie akùrôtné zapisanié lëdowëch narracjów, parłãczonëch przez niegò 
w wikszé fabùłë i dramaturgiczné cydżi. Jakno artista i jakò znajôrz jãzëka dôwôł 
wiôldżi bôczënk w swòjich dokazach na môlowé znaczeniowé òdmianë i mùzycz-
ną spiéwnotã jãzëka. Stądka do òsoblëwie ùdałëch dramatów mòże zarechòwac 
Gwiôzdkã ze Gduńska z kòlãdą Zużonka7 czë Bùdzta spiącëch z kòlãdą Biżónka. 
W òbëdwùch dokazach słowizna, jaczi ùżiwô Sëchta, spiéwë, rimòwónczi, ruchna, 
a nawetka wëkùstrzenié chëczë przedstôwióné na binie, są przërównóné z jawernym 
stónã. Wspòmnióné elementë jegò lëdowëch dokazów na binã ni mają aùtonomiczny 
esteticzny wôrtnotë, ale mają za zadanié òdbijac jak zdrzadło prôwdzëwie jistniejącé 
jãzëkòwé zjawiszcza abò spòlëznowé òdniesenia.

Nôlepszim przikładã na to je dramat Sëchtë Hanka sę żeni8. W dramaturgiczny 
wiôrzce wnet do czësta felëje w nim napiãców, niespòdzónëch rozgriwków czë zde-
rzeniô pòstacjów, jaczé apartnią sã charakterologiczno. Dokôz broni sã za to farw-
noscą lëdowégò widzawiszcza, sygniãcym do tuńców, mùzyczi, spiéwów i recyta-
cji, chtërne wëstãpiwają w òbrzãdowòscë Kaszëb, a westrzódkòwóné są na żeńbie.  
Z jedny stronë dramat nie pòzwòliwô na wòlnotã w kreòwanim emòcjonalny at-
mòsferë binowëch zdarzeniów i na rozwij charakteru pòstacji, ale z drëdżi jegò przéd-
nym zadanim je pòkazac pòwtôrzalnosc zwëkù, tipicznosc figùrów wiesczi spòlëznë, 
jistnosc tegò, co erbòwóné z daleczi ùszłotë, z tim, co maklewno przëtomné9.

Pò drëdżi swiatowi wòjnie jesz barżi jak Sëchta zetnografizowôł kaszëbską 
dramaturgiã Paweł Szefka. Mòże nawetka résknąc scwierdzenié, że mómë tu do 
ùczinkù nié ze sensu stricto dramaturgią, le barżi ze scenarnikã fòlklorowégò wi-
dzawiszcza, jaczé pòwstało dzãka rëchlészi badérny i kòmpilatorsczi robòce aùto- 
ra. Szefka napisôł taczé dramatizacje jak: Wesele na Kaszubach, Kosôrze czë Dla 
Cebie Królowo Mario Puelsczi strzeżeme, pózni wëdôwôł binowé dokazë z no-
wòrocznyma dokazama10, òbchòdama swiãtojańsczi nocë11, jastrowima zwëkama 

6 Tekst w wëdanim: B. Sychta, Dramaty, t. I: Dramaty obyczajowe, òprôc. J. Treder, J. Walkusz, 
Gdańsk 2008, s. 461–532.

7 B. Sychta, Gwiôzdka ze Gduńska, Gdańsk 1985; nowi wëdôwk: tegò, Dramaty, t. I: Dramaty 
obyczajowe, s. 533–628.

8 B. Sychta, Hanka sę żeni, Wejherowo 1937, nowi wëdôwk: tegò, Dramaty, t. I: Dramaty obycza-
jowe, s. 341–460.

9 Barżi całowno jô òpisôł tã problematikã w teksce: D. Kalinowski, Bernard Sychta teatralny czyli 
(syn)teza Kaszub na scenie, [w:] Język, literatura i edukacja kaszubska, red. D. Stanulewicz, B. Afeltowicz, 
Gdańsk-Szczecin 2016.

10 P. Szefka, Gwiżdże. Widowisko obyczajowe, obrazujące obyczaje i zabawy noworoczne Kaszubów, 
Gdańsk 1957.

11 Tegò, Sobótka. Widowisko ludowe oparte na zwyczajach i obyczajach kaszubskich, Gdańsk 1958.
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dëgòwaniô12, czë kùreszce jinyma kaszëbsczima agrarnyma òbrzãdama13. Jegò do-
kazów na binã ni mòżemë miec za czësto tekstowi repertuar kaszëbsczi tradicji, bò 
òpisywają za môłi òbjim swiata mëslów, wseczëców czë wëòbraznie. Mògą równak 
bëc gwës ùznóné za dzejnik, jaczi pògłãbiwô wiédzã w òbrëmienim pòmòrsczégò 
fòlkoru, bãdącë materiałã do dalszich òsóbnëch, antropòlogicznëch sztudiów nad 
òbrzãdowòscą, tuńcã i jãzëkã14.

Westrzód jinëch przedstôwców kaszëbskòjãzëkòwi dramaturgie nalézemë jesz 
wiele ùtwórców etnograficznégò żochù, chòc gwës mni znónëch jak Bernat Sëchta. 
Mòżna równak wspòmnąc ò rozmajiti dramaturgie Sztefana Biészka, a westrzód jegò 
kaszëbskòjãzëkòwëch ùsôdzków ò dokazach: Pòkòrnô Roża (napisóny wespół z Różą 
Bronk) a téż Kòwôl Czarownik, jaczé mòckò są sparłãczoné z lëdowim spòdlim 
kaszëbsczi kùlturë15. Akcjô tëch binowëch fòrmów nie je rozbùdowónô. Widzec 
tuwò wërazny cësk pòeticzi lëdowi gôdczi, zgrôwający w zemkłim, nierozbùdowó-
nym dokazu do szpòrtownégò zaprezentowaniô przédny pòstacji i przigòdów, jaczé 
przeżiwô16. W przëtrôfkù Sztefana Biészka bòhaterką dramatu je białka, co rodzy 
sparłãczenia z pòstacją lëdowi pòwiôstczi ò głupi pòbòżnicë, jakô sama se mô za 
swiãtą i mądrą17. Dramaticznô etiuda prowadzy do òdkrëcô dwaznacznoscë titlowégò 
òkresleniô bòhaterczi mionã Pòkòrnô Roża. Ludiczny cél dokazu zajistniôł równocza-
sno z mòralisticznym célã, òbzérôcz w krótczim teksce ùdostôł szpòrtowną pòwiôstkã 
ò prôwdzëwëch egzystencjalnëch i religijnëch wôrtnotach. Drëdżi z dokazów Biészka 
pòkazywô lëdowégò bòhaterã, chtëren z nié nôbògatszégò człowieka zmieniwô sã 
w chcëwégò, nienasëconégò wiesczégò bògôcza. Jego materialnô zwënéga nie dôwô 
równak familijnégò szczescô ani ùwôżaniô w môlowim karnie lëdzy. Dopiérze inge-
rencjô cëdownëch mòców wrôcô pòrządk i dôwô kòwôlowi zôs szansã weńdzeniô 
na drogã bëlnotë i strzëmòwnotë18. Z taczégò zestawieniô fabùłë je widzec wërazno, 
że dokazë, jaczé wëzwëskùją lëdowé przekònania, wierzenia i zachòwania òstałë 
przëszëkòwóné dlô hùmòristiczno-pareneticznëch célów.

12 Tegò, Dëgùsë. Obyczajowy obrazek sceniczny z kaszubskich stron, Gdańsk 1961; Tegò, Wrejôrze 
jidą. Widowisko plenerowe z kaszubskich obrzędów dyngusowych, Gdańsk 1981.

13 Tegò, Wyzwoliny kosiarza. Widowisko plenerowe z Kaszub, Gdańsk 1979.
14 Wezdrzenié w ùtwórstwò Paùla Szefczi i dzélëczi jegò dramatów mómë w wëdôwiznie Paweł 

Szefka w historii i kulturze Kaszub. Antologia utworów, wëbór i wstãp B. Bréza, Wejherowo 2000.
15 Tekstë dokazów na binã w wëdôwkù: Pro memoria Stefan Bieszk (1895-1964), òbr. J. Borzysz- 

kowski, Gdańsk 2013, s. 348–356, 357–399.
16 Ò stilisticznëch znankach tegò gatënkù piszą: J. Krzëżanowsczi, Słownik folkloru polskiego,  

s. 117–118; Tegò, W świecie bajki ludowej, Warszawa 1980, s. 57 a téż D. Simonides, Wstęp, [w:] Księga 
humoru ludowego, red. D. Simonides, Warszawa 1981, s. 5–7.

17 Głëpasô białka jakò przedmiot szpòrtów to jedna z tipicznëch znanków lëdowégò hùmòru. Zdrzë 
zéwiszcze Baba [w:] B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 1, s. 9–10, a w òglo-
wòpòlsczim pòzdrzatkù J. Krzyżanowski, Mądrej głowie, dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów polskich 
i diabelski tuzin z hakiem, Warszawa 1994, t. I, s. 36–48, t. II, s. 101.

18 Ò znankach lëteracczich bòhatérów taczégò ôrtu: E. Ferfecka, Święci i grzesznicy. Bohater jako 
jeden z wyznaczników gatunkowych legendy ludowej, [w:] Genologia literatury ludowej. Studia folklory-
styczne, red. A. Mianecki, V. Wróblewska, Toruń 2002, s. 140–143.
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Téż i w bògatim témòwò i fòrmalno binowim ùtwórstwie Jana Rómpsczégò jidze 
dozdrzec czile dzélëków òbrzãdowëch dokazów19. Kaszëbskòjãzëkòwé fragmentë 
jak np. Òżniwinë20, mòże czëtac tak z pòzdrzatkù fòlkloru, jak i rituału ò miticznym 
wëmiarze. Ten part dokazu i jegò pòlskòjãzëkòwé Ścinanié Kanië pòzwòliwają dzãka 
swòji òbrazowòscë i symbòlice òddac wnetka sakralną klimã kaszëbsczégò wiesczé-
gò żëcô21. Rómpsczi przechòdzy równak òd etnografie do òpisaniô ritualno-kùlturo-
wégò fenomenu, nie interesëją gò ju tak mòcno jãzëkòwé abò spòlëznowé sprawë. 
Tim samim antropòlogiczno pitô ò praprzëczënë tegò, co kôże lëdzóm òddawac tczã 
rodze i składac ji aktë pòddaniô.

W taczim hewò zôkrãżim pòjôwiô sã wielno reprezentowónô dramaturgiô Alek- 
ségò Peplińsczégò, pòwstôwającô òd szescdzesątëch lat XX wiekù, jakô swòjim 
témòwim i stilisticznym céchã je krótkò mòdłów òbrzãdowégò téatru Bernata Sëchtë, 
le nie dochôdô do tak wësoczi artisticzny niwiznë. Jeżlë przëwòłómë zestôwk stwò- 
rzonëch przez Peplińsczégò téatrowëch fòrmów, pòkôże sã òna we wszelejaczich 
gatënkach i rozmajiti tematice22. Òbjôwiô sã jakno aùtor, chtëren rozmieje pisac 
letkò, jaczémù pisanié dôwô redotã. Westrzód jegò dokazów spòntaniczno przebijô 
sã ùmiejãtnosc bùdowaniô téatrowi pòkrziżawë, wëraznëch binowëch pòstacjów a téż 
szpòrtownëch sytuacjów. To stądka bierze sã to, że je gróny na kaszëbsczi binie i mô 
wiele swòjich przëstojników23. Wëraznô wikszosc dramatów Alekségò Peplińsczégò 
mô za cél pòkôzanié kaszëbsczi òbrzãdowòscë z pòzdrzatkù kònwencje szkòłowégò 
téatru. Dokazë te òstałë napisóné z nacéchòwanim czasowégò distansu midzë dzys-
dniowima bòhaterama a przedstôwiónym, przëwòłiwónym swiatã tradicje. Przez ten 

19 Skrócënkòwé ùwôdżi ò dramaturgie Jana Rómpsczégò są zamkłé we wspòmniónëch w przëpisu 
1 tegò artikla synteticznëch òmówieniach kaszëbsczégò téatru. Barżi dogłãbné òprôcowania to:  
A. Skwarło, Życie i twórczość Jana Rompskiego, [w:] Katalog rękopisów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie: t. I – Spuścizna Jana Rompskiego, òprôc. J. Kurowska, A. Skwarło, 
Wejherowo 2005, s. 97–136 i D. Kalinowski, Dramaturgia Jana Romskiego, Tematy, idee, techniki,  
[w:] J. Rompski, Dramaty kaszubskie, òprôc. A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Wejhero- 
wo – Gdańsk 2009, s. 5-44.

20 J. Rompski, Wożnjivjine, „Zrzesz Kaszëbskô”, 1947, nr 71, s. 5 i dzysdniowi wëdôwk: J. Rompski, 
Dramaty kaszubskie, s. 243–254.

21 Òmówienié dokazu w teksce: D. Kalinowski, Ścinanié Kanië Jana Rompskiego. Dawna i współcze-
sna moc rytuału, „Acta Cassubiana” t. XII, 2010, s. 33–47.

22 Zdrzë charakteristiczi tegò ùtwórstwa: J. Borzyszkowski, Ò familëji i kaszëbsczi stegnie ksãd-
za Antóna i szkólnégo Alekségò – bracynów Peplińsczich, „Acta Cassubiana” 2005, t. VII, s. 52-pòst.;  
D. Kalinowski, W u(ś)cisku teatru obrzędowego i okolicznościowego. O dramaturgii Aleksego Peplińskiego, 
„Acta Cassubiana” t. XIV, 2012, s. 66–83. Tekstë dokazów przistãpné w wëdôwkach: A. Pepliński, 
Kaszëbsczé jasełka. Widowisko gwiôzdkowé w sztërech aktach, Gdańsk 1986; A. Peplińsczi, Bëtowsczé 
strôszczi. Òbrazë na binã, Gdiniô 2006 i Antologia lëteracczich dokôzów. Antón i Aleks Peplińsce, red. 
J. Tréder, Sierakowice 2009.

23 Ò znaczenim dzejaniô Alekségò Peplińsczégò piselë: J. Borzyszkowski, Z kaszubskiego matec-
znika. Życie i twórczość Aleksego Peplińskiego, „Pomerania” 1990, nr 1; J. Mielewczyk, Aleksy Pepliński 
do uczniów z Łyśniewa, „Wiadomości Sierakowickie” 2005, strëmiannik, s. 23. Wôrt wspòmnąc, że 
jednoaktówczi Peplińsczégò pòjôwiałë sã westrzód repertuaru karnów Przezérkù Kòlãdowëch Karnów  
w Serakòjcach, a pózni òb czas Pòwiatowégò Przezérkù Szkòłowëch Téatrów „Kaszëbskô Bina”.



78   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2016

dzejnik mòcno je pòdsztrichniãti didakticzny wëmiar, jaczi wastëje nad zaòstałima ar-
tisticznyma dzélëkama dokazu. A pòùcziwanié mô wëwòłóné mòralisticzny dzejnik, 
jaczi òsłôbiô psychòlogiczné walorë pòstacje, ùsôdzającë jednowëmiarowëch i sche-
maticznëch bòhaterów. Òbrzãdowé szkòłowé dramatë Peplińsczégò, służącé perswa-
zyjny fùnkcje, z jedny stronë dobrze rëchtëją młodégò òbzérôcza do rozpòznôwaniô 
spòdlecznëch znaków kaszëbsczi lëdowi kùlturë, z drëdżi równak stôwiają gò przed 
swiatã mòcno i sztëczno zhierarchizowónym, w jaczim ùszłota je wiedno pòzytiwno 
mitizowónô, a terôczasnota blós do ni zgrôwô.

Żoch spòlëznowò-òbëczajowi dramaturgie 

Spòlëznowò-òbëczajowé kaszëbsczé dokazë na binã to dosc szeroczé karno ùsôdz-
ków, jaczé pòkazywają za pòmòcą pôrã téatrowëch techników, jak wëzdrzi w dó-
nym mòmence historie mòdło priwatnégò, familijnégò i pòspólnotowégò żëcô na 
Kaszëbach. Tak napisóné dokazë mają przëjimniãté wielné esteticzné fòrmë: òd 
òbiektiwisticznégò realizmù zaczinającë, przez pòdczorchiwający negatiwné zja-
wiszcza nôtëralizm, satirã, kòmizm, na ironie i nôrzadszi w kaszëbsczim téatrze 
grotesce kùńczącë.

Jednym z pierszich aùtorów hùmòristiczno-spòlëznowëch dokazów béł Léón 
Heyka. To prawie òn ùdramatizowôł spòlëznowò-òbëczajowé anegdotë (szôłobùłczi), 
jaczé szłë w starnã binowi kòmédie, pòchôdającë z gatënkù lëdowi òracje. Nôbarżi 
znóną szôłobùłką Heyczi (pòwstała na spòdlim pòwiôstczi Alojza Bùdzysza Żelôzk 
przed sądã) je Agust Szloga24. Ten trzëaktowi dinamiczny sceniczny szpòrtowny 
dokôz je atrakcyjny przédno dzãka słownémù i jeleżnoscowémù kòmizmòwi25. Jegò 
przëstãpnosc w binowim òdbiérze je skùtkã codniowégò jãzëka, wizerënkù wiesczich 
bòhaterów i lëdowégò hùmòru. Nen dramat mô òdzdrzadloné spòlëznowò-òbëczajo-
wé relacje Kaszëb z midzëwòjnowëch lat, a przédny bòhater tacy swòje prôwdzëwé 
mòtiwacje i mëslenié ò swiece pòd larwą wiesczégò macka i prostacznégò głëpérë. 
Prawie taczé zachòwanié skùtkòwno rozbijô sztëczny i nadãti ôrt bëcô sãdzë i ław-
ników, pòkazywającë równoczasno, że nad represyjnym systemã państwòwi admi-
nistracje mòżna dobëc. Szôłobùłka głosy w tim mòmence deje chłopsczi chitroscë 
i òpiéraniô sã wëszëznóm, co w stojiznie pòliticzny abò ekònomiczny niegwësnotë 
zdôwô sã òsoblëwie wôżné dejowò26.

24 L. Heyke, Agust Szloga, „Gryf”, 1931/1932, nr 2. Nowi wëdôwk: L. Heyke, Szôłôbùłki, Gdańsk 
2002, s. 5–40.

25 Òmôwiô jã: F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, przeł. M. Boduszańska- 
-Borowikowa. Gdańsk 1982, s. 136.

26 Apartné rozwôżania na ten témat: D. Kalinowski, Dramaturgia Leona Heykego. Zarys Pro- 
blematyki, [w:] Dzieło Leona Heykego, red. J. Borchmann, M. Plińska i B. Wiszowaty, Bolszewo 2016,  
s. 19–32.
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Drëgą szôłobùłką wcyg na spòdlim szpòrtowny pòwiôstczi je Katilina27. Pòkrzi-
żawa pierszégò aktu tegò dokazu Heyczi zaczinô sã òd zéńdzeniô dwùch sztudérów, 
chtërny z pòzdrzatkù na swòje przirodné znanczi zwóny są Katiliną i Cycerónã. 
Akcjô dzeje sã na łąkach pòd miastã, sztudérowie przecywiają sã, szpòrtëją i czile 
razy wëpòwiôdają swòje cepłé wseczëca w òdniesenim do Kaszëb. W jedny chwilë 
Katilina przëchòdzy na ùdbã, żebë jidącym na tôrg lëdzóm robic szpòrtë. Pòdchôdô 
tej do jednégò z chłopów – Mrocha i wgadiwô mù, że prowadzy na tôrg nié krowã, 
a kòzã. Letkòwiérny chłop wierzi w te zagwësnienia i przedôwô mù krowã za taczé 
dëtczi, jaczé dostôłbë za kòzã. Dopiérze spòtkónô pózni białka ùswiądniwô gbùrowi 
jegò głëpòtã. Òprzëtomniałi Mroch ùdbôł so pòmstã. Rëgnął szëkac òszëkańców, 
wkłôdającë swiąteczné òbleczenié, cëlinder i ùdôwającë nikòmù nieznónégò bògô-
cza. W drëdżim akce sztudérowie są ùkôróny za swòje pòstãpòwanié, a w pòstãp-
nym trôfiają do chëczë Mrocha, żebë pòdzëwiac aùtenticzną widzałosc wiesczégò 
żëcô na Kaszëbach. Wëdarzenia trzech aktów Katilinë òstałë przez Heykã zamkłé 
w kòmpòzycyjny klamrze Prologù i Epilogù. To baro wôżné znaczeniowé dzejniczi, 
bò dwigają szpòrtowno-lëdową òpòwiesc do wëższich symbòliczno-miticznëch i mò- 
ralisticzno-patrioticznëch znaczeniów. Zôczątkòwé scenë dramatu òdbiwają sã na 
Zómkòwi Górze, westrzód rëjnów dôwnégò sedlëszcza, z krëjamnyma ùkôzkama 
strzédnowiekòwëch ricerzów. W Epilogù zôs je widzec zómkòwą jizbã i znôwù trôfiô 
do ni sztudéra, żebë pòznac krëjamnotã tegò placu. Tim razã òdkriwô sã przed nim 
ò wiele wicy: widzy swòjégò drëcha Katilinã, chtëren pòszedł na wòjnowi front, wi-
dzy pòbitwã dôwnëch Kaszëbów prowadzonëch przez Swiãtopôłka i dobiwającëch 
z Krzëżôkama. Slédnym aktã wprowadzeniô je tej ùzdrzenié terôczasnotë i znacze-
niô Kaszëb jakno kòlmòrsczégò regionu Pòlsczi. Patetizm zakùńczeniô dramatu 
Heyczi to gwës nié ludicznosc, nawetka nié wëchwôlenié swójszczëznë, le pòwôżny 
i pòczestny òbëwatelsczi akt.

W szpòrtowny klimie pòkrziżawë dzeją sã téż niejedné binowé dokazë Sztefana 
Biészka, jaczé dôwającë niezłożoną rozegracjã, niosą ze sobą òpisë barżi ambitnëch 
wôrtnotów swiata. Czekawi je òsoblëwie òbrôz Kaszëbów widzewny we wspòmnió-
nym ju dramace Kòwôl Czarownik, chtëren nie je bënômni jednoôrtny w pòdôwónëch 
zamkłoscach. Z jedny stronë Kaszëbi to lud chrzescëjańsczi, robòcy, biwałi i mający 
starã ò swój jãzëk w stojiznach codniowégò żëcô, jak i w kòscele. Równak w drëdżim 
dzélu dramatu kaszëbskô religijnosc òkazywô sã dosc snôdkô i leno Kòwôl Czarow-
nik rozmieje wprowadzac w żëcé nakazë chrzescëjaństwa. Kùreszce w òstatnëch 
aktach òstałë pòkôzóné dalszé negatiwné znanczi Kaszëbów, zmieniwającëch sã ze 
skrómnëch lëdzy w kògòs, chto mô chãc rządzeniô jinyma. Téż i w dokazu Pólnô mësz 
Biészk przedstôwiô spòlëznową pòzmianã wôrtnotów donëchczasnégò familijnégò 
żëcô28. Krizys òbjimô tak niepòradnégò żëcowò chłopa, jak ambitną i wëalienowóną 

27 Tekst dokazu w wëdanim: L. Heyke, Szôłôbùłki, s. 41–124.
28 Tekst maszinopisowi [w:] Pro memoria Stefan Bieszk (1895–1964), s. 305–347.
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białkã. Do familijnëch jiwrów dochôdô jesz wiesczi bògôcz i pòdriwôcz, chtëren 
chce rozbic ten związk. Dramat rodzëznë dzeje sã w rëmie pòliticznëch przemianów 
PRL-u. Dokôz pòkazywô môlowëch bògôczów, familiã „kułaków”, jaczi niechãtno 
zdrzą na zmianë w tamtoczasny pòlitice i ekònomie, a drëgô familiô to przëstójnicë 
produkcyjny spółdzelni. Tej pòwadzony chłop i białka òkróm rozrzeszaniô swòjich, 
priwatnëch problemów, mùszą téż pòdjimac spòlëznowò-pòliticzné wëbòrë, jaczé 
mają cësk na jich pózniészą jeleżnosc29.

W czësto jinszich farwach w piãcdzesątëch latach XX wiekù pòwstôwałë dokazë 
na binã Hùberta Suchecczégò: Wrëje, Rebockie wesele, Ukriti kapr, Jedzeme na 
łów, W rebockiej checzy na półwyspie helszczim. Pòspólną znanką wszelejaczich 
dramatów Hùberta Suchecczégò je binowi òpisënk specificzi wiesczégò żëcô sztër-
dzestëch i piãcdzesątëch lat XX wiekù. Akcjô jegò téatrowëch dokazów dzeje sã na 
nordowëch grańcach Kaszëb. Ùczãstnikama dramaticznëch wëdarzeniów są colema-
ło rëbôcë, rzadzy gbùrzë abò robòtnicë, jaczi przeżiwają apartniącą sã dërżéniowò 
òd przedwòjnowi stojiznë spòlëznową i mentalnoscową jawernotã. Przesztôłcenia 
z dôwnégò kònserwatiwno-patriarchalnégò mòdelu na socjalisticzno-liberalné òd-
niesenia mają tuwò sprawioné gwësny ôrt zwadów, jaczé nie są równak òstrima 
dejowima biôtkama, a barżi je w tim szpòrtowny klimat pòkòleniowëch sztridów, 
doprawiony zachtną miarką elementów kaszëbsczégò fòlkloru. Dramatë Suchec-
czégò wëstrzégają sã tej jednoznacznégò, pòliticznégò pòpiarcô dlô socjalisticz-
nëch wëszëznów, chòc bez wątpieniô pòkazywają swòją tematiką żëcznotã dlô 
nowëch kùlturowëch żochów30. Wespółwëstãpòwanié spòlëznowò-òbëczajowëch 
i lëdowò-mùzycznëch dzélów je próbą przeszmùglowaniô rodny tradicje westrzód, 
mùszebnëch w taczim ùkładze do realizacje, „pòczestnëch” dejów socjalizmù. Gwô-
snô tradicjô pòjôwiô sã tej w téatrowëch dokazach, chòc przëgniotłô sztiwnyma 
zéwiszczama pòliticzny i ekònomiczny propagandë. Jeżlë Suchecczi chcôł wësta-
wiac dokazë, jaczé rozkòscérzałë kaszëbską kùlturã, mùszałë òne w taczich warën-
kach òbjawic sã leno sygniãcym do dzélëków lëdowégò przekazu, bòkadnégò we  
wieską òbrzãdowòsc, a nie bëło placu na pògłãbioné nacéchòwanié sprawôw kaszëb-
sczi tradicje, jakô doch wëprôcowała swòje miticzné czë mitologiczné znanczi i mia-
ła pòczëcé swòji pòczestnotë31.

29 Ò dwajãzëkòwi dramaturgie jem pisôł w artiklach: D. Kalinowski, Heroizm i historyzm. 
Dramaturgia polska Stefana Bieszka, „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego  
w Bytowie” 2010, nr 12, Bytów 2011, s. 273–290 i Pamięć o pięknej mowie. Kaszubskojęzyczne dramaty 
Stefana Bieszka, [w:] Pro memoria Stefan Bieszk (1895–1964), s. 280–304.

30 Takô pòstawa szukaniô pòspólnégò rëmù regionalnégò dzejaniô kaszëbsczich aktiwistów i lëdowi 
władzë wëdôwała sã w pierszich pòwòjnowëch latach mòżlëwô. Dopiérze duńdzenié do władzë òkrãżô 
PPR i socrealizm w estetice skùńcził z nôdzejama wiele Kaszëbów co do intencji „òpieczi” lëdowëch 
wëszëznów nad kaszëbską rësznotą. Zdrzë ò tëch zjawiszczach: C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi. Między 
dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk 2002.

31 Szerzi ò ti dramaturgie jem pisôł w teksce: D. Kalinowski, Hubert Suchecki. Zapomniany drama-
turg kaszubski, „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2015, s. 134–145.



Referatë kaszëbskòjãzëkòwé   81

Spòlëznowò-òbëczajowémù żochòwi kaszëbsczi dramaturgie òsoblëwie mòcno 
pòmògła Ana Łajming. Ji wëdóny dramaturgiczny debiut to binowi òbrôzk w dwùch 
partach Szczesce32, pózni w dzélëkach prezentowała dokôz Pustkowie33. W pierszim 
z tëch ùsôdzków pòjôwiô sã ù Łajming stójnô znanka ji ùtwórstwa, to je òpisywa-
nié jeleżnoscë kaszëbsczich sedlëszczów nôbarżi daleczich òd kùlturowëch centrów 
w jawernoce midzëwòjnowëch czasów. Nie jidze leno ò geògraficzné specyfikacje, 
ale ò przërodã emòcjonalnégò i intelektualnégò żëcô Kaszëbów. We wspòmniónym 
dramace aùtorka czile razy wrôcô do pitaniô ò titlowé szczescé, ji dramat je tej analizą 
kaszëbsczégò rozmieniô i przedstôwianiô so biédë i bògactwa, biernoscë i aktiwnotë, 
dëchòwòscë i materialnoscë, kùreszce indiwidualnëch pòtrzébnotów jednostczi i zji-
scywaniô òbòwiązków wedle karna.

Nôpiãca bënë kaszëbsczi spòlëznë òsoblëwie mòckò je widzec w binowim òbrôz- 
kù Spotkanié na Półmacku. To dramat, jaczi dzeje sã w czasowi i rëmny jawernoce 
szlachùjacy za tą w Szczescym. Widzymë tuwò môłą kaszëbską spòlëznã, biédëjącą 
z dnia na dzéń, mającą nôdzejã na jaczés wzątczi i zajimającą sã drãgą robòtą na gbùr-
stwie. Przédny bòhaterowie dramatu to prosti lëdze, ò ògrańczonëch perspektiwach 
zdrzeniô na swiat, ale na swój ôrt pòczestno przëjimający bùtnową żëcową stojiznã. 
Nôwôżniészim wëdarzenim dokazu je pòtkanié môlowëch Kaszëbów z dôwnyma 
mieszkańcama pùstków na Półmackù, chtërny pò latach bëtnoscë w Zjednónëch 
Stanach dostelë chãc wróceniô do swòji òjczëznë. Hùmòristiczno-przekãsnym chwëtã 
wëzwëskónym przez Łajming w dokazu je to, że tak mieszkańcë pùstków, jak i ame-
rikańsczi Kaszëbi żëją w òmanach. Mieszkańcë wsë snią ò Americe jak ò krôjnie 
ekònomicznégò spełnieniô, mëslącë, że przëjéżdżającë stamtądka Marceli i Marce-
lowô przëwiezą ze sobą kòfrë fùl dolarów. A „Amerikónë” są dbë, że w jich domôcy 
môlëznie dali bãdą mòglë pòtëkac sã ze znajemnyma, przeżëwac lubné doswiôdcze-
nia i dobãdą na Kaszëbach stabilizacjã, jaczi nie zwënégòwelë w Americe34.

Trzecy dokôz Łajming pt. Gdzie jest Balbina?35 téż sã òpiérô na zderzenim pro-
jekcje i jawernotë. Spòdlim dramaturgiczny pòkrziżawë je tuwò stojizna rajeniô ti-
tlowi Balbinë. Kòmizna z przenikliwim czëcym realizmù mô ùsadzoné w tim dokazu 
czekawą mieszónkã, pòkazywającë równoczasno, jak mòcné w kaszëbsczim òkrãżim 
je òceniwanié i òbsądzanié człowieka w kategòriach òbsôdónégò majątkù, wiekù 
i pëłcë. Dramat Łajming z sërową, ale nié tendencyjną pasją pòkazywô jasné i cem-
né stronë spòlëznowëch schematów Kaszëb: lojalnosc, jakô tej-sej przemieniwô sã 

32 A. Łajming, Szczesce. Obrazek sceniczny, Gdańsk 1959. Nowi wëdôwk wespół z jinyma drama-
tama:  A. Łajming, Szczescé, Spotkanié na Półmackù, Gdze je Balbina, Gdańsk 2005.

33 Infòrmacjô za: To był mój świat. Z Anną Łajming rozmawia Edmund Szczesiak, [w:] Pro memoria 
Anna Łajming, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2004, s. 187. Pierwòdruk: „Pomerania” 1984, nr 7, s. 1–4.

34 Mòtiw pòwrotu Kaszëbów z amerikańsczi emigracji je widzec téż w dramace Jana Rómpsczégò 
Pòrénk, w jaczim Nozderka przëjéżdżô ze Zjednónëch Stanów, żebë òrganizowac przemësł, a nié rol-
nictwò. Zdrzë: J. Rompski, Dramaty kaszubskie, òprôc. A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, 
Wejherowo – Gdańsk 2009, s. 24–25, 537–656. 

35 A. Łajming, Gdzie jest Balbina?, Gdańsk 1974.
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w pòdleżnosc, kùlt dlô robòcoscë, jaczi czasã zmieniwô sã w jedurny ôrt ùstaliwaniô 
wôrtnotë, kùreszce wiérnosc òbëczajowim nakazóm, chtërna dostôwô tej-sej pòstacjã 
kònfòrmizmù36. Parłãczący sã donëchczôs z òbrzãdowòscą tradicyjny mòtiw kaszëb-
sczégò wiesoła rozmiała Ana Łajming wëzwëskac w nowi kùlturowi jawernoce. 

Wëdarzenia niedôwno wëdôwónégò, le chronologiczno pierszégò dramatu Łaj-
ming òdkriwają prostëch, zwëczajnëch lëdzy razã z jich smiésznotama i ògrańczenia-
ma. Jidze tuwò ò Parzyn37. Białczi, co wëstãpiwają w dokazu, całé dnie sedzą przed 
chëczama òpòwiôdającë so snë, klaprëjącë ò sąsadach czë pòwtôrzającë czëté òd jinëch 
historijczi. Są fùl babónów, straszącë sã nawzôj gôdanim ò lëchim òkù i òpisënkama 
nadzwëkòwëch wëdarzeniów. Jich pòdezdrzlëwòsc rosce, czedë widzą cëzëch lëdzy 
krącącëch sã pò wsë, bòją sã wej nowiznów i nieznónégò. Jistno zachòwiwają sã chłopi, 
chtërny colemało są bezrobòtny, òbszczãdzywają kòżdi dëtk, żebë le przeżëc pòstãpny 
tidzéń. Z jich dialogów pòwstôwô òbrôz prostëch, ale robòcëch lëdzy, ògrańczonëch 
w wiédzë ò dzysdniowim swiece, ale za to gwësnëch, że robòcosc i ùwôżanié dlô zemi 
wiedno dôwô pòzytiwné rezultatë38. Lëdze ti na taczim lëteracczim òpisanim nie tracą, 
ale – zwëskiwają, bò czëtińc-spektator mòże pòznac bòhatera mni wëstilizowónégò, 
mni mòdelowégò, za to barżi „prôwdzëwégò” i tipicznégò dlô swiata kaszëbsczich 
pùstków. Dramatë tegò ôrtu prowadzą ju w swiat problemów dzysdniowòscë39.

Prawie we wiele mentalnoscowëch i òbëczajowëch sprawach je zagłãbioné téatro-
wé ùtwórstwò Sztefana Fikùsa. Zjiscywô je w dokazach ò satiricznym i realisticznym 
profilu40. Pierszi spòsób przedstawieniô mô za cél przede wszëtczim zdistansowac sã 
do bùtnowi jawernotë pòliticzi, mòralnotë czë midzëlëdzczich òdnieseniów i òdkrëc 
lëdzczé fele i ògrańczenia. Satira ùżiwónô przez Fikùsa mô przez swòjã znankã lu-
dicznoscë wësmiôc wszelejaczé indiwidualné, spòlëznowé czë eticzné zło. A dramatë 
napisóné barżi na realisticzny ôrt prowadzą do wskôzaniô nôwôżniészich pùnktów 
spòlëznowégò, familijnégò i òsobistégò żëcô z mni abò barżi wëraznym jich jedno-
znacznym eticznym òbtaksowanim. Fikùs òpisëjącë swiat w pòetice dokazu dzysd-
niowò-òbëczajowégò, zgrôwô do òbiektiwnotë i dejowi bezstronowòscë, co równak 
nie òznôczô, że mù sã to wiedno ùdôwô.

36 Szerszé òmówienié dramatu w ksążce: J. Drzeżdżon, Współczesna literatura kaszubska 1945– 
–1980. Warszawa 1986, s. 180–184.

37 A. Łajming, Parzyn. Humoreska kaszubska, Gdańsk 2014.
38 Titlowi Parzyn to pò prôwdze jistniejącô wies na pôłniowëch Kaszëbach przedstôwiónô nié le  

w òbgadiwónym tuwò dokazu Anë Łajming, ale téż w ji òpòwiôdaniach i wspòminkach. Zdrzë rozwôża-
nia: K. Ostrowski, Mały świat Parzyna. [w:] tegò, Opowieść o trwaniu Kaszub, Gdańsk 1985, s. 87–102;  
E. Puzdrowski, Mały wielki świat Parzyna, „Pomerania” 1994, nr 5, s. 7–11.

39 D. Kalinowski, Dramaturgia Anny Łajming. Tematy i konwencje, [w:] Zapisane i ocalone. Twór- 
czość literacka Anny Łajming, red. A. Kuik-Kalinowska, Gdańsk- Słupsk 2016, s. 55–70.

40 Wëdôwczi jegò ùsôdzków: S. Fikus, A smierc nie przëchôdô, [w:] Domôcô Bina. Dziewiãc dramów 
do jigrë. Wëbiór z nônowszi kaszëbsczi lëteraturë, red. J. Lipski, Wejrowò – Gduńsk 2006, s. 88–138;  
S. Fikus, Strach. Teatralnô sztëka w dwùch aktach, [w:] Antologiô kaszëbsczi dramë. Spòd strzechë na 
binã, red. i wëb. B. Ugowska, Gdańsk 2011, s. 357–485; S. Fikus, Gwiôzdka z Lëzëna. Sztëka teatralnô  
w krótczim wëkònanim,[w:] Antologiô kaszëbsczi dramë. Spòd strzechë na binã, s. 488–518.



Referatë kaszëbskòjãzëkòwé   83

Za ùdałi przikłôd dramatu, w jaczim są òbiedwie – satiriczné i realisticzné – zgrôwë 
do òpisywaniô jawernotë mòże robic Strach Sztefana Fikùsa. W tim dwaaktowim do-
kazu nôprzód na szpòrtowny ôrt przedstôwiô aùtor kómbinatorstwò i zepsëcëznã wie-
sczégò òkrãżô Gminowi Spółdzelni leżącégò gdzes na Kaszëbach. W drëdzim akce 
z wiôlgą empatią pòkazywô kaszëbską familiã z niepòradnoscą narzékającą na warënczi 
żëcô w czasach socjalizmù sztërdzestëch i piãcdzesątëch lat XX wiekù. Pierszi akt do-
kazu Sztefana Fikùsa to tipicznô kòmédiô pòchòdzącô z dzewiãtnôstowiecznëch jesz 
farsów lëdowégò téatru. Pòjôwiają sã tuwò pòstacje ò „mówiącëch” nôzwëskach41. 
Nôwôżniészé dlô aùtora bëło tu pòkazac defòrmacje socjalizmù jakno systemù pań-
stwòwi òrganizacje i mòdło òbëwatelsczich zachòwaniów. W Strachù i wiele jinëch 
dramatach Fikùs nié tëli dôwôł bôczenié na artisticzną fòrmã swòjich bédënków, co 
pòdpòrządkòwôł swòje bédënczi célóm, jaczé stôwiôł so lëdowi, perswazyjny, a nawet-
ka agitacyjny téater42. Nie je to jakôs apartnô, głãbòk przemëszlonô strategiô, bãdącô 
skùtkã lektur abò artisticznëch kòntaktów, a  barżi intuicyjné przekònanié nieprofe-
sjonalnégò ùtwórcë, mëslącégò, że twòrzenié lëteraturë czë binowëch dokazów mùszi 
pòprawiac jistniejącą spòlëznową i òbëczajową jawernotã43.

Atrakcyjno òd stronë téatrowi deje òstałë zbùdowóné spòlëznowò-òbëczajowé 
dramatë Jana Piepczi. Choróbsko to napisóny w pòłowie piãcdzesątëch lat dokôz44, 
jaczi w krzëwim zdrzadle satirë pòkazywô spòlëznową jawernotã piãcdzesątëch lat, 
a òsoblëwie warënczi żëcô na kaszëbsczi wsë zmieniwający sã pòmale z dôwnëch 
gòspòdarczich òdnieseniów w narzucywóny z bùtna system planowi gòspòdarczi. 
Zbiérnym bòhaterã dokazu je familiô Walkùszów, kaszëbsczich gbùrów, chtërny 
òbrôbiają swòjã zemiã, a równoczasno mùszą òddawac państwù zakòntraktowóné 
rëchli plónë. Wszëtczé kòmiczné stojiznë ùsôdzkù są skùtkã nôpiãcô midzë wiôlgą 
chãcą prowadzeniô swòji ùprawë czë chòwù a wëmôganiama, jaczé stôwiô nowô, 
socjalisticznô władza kaszëbsczim chłopóm. Za to Rebaczi trzôsk to niewiôldżi òbjãtoscë 
téatrowi dokôz, jaczi parłãczi sã z procëmnotą dwùch pòstawów wedle nadchôdający 
nowòczasnotë: liberalny i kònserwatiwny45. We wiôrzce téatrowi pòkrziżawë tikô 
sã kawlów mieszkańców rëbacczi wiosczi leżący w òkòlim Wiôldżi Wsë, przeżiwa-
jącëch zmianë pòliticznégò systemù i mentalnoscowé pierszich pòwòjnowëch lat.  

41 To technika wëstãpiwającô tak w „wësoczi” òsmënôscewieczny dramaturgie, jak i w òdmianach 
pòpùlarnégò dramatu. Zdrzë np.: R. Górski, Dramat ludowy XIX wieku, Warszawa 1969.

42 Pòd zéwiszczã agitacyjny téater mòżna rozmiôc tak dzejanié na pòliticzné wëbòrë òbzérôczów, 
jak i barżi òglowò – na przemianã jich systemù wôrtnotów. Taczim prawie wôrtnotóm służił lëdowi  
i nieprofesjonalny téater. Zdrzë: J. Zięba, Ruch teatralny na wsi 1918–1939, Warszawa 1976, a w szerszi 
perspektiwie R. Rolland, Teatr ludowy, przeł. i òprôc. P. Olkusz, Gdańsk 2008.

43  Szerzi ò jegò dramaturgie: D. Kalinowski, Moralistyka w przeróżnych odcieniach. Dramaturgia 
Stefana Fikusa, „Nasze Pomorze” 2014 [2015], nr 16, s. 169–196.

44 Pierszi wëdôwk: J. Piepka, Choróbsko, „Dodatek do Biuletynu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor- 
skiego” 1968, nr 1; w nônowszim wëdôwkù: J. Piepka, Chòróbskò, [w:] Antologiô kaszëbsczi dramë. Spòd 
strzechë na binã, s. 109–193.

45 Tekst zamkłi w wëdanim: Pro memoria Jan Piepka (1929–2001), zebr. i òprôc. J. Borzyszkowski, 
Gdańsk 2013, s. 503–557.
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W nacéchòwanim swiata wôrtnotë dokazu pòzytiwnym bòhaterã starszégò pòkòleniô 
je Macéj, stôri rëbôk i wanożnik46. Jegò dejowim procëmnikã je Kąkòl, przedstôwca 
zacopaniô, defetista i zgniéla. Kùreszce Domôcy wión to binowô òpòwiesc ò kaszëb-
sczi familie Dargów, żëjący na nordze Kaszëb w piãcdzesątëch latach47. Starszi zdrzą 
na dorôstanié swòjich dzecy: sétmënôscelatny Anielë i dzewiãtnôscelatnégò Pawła. 
Òsoblëwie dôwają bôczenié na córkã, bò są dbë, że dochòdzy òna do wiekù żenieniô, 
a dzéwczã nie szukô so chłopa, le òbzérô sã za mòżlëwòtą dalszi nôùczi w miesce, 
z czegò starszi nie są rôd. 

Jan Piepka przede wszëtczim widzącë wôrtnotã w mòżlëwòce prezentowaniô 
swòjich dokazów na fòrum pùblicznëch zéńdzeniów, nie mëslôł za wiele ò téatro-
wëch technikach. Nie wchôdôł w swòjich dokazach w problematikã dejowëch diskùs- 
jów, ale kòncetrowôł sã barżi nad wëraznym zamkłoscowim przesłanim, jaczé przede  
wszëtczim miało ùzdrowic, pòmóc, zabawic abò rozsmiészëc48. Òkazywôł sã w swò- 
jich kòmédiach aùtorã mni abò barżi swiądno, ale równak célno, stosëjacym kòmiznã 
w òdmianie słowny, sytuacyjny i pòstacje49.

Baro reprezentatiwné dlô pòwòjnowégò spòlëznowò-òbëczajowégò żochù są téż 
dokazë Jana Rómpsczégò, np. Jô chcę na swiat abò Zemia50. Titel pierszégò ùsôdzkù 
pòkazywô na chãc duńdzeniô do samòbëtnoscë i samòstójnotë kòżdégò z bòhaterów, 
chãc dobëcô òsobistégò szczescô i egzystencjalnégò spełnieniô. Jich dërżéniowim 
jiwrã je równak to, że wszëtcë żëją pòd cëskã swòjich kòmpleksów i pòd cãżôrã na-
rzuconëch jima spòlëznowëch rolów. Drëdżi z dokazów tikô sã starë, a nawetka biôt-
czi ò òjczëstą zemiã, rozmióną jakno prawò do òbrôbianiô swòji rolë, wedle planu, 
jaczi samémù chce sã realizowac. Przédną zôwadą je równak niesprawiedlëwi spòlëz-
nowi ùstôw, jaczi nikwi indiwidualną inicjatiwã, a pòpiérô wërechòwóné i szkòdlëwé 
zachòwania. Nacéchòwóné dramaturgiczné nôpiãcé tikô pasowno niewiôldżégò kar-
na lëdzy, chtërny reprezentëją w planach aùtora rozmajité zdrzenia na bùtnowi swiat. 
W kòmédiowim dokazu pierszi stil bëcô bòhaterów je wësłowiony niegwësnotą, 
zbòjanim i bezùstôwnym wrôcanim do dôwnëch czasów, drëdżi ôrt je manifestowóny 
przez towarzësczé jigrë, liberalné òdniesenié do spòlëznowëch wëdarzeniów i kònfòr-
misticzny ôrt żëcô. W dokazu ò znaczenim tragedie jeden tip lëdzy je biérny, żdający, 
òbdôwający sã wëszëznóm, a drëdżi to ambitné jednostczi, wëmôgającé pòzmianów, 

46 Miono wspòminónégò tu bòhatera razã z jegò przezwëskã nosy Macéj Wanoga. Je òn mediatorã 
pòsztridowónëch pòstawów kaszëbsczi spòlëznë, równoczasno òpòwiôdającë sã za pòkrokã i zmianama. Nié 
bez znaczënkù tej Macéj Wanoga béł artisticznym pseùdonimã ùżiwónym przez krótczi czas przez Piepkã.

47 Zapisënk tekstu w prôcë: Pro memoria Jan Piepka (1929–2001), s. 503–560.
48 Barżi dokładno ò tëch sprawach: D. Kalinowski, Jasna strona codzienności. Sztuki teatralne Jana 

Piepki, „Acta Cassubiana” 2015, nr XVII, s. 181–198.
49 W òdniesienim do dramaturgie kategòrie te òmówioné òstałë w tekstach, m.jin.: J. Kleiner,  

Z zagadnień komizmu, [w:] tegò, Studia z zakresu teorii literatury, Warszawa 1956; B. Dziemidok,  
O komizmie, Warszawa 1967; J. Ziomek, Komizm – spójność teorii i teoria spójności, [w:] Powinowactwa 
literatury, Warszawa 1980. 

50 Wëdanié tëch dramatów w standarizowónym pisënkù: J. Rompski, Dramaty kaszubskie, s. 255–342,  
455–536.
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pòswiãcywającé sã pòspólnym wôrtnotóm. I w jednym, i w drëdżim ôrce dokazów 
Rómpsczégò procëmstawioné so pòstacje biôtkùją sã nôprzód tacewno, a pòtemù 
corôz barżi widzewno ò panowanié nad mëslama młodégò pòkòleniô Kaszëbów. 
Dramaturgiô pòkazywô przez to, jak baro spòlëzna Kaszëbów zmieniwô sã w rëszną, 
pòdjimającą wëbòrë, mającą swój widzënk rozwiju òbëwatelską pòspólnotã.

Żoch historiczno-juwernotowi dramaturgie 

Historiczno-juwernotowô dramaturgiô je – zdrzącë na wielënã – nôsłabi reprezento-
wónô w całim zbiorze kaszëbsczi tradicje, le nimò tegò prawie dokazë tegò ôrtu stoją 
nôwëżi w hierarchie témów, równoczasno nômòcni pòdskacywającë wëòbrazniã, 
céle i pòzdrzatczi na pòczëcé kùlturowi samòstójnotë Kaszëbów. Piszącë w jaczims 
ùproscenim, są to dokazë, jaczé przedstôwiającë historiczné wëdarzenia abò pòstacje, 
przenoszą je na spòlëznowò-pòliticzną czë òbëczajowò-mentalnoscową dzysdnio-
wòsc, a nawet dôwają program na przińdnotã.

Za jednégò z nôwôżniészich dramaturgów tegò żochù ùtwórstwa mùsz je ùznac 
Jana Karnowsczégò, chtëren rozmajitima artisticznyma strzodkama zaprojektowôł 
czile wôżnëch tożsamòscowëch òbrazów. W jegò ùjimniãcym legenda, pòdanié, bôjka 
czë brawãda òstała wëjimniãtô z grańców lëdowi òpòwiescë i sczerowónô w stronã 
figùrów symbòlicznëch, mitów, historizëjącëch òpòwiesców ò wëszukónëch, lëterac-
czich fòrmach. W taczich dokazach na rozmajiti ôrt przedstôwiô sã òbëczajowòsc 
i niejedné z warënków żëcô Kaszëb, ale przede wszëtczim jidze w nich ò artisticz-
no-dejowi òpisënk kùlturowégò rëmù Pòmòrzô51.

Hewò w Òtrokù Swiãtowida pòtikómë nadnôtërné jistotë, chtërne pòchôdają 
z kòlmòrsczégò fòlkloru i rządzą w magicznym swiece lëdzy i rodë52. Roczitka, Mòra, 
Mòrskô Panna i Smãtk są bôjkòwima pòstacjama, le równoczasno dzãka przedsta-
wieniémù magicznégò mësleniô mieszkańców Pòmòrzô (Czeszk, Òwczôrz, Dzecë, 
Kòbiétë, Knôpi) stôwają sã mòcama, co jawerno dzejają w przedstawionym swiece 
dokazu. Òsoblëwą rolã w dramace Karnowsczégò mają Swiãtewid i Grif. Pierszi  
– przedchrzescëjańsczi bóg nadòdrowëch Słowianów (tak pò prôwdze Rugijczików) 
– mô starã ò swòjich wëznôwców, dôwającë jima łaskã szczescô, drëdżi pòchôda-
jący z pòmòrsczégò swiata wëòbraznie i heraldiczi strzédnëch wieków – zajimô sã 
słëchającą mù krôjną, bróni ji przed procëmnotama. Fabùła dramatu, chòc wëchôdô 
ze schematicznëch lëdowëch strukturów, twòrzi głãbszé sensë. Widzewnô je przede 
wszëtczim figùra spikù. Ze zmôłknieniô je bùdzony Czeszk, ze spikù wërwóny je 
Grif, z marazmù beznôdzeji i ùpôdkù mô téż pòwstac Pòmòrzé. Zakùńczenié dramatu 

51 Na barżi dogłãbny ôrt pisôł jem ò tim w artiklu: D. Kalinowski, Obraz – idea – tożsamość.  
O dramaturgii Jana Karnowskiego, [w:] J. Karnowski, Dramaty, òprôc. i przëp. M. Cybulski, wstãp  
C. Obracht-Prondzyński, D. Kalinowski, M. Cybulski, Gdańsk 2011, s. 71–139.

52 Tekst w nônowszim wëdaniu: J. Karnowski, Dramaty, s. 377–400.
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mô negatiwny przekôz, ale wierã nieòstateczny. Retënk prôwdac jesz nie przëchòdzy, 
le mit òdrodë wcyg żëje i mòżna miec nôdzejã, że òstónie czedës brzadno zreali-
zowóny. W deji dramatu Karnowsczégò w jaczis przińdnoce, òbùdzą sã pòstãpny 
Czeszkòwie, chtërny wezną na se trud òdnowieniô kaszëbiznë.

Karnowsczi napisôł téż dokazë w klimace historiczny dramaturgie. Pòspólnym 
dzejnikã są strzédnowiekòwé kawle wschòdnopòmòrsczégò ksyżëstwa. Jakno artista 
nie zgrôwôł òn równak do precyzyjnégò w historicznym ùjimniãcym pòkôzaniô dzél-
nicowégò rozbicô Pòlsczi abò do wëdolmaczeniô pòliticznégò pòmachtaniô w ksã-
stwie, ale barżi do synteticznégò i òpiartégò na metafòricznym òbrazu nacéchòwaniô 
spòdlecznëch pòliticznëch problemów tegò tam czasu. Zôpis Mestwina to artisticzné 
widzawiszcze, jaczé mô zadanié przëbôczëc ò pòliticznym dogôdënkù pòmòrsczé-
gò i wiôlgòpòlsczégò ksyżëca parłãczącym Gduńsczé Pòmòrzé z zaòstałima zemia-
ma Pòlsczi (dokładno z wiôlgòpòlsczim dzélã bãdącym jakbë westrzódkã państwa 
Piastów)53. Jednoznaczno pòzytiwną rolã mô w dramace Karnowsczégò Mestwin 
(Mscëwój) jakno panownik, co przejimô pò swòjim òjcu Swiãtopôłkù wizjã samò-
stójnégò pòliticznégò jistnieniô Pòmòrzô i Kaszëb. To ksążã, chtëren bëlno rozmieje 
zmerkac, jaczé bãdą kawle tegò teritorium pò jegò smiercë. Żebë nie dopùscëc do 
biôtków ò sukcesjã, wëznacziwô wiôlgòpòlsczégò ksãca Przemësła na pòsobnika, 
pòdôwającë za zgòdą swòjich pòddónëch i pòmòrsczich rózgów czerënk pòliticzi 
propòlsczi, a nié prokrzëżacczi abò żëczny Brandenbùrgie. Mestwin wierzi wej w kùl-
turową i wòjskòwą słowiańską jednotã, jakô leno wnenczas mô szansã na zbùdowanié 
stójnégò zatôrczënkù dlô germańsczi wałë, czedë dzejô razã54. To przekònanié je wi-
dzec téż pò pòlsczi stronie. Do przëjimniãcô daleksygającégò pòliticznégò stanowisz-
cza Mestwina dejowò dozdrzeniwô Swenca, prowadnik jedny z rózdżi Pòmòrzónów, 
jaczégò znankama są: dzyrztwò, òdwôga, ale téż zapalczëwòtã i wëszłosc na swòje. Je 
òn przikładã strzédnowiekòwégò Pòmòrzóna, chtëren w dzélu leno je chrzescëjónã, 
bò wcyg jesz nie òdeszedł òd przedchrzescëjańsczi dëchòwi tradicje. Karnowsczi nie 
pòkazywô pózniészich kawlów rózdżi Swiãców, jaczi z pòzdrzatkù pòlsczi historio-
grafie nie są bëlno taksowóny na skùtk swòji zdradë w czerënkù brandenbùrsczich 
margrabiów55. Barżi równak zanôlégało dramaturgòwi na pòdczorchniãcym tegò, 
że pòlskô strona w dogôdënkù z Pòmòrzónama mògła zbùdowac pòspólną, stójną 

53 Tekst dramatu: J. Karnowski, Dramaty, s. 313–345.
54 W lirikù Karnowsczégò Spiritus flat, ubi vult (Dëch wieje, gdze chce) pòjôwiô sã mòtiw his-

toricznégò znaczeniô testamentu Mestwina. Wôżnosc tegò czënu òbjawiła sã w stojiznie terôczasny 
pòdmiotowi (trzëdzesté lata XX wiekù) przede wszëtczim ùchòwanim kaszëbsczi tożsamòscë. Zdrzë: 
J. Karnowski, Nowotnè spiéwë i wiersze, òprôc. L. Roppel, Gdynia 1958, s. 39–40. Karnowsczi téż w 
swòji pùblicystice miôł zamkłoscë pòdczorchiwającé sens jednotë Pòmòrzô z Pòlską: Śmierć Mestwina II 
(25.12.1294), wg S. Kujota, Dzieje Prus Królewskich, „Mestwin” 1927, nr 1, s. 5; Scamma ducis Mestwini, 
„Mestwin” 1932, nr 8, s. 3.

55 Jakno kòntekst dlô pòstacji Swencë mòżna w tim môlu przëbôczëc lirik Karnowsczégò z 1910 rokù 
pòd titlã Zdrada Swiecô w 1309 r., w jaczim pòliticzny gest pòmòrsczi rózdżi òstôł przedstawiony jakno 
nôwikszô niegòdzëwòta wedle òjczëznë-Pòmòrzô. Zdrzë: J. Karnowski, Nowotnè spiéwë i wiersze, s. 25–27.
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przińdnotã, jeżlë leno rozmiałabë zascygnąc swòjã eskpansywnotã. Dramat w sze-
roczim ùjimniãcym òpisywôł to, że mòdel pòliticznégò i ekònomicznégò wespółjist-
nieniô midzë Pòmòrzã a senioralnym partã Pòlsczi Kòrunë béł mòżlëwi w stojiznie 
partnerstwa, a nié w jeleżnoscë nierównotë i wëzwëskiwaniô.

Drëdżi z historicznëch dramatów Karnowsczégò tikô rodowëch sparłãczeniów 
midzë czeską kòruną a pòmòrską rózgą Swiãców56. W faktograficznym wëmiarze 
spòdlim dlô téatrowégò dokazu je stara czesczégò króla Wacława II i pózni Wa-
cława III ò wastowanié na Pòmòrzu. Jakno że òsobisce bëło jima za dalek do bez-
pòstrzédnégò rządzeniô nad tima zemiama, szukelë wiérnëch wasalów i skùtkòwnëch 
zarządców słëchającëch jima terenów. Taczima administratorama òkôzelë sã Swiã-
cowie, chtërny skrãtno manéwrowelë midzë zanôleżnotą òd Władisława Łoczetka 
a czesczima Przemëslëdama. Zajimającë sã zamkłoscową stroną dokazu, przédną 
bòhaterką je czeskô królewiónka Libùsza – w historicznëch zdrzódłach białka za-
rządcë Wschòdnégò Pòmòrzô nie je znónô z miona – òżenionô z Piotrã Swiãcą57. 
Przëjéżdżô òna na Pòmòrzé, żebë z jedny stronë swiôdczëc ò nobilitacje rózdżi ji 
chłopa, a z drëdżi pòkazac mieszkańcóm tëch zemiów, jak mòże wëzdrzec dëchòwô 
kùltura wëszukónô w swòji pòstacji pòchôdającô z Czesczi58. Òsoblëwé bôczenié 
wôrt dac w tim dramace Karnowsczégò na zgrôw do kreòwaniô figùrë Grifa jak-
no znakù-symbòlu Pòmòrzô. Je to widzec ju w pierszim òbrazu ùsôdzkù, w jaczim 
zómkòwô służba stroji wjôzdową brómã i wkłôdô na niã gòdła. Grif òkòma Lwa 
to symbòle sparłãczeniô dwùch rózgów i równoczasno dwùch tradicjów, przë czim 
Karnowsczémù zanôlégô tuwò na ùswiądnieniémù czëtińcóm-spektatoróm tegò, że 
Kaszëbi bëlë ju w czasach strzédnëch wieków wôżnym geòpòliticzno partã Eùropë 
i że bëlë jedną z henëczasnëch spòlëznów, jaczé legitimòwałë sã ju swòjim gòdłã59. 
Òkróm Czechów, z jesz jiny stronë na Pòmòrzé chcëwò zdrzi téż pòlskô strona, 
reprezentowónô w dramace przez wiérnëch lëdzy Władisława Łoczetka. Tuwò téż 
są przëwòłiwóné rozmajité argùmentë (dinasticzné sparłãczenia), żebë ùswiądnic 
wichlajacyma sã w pòliticznëch deklaracjach Pòmòrzanóm jich bliskòsc z pòlską 
kòruną. Karnowsczi jakno dramaturg, jaczi ùsôdzô dokôz z dejowim zaangażowanim, 
mô skritikòwóné tak pòlsczi, jak i czesczi pòliticzny part. Wedle niegò òbëdwa òkrãża 
chcą instrumentalno – chcałobë sã rzeknąc: imperialno – miec Pòmòrzé za rum do 
dobëcô swòjich pòliticznëch i ekònomicznëch zwësków60.

56 Apartné rozwôżania ò tim dramace: D. Kalinowski, Czeska „księżniczka” na Kaszubach, „Slavia. 
Časopis pro slovanskou filologii” 2015, z. 2, s. 112–122.

57 J. Karnowski, Dramaty, s. 345–376.
58 Przedstôwiôł tã sprawã Kazmiérz Òstrowsczi w artiklu Nieznany utwór dramatyczny Jana Kar- 

nowskiego, „Zeszyty Chojnickie” 1967, nr 2, s. 62–73.
59 W pòpùlarnonôùkòwi narracje ò znaczenim grifa w pòmòrsczich kùlturowëch kòntekstach (gar-

dowé, ksążãcé sztãple, heraldika) pisôł Tadéùsz Bòlduan, Gryf. Godło Pomorza, Gdańsk 1971.
60 Wspòminô ò tim C. Òbracht-Prondzyńsczi, Jan Karnowski (1886–1939). Pisarz, polityk i ka- 

szubsko-pomorski działacz regionalny, Gdańsk 1999, s. 288–289.
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Kąsk pózni pò Karnowsczim wëstąpił ze swòją historiczno-mitologiczną dra-
maturgią Bernat Sëchta, jaczémù zanôlégało na parłãczeniémù miticzny tematiczi 
z patrioticzną. Mòże tuwò wspòmnąc ò taczich titlach jak Spiącé uejskue61, Prze-
budzenié62, Budzta spiącëch63 i Ostatnô gwiôzdka Mestwina64. Pòtkómë w nich 
całą régã historicznëch òbrazów, chtërne z jedny stronë mają didakticzny znacze-
nié, z drëdżi równak sztôłtëją patrioticzną pòstawã. Dramatë stôwają sã wnenczas 
na jaczis ôrt tirtejsczima ùsôdzkama, w jaczich òkróm chwôleniô ùszłotë, pòlécô 
sã rëszné procëmstawienié cëzym etnicznym bôłdzóm i piastowanié pòczest-
nëch wseczëców do nadjednostkòwëch wôrtnotów (òjczëzna, herojizm, bëlnota).  
W jedny ze scenów w Ostatnô gwiôzdka Mestwina Sëchta przedstôwiô pòmòr-
sczégò ksãca na łożu smiercë, jaczi robi rechùnk swòjégò żëcô. Jegò pòczątkòwi 
nieùbëtk ò kawle Kaszëb zmieniwô sã razã z rozwijã scenë (gôdczi z Sybillą, 
Swiãtopôłkã, Ricerzã) w gwësnotã, że „Nigdë do zgùbë nie przińdą Kaszëbë”. 
Ta scena wërazno pòkazywô ù Sëchtë skrãtné sparłãczenié aùtentizmù i pro-
stotë lëdowòscë ze znankama ùtwórstwa zaangażowónégò dejowò i patrioticzno.  
W jinëch historiczno-mitologicznëch dramatach mòżemë dozdrzec wërazną kritikã 
niemiecczi wałë, w jaczi Sëchta widzy wszelejaczé zło nawiedzającé kaszëbską 
zemiã. Pòzytiwną wizją ù Sëchtë je rum Wiôldżégò Pòmòrzô na wiedno spar- 
łãczonégò z Pòlską65.

Swójnym kritikã ùjimniãców Sëchtë i zradikalizowónym kòntinuatorã drama-
turgiczny mëslë Karnowsczégò béł Jan Rómpsczi. Parłãcził òn przedstawieniową 
wiôrztã dramatu z dejowòscą i juwernotowima zamkłoscama, le robił to w dëchù 
kreòwaniô apartnoscë historicznëch dzejów Kaszëb. Mëszlã w tim môlu ò jegò aùtor-
stwa historiczny tragedie pt. Vzenjik Arkonë66. Aliks – przédny bohatera dramatu – to 
swójné òdbicé pòstacje Remùsa z pòwiescë Aleksandra Majkòwsczégò. A w Òtrôkù 
Swiãtewida ten Aliks przëbôcziwô Czeszka, bôjkòwą pòstacjã stwòrzoną przez Kar-
nowsczégò zgrôwającą do identifikacyjnégò przebùdzeniô Kaszëbów. Dejowòsc 
Aliksa z tragedie Rómpsczégò zanôlégô na tim, że przeżiwô òn dëchòwé rozdzer-
cé, pòczëcé mòcë i chwile zwątpieniô, wszëtkò równak pò to, żebë dozdrzeniec do 
kaszëbsczi nôrodny sprawë.

61 B. Sychta, Spiącé uejskue, Wejherowo 1937.
62 Tegò, Przebudzenié. Dramat kaszubski, „Arkona” 1946, nr 8, s. 9–10. Całosc dramatu jak dotąd 

wcyg w rãkòpisu.
63 Tegò, Budzta spiącëch, „Arkona” 1946, nr 12, s. 16.
64 Tegò, Ostatnô gwiôzdka Mestwina czyli Słonecznicié pomorscié. Dramat w 2 obrazach, Gdańsk 

1985.
65 Ò historicznëch dramatach Sëchtë piselë wspòmnióny rëchli: J. Walkusz, Piastun słowa, s. 78–97;  

Z. Mrozek, Kaszubsko-pomorska dramaturgia…, s. 135–136; D. Żebrowska, Realia obyczajowe…,  
s. 297–298. Wôrt téż wspòmnąc ò charakteristice dramatów Sëchtë, jaką zrobił J. Drzéżdżón, O niewydanych 
dramatach Bernarda Sychty, [w:] Społeczność Zrzeszona 1956–1971, pr. zbior., Gdańsk 1971, s. 19–20.

66 J. Rompski, Vzenjik Arkonë, „Zrzesz Kaszëbskô”, 1938, nr 4–11; 1939, nr 5. W nowim standar-
izowónym wëdanim: J. Rompski, Dramaty kaszubskie, s. 173–232.
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Jinym historiczno-dejowim dokazã Rómpsczégò je òpòwiesc ò dzewiãtnôsce-
wiecznëch Słowińcach pt. Jiwer òstatnëch67. W dramace tim pòznôwómë materialné 
i egzystencjalné problemë jedny le familie Gòjków. Są to biédny rëbôcë, cãżkò ro-
biący na swòjim gbùrstwie i pòczestno strzëmiwający niezmieniwną stojiznã lëdzy 
na doróbkù. Dramaturgicznym centrum, wkół jaczégò pòtikają są wątczi dramatu, 
je przińdné żenienié sã Martë. Kòchô òna Bòlesa – serotã i parobka Gòjków. Je to 
bëlny bòrénk, robòcy i ùtcëwi, chòc biédny i sómny.

Ten zdôwałobë sã familijny dramat mô Rómpsczi nacéchòwóné w szerszim planie 
spòlëznowi i kùlturowi jeleżnoscë Słowińców w XIX i XX wieku68. Titlowi jiwer 
(egzystencjalny ból) to doch wëraz sómnotë òstatnëch Słowianów, zaléwónëch przez 
niemiecką nôrodną wałã. Kaszëbi nad Gardnã ni mają wspiarcô òd Pòlôchów, je jich 
téż za mało, żebë mòglë bëc prôwdzëwą zatôrczëną dlô niemiecczi gòspòdarczi czë 
pòliticzny dominacje. Nôbarżi drãgą sprawą je to, że bënë jich spòlëznë wërazno je 
czëc krizys tożsamòscë. Nicht ju nie wierzi w magiczną mòc górë Rewekół, nicht 
nie słëchô dôwnëch òpòwiesców i pòdaniów słowińsczégò lëdu. Kaszëbskô ùszłota 
je niepòtrzébnym cãżôrã, jaczi zawôdzô w ùdostôwanim profitów w dzysdniowëch 
realiach Pòmòrzô. Leno w nômłodszim pòkòleniu są jesz lëdze, co wierzą w dëchòwą 
òdrodã, w kaszëbsczi etos „Pòmòrańców” – dôwnëch mieszkańców tëch zemiów. 
Dalszi rozwij wëpôdków w dramace zmieniwô pòstawë bòhaterów. Dëchòwą zmianã 
przechòdzy przédno òjc kaszëbsczi familie – Gòjka, chtëren chùdzy przeżiwôł fascy-
nacjã niemiecką kùlturą, kùńc kùńców ùznôwô sebie za jednégò z òstatnëch Słowiń-
ców i cwiardo pòdczorchiwô swòjã apartnosc wedle Niemców. Cëż równak z jegò 
dëchòwi przemianë dlô wiesczi spòlëznë nad jezorã Gardno, jeżlë òstôwô òn sómny 
w swòjich wëbòrach? Taczé prawie rozdzercé i jiwrë nié do rozrzeszeniô są òsoblëwą 
znanką dramatów Jana Rómpsczégò, jaczé wiele zawdzãcziwają neòromanticzny 
atmòsferze wëdarzeniów i pòstawów jegò bòhaterów. Wastëje tu ùbëlniwanié, heroji-
zowanié i mitizowanié kaszëbsczich dzélëków kùlturowi juwernotë.

Jesz jiny zrzeszińc Aleksander Labùda téż napisôł dokôz na historiczné témë. 
Jidze tu ò Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò69. Spòdlecznym zadanim dramatu bëło 
pòkôzanié wizerënkù kaszëbsczi familie, jakô żëje w czasach strzédnëch wie-
ków na terenie Kaszëb, jaczima rządzy Swiãtopôłk – panownik wnetka bez felë70. 

67 Tekst dramatu w nônowszim wëdaniu: J. Rompski, Dramaty kaszubskie, s. 829–888.
68 Dramat Rómpsczégò òstôwô w mòcnym sparłãczenim z tim, co sã dzejało ze Słowińcama pò 

II swiatowi wòjnie, czedë pòlskô administracjô miała jich za cëzą nôrodną bôłdzã. Dokôz Rómpsczégò 
mòżemë tej miec za artisticzny głos w diskùsjach ò Słowińcach w sztërdzestëch i piãcdzesątëch latach XX 
wiekù. Szerzi ò problemie piszą m.jin.: T. Bolduan, W krainie Słowińców, Warszawa 1953 (w pùblicysti- 
cznym pòzdrzatkù), H. Rybicki, Nazywano ich Słowińcami, Słupsk 1995 [cz. 1], Gdańsk 2003 [cz. 2] (w his-
toricznym pòzdrzatkù); T. Linkner, O Słowińcach w naszej literaturze (1880–1938), [w:] Wielkie Pomorze. 
Mit i literatura, red. A. Kuik-Kalinowska, Słupsk 2009, s. 91–107 (w lëteraturoznajôrsczim pòzdrzatkù).

69 A. Labuda, Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò. Òbrôzk w trzech aktach, Bolszewo 2012.
70 Wstãpny òpisënk wëdôwiznë i zamkłosc dramatu jem przedstôwiôł w recenzji: D. Kalinowski, 

Średniowiecza uroki różne, „Pomerania” 2013, nr 7–8, s. 78–79.
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Mieszkańcë Kaszëb wëprzédniwają sã w dokazu Labùdë pòczëcym nôrodny swiądë, 
co je òd historiczny stronë XIII wiekù bez wątpieniô anachronizmã, chòc dlô fikcjo-
nalnégò wëmiaru ùsôdzkù nie je to wiôlgô zôwada. Òkróm te pòstacje bòhaterów 
nie òstałë zbùdowóné dlô ùchòwaniô mòżlëwòtë stilu mësleniô. Za to w taczim òpi-
sywanim wôrtnotów kaszëbsczé sprawë są parłãczoné z jawernotą snôżotë, bëlnotë 
i pòswiãceniô. Nie je widzec przë tim, że jeleżnosc przińdnëch Kaszëb bez felów, 
ni mô ù Labùdë spòdlégò, a òstała zbùdowónô le na snicym, wizji i pragniączce. 
Òsoblëwie nacéchòwóné są w dokazu pòlskô i krzëżackô strona, òpisywóné jakno 
kòlonizatorzë Pòmòrzô, to je jakno negatiwné mòce. Taczé chwëtë Labùdë mają 
nacéchòwac Kaszëbë jakno krôjnã szczestlëwą, w jaczi je spòlëznowô równosc, bòka-
dnosc i pòczëcé òdpòwiedzalnotë. Strzédné wieczi i Swiãtopôłk mają w taczi stojiznie 
przëwòłiwac „złoti wiek” Kaszëb, czedë òb czas rządów dwùch ksążãtów Wschòdné 
Pòmòrzé bëło w sztãdze prowadzëc dosc samòstójną pòlitikã.

Kaszëbskòjãzëkòwi szkòłowi dramat

Nôwielniészé w wëdôwóny kaszëbsczi dramaturgie są dokazë, jaczé są planowóné do 
wëzwëskaniô w edukacyjny jeleżnoscë. Pisóné są wnetka metodiczno òd òsmëdze-
sątëch lat XX wiekù, a i rëchli pòwstôwałë w òbrëmienim ùtwórstwa aùtorów piszącëch 
téż dlô dozdrzeniałëch òbzérôczów. W òstatnëch latach pisze z wiôldżim wëczëcym 
scenë młodégò òdbiércë téatrowé miniaturë Ida Czajinô71: Drama ò Bòżim Narodzenim 
abò Gwiżdż. Szpetôczél z óflama, taką przërodã mają téż dramatë Alekségò Pepliń-
sczégò72 Wilijô, Gwiôzdczi, Gwiôzdkòwi czas, Sylwestrowi wieczór, Stôri i Nowi Rok 
a téż Herodë. Do tegò zestôwkù mòżna jesz dodac dokazë na binã, jaczé napiselë: 
Sabina Drëwa73, Eùgeniusz Gòłąbk74, Brëgida Bùlczôk75, Maria Mach76 òpùblikòwóné 
w pòłowie dzewiãcdzesątëch lat w „Pomeranii” jakno skùtk akcje, chtërna miała dac 
nowi repertuar dlô téatrów młodégò òbzérôcza. Wspòmnióné tuwò dramatë są napi-
sóné pòdług dwùch metodów. Wedle pierszi scenowé wëdarzenia òpisywóné są jak-
bë òd bëna, bez céchòwaniô przez dramaticzny pòdmiot czasowégò distansu midzë 
bòhaterama a przedstôwiónym swiatã. Wedle drëdżi pòkazywóny swiat dramatu mô 
w sobie nacéchòwóny czasowi distans midzë „terô” i „tuwò” bòhaterów dzysészégò 
dnia, a „czedës” i „tam” bòhaterów ùszłotë. W dramatach tegò ôrtu wôżnym dzejnikã 
je perswazyjnô fùnkcjô, jakô zbiérô sã na ùsadzenim szczestlëwégò, snôżégò swiata 
kaszëbsczi ùszłotë, bãdącégò próbòwnikã wôrtnotów dlô dzysdnia. 

71  Òmôwióné fòrmë òpùblikòwóné są w zbiérkù: I. Czajinô, Obrôzczi na binã, Gdańsk 2005.
72  Sygóm tuwò do dokazów wëdónëch w zbiorze: A. Peplińsczi, Bëtowsczé strôszczi, dz. cyt.
73  S. Drywa, Kaszëbskô Wilëjô, „Pomerania” 1997, nr 2, s. 24–30.
74  E. Gòłąbk, Nawrócenie króla tirana, „Pomerania” 1998, nr 1, s. 28–33. 
75  B. Bulczak, Wigilijné òpòwiôstczi, „Pomerania” 1998, nr 11-12, s. 45–48. 
76  M. Mach, Gwiôzdka dlô dzôtków, „Pomerania” 2000, nr 12, s. 40–41.
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Przëkładã spòsobno parłãczony òbrzãdowi tradicje Kaszëb z edukacyjno-wëchò- 
wawczima dzejnikama mòże bëc binowé ùtwórstwò Idë Czajiny, jakô np. kòrzistô 
z anonimòwëch bôjków (Jak môlinczi spiéwok kaszëbsczi do nieba sã dostôł, Za co 
bòcón béł ùkôrony). Aùtorka kòmpònëje téż swòje ùsôdzczi ò bôjkòwi gatënkòwi 
specyfice. Przëmiarã je scenowi òbrôzk Òpòwiescë mirochòwsczi pùszczë, w jaczim 
pòjôwiô sã czekawé sparłãczenié didakticzégò mòralizowaniô i dzélëków pòliticzny 
satirë w òbleczenim zwierzãcy narracjowi bôjczi. Je tu tak hùmòr, jak i partë nie-
parłãżny didakticzi, tak zabawa, jak i wëchòwawczé elementë. Nad nima mô jesz 
aùtorka zawieszoné dzejniczi pòzytiwnégò kreòwaniô kaszëbsczégò kùlturowégò 
rëmù.

Jednym z czekawszich kaszëbsczich zbiérów binowëch dokazów dlô szkòłë je 
w slédnëch latach wëdôwizna W krôjnie Grifa77. Kaszëbsczé aùtorczi na òsoblëwi 
ôrt pòdchôdają do tradicje: ùtrzëmiwają jã, ùrozmajicywają i rozkòscérzają, mającë 
starã ò to, żebë nick nie ùcekło z dôwnëch zamkłosców. W jich scenowëch bédën-
kach je czëc starã ò wëdobëcé ù dzecnégò i młodzëznowégò òdbiércë-aktora ladënkù 
wseczëcowòscë sczerowóny na pòzytiwë, jakô wspiérô ùcznia na dalszi drodze ju-
wernotowégò rozwiju. Swiat téatru wej przez ùmiejãtnosc bùdzeniô tak klimë redotë, 
sympatii i ùwôżaniô, jak atmòsferë smùtkù, niechãcë czë negatiwny notë wspiérô 
twòrzenié sã òsobistégò òdnieseniô do bùtnowégò swiata. Sczerowanié sã w stronã 
młodégò człowieka w scenarnikach òznôczô taczé zaprojektowanié swiata dramatu, 
żebë aktor-òbzérôcz mógł nalezc dlô se rum realizacje swòjégô „jô”, to je mòżlëwòtã 
wërażeniô òsobistëch emòcjów i mësleniô. Pòjedinczné scenë dramaticznëch minia-
turów czë kònkretné inscenizacyjné rozrzeszenia pòdóné są tej przez dramatopisarczi 
tegò zbiéru na tëli „elasticzno”, że przë scenowi realizacje wiedno naléze sã w tëch 
téatrowëch elementach môl na indiwidualną ùdbã abò rozrzeszenié pòwstôwającé ju 
pò stronie kònkretnëch wëkònywôczów czë reżisérë szpetôkla. W przëwòłiwónym 
zbiérze dô sã ùsadzëc czile tematicznëch krãgów. Pierszi to dokazë òpiarté na kaszëb-
sczi lëdowi tradicje (kaszëbsczé mitë, pòstacje). Drëdżi krąg to fòrmë tikającé sã 
kòscelnëch swiãtów parłãczonëch z kaszëbską òbrzãdowòscą (Gòdë, Jastrë). Trzecé 
karno twòrzą scenarniczi zrzeszoné z tradicyjnyma i ùniwersalisticznyma bôjkama 
a brawãdama. Czwiôrti zestôwk dokazów to inscenizacje leżnoscowëch ùroczëznów 
(Dzéń Starëszczi i Starëszka, Dzéń Matczi i Òjca, Dzéń Szkólnégò, Dzéń Jednotë 
Kaszëbów). Slédny kùreszce z krãgów zamikô w se kabaretowé i satiriczné tekstë78.

Kaszëbskòjãzëkòwô dramaturgiô je dosc bògato reprezentowónô téż i dlôte, że 
wcyg robi sã w ni adaptacje z dokazów klasycznëch dlô kaszëbsczi lëteraturë. Z jedny 
stronë pòzwòliwô to przëszëkòwac młodégò òbzérôcza do percepcje wikszich, barżi 
ambitnëch bédënków kaszëbsczi tradicje, a z drëdżi wëcygô z òriginalnëch dokazów 

77 E. Pryczkowska, T. Wejer, D. Formella, W krôjnie Grifa. Téatrowé scenarniczi, Gdańsk 2012.
78 Szerzi ò specyfice tëch dokazów jem pisôł we wstãpie do ti wspòmnióny tu wëdôwiznë pt. Teatr 

dla kaszubskiej szkoły. O scenariuszach Elżbiety Pryczkowskiej, Teresy Wejer i Doroty Formeli, s. 7–12.
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elementë barżi mòdelowé, jednowëmiarowé i skòncentrowóné na pareneticznëch 
dzejnikach dramatu. W zbiorze W krôjnie Grifa tak prawie òstało zrobioné z pòwiôst-
ką Floriana Cenôwë O trzech bracynach, dokazã Natalie Gòłãbsczi Damroka i Gryf, 
legendą Józefa Cenôwë Dobro dobãdze, bôjką Jerzégò Sampa Diôbelsczé zelëskò, 
pòwiescą Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé i przigodë Remusa79. Za to w antologie 
Spòd strzechë na binã òstôł przetłómaczony z pòlsczégò dramat Sztefana Bieszka 
Tobie Òjczëzno80, a w zbiorze Domôcô bina pòjawiłë sã: tłómaczenié z pòlsczégò 
Lecha Bądkòwsczégò Sąd niéòstateczny, adaptacjô liriczi Kristinë Mùzë Mamòta, 
òpòwiôdanié Jana Drzéżdżona Mónika, pòwiôstczi Frãcëszka Sãdzëcczégò Nawró-
cenié Króla Tirana81. Wszëtczé te dokazë zbògacywają szkòłową recepcjã kaszëb-
sczi dramaturgie, chòc kąsk szkòda, że òriginalnô pòstacjô dramatów ni mô swòjich 
realizacjów na binie dlô dozdrzeniałégò òbzérôcza.

* * *

Trzë wëapartnioné tuwò ôrtë dramaturgie, a téż ùtwórstwò dlô młodégò òdbiércë, 
wësłowiają specyfikã zamkłoscë kaszëbskòjãzëkòwëch dokazów na binã. Nie je to 
całi przezérk dramaturgicznëch mòżlëwòtów, jaczé dô sã zjiscëc w jinëch jãzëkach. 
Dlô kaszëbsczi tradicje wcyg nienapisóné òstałë dokazë wòlné òd dejologie, a barżi 
òpiarté na wôrtnotach aùtotematizmù abò awangardizmù. Òkróm tegò baro rzôd-
kò pòjôwiają sã fùlszpetôklowé, wieleaktowé dramatë, z pòpisowima partiama dlô 
przédnëch bòhaterów, z czekawima scenograficznyma abò mùzycznyma chwëtama. 
Nôwicy je binowëch jednoaktówków abò dramaturgicznëch céchów. Wëchôdô to 
z rozmajitëch przëczënów, jedną z nich je ùsłëgòwòsc kaszëbsczégò dramatu, wëzwë-
skiwónégò czãsto przédno do òdzdrzadleniô dejowò-pòliticznëch sprawôw, pò drëdżé 
dlô dokùmentacyjno-etnograficznëch célów, pò trzecé kùreszce do didakticzny robòtë 
i do szkòłowëch célów. W jeleżnoscë XXI wiekù dokazë pisóné dlô dozdrzeniałégò 
czëtińca òkróm rzôdczich dzys binowëch przikładów (np. tłómaczoné z pòlsczégò 
dramatë Lecha Bądkòwsczégò82 czë Damroka i Gryf Natalie Gòłãbsczi83) wcyg nie 
przebijają sã westrzód bédënków przédnëch mediów kaszëbsczi juwernotë. 

79 Zdrzë w zbiorze W krôjnie Grifa, s. 36–43, 44–64, 65–74, 107–116, 155–164.
80 S. Bieszk, Tobie Òjczëzno, [w:] Antologiô kaszëbsczi dramë. Spòd strzechë na binã, s. 9–108.
81 Zdrzë w zbiorze: Domôcô bina, s. 25–72, 73–75, 76–87, 188–198.
82 Zdrzë jich wëdania: L. Bądkowski, Zaklęta królewianka / Zaklãtô królewiónka, Sobótka / Sobòtka, 

Złoty sen / Złoti spik, przeł. H. Makurat, Kartuzy 2009 i Sąd niéòstateczny. Téater w trzech aktach. 
Adaptacjô dlô téatrowëch karnów, skaszëbienié: E. Gòłąbk i Z. M. Jankòwsczi, adaptacjô: Z. M. Jankòwsczi. 
[w:] Domôcô bina. Dzewiãc dramów do jigrë, s. 26–72. Analiza zamkłoscë tëch dokazów w artiklu:  
D. Kalinowski, Między moralitetem a baśnią. Dramaty Lecha Bądkowskiego, [w:] Lech Bądkowski. 
Literatura i wartości, red. D. Kalinowski, Bytów – Słupsk – Gdańsk 2009, s. 129–141.

83 Wëdóny òriginalno [w:] N. Gołębska, Fantazje kaszubskie, Gdańsk 2003.



Wanda Lew-Kiedrowska

Òkòłoedukacyjné dzejanié w kaszëbiznie

Na zôczątk bédëjã przëbôczenié spòdlecznëch terminów encyklopediowëch:

l Edukacjô – to wechòwanié sparłãczoné z rozwijã môgòwim i wiédzą człowieka; 
to je proces zdobëwaniô wiédzë w szkòle abò pòza nią; to pòzwë ùżiwóné dlô 
òkresleniô stanu wiédzë personë, spòlëznë, nôrodu.

l Edukacjô – to téż wëchòwanié (òsoblëwie pòd wzglãdã môgòwim), wësztôłcenié, 
nôùka; to je proces sztôłceniô, parłãczi wszëtczé dzejania i procesë mającé za cél 
przekôzanié wiédzë, sztôłtowanié òkreslonëch znanków i ùmiejãtnosców.

W nym kònteksce kôrbi sã ò dobri abò lëchi edukacji, sygający abò niesygający. 
Edukacjô mia òsoblëwé znaczenié w starożëtnoscë, a prawie w grecczi pòlis.

W XV stolecym dzãka wënalézeniu drëkù, nastało rozwicé òswiatë, òd negò czasu 
do edukacji wëzwëskelë drëkòwóné ksążczi.

W procesu ùczeniô jidze wëróżnic piãc fòrmów edukacji:

l edukacjã fòrmalną (abò szkòłową) – chtërna mô plac na rówiznie edukacji 
szkòłowi, bez czas sztudiów i òb czas rozmajitëch szkòleniów. Je to proces pro-
wadzący do zwëskaniô diplomów, certifikatów czë pòswiôdczeniów, òpiarti na 
òkreslony strukturze i òrganizacji nôùczi, ji medodologii i metodiczi;

l edukacjã nieòficjalną – chtërna zazwëczôj mô môl, króm òficjalnégò procesu 
nôùczaniô abò szkòleniô, ale nie dôwô leżnoscë do ùzyskaniô w sfòrmalizowóny 
ôrt certifikatów i diplomów. Ten ôrt ùczeniô sã je dzys dnia w môlu robòtë abò je 
realizowóny w òbrëmim aktiwnoscë òbëwatelsczi spòlëznë (np. òrganizacji pòza-
rządowëch, młodzëznowëch, warkòwëch parłãczën, szpòrtowëch klubów). Ten ôrt 
aktiwnoscë edukacyjny mògą ùprawiac téż sami ùczący są sómno/indiwidualno;

l edukacjã niefòrmalną – chtërnã jidze òglowò òpisac jakno dérëjący bez całé żëcé 
proces sztôłtowaniô pòstaw, wôrtnotów, ùmiejãtnosców i wiédzë, na pòspòdlim 
rozmajitëch doswiôdczeniów i cëskù edukacyjnégò òkòlégò ( rodzënë, znajem-
nëch, strzodowiszcza robòtë, zabawów, rënkù) a téż cëskù mediów. Przikładã 
mògą tu bëc m.jin. rozmajitégò ôrtu edukacyjné kònkùrsë, projektë, filmë, radiowé 
słëchawiszcza, mùltimedialné i sytuacjowé grë, a jesz edukacyjné rozegracje, 
w chtërnëch je zaangażowónô prawie ta òsoba /persona;
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l samòedukacjã – je to ôrt wzbògaceniô swòji wiédzë w nym czasu, czej bédowónô 
edukacjô nie spełniwô òczekiwaniów òsobë, abò czej ju òsta zakùńczonô przez 
edukacjã fòrmalną;

l edukacjã akcydentalną (ad hoc; natëchstopach)- wënikłô z codniowégò dzejaniô, 
chtërno zajistniało niespòdzajno i nie bëło zaplanowóné, ale bëło zdrojã wôżny 
wiédzë abò doswiôdczeniô.

„Mòwa, jãzëk, to je dërżéń kaszëbiznë. Zagróżbą je Niewôrto – że przestó-
nie sã dmùchac na nen płomiszk, stąd tak wôżny je pòkòleniowi przekôz òd 
kòlibczi. (…) Terôzka pòd faną Ùnii nastôł czas wënadgrôdzający pòliticzi. 
Kùreszce mòże dlô kaszëbiznë i calëchnégò Pòmòrzô zrobic wicy dobrégò”.

                           Stanisław Pestka, „Pomerania”, V 2014 r.

Wszëtkò, co më dokònelë w naji kaszëbsczi edukacji regionalny zawdzãcziwómë 
najim pòprzédcóm, kònkretnym dzejarzóm kaszëbsczim znónym z miona i nôzwës-
ka, a téż tima, co nama w tim pòmôgelë, Òjcu Swiãtémù Janowi Pawłowi II i jegò 
słowóm sczerowónym do Kaszëbów.

Tu jô bë chca wëmienic sp. Romana Tempsczégò i do dzysô nama żëcznëch 
Wòjcecha Ksążka i Édmùnda Wittbrodta. R. Tempsczi przecérôł nama w Kùratorium 
stegnë edukacji regionalny, a W. Ksążk i E. Wittbrodt swòjima decyzjama ùgwësnilë 
regionalną edukacjã. W dzejaniach òkòłoedukacjowëch, sparłãczonëch z kaszëbizną, 
mómë do czënieniô z edukacją nieòficjalną i niefòrmalną.

Do tëch dzejaniów mòżemë zaliczëc òsoblëwie wszëtkò to, co robi pòzarządowô 
òrganizacjô, jaką je Kaszëbskò – Pòmòrsczé Zrzeszenié. Wiôlgą rolã w edukacji 
kaszëbsczi bez dzesątczi lat òdegra Kòmisjô /Zespół/ Karno/ Òswiatë /Edukacji 
ZÒ KPZ. Przédnikama kòmisji bëlë m.jin. prof. Édwôrd Bréza, red. Henrik Galus, 
prof. Mariô Pająkòwskô – Kãsëkòwô, Witold Bòbrowsczi, Renata Mistarzowô, Judita 
Slëwińskô, Jerzi Hoppe, piszącô ne słowa, Jerzi Stachùrsczi – epizodiczno, a w sléd-
ny kadencji (2013–2016) Zbigniew Bëczkòwsczi.

Karno ds. Òswiatë mòże bëc bùszné taczima dobëcama jak: òprôcowanié i òpùb-
likòwanié matriałów do regionalizacji naùczaniô w szkòle, jakno „Tematyka kaszub-
sko-pomorska w nauczaniu języka polskiego w kl. IV–VIII szkoły podstawowej. 
Materiały pomocnicze do nauczania języka polskiego” – T. Lipski i E. Breza, IKN 
im. Wł. Spasowskiego w Warszawie, Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku, 
Gdańsk 1987 – we wstãpie aùtorzë pòdsztrichnãlë, że „Materiałë pòwstałë przë we-
spółrobòce z Kòmisją Òswiatë Òglowégò Zarządu KPZ we Gduńskù”.

Przë wespółrobòce z Kòmisją Òswiatë Òglowégò Zarządu KPZ i Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli we Gduńskù dwie Wastnë metodiczczi – NIÉ-KASZËBCZI! 
– Janina Kwietniowô i Józefina Szudaczińskô, przëszëkòwałë 11–12 stëcznika 1990 
rokù „Sesjã pòpùlarno – nôùkòwą… tikającą programù regionalizacji w procesu di-
dakticzno – wëchòwawczim szkòłë, z òsoblëwim zwrócenim bôczënkù na przedmiotë 
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klasów I–III i mùzyczi w klasach I–VIII”. Wëkłôd „Z historii Kaszëbów” wëgło-
sył Tadeùsz Bòlduan, szkólny dostelë „Materiałë metodiczné” ùszëkòwóné z ti 
leżnotë, chtërne zawiérałë òsoblëwie òprôcowóné scenarniczi szkòłowëch ùczbów 
szkólnëch ze szkòłë w Stãżëcë – Grażinë Wesołowsczi, Wandë Czedrowsczi, Jad-
widżi Kwidzyńsczi -– Naczk, Jolantë Tréder – Michalsczi, Alicji Zelińsczi i Lucynë 
Szulc -– Kerlin, a téż Tadeùsza Lipsczégò z Kôrsëna, Józefa Błaszkòwsczégò z Luba-
nia i Édmùnda Kamińsczégò z Wejrowa. Zéńdzenié ùczestniło karno „Tëchlińsczé 
Skrzatë”.

Niezależno òd dzejaniô KÒ ÒZ KPZ we Gduńskù pòkôzałë sã materiałë – pro-
gramë Wòjewódzczégò Òstrzódka Metodicznégò w Słëpskù „Wiédzô ò regionie na 
ùczbach jãzëka pòlsczégò /Strzédné Pòmòrzé/” – Môłé fòrmë metodiczné. Zesziwk 
I, Słëpsk – 1992 a téż w 1993 r. „Program nùczaniô jãzëka kaszëbsczégò dlô klasów 
I–III spòdleczny szkòłë”, chtëren òprôcowôł Witold Bòbrowsczi ze Spòdleczny Sz-
kòłë na Głodnicë.

Kòmisjô Òswiatë zòrganizowa 3 lëpińca 1998 rokù egzamin dlô 12 szkólnëch, 
co chcelë miec ùprawnienia do ùczbë kaszëbsczégò w szkòle. W kòmisji egzami-
nacyjny bëlë: z Gduńsczégò Ùniwersytetu: prof. Édwôrd Bréza, prof. Jerzi Tréder 
(co zastrzegł jednorazowòsc swòjégò bëcô w taczim gremium, bò ùwôżôł, że leno 
sztudia mògą dac taczé ùprawnienia), dr Marek Cëbùlsczi, a z remienia ÒZ KPZ  
– Aleksander Klemp, z KOiW – Róman Tempsczi, a, pò zdanim egzaminu, repre-
zentowa jem Kòmisjã ds. Òswiatë. Znamienné bëłë słowa proroczich żëczbów prof.  
É. Brézë, sczerowóné do ti pierszi „12” szkólnëch j. kaszëbsczégò, bë stelë sã 
„dwanôsce apòstołama” kaszëbsczi edukacji. Dzys mòże pòwiedzec, że tak sã stało. 
Pamiãtny certifikatë dostelë: Irena Ceynowa, Jaromira Labbùda, Brigida Bùlczôk, 
Maria Gùsman-Kraùza, Danuta Pioch, Barbara Miotke, Felicja Synak, Elżbiéta Sczi-
biór, Bòżena Szimańskô (Ùgòwskô), Felicja Baska-Bòrzëszkòwskô, Tadeùsz Lipsczi 
i piszącô te słowa – Wanda Czedrowskô. 

Wiôlgą zwënégą Karna ds. Òswiatë bëło doprowadzenié do ùstaleniô wskôzów 
kaszëbsczégò pisënkù. 13 maja 1996 rokù w Dodomie Kaszëbsczim zebrelë sã piszą-
cy pò kaszëbskù, młodi i starszi, a téż badérowie i teòreticë j. kaszëbsczégò. Ùgôdënk 
béł redoscą i bëtnicë pòdpiselë „Protokół ùgôdënkù co do wskôzów kaszëbsczi pi- 
sowni”, je òn òbrzészkòwi do dzys dnia. Mòja redosc òsta przëłumionô doswiôd-
czenim prof. E. Brézë, chtëren pòwiedzôł, że to je le czëp górë lodowi, problemë sã 
dopiérze zaczną. I miôł prôwdã, pòjawiłë sã problemë i bë je rozwiązëwac pòwsta 
pòstãpnô kòmórka dzejającô òkòłoedukacyjno – Rada / Radzëzna Kaszëbsczégò 
Jãzëka, chtërna wëdającë pòstãpné biuletinë pòkazywô, że jãzëk kaszëbsczi żëje 
i brëkùje nieùstôwnégò mùjkaniô.

Czedë karno lëdzy, na przódkù z prof. Józefã Bòrzëszkòwsczim i przë wiôldżim 
wspiarcym Wastnë kùrator Danutë Kledzyk, zajisconé ò kawel kaszëbsczégò jã- 
zëka i kaszëbsczi kùlturë, pòwòłało do żëcô Kaszëbsczé Liceùm Òglowòsztôłcącé 
w Brusach (1991 r.) z naùczanym jãzëkã kaszëbsczim, zajistnia w gwësnym sztóce 
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mùszebnosc zalegalizowaniô tegò, co òd pôrã lat na „nym fanowim bôce” kaszëbiznë 
sã dzejało. Béł mùsz przedstawieniô w ministerstwie programù naùczaniô. Napisôł 
gò Tadeùsz Lipsczi, sfinansowa gò córka Feliksa Marszôłkòwsczégò Bògùmiła Lu-
togniewskô-Piechòckô. Pózni béł mùsz zalegalizowaniô maturë z negò przedmiotu. 
Karno ds. Òswiatë wskôzało MEN òsobë, chtërne pò kònsultacjach òpracowałë tzw. 
„Sylabùs”. Zdecydowóny pòzdrzatk prof. É. Brézë spòwòdowôł, że miast „sylabù-
sa”, mómë „infòrmatorë” maturalné, ùprôwióné zgódno ze wskôzaniama szkólnëch 
i MEN. Karno ds. Òswiatë, przë wspiarcym najich Profesorów, bëło baro aktiwné 
i brëkòwné w realizacji pòstãpnëch wôżnëch edukacyjnëch i òkòłoedukacyjnëch za-
daniów. Mùszi tu pòdsztrichnąc widzałé wespółdzejanié Karna ds. Òswiatë z MEN 
(m.jin. z Grażiną Płoszajską), Centralną Kòmisją Egzaminacyjną (Lucyną Grabòwską 
i Paùlëną Òlechòwską) i Òkrãgòwą Kòmisją Egzaminacyjną (Hanną Łãczëcką i An-
drzejã Spilkòwsczim), chtërno dérëje do dzysdnia. 

Niezabëté i baro brzadné bëłë kònferencje, warkòwnie, wanodżi studijné a téż  
widzałé wespółdzejanié z Kòcewim i Krôjną.Cwiardi Dół, Tczew, Malbòrk, Gò- 
łuń, Òsecznô, Wiôldżi Bùczk, Òstrołãka, Ritro i pamiãtnô Frizjô, to le niech-
tërne môle parłãczącé sã z dobrą robòtą i zaangażowanim nôleżników Kaszëbskò 
– Pòmòrsczégò Zrzeszeniô i Karna ds. Òswiatë. Kòżdô wanoga i „Warkòwnie 
w drodze”, to nawlékanié do tradicji i mòdła wiôldżich Kaszëbów – pòznanié 
òb czas wanogów historii i kùlturë wpisónëch w krôjmalënk. Nôpierwi, zanim 
pòkòchôsz, mùszisz pòznac. Tu je wôrto przëbôczëc wëjimk z ksążczi Alojzégò 
Bùdzysza Zemia Kaszëbskô: „Chto twòje wòdë nie widzôł, zemia kaszëbskô, tat-
czëzna mòjich przodków, nie znô Ce”. 

Jem rôd, że dr Adela Kòżëczkòwskô z Institutu Pedagògiczi GÙ pòdjãła sã 
w swòji habilitacyjny prôcë szczegółowò zbadérowac i òpisac dzejania Karna ds. 
Edukacji ÒZ KPZ i jegò brzadu.

Pòznôwaniu snôżotë Kaszëb służi „Marsz fanë”, òd 6 lat òrganizowóny przez 
Stowôrã Szkólnëch Kaszëbsczégò Jãzëka „Remùsowi Drëszë”, 2 maja, w dzén 
fanë. Wanożącë stegnama, pòlama, lasama, nad jezorama, mijającë stôré chëczë, 
kamë, kaplëczczi, ale i dzysdniowé wse, spòtikającë sã z lëdzama, zabôwiającë sã 
w wanożników, pòkònywają lubòtnicë czinnégò wëpòczinkù kòle 9–12 km drodżi 
i pòznôwają widzałé nórtë Kaszëb, do chtërnëch le piechti duńc jidze.

Na gwës edukacją niefòrmalną są wszëtczé kònkùrsë òkòłoedukacyjné, sparłãc-
zoné z jãzëkã, lëteraturą, kùlturą, mùzyką, historią, geògrafią Kaszëb.

Dérëją stôré dzejania, jak 45-latny „Kònkùrs Recytatorsczi Lëteraturë Kaszëb-
sczi” znóny dzys jakò „Rodnô Mòwa”, òdbëwający sã pòsobicą w Bòrzestowie, 
Brodnicë, Kartuzach, bë na kùńc zagòscëc na stałé w Chmielnie. Na latosym finale 
wëstąpilë bëtnicë z: Gdini, Nowi Wsë Przëwidzczi, Prãgòwa, Kòwalów, Lëzëna, 
Niepòczołejc, Szemùda, Wejrowa, Mòstów, Rozłazëna, Żôrnowca, Starzëna, Wiôldżi 
Wsë, Pùcka, Òdrów, Kòsobùd, Czëczków, Chònic, Kòscérznë, Nòwégò Klincza, Wie-
la, Liniewa, Borowégò Młëna, Brzezna Szlachecczégò, Miastka, Lãbòrga, Lesniców, 
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Pòpòwa, Skórowa, Słëpska, Pòtãgòwa, Kòbëlnicë, Pòtãgòwa, Kartuz, Mirochòwa, 
Żukòwa, Stãżëcë, Miechùcëna i Bòrzestowa. Bëlë to nôlepszé z nôlepszich. Z tegò 
zestawieniô wëchôdô, że kaszëbizna wrôcô na swòje grańce, na swòje dôwné zemie 
i òbjimô swòjim òbrëmim całé Pòmòrzé. 

Do starszich kònkùrsów nôleżą: nordowi – Bë nie zabëc mòwë starków, czë 
Gôdôszów we Wielu na pôłnim Kaszëb. Przezérczi karnów kòlãdników, téatralnëch, 
tanecznëch, spiéwôków mają wiôldżé znaczenié dlô dérowaniô Kaszëb i kaszëbiznë. 
Niejedne inicjatiwë ùmiérają, jiné zmiéniwają swòje zasadë, rodzą sã nowé inicjatiwë, 
mają za cél doskònalenié kaszëbiznë na wiele niwiznach. Przezérczi i kònkùrsë piesni 
i piosenków kaszëbsczich, „Pasje” i pastorałczi, chùralné i indiwidualné spiéwë, np. 
w Miszewie, Wierzchùcënie, Szëmôłdze, Wejrowie, Żukòwie, Kamińcë Szlachecczi 
czë Lëpnicë skùpiają dzecë, młodzëznã i ùstnëch, sztôłcą corôz lepszi jãzëk kaszëb-
sczi, wzbògacywają repertuar a nôwôżniészé, że są.

Swòją 11-latną tradicjã mô „Majówka z Gen. Józefã Wëbicczim – abò miónczi 
pò generalsczé epòletë”. Je to kònkùrs wiédzë sparłãczony z wanogą w drodze: 
Bãdomino – Kòscérzna – Sykòrzëno. Òrganizatorama są partë KPZ Stãżëca, Nowô 
Karczma, starostwa w Kartuzach i Kòscérznie, Mùzeùm Himnu w Bãdominie i was-
tostwò Maria i Leszek Zakrzewscë – miéwcë Dwòru Wëbicczich w Sykòrzënie. Co 
roku bierze w nim ùdzél kòl 150 bëtników z całégò Pòmòrzô, chtërny wëkazywa-
ją sã wédzą na témat epòczi, w jaczi żił i dzejôł naji wiôldżi rodôk/naszińc Józef 
Wëbicczi. Cekawą fòrmã sprôwdzënkù wiédzë w nym kònkùrsu, ale i rozegracje, 
szëkùje młodzëzna z I ÒL w Kòscérznie miona J. Wëbicczégò. Nazéwómë to „téatrã 
w plenerze”, bò zadania są tak òbmëszloné, że wëkònującë je bierze sã ùdzél w czasu 
i przestrzeni XVIII- i XIX-stalatnëch realiów.

Dérującé òd wiele lat kònkùrsë – Wiedzë ò Kaszëbach w Lëzënie i znajemnotë 
żëcopisów wëbitnëch Kaszëbów w Kòscérznie, mają wiôldżé ùznanié ù gimnaz-
jalëstów.

Pòpùlarizacji lëteraturë kaszëbsczi pòdjãła sã Biblioteka w Bólszewie, chtërna je 
òrganizatorã kònkùrsu „Bëlnégò czëtaniô”, co swòjim òbrëmim òbjimô całi región.

Wëfùlowónô pò brzedżi kòlegiata w Wejrowie, gdze je czëc głos Danutë Stenczi 
i mùzyków, co interpretëją Verba Sacra pò kaszëbskù, swiôdczi ò tim, że artisticznô 
czesta kaszëbskô je brëkòwnô i żdónô. Ùczestnikama tegò wëdarzeniô są nié le ùstny, 
ale i młodzëzna i dzôtczi.

Dzes zadżinął chòjnicczi „Tur”, zmienił regùłã festiwal fòlkòwi w Brusach, ale 
pòjôwiają sã nowé.

W tim rokù (2016) Part KPZ i Karno Pùblicznégò Gimnazjum i Szkòłë Spòdle- 
czny w Baninie miona ks. prałata Józefa Bigùsa zòrganizowelë I Pòwiatowi Kònkùrs 
Dzecnëch Karnów Wòkalno – Tanecznëch „Òd se cos dac”. Ò tim, że je nót spraw- 
dzeniô sã w kònfrontacji z jinyma, swiôdczi fakt, że wzãło w nim ùdzél 7 karnów. 
Zdobëti przez òrganizatorów „grant” pòzwòlił na ùhònorowanié nôlepszich karnów 
nôdgrodama finansowima.
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Swòjã 15-latną historiã mô ju „Kaszëbsczé Diktando” – „Królewiónka w Pała-
cu”. Je to wanożącô impreza, chtërna bëła 2 razë we Gduńskù, pò razu w Wejrowie, 
Pùckù, Kartuzach, Kòscérznie, Żukòwie, Sopòce, Bëtowie, Serakòjcach, Szimbarkù, 
Lëzënie, Strzépczu, Gdini, a latosy – w 2016 r. mdze w Kòsôkòwie. Króm sprawdzeniô 
ùmiejãtnosców òrtografii bëtnicë mają leżnosc pòznaniô pòstãpnëch môlów Kaszëb, 
szkòłów, lëdzy. Na IX Diktandze w Bëtowie „Pana Tadeùsza” pò kaszëbskù czëtelë 
Danuta Stenka i Macéj Miecznikòwsczi. Z dwùch kategòrii rozrosło sã diktando 
do szesc, a nôwiãcy emòcji bùdzy biôtkòwanié co 5 lat ò titel Arcëméstra Kaszëb-
sczégò Pisënkù. Mómë dwùch Arcëméstrów: wastnã Iwònã Makùrôt z Kòscérznë 
i wastã Eùgeniusza Prëczkòwsczégò z Banina. Pòstãpnô biôtka ò titel arcëméstra 
mdze w 2017 r. w Szëmôłdze, a latos (2016 r.) weńdą do biôtczi ùczniowie klasów  
I–III. Głównym òrganizatorã je wiedno jiny Part KPZ, wëbrónô szkòła i wiedno part 
KPZ Stãżëca (jakno pòmësłodôwca), samòrząd òbéńdë, ÒZ KPZ, GÙ – szëkùją-
cy tekstë, SSJK „Remùsowi Drëszë” i Karno ds. Òswiatë, òdpòwiedzalné za skłôd 
i prôcã òbsądzëcelów.

Sztudérzë z Karna „Pòmòraniô” mają téż swòje zadania òkòłoedukacyjné scze-
rowóné do licealëstów, sparłãczoné z „Remùsową karą” czë Kònkùrsã Wiédzë 
ò Pòmòrzim. „Remùsowô kara” wanożi pò Kaszëbach, a KWòP òsadzył sã w Ùrzã- 
dze Marszôłkòwsczim i na Gduńsczim Ùniwersytece.

Redakcjô „Pòmeranii” szëkùje rok w rok warkòwnie dlô piszącëch pò kaszëbskù. 
Je to téż ôrt wanodżi pò Kaszëbach i tim samim ùaktiwniô rozmajité strzodowiszcza 
i dôwô leżnosc pòznaniô rozmajitëch môlów Kaszëb i lëdzy tam mieszkającëch.

Ò „Lëdowëch Talentach” na starnie internetowi wëdôwiznë „Czëc” mòżemë 
przeczëtac: „25 lat Ludowych Talentów. Kalendarium” – niewielka publikacja wy-
dana z okazji 25-lecia konkursu, organizowanego przez ZKP Gdańsk. Przez wiele lat 
konkurs przyczynił się do propagowania na Kaszubach twórczości ludowej. Publika-
cja ukazała się w 1996 roku, konkurs „Ludowe Talenty” trwa do dziś”, le zmieniłë sã 
zasadë, bò w 2015 r. òdbëła sã 8. edicjô „Lëdowëch Talentów” w Bëtonii.

Widzało rozwijô sã rësznota kaszëbsczégò wësziwù we wiele òstrzódkach na 
Kaszëbach, m.jin. w Lëni, Żukòwie czë Tëchòmiu. Òrganizowóné są pòkôzczi i biôt-
czi, dzejô widzało firma „Gabi” Gabriszë Recë w Tëchòmiu. A wastnô Andżelika 
Szulfer z Kamińcë Szlachecczi i ji firma „Farwa” z sedzbą w Kòscérznie produkù-
je rozmajité zachë, pamiątczi z elementama kaszëbsczégò wësziwù. Òbie wastnë 
rëchtëją wielné warkòwnie i pòkôzczi wërobinów corôz pòpùlarniészich kaszëb-
sczégò wësziwù.

Wszëtczé mùzea na Kaszëbach òrganizëją dzejania òkòłoedukacyjné: zéńdze-
nia, warkòwnie, kònkùrsë sparłãczoné z żëcym na Kaszëbach, kùlturą, tradicjama, 
lëteraturą.

Ni ma mòżlëwòtë przecenic dzejaniów òkòłoedukacyjnëch mediów. Bëłë i są 
baro wôżné. Dzys z rozrzewnienim wspòminómë „Rodną Zemiã”, òbzérómë za 
rzôdkò – „Tedë jo”, zazérómë czasã na internetową „TTM”, słëchómë òb noc „Na 



Referatë kaszëbskòjãzëkòwé   99

bôtach i w bòrach”, całi dzéń „Radia Kaszëbë, czëtómë „Pòmeraniã” i dodôwczi do 
„Dzénnika Bôłtëcczégò”. Baro wôżny je dostãp do internetu z rozmajitima ôrtama 
słowa kaszëbsczégò: mówionégò, pisónégò, spiéwónégò, do filmòwëch òbrazów 
i dzysdniowëch dokùmentów.

Òd szesc lat Eùgeniusz Prëczkòwsczi i Banińsczi Part KPZ òrganizëją „Fes-
tiwal Kaszëbsczich Filmów”. Òd pierszi edicji mô òn wiôldżé ùwôżanié, zacze-
kawienié i pòpùlarnotã. Mô interesëjącą fòrmùłã – króm prezentowónëch filmów 
je jesz zéńdzenié z lëdzama sparłãczonyma z pòkazywónym òbrazã. Je téż leżnosc 
do drësznëch kôrbiónków, szmakaniô kaszëbsczégò jestkù i słëchaniô kaszëbsczich 
kapel.

Corôz czãszczi w szkòłach, gdze ùczi sã kaszëbsczégò jãzëka, szëkòwóné są 
kaszëbsczé dnie, tidzénie i dnie patrona, sparłãczoné z kònkùrsama risunkòwima abò 
wiédzë, z pòkôzkama i zéńdzeniama z kaszëbsczima dzejarzama.

Są òbéńdowé samòrządë, chtërne doceniwają kaszëbsczé sukcesë ùczniów i szkól-
nëch, òrganizëjącë apartné zéńdzenia, wrãczającë pòdzãkòwania, diplomë i nôdgrodë. 
Wëdôwô sã, że w ti fòrmie dzejaniów òkòłoedukacjowëch przodëje gmina Serakòjce, 
ò czim jidze przeczëtac w „Wiadomościach Sierakowickich”. 

Do dzejaniów òkòłoedukacjowëch jidze zaliczëc jesz wiele jinëch pòdjimiznów, 
le w wiôldżim dzélu są òne adresowóné do starszich. Nôleżą do nich wszëtczé 
wëapartnienia i nôdgrodë, przëznôwóné przez rozmajité gremia. Żdają òne na fa- 
chòwé òpisanié.

Wcyg narzékómë na to, że rozmajité kònkùrsë, imprezë, zéńdzenia, kònferencje 
regionalné mają môl w tim samim czasu. To swiôdczi le ò tim, że dzejaniów òkòło-
edukacjowëch je wiele i ceszą sã òne pòwòdzenim. Je w czim wëbierac, co pòznawac 
i w czim sã sztôłcëc.

Ò kòżdim wëmienionym przedsãwzãcym òkòłoedukacjowim jidze napisac sze-
roczé, szczegółowé òpracowania. Gwësno są i taczé, ò chtërnëch jem nie wspòmnia. 
Wszëtczé òne wëmôgają òprôcowaniô i òpisaniô.



 

Kristina Léwna 

Jana Drzéżdżona pòzdrzatk  
na etnicznosc Kaszëbów

Przëstąpienié Pòlsczi do Ùnie Eùropejsczi w 2004 rokù sprawiło baro dinamicz-
ny rozwij gòspòdarczi kraju, a wëapartnionô przez Parlament Ùnijny pòlitika baro 
wspiérô etniczné mniészoscë, co mòże zaùważëc w mòcnym gòspòdarczim pòkrokù 
nié blós na Kaszëbach. Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié i jinszé stowarzëszenia, 
òrganizacje regionalné, jak téż institucje samòrządowé chùtkò naùczëłë sã zwëskëwac 
fùnduszé eùropejsczé, pòmôgajãcé w realizowanim wielënë zadaniów, a òsoblëwie 
jeżlë jidze ò promòwanié regionalnëch dzejaniów. Nen dinamiczny rozwij sprawił, że 
Kaszëbi òd „skansenizacje” przeżiwają terô renesansowòsc swòji kùlturowòscë i òbë-
czajowòscë1. Nimò tegò jistnieje zagrôżba archajizacji dlô kaszëbiznë, co pòcwier-
dzywô pòniższô wëpòwiédz:

Sytuacjô na Kaszëbach nie je prostô: corôz mni lëdzy gôdô pò kaszëbskù i za 
Kaszëbów sã ùwôżô. Jãzëk kaszëbsczi mòże bëc ùżiwóny w żëcym pùblicz-
nym, jednak corôz mni je spòtikóny w sytuacjach priwatnëch. Kaszëbi mają 
corôz wiãkszą swiądã wôrtnotë swòji kùlturë, jednak corôz mòcni sã fòlk-
lorizëją i tracą swòjã żëwòtnosc. Kaszëbsczi dzejarze wkłôdają wiele sëłë 
w zmianã tegò wëzdrzatkù i w mòdernizacjã, jednak wiele Kaszëbów bòji sã 
ùtratë ji specyficznégò charakteru i aùtenticznoscë. Paradoksalno, kaszëbskô 
kùltura je w dobri sytuacji, chrónionô i rozwijónô, ale nigdë nie bëła tak 
zagrożonô2.

Zrozmieniô ny hibridowòscë nòleżi szëkac w kòrzeniach samëch Kaszëbów, 
ò chtërnëch Cezary Òbracht-Prondzyńsczi pisze, że są „spòłecznoscą dłudżégò trwa-
niô”3, to znaczi taką, chtërna je nierozerwalno związónô ze swòją przeszłoscą historicz-
no-kùlturowò-òbëczajową4. Zasymilowanié człowieka z pòstãpã òsoblëwie je widzec  

1 K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, Społeczność kaszubska w procesie przemian. Kultura, 
tożsamość, język, [Zespoły senackie, zeszyt 12/2012], Warszawa 2012, s. 8.

2 N. Dołowy, Kaszubi z Pomorza, Gdynia 2010, s. 9.
3 K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, Społeczność kaszubska w procesie przemian, s. 9.
4 Zacytujmy fragment rozważań: „Na początku XX wieku Kaszubi żyli w państwie prusko-nie-

mieckim, represyjnie nastawionym do tej społeczności, jak i do wszystkich Polaków. Następnie w okresie 
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pòd kùńc XX wiekù i na pòczątkù tegò stolecégò, sztôłtëjącë „nowi òbrôz swiata 
i pòliticzny, i kùlturowi, i gòspòdarczi”5. Ta „integracjô” zmùsza badérów re-
gionalistów, jãzëkòznôwców, historików, etnologów, socjologów, geògrafów… do 
zwróceniégò ùwôdżi na niszczenié dôwny òbëczajowòscë. Móm tu na mëslë zani-
kanié kaszëbsczégò jãzëka, òbrzãdowòscë, religijnoscë, zmieniający sã mentalnoscë 
Kaszëbów, chtërny czasã stôwają sã pòpùlaryzatorama „wëszukóny”, „jarmarkòwi” 
kaszëbiznë. Jón Perszón nazéwô to „pãknieniama”, jaczé nastãpùją midzë pòkòlenia-
ma na skùtk „pòstãpùjãcy globalizacje”6, co sã parłãczi z tim, co rzekł ò kaszëbiznie  
C. Òbracht-Prondzyńsczi, chtëren téż zalécô bëcé czujnym i kryticznym procëm 
masowémù rozwijowi „kruszącémù fùndamentë”7.

Stąd tak wiele pëtaniów ò przeszłosc kùlturową Kaszëbów8, na chtërne ni ma 
jedny òdpòwiedzë.

Ni ma, bò ni móże bëc tu prostëch òdpòwiedzów, jednoznacznëch diagnozów, 
ani téż òczëwistëch rozwiązaniów. W swiece [fùl] paradoksów mòżlëwô je 
i takô sytuacja, w chtërny dobrémù wëapartnieniu instytucjonalnémù kùlturë 
kaszëbsczi mdze towarzëło znikwienié ji niechtërnëch dzélów, np. jãzëka. 
Mòże sã téż tak zdarzëc, że ten rozwij zòrganizowónëch, systematicznëch 
i célowëch robòtów kaszëbsczi spòlëznë, wspiéróny pùblicznyma i ùnijnyma 
dëtkama przë zagwësnienim pasownëch regùlacjów prawnëch, przëczëni sã 
do rozkwitaniô kùlturë kaszëbsczi. Warënczi temù sprzijają. Czë tak sã stónie, 
zanôleżi blós òd samëch Kaszëbów9. 

Òstôwô blós mëszlenié o walorach môłëch grëpów etnicznëch, òbjôwiającëch 
sã jakno pòtrzeba nalézeniô „swòjégò placu na zemi”, dającégò pòczëcé przënôleż-
notë i tożsamòscë z wespòlëzną, chróniącą przed „agresją, niechãcą do cëzëch”. Tak 
mùszi bëc, bò „ùprzedzenia rodzą sã tam, dze je dëchòwô pùstka, dze lëdze nie są 

międzywojennym zostali podzieleni na trzy części – największa żyła w granicach Drugiej Rzeczpospolitej, 
druga na terenie Wolnego Miasta Gdańska (w samym mieście i wioskach w powiecie Gdańsk-Wyżyny), 
trzecia wreszcie pozostała w granicach Niemiec (powiaty bytowski, lęborski, słupski – tzw. Słowińcy, 
niewielkie grupki w powiatach człuchowskim i miasteckim). Najtrudniejszym okresem w dziejach dla 
Kaszubów była druga wojna światowa. Elita tej społeczności prawie w całości została wymordowana. 
Od marca 1942 roku obowiązywał na Pomorzu przymusowy wpis na Niemiecką Listę Narodowościową 
(DVL). W ślad za tym tysiące kaszubskich synów musiało służyć w armii niemieckiej. Kaszubi umierali 
w KZ Stutthof i w wielu innych miejscach kaźni na Pomorzu i poza nim. Zbudowali jednak własną kon-
spirację i oczekiwali wyzwolenia. Ale wyzwolenie i nowe porządki w państwie komunistycznym okazały 
się częstokroć dla nich bardzo trudne. W okresie PRL władze kierowały się w stosunku do Kaszubów 
mieszanką nieufności i próbą wciągania ich przedstawicieli w struktury władzy”. Tamże.

5 J. Drzeżdżon, O etniczności, [w:] R. Mistarz, Twarze Drzeżdżona, Gdańsk 2007, s. 38.
6 J. Perszon, Kaszubi, tożsamość, rodzina, Gdańsk 2015, s.10.
7 K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, Społeczność kaszubska w procesie przemian…, s. 11.
8 C. Obracht-Prondzyński, W kręgu problematyki kaszubsko-pomorskiej. Studia i szkice, Gdańsk – 

– Wejherowo 2003, s. 159.
9 K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, Społeczność kaszubska w procesie przemian…, s. 15.
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sparłãczony przez swòjã tradicjã, dze lëdze bòją sã – mają kómpleksë. Patriotizm 
strachù je mòcą napãdową wszelejaczich nacjonalëznów i ksenofòbiów”10. 

Pòcwierdzywô to téż Jón Drzéżdżón, pisôrz, nôùkówc, animatór, do chtërnégò 
bãdã sã w tim tuwò teksce òdnôsza: „Òbawa przed jinszą òrganizacją <swiatową> 
abò przed chaòsã prôwadzy do wrogòscë, kònfliktu, a w òstatecznoscë do znikwieniô. 
Temù że karna etniczné nie pòsôdają armatów, a téż żódny jiny barni stwòrzony przez 
naszã cywilizacjã, są skôzóné w przëtrôfkù kónfliktu na zagładã abò przejscé pòd 
cëzé wpłiwë, juwerno niebezpieczné, czegò nôlepszim przëmiôrã je Jugòsławia”11.

Swójskô kùltura, òchrona przed samim sobą, a téż, jak to zaznôczô Jón Drzéż-
dżón, je czims apartnym jeżlë jidze ò brónienié swòjégò „jô”12, co zapòbiégô twòrze-
niu bariérë na jinszé nôrodnoscë czë nacje. Ju w jinszi kùlturowi sytuacji, wiele lat 
pò Drzéżdżonie, jinszi pòzdrzatk na to miôł Sztefón Chwin, chtëren w wëdowiédzë 
dlô „Przeglądu Pòliticznégò” scepticzno òdniósł sã do „mniészosców etnicznëch” 
cwierdzącë, że je w nich destrukcyjnô sëła, hamùjącô rozwij człowieka, bédëjącô 
blós mirôż przedôwnionëch wôrtnotów, symbòlów i prôwdów. W dodôwkù je téż 
zagrôżbą, bò stwôrzô sytuacje kònfliktowé na tle religijnym, kùlturowim i òbëcza-
jowim, nié blós w òbrãbie swòjich grańców, co wedle aùtora Esther, pòkôza sytuacjô 
w Jugòsławii13. 

Edukacjô kaszëbskô

Na zôczãtkù XX wiekù, pò przëstąpienim w 1991 rokù ZKP do Federacyjny Ùnie 
Eùropejsczi Grëpów Etnicznëch (FUEV), pòjawiłë sã głosë pòdwôżającé m.jin. jist-
nienié kaszëbsczégò jãzëka i òdrãbnoscë kùlturowi Kaszëbów14. W tim dzélu smiało 
wëpòwiôdôł sã Bruno Synak, cwierdzącë, że tożsamòsc kaszëbskô i pòlskô są ze sobą 
sparłãczoné, czegò dowòdzą badania empiriczné:

Mòcnô identyfikacjô kaszëbskô nie przeszkôdzô w jednoznacznym òkresle-
nim i pòdkresliwanim pòlsczi przënôleżnoscë. <Kaszëbskòsc> i <pòlskòsc> 
są tożsamòscama, chtërne zachòdzą na rozmajitëch rówiznach identifikacyj-

10 C. Obracht-Prondzyński, W kręgu problematyki kaszubsko-pomorskiej…, s. 159.
11 J. Drzeżdżon, O etniczności…, s. 38.
12 Tamże.
13 J. Zalesiński, Kto dzisiaj jeszcze rozmawia o Gdańsku, rozmowa J. Zalesińskiego ze S. Chwinem, 

„Przegląd Polityczny” 2007, nr 83, s. 67–68. Warto również przytoczyć fragment tej wypowiedzi: „Tamta 
wojna, tamte małe bałkańskie ojczyzny, które z nożami skoczyły sobie do gardła, wszystko to rzutowało 
na mój sposób myślenia o małych ojczyznach u nas. Nigdy nie byłem żadnym fanem mitologii małych 
ojczyzn, jak mi się to przypisuje u nas”.

14 Patrz dyskusja redakcyjna z udziałem: redaktora Tadeusza Bolduana, wiceprezesa ZKP i staro-
sty puckiego Artura Jabłońskiego, redaktora Jana Chrzana, prezesa oddziału toruńskiego ZKP Tomasza 
von Piechowskiego, prezesa ZKP prof. Brunona Synaka oraz reprezentujących „Pomeranię” Krystyny 
Puzdrowskiej i Stanisława Jankego, Czy to już rewolucja kaszubska? „Pomerania” 2002, nr 10–11 [także 
w wydaniu: 50 lat z Pomeranią, Gdańsk 2013, s. 342].
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nëch (regionalny i narodowi), ale w òbrãbie tëch samëch wôrtnotów kùltu-
rowëch. (…) Tożsamòsc kaszëbskô i tożsamòsc pòlskô nie są tożsamòscama 
substitutiwnyma, temù ùmòcnianié jedny mòże sã òdbëwac bez òsłôbianiô 
i wërzékaniô sã drëdżi15.

Jón Drzéżdżón téż béł przekònóny ò ti zależnoscë, co dërch zaznacziwôł w swò- 
jich esejach: Ò etnicznoscë16, Ò edukacji dzecka na zemi kaszëbsczi17. Aùtor Twa-
rzë Smãtka nie dzelił nigdë Kaszëbów na Kaszëbów-Pòlôchów i Kaszëbów jakno 
òdrãbnëch Kaszëbów. Ùwôżôł, że Kaszëbi są Pòlôchama, chtërny mają òbrzészk 
reprezentowac pòtrzebë lokalny spòłecznoscë nié blós na arenie narodowi, ale téż 
midzënarodowi18. Nôleżi tu równak pamiãtac, że Drzéżdżón „w swòjim fenomeno-
logicznym i hermeneùticznym mëszlenim béł w jinym placu”19. Wiele sprawôw 
rozpatriwôł z pòzdrzatkù lëteraturoznawczégò i kùlturoznawczégò, ò czim chòcbë  
zaswiôdczô òdniesenié regionalizmù do pòstawë Frãca Kafczi, jakò przëkłôd za-
symilowónégò Żëda, chtëren „wëbrôł jãzëk niemiecczi za nôrzãdzé do wëdobëcô 
na wid swòjégò zagrożonégò swiata” w barżi abò mni swiadomi spòsób wëwòłóny 
etnicznoscą20.

Jidącë tim szlachã je widzec, że regionalizm i edukacja są pòjãcama, w mëszlenim 
Jana Drzéżdżona, pòłączonyma. Dlôtegò òbie te zasadë nôleżi rozpatrëwac razã, bò 
propagòwanié kùlturë kaszëbsczi w szkòle „zakùńczi dramat dzecka”. Je to pierszi 
wôżny dzél w „zachòwanim swòji tożsamòscë i bùdowanim ji aùtenticznoscë”21. 
Dali aùtor Na niwach gôdô, żebë: „Nie bùrzëc delikatnégò materiału, z chtërnym 
przëchôdô dzeckò do pierszi klasë. Zachòwac jegò zaùfanié, domôcy spòkój, farwã 
głosu matczi, pierszé doznania, czë stikô sã ze swòjima domôcyma, z naturą, ze 
słuńcã”22. Kadzmiérz Kòssak-Główczewsczi nazéwô to „pòwrôcanim dodóm, do 
pòczątków żëcô kòżdégò człowieka”23, pò to, żebë pòszerzëc wiédzã na témat tegò, 
co „nôbarżi swójsczé i bliskò”24. Taczi pòzdrzatk na regionalizm „òtmikô przed czło-
wiekã mòżlëwòsc rozpòznôwaniô tegò, kògùm je i skądka pòchôdô”25. Pòstãpnym 

15 B. Synak, Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Gdańsk 1998,  
s. 72–73.

16 J. Drzeżdżon,  O etniczności, [w:] Jana Drzeżdżona nie dokończony tryptyk społeczny a edukacja 
regionalna, red. K. Kossak-Główczewski, Gdańsk 1995, s. 41–44.

17 Tamże, s. 35–50.
18 J. Drzeżdżon, O etniczności…, s. 40.
19 K. Kossak-Główczewski, Jana Drzeżdżona etniczność; człowiek i jego współczesność, [w:] R. Mi- 

starz, Twarze Drzeżdżona, s. 80.
20 J. Drzeżdżon,  O etniczności…, s. 39.
21 J. Drzeżdżon, O edukacji dziecka…, s. 33.
22 Tamże.
23 Edukacji nie można zostawiać w szkole, Z dr Adelą Kożyczkowską z Instytutu Pedagogiki UG  

o edukacji regionalnej i wstydzie etnicznym Kaszubów rozmawia Marek Adamkowicz, „Pomerania” 2012, 
nr 2, s.10.

24 Tamże.
25 Tamże. 
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asumptã rozwôżónym przez Adelã Kòżëczkòwską je „wôrtnota” mòwë kaszëbsczi, 
traktowónô jakno „synonim” mòwë pòlsczi, co bëła przez czile lat zrównanim „chłop-
skòscë, „wiesóństwa”, prostotë. Na „wstid” Kaszëbów złożëło sã téż to, „że socjalizo-
wanié dzecka w mòwie kaszëbsczi je przëczëną ùpòsledzeniô ùmësłowégò”26, ò czim 
pisôł Jón Drzéżdżón we wspòmniónym ju Ò edukacji dzecka na zemi kaszëbsczi 
przëwòłiwającë słowa Stanisława Sykòrsczégò w sprawie ùmôlnianiô wëòbcowóné-
gò dzecka kaszëbsczégò w Szkòłach Specjalnëch27:

Błąd Sykòrsczégò jak i wspòmniónëch przez Skòtnicką pòlonistów pòlégô na 
tim, że ùwôżają, iże kaszëbiznã nôleżi skùteczno wërugòwac. Bëm nie winił 
jich za to, Sykòrsczi wëkôzôł w swòjim wëstąpienim wiele dobri wòlë, ale nie 
docarł do rzeczë, to znaczi do samëch wôrtnotów kaszëbiznë28.

Mëslowô kònstrukcjô zawiartô w pòwëższi wëpòwiescë zmùsza aùtora do kòn-
kluzje, a téż meritoricznëch wskôzów ticzącëch sã dalszégò sztôłceniô kaszëbsczé-
gò dzecka. Pò pierszé Drzéżdżón zabiegôł ò òdpòwiedné dobranié kadrë szkólnëch 
wskazëjącë, że òsoba ùczącô bë mia znac mentalnosc i jãzëk lëdzy, z chtërnyma sã 
spòtikô w szkòle, pò drëdżé „zetknienié sã dzecka z mądrim szkólnym bëłobë mòże 
dejałã”29. Zalécô téż „wprowadzenié szkólnëch do robòtë w strzodowiszczu kaszëb-
sczim”30 przez pasowné jich wëùczenié. Bédëje zajãca z regionalizmù na wëższich 
ùczbòwniach, co téż zalécô Jerzi Tréder: „Jak nôszerzi edukòwac w szkòłach. Jeżlë 
bãdze to robioné w taczim stãpniu jak dzys, to ni ma retënkù dlô kaszëbiznë. (…) 
W radzëznie mùszą bëc przédno ùczałi, w pierszim dzélu lingwiscë, ale mùszi téż 
bëc szerszé karno – ti, co sã zajimają edukacją, kùlturą”31.

W swòjich pòzdrzatkach edukacyjno-regionalnëch Jón Drzéżdżón „wëprzedzył 
nasz czas”32, cwierdzącë że: „W slédnëch trzëdzescë latach baro wëtãpilë kaszëb-
sczi jãzëk w rodzëznie. (…), przez co kùltura kaszëbskô dżinie w òstrim tempie”33. 
Pòcwierdzenim tegò stôwô sã chòcbë napisóno w 2007 rokù przez C. Òbrachta-Pron-
dzyńsczégò, pòstãpnô teza na témat stojiznë kaszëbsczégò jãzëka:

Tak tej słabnie proces naturalnégò przekazywaniô znajomòscë jãzëka w ro-
dzëznach – jich fùnkcjô enkùlturacyjnô wërazno tracy na znaczenim. Pòznôwanié  

26 Tamże, s. 12.
27 J. Drzeżdżon, O edukacji dziecka, s. 31.
28 Tamże.
29 Tamże, s. 33.
30 Tamże, s. 32.
31 Tłumaczenie własne: „Jak najszerzej edukować w szkołach. Jeżeli będzie to robione w takim 

stopniu jak obecnie, to nie będzie ratunku dla języka kaszubskiego. Dlatego też należy ludzi edukować, 
zarówno lingwistów, jak i zajmujących się kaszubszczyzną; edukacją czy kulturą”, Tegoż, Żëcé chùtkò 
nëkô, „Pomerania” 2012, nr 7–8, s. 15.

32 K. Kossak-Główczewski, Jana Drzeżdżona etniczność…, s. 85.
33 J. Drzeżdżon, O etniczności…, s. 29.



Referatë kaszëbskòjãzëkòwé   105

jãzëka òdbiwô się corôz wicy w krãgach znajemnëch („drëchów z pòdwòrzô”), 
a téż w pùbliczny òbrëmie, w tim òsoblëwie w szkòłach. Problem pòlégò na 
tim, czë zdążi sã na tëli ùpòwszechnic skùteczną nôùkã kaszëbsczégò jãzëka 
w szkòłach, że zastąpi przekôz rodzynny? Jeżlë jo, jãzëk mô leżnosc prze-
trwac, a nawetka sã rozwijac, bò ze szkòłów dzecë wëniosą nié blós bierną, 
ale i czinną (w pismie) znajomòsc jãzëka, znajomòsc lëteraturë kaszëbsczi, 
ùmiejãtnosc pòsłëgiwaniô sã lëteracką kaszëbizną. Jeżlë nié, kaszëbizna bã-
dze w cządze jednégò, dwùch pòkòleniów zamierac pòza strzodowiskòwima 
enklawama (w niéwiôldżich spòlëznach wiesczich abò w krãgù pasjonatôw 
i dzejarzów mòtëwòwónëch ideòlogiczno)34.

Jón Drzéżdżón stôł sã „kriticznym pedagògã nowatorã”35, chtëren dostrzégôł 
w edukacje regionalny grańce swiata, bùdowóné przez człowieka niezachwiónégò ani 
téż nieòbarczonégò żódnyma kómpleksama36. Primarnym dzejnikã w jegò pòstrzé-
ganim kaszëbskòscë stôwô sã zlikwidowanié òbòjãtnégò nastawieniô do kaszëbsczi 
spôdkòwiznë, nazwóny przez B. Synaka „eskapizmã etnicznym”37. Ta „juwernotowô 
szczątkòwòsc”, przëpòminającô „jałową zemiã” stanowi spòdlé òstrégò kaszëbsczégò 
kómpleksu, pòkriwającégò sã prawie wiedno z kómpleksã wiejskòscë, brakã identi-
fikacje ze spòlëzną kaszëbską, z kaszëbską kùlturą38.

Jón Drzéżdżón i jãzëk kaszëbsczi 

Żebë dowiedzec sã na wiele aùtór Twarzë Bòga béł aùtenticzny w tim, co robił i gôdôł 
ò kaszëbiznie, nôleżi przeanalizowac jegò sparłãczenié twórczé z regionalizmã. Je 
wiedzec, że brôł czinny ùdzél w spòtkaniach z lëdzama piszącyma pò kaszëbskù, 
chtërny bëlë za rozszérzwienim zjazdów lëteracczich w Kòscérzënie. Pierszi taczi 
zjôzd òdbéł sã, m.jin. dzãka inicjatiwie Lecha Bądkòwsczégò, w rujanie 1971 r. 

34 C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi dzisiaj. Kultura – język – tożsamość, Gdańsk 2007, s. 19–20.
35 Tamże.
36 Sam bowiem zmagał się z kompleksami z dzieciństwa, o czym szerzej pisał D. Kalinowski, 

Drzeżdżon autobiografista, [w:] Światy możliwe Jana Drzeżdzona, red. D. Kalinowski / Pamięci Jana 
Drzeżdżona, red. J. Borchman, B. Wiszowaty, Bolszewo 2013, s. 28. Warto również tutaj zacytować 
następujące wyznanie J. Drzeżdżona, które potwierdza jego izolację kulturową i napiętnowanie: „ Nie 
chcę tutaj potwierdzać tez, które na mój temat pisała Alicja Grajewska (Krzysztof Narutowicz) w swojej 
książce Konstelacje. Autorka, wpisując się w styl przyjęty przez środowisko warszawskie, usiłuje wyka-
zać moje nieokrzesanie, w czym pomaga jej powierzchowna obserwacja, że mieszkam poza Warszawą, 
 i chęć tamtego środowiska, aby od czasu do czasu znaleźć kogoś egzotycznego. Moje tu wyznania nie mają  
z tym nic wspólnego, jako że moje odkrycia dotyczyły samej istoty rzeczy, a więc śpiewu jako takiego, 
a nie faktu, że mam do czynienia z panami występującymi w Operze Bałtyckiej. Gdyby to był ktoś, kto 
zaśpiewałby przy moim piecu chlebowym, to olśnienie byłoby takie samo”. J. Drzeżdżon, Twarz Boga, 
Warszawa 1984, s. 130.

37 B. Synak, Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana, s.70.
38 Tamże.
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Jegò problematika ticzëła sã Drodżi rozwiju lëteraturë kaszëbskò-pòmòrsczi, chtër-
nã zreferowôł Jón Drzéżdżón, sóm nié blós jakno badéra, ale i pisôrz twòrzący pò 
kaszëbskù i pò pòlskù. Zjazdë te òdbëwałë sã co rokù do kùńca lat 90., nôprzód pòd 
titelã: Spòtkania Ùtwórców Lëteraturë Kaszëbskò-Pòmòrsczi, a pòtemù pòd skrodzo-
ną pòzwą: Spòtkania Wdzydzczé. Stałë sã òne z czasã nôwôżniészim dzejnikã inte-
gracyjnym lëteracczégò strzodowiszcza i lëdzy interesującëch sã rozwijã lëteraturë 
w krãgach kaszëbskò-pòmòrsczich. Wôżné bëło, że w zéńdzeniach tëch mdą dzejelë 
nié blós pisarze piszący pò kaszëbskù, ale téż wespółtwòrzący lëteracką jawernotã 
Pòmòrzô. Dozwôlô to wezdrzec na lëteracczi ùróbk regionu z szerszi perspektiwë39. 
Zaangażowanié Jana Drzéżdżona w sprawë sparłãczoné z regionalizmã doczekałë 
sã pò latach ùznaniô:

Niezwëkłi Kaszëba. Z pòmòrsczi macerzë, z prowincje wërosłi, òfiarowôł 
naszi lëteraturze dzeła, chtërne zdarzëc sã mògą i we snie, i na jawie, wcyg 
bùdzącë magneticzné zadzëwòwanié40.

Téż M. Jentys-Bòrelowskô cwierdzëła, że: „Kaszëbskòsc Drzéżdżona je wòżnym, 
fùndamentalnym faktã w jegò biografii, bez ùwzglãdnieniô tegò ni mòżna bë nawetka 
mëslec ò dostosowanim sã do òsóbnégò i tak baro jinégò swiata jegò ùtwórstwa”41.

Biograficzné doswiadczenia aùtora przekłôdają sã na jegò dokazë: pòlskòjãzëkò- 
wé i kaszëbskòjãzëkòwé. Móm tu na mëslë debiutancczé òpòwiôdania (W niedzelni 
wieczór, 1974) i zbiérk wiérztów (Sklaniané pôcorë z 1974) napisóné pò kaszëb-
skù, chtërne przëniosłë mù pierszé sukcesë wëdôwniczé42. Niebagatelné znaczenié 
mô jãzëk kaszëbsczi wpłiwający na aùtenticznosc fabùłë czë geògraficzné òbrëmié 
w kaszëbskòjãzëkòwim pisënkù Drzéżdżona, czë téż na zachòwanié pòdmiotu liricz-
négò w jegò wiérztach. Jãzëk stôwô sã wëznacznikã lżészégò pòzdrzatkù na swiat, 
„pôchnie swójskòscą”, a biograficzné i tekstowé argùmentowanié psychòlogicznëch 
hipòtezów mòtiwacyjnëch je nietipòwò sugestiwné. Ò zaletach „jãzëka pierszégò” 
wëpòwiôdôł sã Henrik Bereza:

Ùzewnãtrzniony swiat pierszi pisarza – jegò <wewnãtrznô zemia> – je pòcząt-
kã wszëtczégò, czegò pisôrz je w sztãdze w lëteraturze dokònac. Ni mùszało 
tak bëc w lëteraturze dôwni, kòrzësta òna w wiãkszim dzélu z sami sebie (jed-
na lëteratura z drëdżi) i z tegò, co diktowôł nabëti rozëm, w dzysdniowi lëtera-

39 J. Treder, C. Obracht-Prondzyński, Literatura kaszubska – jej fenomen, historia i społeczne 
znaczenie, [w:] K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, Społeczność kaszubska w procesie przemian, s. 91–92.

40 L. M. Jakób, Dlaczego Drzeżdżon?, „Elewator” 2012, nr 2, s. 80.
41 M. Jentys -Borelowska, Ogrody zamyśleń, marzeń i symboli. Rzecz o Janie Drzeżdżonie, Gdańsk 

2014, s. 8.
42 Natomiast później ukazały się w języku kaszubskim:  J. Drzeżdżon, Dzwónnik, Kôl Biélawé, 

Twarz Smętka oraz zbiór wierszy Przëszlë do mnie.
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turze bez sygnieniô do pòczątków swòjégò pierszégò (prawie przërodzonégò) 
swiata ni mô sã mòżlëwòscë bëcô sobą w twórczoscë, pierszi swiat to pòczątk 
pierszégò jãzëka, w lëteraturze dzysészi nastôł czas jãzëków pierszich…43. 

Jerzi Samp, zgôdzającë sã z tim, dodôwôł, że ùwëdatniwô òn mëslowi i artisticzny 
pòzdrzatk epòczi. Stôwô sã aùtorsczim placã, spòsobã na zachòwanié priwatnoscë, 
òdrãbnoscë, niezanôleżnoscë:

Ùwôżôł kaszëbiznã za zjawiszcze dosc bògaté i mògącé sã wërazëc w swòjim 
jãzëkù. Òdrzucôł brëkòwnotã transpòrtowaniô ji do jãzëka òglowòpòlsczégò. 
Nié bez znaczeniô je téż wiele razy wërzekłi pòzdrzatk, że wrażlëwòsc ùsztôł-
towónô w jegò domôcym klimace mô wiôldżé znaczenié dlô ùtwórstwa, jaczé 
stwôrzôł, czësto niezanôleżno òd tegò, w jaczim pòwstało jãzëkù44.

Aùtor Ùpiorów wiele razy ùdokazniwôł, że etniczné pòchòdzenié miało wiôldżé 
znaczenié w sztôłtowanim òsobòwòscë człowieka, stanowiło „apartné òdniesenié 
do te, czim bëła Jegò dwakùlturowòsc”45. Temù téż nigdë nie wërzékôł sã swòjich 
kaszëbsczich kòrzeni, a nierôz nawetka specjalno pòdsztrëchiwôł jich znaczenié dlô 
pisaniô: „ksążczi mòje dôwają mie mòżlëwòsc bezpieczeństwa w mòjim nôgłãbszim 
pòczëcym swiądë. Nie je to ani bezpieczeństwò materialné, ani prestiżowé, ale głãbòk 
egzëstencjonalné, sparłãczoné z czasã, w jaczim żëjã”46.

 Adela Kùik-Kalinowskò dôwô bôczenié na jesz jeden etniczny kòmpònent  
– przëroda-człowiek – wëstãpùjący w ùtwórstwie Jana Drzéżdżona, jakno nieòdłącz-
ny element jegò kaszëbsczégò pisarstwa47. Ta zanôleżnosc prowadzy do kònotacji 
zakòrzenieniô w pradôwnëch wierzeniach i òbrzãdowòscë z pradôwnyma czasama 
Bôłtów48, ò chtërnëch szerzi wspòminôł Drzéżdżón w Twarzë Bòga. Z taczim pòz-
drzatkã nié kòżdi za czasów dzejaniô Drzéżdżona, jak i pózni sã zgôdzôł. Tadeùsz 
Bòlduan nie chcôł wracac do „wspólnotów plemiennëch, do wczasnégò strzédnowie-
cza”49 cwierdzącë, że historia nie je wëstarcziwającą jeleżnoscą przemôwiającą za 
tim, abë Kaszëbi mielë pòczëcé nôrodowi etnicznoscë wëpłiwający ze swégò jãzëka: 

Nié wëòbrôżóm so, bëm miôł ùznawac sebie za człónka jaczis mniészoscë 
w Pòlsce. To niedorzecznosc. Jeżlë rozchòdzy sã ò kaszëbsczi jãzëk, rzekã 
prosto: nie béł jô i nie jem zwòlennikã nazéwaniô kaszëbiznë jãzëkã. Jem 

43 H. Bereza, Bieg rzeczy, Warszawa 1982, s. 7.
44 J. Samp, Kaszubszczyzna w prozie Jana Drzeżdżona, [w:] Twarze Drzeżdżona, s. 106–107.
45 K. Kossak-Główczewski, Jana Drzeżdżona etniczność, s. 91.
46 J. Drzeżdżon, Ulotna kruchość literatury (moje credo pisarskie), „Elewator” 2012, nr 2, s. 81.
47 A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2011, s. 215.
48 J. Drzeżdżon, Twarz Boga, s. 118.
49 Czy to już rewolucja kaszubska?, „Pomerania” 10–11/2002, s. 5–10.
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zwòlennikã mòwë kaszëbsczi, mòwë Kaszëbów, a nié sztucznégò twòrzeniô 
jãzëka, wskôzów pisënkù. Ni mòże bëc tak, że dialekt nazéwô sã jãzëkã. Ni 
mògã z tim sã pògòdzëc.(…) Kaszëbi wiedno wëchòwiwelë sã na kùlturze 
pòlsczi…50. 

Pò òdrzucenim wszelejaczich zanôleżnosców człowieka òd historii, wspólnotë, 
kùlturë, twòrzi sã nowégò człowieka, produkt, maszinã, pùpã, aùtomat. Ò niebezpiekù 
taczégò pòdińdzeniô Jón Drzéżdżón béł mòcno przekònóny, a dôł temù ùpùst w Mie-
sce aùtomatów, Karamòro, Òczach diôbła, Bestijnoscë czasu… Na spòdlim analizë 
nëch dokazów K. Kòssak-Główczewsczi scwierdzył, że „Drzéżdżón w swòjim mësz-
lenim wëprzedzył jawerny czas”, bò swiat nihilisticzny twòrzi „człowieka-nikògò”51. 

Nieschematowòsc w pòstrzéganim kùlturowi spôdkòwiznë aùtora Ùpiorów mòże 
wëprowadzëc téż z jegò rézë do Americzi52, co pòcwierdzywają nôslédné spòstrzeże-
nia pòczënioné w òdniesenim do pòtómków kaszëbsczich emigrantów:

Z felënkù dobrëch efektów – pisôł – nômłodszé pòkòlenié mòże zacznie za-
stanawiac sã, czë jich tradicjô na cos sã zdô, i je to raczi niegwësné. 
To, co òbserwùjemë w òstatnëch czasach jakno szukanié tzw. background, je 
tim nôslédnym pòrëchã [na rzecz òżëwieniô pòczëcégò pòlskòscë] pòdiktowó-
nym wspòmnióną niegwësnotą i szukanim pòcwierdzeniô swòjich prôwdów 
w stôrim kraju. Je tej jasną sprawą, że emigracyjné narodowòscowé karno 
mùszi òdrzëcëc stôré, wëniosłé z dodomù fòrmë, równak nowëch nie mdze 
ju rozmia sama wërobic, bò stanowi terô czësto jiną spòłecznosc, abò jinaczi, 
je dzélã nowi spòłecznoscë53.

Baro kriticzno do rézë Jana Drzéżdżona do Americzi òdniósł sã Lech Bądkòwsczi 
cwierdzącë, że nie przëniosła òna żódnëch meritoricznëch zwënégów dlô badérów 
kaszëbiznë54. Przékùje temù Maria Jentis-Bòrelowskô, chtërna wskôzëje na „òd-
kriwczé szkice” ò Kaszëbach kanadijsczich55.

Miodno-gòrzczé zderzenia aùtora Patalonków z kùlturą amerikańską, chtërna 
wedle niegò dozérô „skamieniałoscë”, a pòwstôwô z jinëch kùlturów w miono pòd-
trzimaniô etnicznoscë, doprowadzëłë gò do swiądë, że ni mô òna żódnégò cwëkù, bò 

50 Tamże.
51 K. Kossak-Główczewski, Jana Drzeżdżona etniczność, s. 89.
52 W1973 r. Jan Drzeżdżon odbywał staż naukowy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie będzie 

przebywał do czerwca 1974 r. Zajmował się Polonią Amerykańską, pisał szkice i artykuły naukowe. 
Więcej informacji  o pobycie J. Drzeżdżona w Ameryce uzyskamy w: M. Jentys-Borelowska, Ogrody 
zamyśleń, s. 25–46.

53 Tamże, s. 41.
54 J. Borzyszkowski, Pro memoria. Izabella Trojanowska (1929-1995), Gdańsk-Wejherowo 2015, 

s. 429–430.
55 M. Jentys-Borelowska, Ogrody zamyśleń…, s. 36.
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je wëmëszlonym òbrazã tegò, co bëło, a co prowadzy do ùproszczeniô wëtwòrzony 
nowi „nadrzãdny superkùlturë”, „chtërna zdôwô sã logiczno wënikac z rozwôżaniów 
wstãpnëch ò naturalnym ùmiéranim karnów emigracyjnëch w znaczenim etniczny 
òdrãbnoscë”56.

Drzéżdżón w Twarzë Bòga przestrzégôł przed skùtkama wërzékaniô sã swòji 
chłopskòscë na rzecz pseùdokùlturë, kùlturë zôchòdny, chtërna skùpiwô sã blós na 
kònsumòwanim i snôdczich wôrtnotach57. Pòdobny apel do Kaszëbów czerowôł Jón 
Perszón cwierdzącë, że jich dzysdniowi dëchòwi i kùlturowi ùstôw przëbôcziwô 
agòniã tradicyjny etnicznoscë, a to pòwòdëje rozmëcé donëchczasowëch wôrtnotów, 
tak wôżnëch dlô lëdzy z Pòmòrza58. Ò nie dôwającëch pòkù zmianach, zachôdającëch 
midzë Kaszëbama pisôł téż Bruno Synak, wskôzëjącë na zòbòjãtnienié lëdzy na swój 
regionalizm59. 

Stądka nót je szëkac retënkù dlô kaszëbiznë, co wedle Jana Perszóna mòże przë-
niesc blós:

Zabiéganié ò żëwé, prôwdzëwé Kaszëbë. Ùbògôcają òne sztôłt òglowònôro-
dowi kùlturë pòlsczi. Jidze nié blós ò nasze przetrwanié, ale i ò taką kùlturową 
ekspresjã naszi òriginalnoscë, chtërna bãdze zdólnô do twórczégò ùczestnic-
twa we współczasny kùlturze pòlsczégò nôrodu, a w szerszi perspektiwie 
w ùniwersalnym dialogù kùlturë lëdzczi60.

56 Tamże, s. 42. Warto tutaj również zauważyć, że poglądy Jana Drzeżdżona na temat kultury 
amerykańskiej są zbieżne z poglądami J. Baudrillarda: „Stany Zjednoczone wraz z ich przestrzenią, tech-
nologicznym wyrafinowaniem, brutalnie dobrym samopoczuciem, a także wszechobecną symulacją, są 
w istocie jedynym dzisiejszym społeczeństwem prymitywnym. I fascynujące jest przemierzenie ich jako pr 
ymitywnego społeczeństwa przyszłości: złożonego, przemieszanego, w najwyższym stopniu chaotycznego, 
społeczeństwa o rytuale okrutnym, lecz pięknym w swej powierzchownej różnorodności, społeczeństwa 
będącego totalnym faktem metaspołecznym o nieprzewidywalnych konsekwencjach, którego immanentność 
zachwyca, lecz nie wytwarza przestrzeni do refleksji nad sobą, a zatem fundamentalnie prymitywnego… 
Prymitywność przejawia się w hiperbolicznym i odhumanizowanym charakterze tego świata, który się 
nam wymyka i który daleko wyprzedza własną rację moralną, społeczną czy ekologiczną”. J. Baudrillard, 
Ameryka, przeł. R. Lis, Warszawa 2011, s. 13–14. 

57 J. Drzeżdżon, Twarz Boga…, s. 64–65.
58 J. Perszon, Kaszubi, tożsamość, rodzina, Gdańsk 2015, s. 50.
59 C. Obracht-Prondzyński, Społeczność kaszubska w socjologicznym oglądzie Brunona Synaka.  

W: D. Rancew-Sikora, C. Obracht-Prondzyński, M. Kaczmarczyk, P. Czekanowski, O społecznym znaczeniu 
tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne, Gdańsk 2013, s. 37.

60 J. Perszon, Kaszubi …, s. 52.



Adam Łuczińsczi
Ana Lewandowskô

Kaszëbskô słowizna medialnô

Swiat masowëch strzódków nowiznów to je jedna z nôrëszni sã rozwijającëch i mie-
niającëch sferów naji jawernotë na progù XXI wiekù. Pòwstôwają nowé media, 
co są sparłãczoné colemało z kòmpùterizacją i internetã, a równoczasno tradicyjné 
strzódczi przekazu, taczé jak prasa, radio i telewizjô, dërch zmieniwają swój sztôłt. 
Razã z nowima zjawiszczama w tim rëmie twòrzi sã nowòczasnô słowizna medialnô, 
co przëchôdô do jãzëka rozmajitima stegnama. W czasu globalizacji wiele pòzwów 
mô midzënôrodné mòdło, pòjôwiô sã tej we wiele mòwach. Ale kò je téż rodny dzél 
słowiznë, na jaczi sã skłôdają słowòtwórczé neòlogizmë i nowé znaczenia wërazów, 
co òd dôwna są w leksykalny rëmie jaczis jãzëkòwi spòlëznë. Na nen ôrt pòwstôwô 
medialnô leksyka w jaczimkòlwiek jãzëkù, w tim téż w kaszëbiznie. 

Jãzëk mediów je jednym z nôbarżi widzało sã rozwijającëch òbjimów kaszëb-
sczégò jãzëka. Jegò pòspòdlim je bòkadosc jãzëkòwëch strzódków sparłãczonëch 
z rozwijã cządnikòpismieniznë XIX wiekù. 

XX wiek, a òsoblëwie jegò drëgô pòłowa, w kaszëbsczim jãzëkù medialnym 
béł cządã wëzwaniów. Do nôpòwôżniészich przënôlégô wërobienié nowi słowiznë 
brëkòwny w medialnym przekôzënkù. Spòdlim bëła bòkadosc wërazów, co jist-
niałë w kaszëbiznie. Ò nich më sã mòżemë nôlepi doznac ze słowarzów. Pierszé 
drëkòwóné zbiérczi kaszëbsczi leksyczi òdnotowóné są ju w XVIII wieku1. W XIX 
stalace pòjôwiô sã czile tekstów z kaszëbsczima wërazama i słowarzów kaszëbsczich 
napisónëch m.jin. przez K. C. Mrongòwiusza (1764–1855), F. S. Cenôwã (1817– 
–1881), G. Pòbłocczégò (1840–1915), L. Biskùpsczégò (1848–1893)2. Nôwikszi 
zbiérk kaszëbsczi leksyczi z XIX wiekù to Słownik języka pomorskiego czyli kaszub-
skiego Sztefana Ramùłta (1859–1913). Swójnô medialnô słowizna w XIX-wieczny 
kaszëbsczi leksykògrafii jesz sã nie pòjawia, chòc je doch wiedzec, że tej bëła ju 

1 Za pierszégò aùtora  zbiérkù leksyczi kaszëbsczi ùznôwóny je niemiecczi badéra kùlturë Słowianów 
Anton Karl Gottlob, chtëren w swòjim dokazu pt. „Erste Linien eines Versuches über der alten Slawen 
Ursprung, Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntnisse” z 1783 r. zapisôł 84 kaszëbsczé wërazë (òb.  
[H. Pòpòwskô-Tabòrskô], Leksykografia, zéwiszcze [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, 
red. J. Tréder., wëd. 2. pòprawioné i rozszérzwioné, Gduńsk 2006,  s. 141–142.

2 Ibidem, s. 142–146.
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periodicznô pismienizna3. Temù mòże gwësno rzec, że pierszé préfùnczi twòrzeniô 
kaszëbsczi słowiznë medialny szłë w rédze ze sztôłtowanim sã kaszëbsczégò lëte-
racczégò jãzëka i aktiwnoscą XX-wiecznëch dzejarzów, lëteratów i kaszëbsczich 
pùblicystów. Do nich przënôlégôł Aleksander Labùda (1902–1981) – jeden z załóż-
ców pismiona „Zrzesz Kaszëbskô” i aùtor słowarzów, w chtërnëch, przë wspòmóżce 
wielnëch neòlogiznów, miôł starã zabédowac kaszëbsczim pisarzóm i pùblicystóm 
wicy słowiznë, jak bëło ji w gwarach. Ò wiele wikszi znaczenié dlô zbiéraniô kaszëb-
sczi słowiznë miôł i dërch mô Słowôrz kaszëbsczich gwarów na spòdlim lëdowi kùl-
turë ksãdza Bernata Sëchtë (1907–1982), jaczi wëdôwóny béł w latach 1967–1976, 
a pòwstôwôł na spòdlim materiału zebrónégò przez aùtora prosto òd Kaszëbów przë 
leżnoscë wielënë swòjich rézów i gôdków z mieszkańcama ti zemi. Chòc je to zbiérk 
lëdowi słowiznë, równak je w nim dzél medialnëch pòchwatów. 

Pòsobnikã dzejaniégò Labùdë nad rëchtowanim kaszëbsczégò lëteracczégò 
jãzëka béł jegò blisczi kamrôt w robòce i bëlny drëch òd dzectwa – Jón Trepczik 
(1907–1989). Jegò Słowôrz pòlskò-kaszëbsczi, wëdóny w 1994 rokù, òbjimô ju baro 
wiele medialnëch pòchwatów, le że mùszi przë tim wiedzec, że w wiôldżim dzélu 
(pòdobno jak w przëtrôfkù Labùdë) je to sztëczno stwòrzonô leksyka. Tak a tak, jak 
dowòdzy wielelatny redaktor, co robi w kaszëbskòjãzëcznëch mediach, Eùgeniusz 
Prëczkòwsczi, nen słowôrz dotëgòwôł gazétnikóm baro wiele brëkòwnëch pòchwa-
tów4. Wôrt jesz dodac, że słowòtwórczé szëczi wëzwëskiwóné przez Trepczika jidą 
w zgódnym dlô „zrzeszińców” czerënkù ùcékaniô òd pòlaszëznë, temù przëkładowò 
mómë taczé wërazë, jak np. kòrespondenta (a nié, przëtomny w dzysdniowëch lek-
sykògraficznëch prôcach, kòrespóndent) abò redaktora (a nié redaktór)5. Wôrt jesz 
dac bôczenié na wiôlgą lëczbã wielewërazowëch fòrmacji, jaczé aùtor twòrził jakno 
òdpòwiedniczi pòlsczich pòzwów jednowërazowëch (np. codniowô gazéta abò codzé-
niowé wiédze jakno bédënczi dolmaczënkù na kaszëbsczi pòlsczégò słowa dziennik)6.    

Dzysdniowi kaszëbsczi leksykògraf Eùgeniusz Gòłąbk (ùr. 1949) je prawie kòl ro-
bòtë nad nôwikszim w założenim słowarzã pòlskò-kaszëbsczim, a piérwi wëdôł òn swój 
Kaszëbsczi słowôrz normatiwny (2005 r.). W nëch òbù dokazach òbjął słowa, jaczich 
ù Trepczika sã nalezc nie dô, zôs w môl niejednëch z nich wsadzył swòje bédënczi. 
Tak a tak felëje tam dosc tëli brëkòwnëch medialnëch pòchwatów, òsoblëwie tëch 
sparłãczonëch z dzénnikarsczim dzejanim w internece. Mòże je za to nalezc w prase, 
nôwicy w pisónëch pò kaszëbskù, abò dolmaczonëch na kaszëbsczi jãzëk tekstach, co 
sã ùkazywają w spòlëznowò-kùlturalnym miesãcznikù „Pòmeraniô”.

3 Nie rechùjącë pòjôwiającégò sã w słowarzu Ramùłta wërazu  gazéta i jegò zdrobnieniégò gazétka.
4 E. Prëczkòwsczi, Neologizmy spopularyzowane w mediach kaszubskich w latach 1990–2010, 

[w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2011, s. 287.
5 H. Pòpòwskô-Tabòrskô, W. Bòris, Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, Warszawa 1996, s. 52.
6 H. Pòpòwskô-Tabòrskô, Specyfika kaszubskich innowacji leksykalnych w Słowniku polsko- 

-kaszubskim Jana Trepczyka, [w:] H. Pòpòwskô-Tabòrskô, Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje badań. Dzieje 
języka. Zabytki. Etymologie, Gduńsk 2006, s. 195.
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Wôżny znaczenié dlô sprawë standarizacji kaszëbsczégò jãzëka medialnégò mają 
dzejania Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Radzëzna wëdrëkòwa w swòjich biuleti-
nach trzë ùchwôlënczi z kaszëbsczima bédënkama medialnëch pòchwatów. Pierszi 
ùchwôlënk regùlëje spòdleczną słowiznã prasową7. W drëdżim je ùjãtô ju barżi szcze-
gółowô słowizna8. Razã je to bez 250 przëdatnëch w dzénnikarsczim jãzëkù pòchwa-
tów, co sã òdnôszają òsoblëwie do prasë. W nym Biuletinie Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka pòjôwiô sã pòsobny ùchwôlënk, co je rozszerzwienim nëch pòprzédnëch 
ò terminologiã sparłãczoną z elektronicznyma mediama. 

W nëch trzech wspòmniónëch ùchwôlënkach ùsadzony zbiérk kaszëbsczich pòz- 
wów sparłãczonëch ze strzódkama masowégò przekôzënkù dôwô przëblëżony òbrôz 
stanu jedny z nôrëchli sã rozwijający nazéwniczi rëmie w kaszëbsczim jãzëkù. 
Jãzëkòwi òbrôz ùjãti w zebrónym materiale je czësto zrzeszony z dzejama cząd-
nikòpismieniznë, radiofónii, telewizji i nônowszégò medium, jaczim je internet, na 
Kaszëbach.

Wejle, òkazywô sã, że pierszé pòzwë sparłãczoné z nôstarszim strzódkã przekô- 
zënkù wiadłów, to je z prasą, ùżiwóné bëłë ju na kaszëbsczich zemiach w XIX wiekù, 
bò w drëdżi pòłowie tegò stalata zaczãłë wëchadac pòlskòjãzëczné gazétë, np. „Ga-
zeta Grudziądzka”, w tim pierszi cządnik w kaszëbsczim jãzëkù „Skôrb Kaszéb-
sko-słovjnskjè mòwé”, chtëren równak nie docérôł do masowégò czëtińca. Wiôldżi 
znaczenié miałë pózniészé prasowé title: założony przez A. Majkòwsczégò „Grif” 
(wëchôdôł òd 1908 rokù) i „Zrzesz Kaszëbskô” A. Labùdë (sã pòjôwia z przerwama 
òd rokù 1933 do 1993). Dzysdnia nôwikszi znaczenié mô miesãcznik „Pòmeraniô”, 
wëdôwóny przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié òd 1963 rokù9. 

Kaszëbskô słowizna sparłãczonô z cządnikòpismienizną je nôbarżi tradicyjnô, 
a równak mô nôdłëgszą historiã, bò dërch sã pòjôwiają nowé pòzwë zrzeszoné 
z tim medium, a kaszëbsczi lëteracczi jãzëk dërch je w nim in statu nascendi10. 
W XX wiekù òbjim medialny rëmie sã rozszérzwił nôpierwi ò radio, a pòtemù 
ò telewizjã. Równak na cykliczné aùdicje radiowé czë telewizyjné programë 
w kaszëbsczim jãzëkù nót bëło jesz żdac do drëdżi pòłowë XX wiekù. Temù téż 
rëszny rozwij słowiznë sparłãczony z elektronicznyma mediama przëpôdô na te 
dosc nieòdległé czasë. Dzysdnia wiôlgą rolã w rozwiju kaszëbiznë mają regionalné 

7 Uchwała nr 8/RJK/11 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie stosowania kaszubskiej podstawowej ter-
minologii medialnej [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, 
Gdańsk 2011, s. 36–38.

8 Uchwała nr 1/RJK/13 z dnia 17.05.2013 r. w sprawie terminologii związanej ze słownictwem 
medialnym [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 
2013, s. 54–59.

9 O kaszubszczyźnie w „Pomeranii” òb. K. Serkòwskô, Język kaszubski w miesięczniku „Pomerania” 
w latach 1963–2011, [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, 
Gdańsk 2011, s. 242–249.

10 Język kaszubski, hasło [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, wyd. II, 
Gduńsk 2006, s. 102.
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rozgłosnie Pòlsczégò Radia – Radio Gduńsk i Radio Kaszalëno, chtërne regùlar-
no emitëją kaszëbsczé programë. Téż wôżną rozgłosnią je Radio Kaszëbë, jaczé 
przez wzgląd na swój rozriwkòwi sztil przëcygô młodszich òdbiérców. Żlë chòdzy 
ò telewizjã, to terôzka ji rolô w prezentowanim kaszëbsczich tresców je za môłô. 
Programòwô kòncepcjô gduńsczégò òstrzódka Telewizji Pòlsczi òd czasu lëkwi-
dacji aùdicji „Rodnô Zemia” (2010 rok) wzbùdzywô kòntrowersje. Na medialnym 
rënkù nie òbstoja telewizjô CSB TV, chtërna mia kùreszce bëc òglowòpòlską ka- 
szëbską stacją11.

Nôkrotszi żëwòt mają kaszëbsczé internetowé witrinë. Òne sã pòjawiłë dopiérkù 
w XXI wiekù. Jakno pierszô bëła starna naszekaszuby.pl, założonô w maju 2001 
rokù. To kąsk przërëchlëło rozwij słowiznë sparłãczony z nym nômłodszim strzódkã 
przekazu. 

Medialné pòzwë w kaszëbsczim jãzëkù są znaczeniowò rozmajité. Semanticznô 
analiza dała mòżnosc wëłëzgac z nich czile grëpów ò zróżnicowóny lëczebnoscë. 
Nôwielniészą grëpã znaczeniową stanowią pòzwë medialnëch wëtwòrów. W ti grëpie 
pòzwów są rozmajité tipë prasowëch tekstów, aùdicji i radiowëch czë telewizyjnëch 
programów, a téż przëkładë òkreslonëch ôrtów dzénnikarsczich, znónëch z teòrii 
medioznôwstwa12. Mòże rzec, że ta grëpa pòzwów to pòspòdlé dzysdniowi medial-
ny słowiznë w kaszëbsczim jãzëkù. Westrzód nazewniczich jednostków ti grëpë są 
pòzwë ôrtów dzénnikarsczich wëpòwiesców, jaczé jakno pòchwatë są pòspòdlim 
medialny terminologii. Są to przëkładowò taczé pòzwë, jak: articzel13, repòrtôż, fe-
lietón, wëdowiédzô i jin.

Dichtich semanticzną grëpą w kaszëbsczi słowiznie medialny są òsobòwé pòz- 
wë14. Jich wielëna sã parłãczi z wëstãpòwanim w ti grëpie wiele pòzwów warków, 
jaczé są wëkònywóné przez lëdzy zrzeszonëch z mediama (pòr. przëkładowò pòzwë: 
gazétnik, pùblicysta, redaktór i jin.). Na wëróżniającą sã frekwencjã persónowëch 
pòzwów medialnëch skłôdô sã téż bëtnosc w kaszëbiznie wielnëch pòzwów òdbiér-
ców negò medialnégò przekôzënkù (np. słëchińc, czëtińc).

Le përznã mniészą grëpą są pòzwë strzódków medialnégò przekôzënkù. Na-
lazłë sã tu colemało pòzwë zrzeszoné z prasą, w tim dosc wielné òkreslenia ti-
pów cządników, taczé jak dniownik, tidzénik, dwatidzénik, miesãcznik, pismiono 
ilustrowóné, brukówc i jin. Lëczbã pòzwów ti grëpë zwiksziwają òkreslenia 
wielewërazowé, òpiarté tej-sej na tim samim wërazu (òb. przëkładowò wërażenia 

11 Wicy na ten témat òb. D. Pioch, Kaszubskojęzyczna oferta w CSB TV, [w:] Biuletin Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2011, s. 257–263.

12 O dzénnikarsczich gatënkach òb. m.jin.: K. Wòlny-Zmorzyńsczi, A. Kaliszewsczi, W. Fùrmón, 
Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2006.

13 Fòrmã articzel zalécô Radzëzna Jãzëka Kaszëbsczégò.  Jakno articziel wërôz je zapisóny  
w słowarzu A. Labùdë, co sã parłãczi z przódë praktikòwóną zasadą zapisënkù palatalizacji k jakno czi, 
co dzys sã òddôwô w pisënkù jakno cz) . Spòlaszałą wersją w pòstacji artikùł je bédënk E. Gòłabka.

14 A. Łuczińsczi, Pospolite nazwy osobowe w słownictwie medialnym kaszubszczyzny, [w:] Pol- 
szczyzna regionalna, cz. 8 / pod red. Doroty Czyż, Òstrołãka 2015, s. 177–187.
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z jistnikã cządnik, taczé jak cządnik dlô dzecy, pòpùlarnoùczbòwi cządnik, war-
kòwi cządnik i jin.).

Òkróm wëżi pòdónëch grëpów wëdzeloné są jesz jinszé, chòc mni wielné zbiérczi 
pòzwów, tj. pòzwë medialnëch wëtwòrów (np. nôdpis, strzódtitel, lid), òkreslenia 
môlów zrzeszonëch z mediama (np. redakcjô, gazétné bióro, radiowé studio), pòzwë 
medialnégò sprzãtu (np. mikrofón, zdrzélnik, radioòdbiérnik) i grëpa pòzwów czin-
nosców (np. nagrëwac, dac do gazétë, przesél).

Czej sztanëjemë nad zebrónym materiałã jãzëkòwim òd strukturalny stronë, mò-
żemë zmerkac wëstãpòwanié dwùch jednostków: pòzwów synteticznëch (jednowëra-
zowëch) i analiticznëch (wielewërazowëch). 

Westrzód pòzwów wielewërazowëch górã dëcht czësto mają dwaskładnikòwé 
wërażenia znankòwnikòwò-jistnikòwé, taczé jak codniowé gazétnictwò, pùblicyst-
né ôrtë, gazétnô znowina i jin. Bôczënk na se dôwô tipòwi dlô kaszëbiznë szëk ze 
znankòwnikã przed jistnikã. 

Òd słowòtwórczi stronë nen analizérowóny materiał znankùje przewôga sufik-
salnëch jistników. Nôwikszą produktiwnoscą sã wëkôzôł przërostk -ka, chtëren sã 
pòjawił w wiele pòzwach, przede wszëtczim òkreslającëch òsobë białgòwsczi płcë 
sparłãczoné z mediama (np. gazétniczka, pùblicystka). Produktiwny béł téż sufiks 
-nik, chtëren wëstąpił w jistnikach, taczich jak przezérnik czë rzecznik.15 Dosc jesz 
wiele jistnikòwëch deriwatów nalazło sã w wërazach z sufiksama -ik (np. cządnik, 
miesãcznik), -ôcz (np. wëdôwôcz, przëzérôcz)16 i -k (np. ùsôdzk, wëdôwk). Ten 
slédny przërostk je tipòwi dlô kaszëbiznë. Z òsoblëwëch przërostków kaszëbsczich 
w analizowónym materiale wôrt jesz dac bôczënk na -ënk17, -ińc, -(n)ota18, a téż 
archajiczny sufiks -(ow)iszcze w pòzwie słëchòwiszcze19. Nót równak dozdrzec, że 
swójné kaszëbsczé tipë słowòtwórczé są dëcht w mniészëznie w analizérowónym 
materiale. 

15 Na to, że je to sufiks czãsti w kaszëbiznie, dôwô bôczënk J. Tréder (òb. Język i leksykon Jana 
Trepczyka, [w:] J. Trepczik, Słownik polsko-kaszubski, òbr. J. Tréder, Gduńsk 1994, t. II, s. 476).

16 Na produktiwnotã przërostka -ôcz w fąkcji pòzwów wëkònôwców czinnoscë i pòzwów nôrzãdłów 
dôwô bôczënk E. Bréza (òb. Podstawowe wiadomości z morfologii [w:] E. Breza (red.), Kaszubszczyzna. 
Kaszëbizna, Òpòlé 2001, s. 138). Aùtor pòdsztrichiwô, że w kaszëbsczim jãzëkù tej-sej są wëzwëskiwóné 
jinszé spòdleczné czasniczi niżlë w deriwatach z przërostkã –acz w pòlaszëznie.

17 Je to pòdług J. Trédra czãsti sufiks w kaszëbiznie gôdóny (zob. Język i leksykon Jana Trepczyka, 
[w:] J. Trepczik, Słownik polsko-kaszubski, opr. J. Tréder, Gduńsk 1994, t. II, s. 478). W pòlsczim jãzëkù 
analogiczny sufiks -unek wiele rzadzy wëstąpiwô.

18 Sufiks -ota rechòwóny je do charakteristicznëch i czãsto ùżiwónëch przërostków w kaszëb-
sczim jãzëkù (òb. E. Bréza, Podstawowe wiadomości z morfologii, [w:] E. Bréza (red.), Kaszubszczyzna. 
Kaszëbizna, Òpòlé 2001, s. 138).

19 Na témat sufiksu -iszcze òb. M. Milewskô, Kaszubskie augmentativa z sufiksem *-išče║-*isko,  
[w]: Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, 5, Gduńsk 2003. E. Bréza w dokôzu Podstawowe wiado-
mości z morfologii [w:] E. Bréza (red.), Kaszubszczyzna. Kaszëbizna (s. 131–132) wëmieniwô ten sufiks 
jakno jeden z nôbarżi òsoblëwëch dlô kaszëbiznë. Ten sóm aùtor zaùwôżô dżiniãcé tegò przërostka  
w kaszëbiznie i zastãpòwanié gò sufiksã -iskò, rozkòscérzonym w pòlaszëznie (zob. E. Bréza, J. Tréder, 
Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gduńsk 1981, s. 92–93).
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Òkróm wielnëch jistnikòwëch deriwatów sufiksalnëch nalazłë sã téż pòzwë 
ùtwòrzoné paradigmaticznym fòrmantã (np. przesél, wëdowiédzô20). Dosc wiôlgô je 
téż grëpa złożeniów, taczich jak np. radiosłëchińc.

Słowòtwórstwò w nédze wërazów, co są w analizowónym materiale, dôwô sã 
merkac w dzél mniészi skalë. Tu mòże nadczidnąc ò pòjôwiającëch sã, òsoblëwie 
w dwadzélowëch pòzwach, znankòwnikòwëch deriwatach (czësto tu mają górã tipë 
z przërostkama -ny i -owi21), a téż ò czilenôsce słowòtwórczich fòrmacjach (tu nôwicy 
je deriwatów z przedrostkã wë-)22.

Westrzód deriwatów są téż nowé pòzwë ùsadzoné na spòdlim kaszëbsczégò sys-
temù słowòtwórczégò, żebë dofùlowac medialną słowiznã (dlô nowëch òbiektów 
i zjawiszczów), abò téż jakno alternatiwa dlô cëzojãzëcznëch pòzwów23.

Òglowé wniosczi, jaczé sã nasuwają pò słowòtwórczi analize negò materiału 
prowadzą do scwierdzeniô, że kaszëbsczé ôrtë twòrzeniô medialnëch pòzwów są 
òbsadzoné na strukturalnëch mòdłach, jaczé më znajemë z pòlaszëznë. Swiôdczi 
ò tim nié le wëstãpòwanié wiele słowòtwórczich fòrmacjów, co szlachùją dëcht za 
pòlsczima òdpòwiednikama, le téż ùżiwanié colemało tëch jistnëch słowòtwórczich 
fòrmantów. 

Tak jak mòże so merkac, nôwicy medialnëch òkresleniów òstało przeniosłëch 
do kaszëbiznë z pòlsczégò jãzëka. W òmôwiónym zbiérkù mòże wëróżnic nad 100 
jednowërazowëch pòzwów zarechòwónëch do pòżiczków z pòlaszëznë, taczich jak 
nadôwca, nagranié, òdbiér, ògłoszenié, radioòdbiérnik, radiostacjô i wiele jinszich. 
W tim są téż kalczi z pòlsczégò jãzëka, widoczné òsoblëwie we wspòmniónëch 
analiticznëch pòzwach, a téż deriwatë zblëżoné do pòlsczich òdpòwiedników. Rolô 
pòlaszëznë w kaszëbsczi słowiznie medialny je widzec téż w pòstrzédnictwie, w prze-
chôdanim do kaszëbiznë pòzwów z zôpadnoeùropejsczich mòwów. 

W przëtrôfkù wërazów, co wchôdają w skłôd analizowónégò materiału, dlô chtër-
nëch zdrzódłã są cëzé jãzëczi, jinszé jak pòlaszëzna, wiédzã ò pòchòdzenim leksykal-
nëch jednostków mòże nalezc w słowarzach wërazów cëzëch pòlsczégò jãzëka. Kò 
gwësno bëłobë lepi, czejbë do te służił słowôrz cëzëch wërazów kaszëbsczégò jãzëka, 
ale kaszëbizna jesz taczégò słowarza ni mô. Mòże równak przëjąc, że w przëtrôfkù 

20 Òd wëdowiedzec sã ‘wywiedzieć się, zdobyć informację’. Wërôz nen je òmôwióny przez  
H. Pòpòwską-Tabòrską jakno przëkłôd neòlogizmù J. Trepczika, co nie pòddôwô sã  słowòtwórczi analize 
(òb. H. Pòpòwskô-Tabòrskô, Specyfika kaszubskich innowacji leksykalnych w Słowniku polsko-kaszubskim 
Jana Trepczyka, [w:] H. Pòpòwskô-Tabòrskô, Szkice z kaszubszczyzny…, s. 196.

21 Pòdług dónëch B. Milewczi -owi to nôczãstszi sufiks westrzód kaszëbsczich znankòwników òd-
jistnikòwëch (B. Milewskô, Słowotwórstwo kaszubskiego przymiotnika. Formacje denominalne, Gduńsk 
2013, s. 145–146).

22 Prefiksalné fòrmacje są górą w słowòtwórstwie czasnika w pòlaszëznie mët (òb. R. Grzegòrczikò- 
wô, R. Laskòwsczi, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa 
1999, s. 536).

23 Pòr. synteticzné òpisënczi słowòtwórstwa kaszëbsczégò w dokazu E. Brézë pt. Podstawowe 
wiadomości z morfologii, [w:] E. Bréza (red.), Kaszubszczyzna. Kaszëbizna, Òpòlé 2001, s. 125–150  
i w rozdzélu 3.1. Gramatyki kaszubskiej E. Brézë i J. Trédra, Gduńsk 1981, s. 87–110. 
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medialnëch pòzwów cëzé wërazë nôpierwi nôczãscy przenikłë do pòlsczégò jãzëka, 
a tej do kaszëbsczégò, chòc je téż mòżebné, że równoczasno wchôdałë do òbù 
jãzëków. Przë taczim założenim znaczi to, że cëzé wërazë z pùnktu widzeniô kaszë-
biznë są w taczim samim stãpieniu cëzé pòlaszëznie, tej wiédzô ò nich w słowarzu 
cëzëch wërazów pòlsczégò jãzëka je do wëzwëskaniô w òdniesenim do kaszëbiznë. 
Kò wezmë przëkładowò wërôz szpalta, przë jaczim je dotëgòwóné w Wiôldzim sło-
warzu cëzëch wërazów pòd red. A. Latuska wiadło, że òn sã wëwòdzy z niemiecczi 
pòzwë Spalte. Tej nót je przëjąc, że nen wërôz, co je w kaszëbiznie, mòże ùznac za 
jednostkã niemieczégò pòchòdzeniô24.

Do te jakno zdrzódło ùstaleniô pòchòdzeniô analizowónëch wërazów wëzwëskó-
ny béł analogiczno Etimòlogiczny słowôrz pòlsczégò jãzëka pòd red. A. Bańkòwsczé-
gò (Warszawa 2000)25.

Bòkã pòlaszëznë cëskã na analizowóną pòzwòwą sferã wëróżniwô sã niemiecczi 
jãzëk26. Je ùstaloné, że wnet 40 kaszëbsczich pòzwów medialnëch pòchòdzy z negò 
jãzëka, np. abònent, emitowac, szlager, szpalta i jin. Notowóné są téż dosc wielné 
grëpë pòzwów francësczégò pòchòdzeniô (np. biuletin, kòlpòrtôż, redaktór i jin.) 
czë téż zapòżiczczi z ekspansywnégò terô anielsczégò jãzëka (np. blog, dubbing, 
mòderatór, radio i jin.). Zapòżiczczi z jinszich jãzëków są w kaszëbsczi słowiznie 
medialny wëjątkòwé. Przënôlégô równak nadczidnąc, że pòzwë tu przëjãté jakno za-
pòżiczczi z zôpadnoeùropejsczich mòwów (w tim téż z łacëznë i greczi) w wikszoscë 
mést dostałë sã do kaszëbiznë za pòstrzédnictwã pòlsczégò jãzëka. Wëjątkã mògą le 
bëc germanizmë, taczé jak merk, ôrt czë wark, chtërne dostałë sã do kaszëbsczégò 
jãzëka prosto z jãzëka niemiecczégò.

Kaszëbsczé pòzwë sparłãczoné ze strzódkama masowëch wiadłów, chòc bierzą 
z jinszich jãzëków (nôwicy z pòlaszëznë), w wiôldżim dzélu trzimają sã swòjiznë. 
Kaszëbsczi szëk przezérónégò materiału ùdôwô sã zachòwac nôbarżi dzãka sze-
roczémù wëzwëskaniémù tradicyjny leksyczi, co òd dôwna je ju w lëdowi kaszë-
biznie. Taczé jednostczi wchôdają do medialny słowiznë jakno neòsemantiznë, jak 
np. karno (np. w wërażenim karno redakcjowé), klëka itp. Wiele wërazów dostôwô 
medialny znaczenié jakno wielewërazowé pòzwë, tak jak w przëtrôfkù jistników: 
dodôwk czë zestôwk (òb. wërażenia: dodôwk do pismiona, zestôwk wiadłów). 

Ùtwórcë i propagatorzë kaszëbsczi medialny leksyczi tej-sej swiądno wëzwëski- 
wają jãzëkòwé strzódczi, co są òsoblëwé dlô kaszëbiznë. Je to widzec w słowòtwór-
czich neòlogizmach, w jaczich są zastosowóné taczé sufiksë, jak -k, -inc, -iszcze, 
-ota, -ënk czë -ëzna. Są òne żëwé w kaszëbiznie, zôs w pòlaszëznie abò jich ni ma 

24 Òkróm Wielkiego słownika wyrazów obcych (red. A. Latusek, Kraków 2009) wëzwëskóny je téż 
Słownik wyrazów obcych PWN (red. J. Tokarsczi, Warszawa 1980).

25 Słowôrz nen nie òstôł skùńczony. Sã ùkôzałë dwa dzéle, co òbjimałë zéwiszcza òd lëtrë A do P.
26 Téż pòdług dónëch E. Brézë zapòżiczków z niemiecczégò jãzëka (pòlaszëznë nie rechùjemë) je 

w kaszëbiznie nôwicy (òb. Podstawowe wiadomości z morfologii [w:] E. Bréza (red.), Kaszubszczyzna. 
Kaszëbizna, s. 126).
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czësto, abò leno përznã są ùżiwóné. Pòdobno je z wëzwëskanim jistnika zôchãcba 
(z archajicznym sufiksã -ba, dôwno wëmarłim w pòlaszëznie).

Kaszëbskòsc słowiznë sparłãczony z mediama biwô akcentowónô téż przez 
wëzwëskanié w pòzwach swójnëch dlô kaszëbiznë fòneticznëch znanków, tak jak 
felënk atlernacji e:ø w wërazach z sufiksã -k (pòr. dodôwk, nôgłówk), swójny rozwij 
prasłowiańsczi grëpë tort w jistnikù starna27 czë kaszëbsczi palatalizacji w pòzwie 
articzel.

Czekawim zjawiszczã w òbjimie kaszëbsczi leksyczi medialny je wëzwëskanié 
w deriwacji słowòtwórczégò pòspòdlégò w pòstacji czasnika zdrzec ‘patrzeć’. Ten 
tradicyjny kaszëbsczi wërôz òstôł ùżëti do ùtwòrzeniô jistnika zdrzélnik ‘telewizor’, 
chtëren stoji nawetka zapisóny w wëdónym 40 lat temù leksykònie ksãdza Bernata 
Sëchtë28.

W pòdsëmòwanim, wôrt je nadczidnąc, że kaszëbizna je w stadium twòrzeniô 
nowòczasny słowiznë specjalisticzny, w tim sparłãczony z masowima strzód-
kama przekazu wiadłów. Mòże przëjąc, że słowôrz kaszëbsczégò jãzëka wzbògacy 
sã w nôblëższi przińdnoce ò wiele nowëch słów tikającëch sã mediów, òsoblëwie 
taczich jak internet. Gwësno dzél tradicyjny leksyczi medialny òstónie w kaszëbiz-
nie, a dzél wińdze z ùżëtkù. Ò tim, jak sã bãdze sztôłtowac kaszëbskô medialnô 
słowizna, docygniemë sã w przińdnoce. Mòże miec nôdzejã, że to bãdze przedmiotã 
jãzëkòznôwczich i medioznôwczich studiów.

27 W kaszëbiznie -or- midzë spółzwãkama sã  rozwinãło w -ar-, np. charna ‘licha trawa’, warna 
‘wrona’, warta ‘wrota’ (òb. E. Bréza, J. Tréder, Gramatyka kaszubska, s. 23). W pòlsczim jãzëkù grëpa 
prasłowiańskô tort  sã rozwinã w trot, co je widzec w taczich wërazach jak strona, wrona, wrota itp. (òb. 
Z. Klémensewicz, T. Lehr-Spławińsczi, S. Ùrbańczik, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 
1981, s. 124–125) .

28 Zdřėlńik, zéwiszcze [w:] B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław 
1973, t. VI, s. 206.



Dariusz Majkòwsczi

Normalizacjô, tekstë  
ò kaszëbsczim jãzëkù i ùprocëmnienié  

do Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka,  
to je kaszëbizna w „Stegnie”

„Stegna” to kaszëbskòjãzëkòwi lëteracczi trzëmiesãcznik, darmòwi dodôwk do „Po-
meranie”. Òd 2006 rokù wëszło 40 numrów tegò pismiona (do czerwińca 2016 r.). 
Pùblikòwóné są w nim lëteracczé dokazë, tłómaczenia na kaszëbsczi jãzëk, spiéwë, 
recenzje i òpisënczi ksążków, kôrbiónczi z kritikama i znajôrzama lëteraturë. „Ste-
gna” je wëzwëskiwónô przez szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka òb czas ùczbów, pòmô-
gô czëtińcóm w pògłãbiwanim jich wiédzë na témã kaszëbsczi lëteraturë, historie 
czë tradicje.

Gôdającë ò kaszëbiznie w tim pismionie, je mùsz dac bôczenié na czile sprawôw. 
Westrzód nich wôżny je jãzëk, jaczégò ùżiwają aùtorzë piszący do „Stegnë”, òkróm 
te jegò normalizacjô i kòrekta pisënkù, jaką robi redakcjowé karno. Trzecą sprawą 
są tekstë na témã kaszëbsczégò jãzëka, jaczé dosc czãsto pòjôwiają sã na starnach 
lëteracczégò dodôwkù do „Pomeranie”.

A ò tim, że kaszëbizna dlô redakcje „Stegnë” mô dërżéniowi znaczenié, swiôdczą 
słowa z pierszégò òpùblikòwónégò w ni tekstu:

Wiémë, że nie dożdajemë sã tësąców Czëtińców, bò wcyg za mało je lëdzy, co 
chcą i rozmieją czëtac pò kaszëbskù. Rozsądzëlë jesmë równak, żebë nimò te 
pisac leno w tim jãzëkù, bò zdôwô sã nama, że wcyg na stegnach mieszkańców 
ti zemi za mało je kaszëbsczégò słowa1.

Jãzëk aùtorów pùblikòwónëch w „Stegnie”

Jakò że „Stegna” je lëteracczim trzëmiesãcznikã, w pierszi rédze òpisywô ùtwór-
ców lëteraturë i jich dokazë. Ni ma dzysdnia jinégò pismiona, jaczé w taczim 

1 Òd redakcji, „Stegna” nr 1 (1/2006), s. 3.
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stãpieniu bë pòkazywało kaszëbsczich pisarzów, pòétów i ùsôdzców na binã. 
Òb czas ùszłëch 10 lat na starnach tegò dodôwkù do „Pòmeranie” swòje doka-
zë prezentowało kòl 70 ùtwórców. Westrzód nich są przedstôwcowie starszégò 
pòkòleniô, co mają ju zachtny pisarsczi abò pòeticczi ùróbk, jak ùmarłi ju Stani-
słôw Pestka (Jón Zbrzëca) i Sztefón Fikùs czë Jerzi Hòppe abò Stanisłôw Janka. 
Colemało pùblikùją równak w „Stegnie” młodszi kaszëbsczi aùtorzë. Są to przéd-
no ùtwórcë, chtërny są znóny Kaszëbóm (abò mielëbë taczima bëc) jakò aùtorzë 
gwôsnëch ksążków, w tim òsoblëwie tomików pòezje, wespółaùtorzë rozmajitëch 
antologiów abò dobiwcowie nôdgrodów w lëteracczich kònkùrsach (przede wszët-
czim w Prozatorsczim Kònkùrsu m. Jana Drzéżdżona). Mòżemë tuwò wskazac 
chòcle Stanisława Bartélëka, Elżbiétã Bùgajną, Idã Czajiną, Piotra Dzekanow-
sczégò, Rómana Drzéżdżona, Tomasza Fópkã, Zbigniewa Joskòwsczégò, Kri-
stinã Léwnã, Hanã Makùrôt, Henrika Jerzégò Mùsã, Eùgeniusza Prëczkòwsczé-
gò, Jerzégò Stachùrsczégò, Éwã Warmòwską. Dlô wiele ùtwórców „Stegna”  
bëła abò je jedurną leżnoscą do zaprezentowaniô swòjich lëteracczich spòsobno-
sców czëtińcóm, òsoblëwie pò tim, jak òprzestôł wëchadac ZYMK. W tim karnie 
je m.jin. Joanna Chaber, Sabina Drëwa, Matéùsz Łącczi, Wòjcech Mëszk czë Ka- 
rolëna Serkòwskô. 

Tak szeroczi wëbór tekstów i ùtwórców mógłbë – jak bë sã zdôwało – brzadowac 
baro rozmajitima ôrtama kaszëbiznë, òpiartima na wszelejaczich ji gwarach. Tak 
równak nie je, bò wëraznô wikszosc pisze zestandarizowónym kaszëbsczim jãzëkã 
i drãgò je dozdrzec wikszé apartnoscë midzë nima. Jak to scwierdzył Stanisłôw Janka, 
pòdrechòwùjącë w „Stegnie” jeden z prozatorsczich kònkùrsów m. Jana Drzéżdżona, 
nie dô sã dzysô colemało rozeznac, skądka jaczi aùtor pòchôdô, bò wszëtcë piszą 
wnet w jednym ùniwersalnym przëjimniãtim mòdle2.

Je wiedzec, że kòżdi z piszącëch mô swój stil, lubòtné słowa, mniészą abò wikszą 
miłotã do nowëch słówów, słowarza Jana Trepczika abò Eùgeniusza Gòłąbka, ale 
dërżéniowò wnet wszëtcë piszą w lëteracczim jãzëkù. Wëjątkama są leno niejedny 
aùtorzë z nordë Kaszub, chtërny trzimają sã w swòjich tekstach przédno bëlaczeniô. 
Dlô przikładu wëjimk z Rómana Drzéżdżona: 

To bëlo tej, czedë bëlo. W czasu ë môlu dôwno zadżinionym. (...) Nicht 
nikòmu nie wadzyl, ni zwiérz czlowiekòwi, ni czlowiek zwierzëcu3.

Jistno pisze chòcle Józef Roszman, Kristina Léwna czë Artur Jablońsczi, w chtër-
négò tekstach nordowòkaszëbsczich znanków je nôwicy (np. wząn, wzãna miast wzął, 
wzãła, pińc miast piãc i jin.)

2 D. Majkòwsczi, Jakô je ta kaszëbizna?, „Stegna” nr 9 (3/2008), s. 2.
3 R. Drzéżdżón, Krótkô òpòwiesc ò…, „Stegna” nr 4 (2/2007), s. 16–18.
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Wôrt nadczidnąc, że Grégór Schramka pòdczorchiwô, że jegò domôcą kaszëbizną 
je ta pôłniowô, pòdsztrichiwô ji znajemnotã4, ale w jegò tekstach òkróm fòrmów 
znónëch z Brus i òkòlégò pòjôwiają sã téż znanczi parłãczoné z nordą, jak „ë” w rolë 
wiążënë.

Pisënk i ùprocëmnienié do Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

„Stegna” òd samégò zôczątkù jistnieniô je wëdôwónô w znormalizowónym pisënkù, 
jaczi je òbrzészkòwi na mòcë dogôdënkù z 1996 r. Nie je to nick dzywnégò, jeżlë 
dómë bôczenié, że kòrektą zajimô sã òb te wszëtczé lata jeden z sygnatariuszów 
tegò dogôdënkù Eùgeniusz Prëczkòwsczi. Gwës ùwôżny czëtińc naléze jaczé fele, 
lëterówczi, bò nicht nie je w sztãdze wszëtczégò przeprawic, ale òglowò tekstë 
pùblikòwóné w trzëmiesãcznikù są zgódné ze wskôzama z 1996 r.

Òd 2006 r. mómë do ùczinkù z nową stojizną na skùtk pòwstaniô Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka, jakô òd zôczątkù wëdôwała wiele ùchwôlënków sparłãczonëch 
z pòprawnym pisënkã. I zôs wôrt pòdsztrichnąc, że wspòmnióny ju E. Prëczkòwsczi 
òd samégò zôczątkù béł ji nôleżnikã, tej mógł zarô bez jiwrów wprowadzac do „Ste-
gnë” pòdjimóné przez RKJ ùchwôlënczi (òd drëdżi kadencje do Radzëznë dołącził 
téż Dark Majkòwsczi, redaktór prowadzący „Stegnã” òd ji pòwstaniô do dzysô). 
Tak promòwóné przez Radzëznã słowa, jak i wskôzë tikającé np. jotacje czë labia-
lizacje, w wikszoscë miałë zarô òdbicé w trzëmiesãcznikù. Wëjątkã bëło labializo-
wanié diftongów au- i eu-. Nimò tegò, że w biuletinach RKJ òd pierszégò numra 
(2007 r.) colemało bëła w tim przëtrôfkù labializacjô5, w „Stegnie” diftondżi – jeden 
wãstãpiwô nawetka w mionie kòrektora „Eugeniusz” – kònsekwentno zapisywelë 
„bez sztriszka”. Òd 2009 r. nicht ni mógł miec ò to żôlu, bò wnenczas Radzëzna 
òpùblikòwała ùchwôlënk nr 7/RJK/09, w jaczim m.jin. je napisóné, że labializacjô „nie  
tikô dwùzwãków (diftongów) au, eu, nôczãscy pòchôdającëch z greczi i łacëznë”.  
W 2012 r. biuletin RKJ do czësta zmienił tã wskôzã, pòdôwającë w ùchwôlënkù nr 
2/RJK/2012, że miałobë sã labializowac pòdóné wëżi diftondżi i Radzëzna wëcopała 
sã z donëchczasnëch swòjich ùchwôlënków w ti sprawie. „Stegna” dopasowała sã do 
tegò prawa i òd nr 3/2012 m.jin. Eugeniusz z redakcjowi stopczi „sã zlabializowôł” 
i stôł Eùgeniuszã.

Redakcjô trzëmiesãcznika przëjimnãła téż rozsądzenié Radzëznë, jakô w 2015 
r. zdecydowała, że nôzwëska ôrtu pòl. Heyke, pò kaszëbskù mùsz je zapisac jakno 
Heyka, a w zjinaczënie Heyczi, Heyce itd. Na skùtk tegò donëchczasny Stanisłôw 
Janke òstôł Stanisławã Janką.

4 Por. G. J. Schramke, W òdpòwiescë na… òdpòwiésc, „Stegna” nr 13 (3/2009), s. 18–20.
5 Przër. np. É. Bréza, Wëbróné problemë kaszëbsczégò pisënku ë mòrfòlogie, Biuletin Radzëznë 

Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2007, s. 49–58, R. Wòszôk-Slëwa,  Ò jãzëkòwi normie nié blós w pòlsczim 
jãzëku, Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2007, s.59–63.
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Wôrt pòdsztrichnąc, że ùprocëmnienié redakcje do RKJ òd samégò zôczątkù bëło 
baro pòzytiwné. Jakò dokôz mòże pòdac słowa prowadzącégò redaktora ze wstãpù 
do nr 4/2007:

Ju òd rokù dzejô Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka, to je karno lëdzy, jaczé mô 
starã ò normalizacjã naji mòwë. Jich robòta je òsoblëwie wôżnô dlô szkólnëch, 
ale téż tëch wszëtczich, co zajimają sã kaszëbską lëteraturą. Kòżdi, chto twòrzi 
wiérztë, prozã czë dokazë na binã żdaje na brzôd robòtë Radzëznë – słowôrz 
i wskôzë pisënkù, dzãka chtërnym skùńczą sã bezùstôwné wątplëwòtë: jak 
to napisac?6

W tim samim numrze òstała òpùblikòwónô kôrbiónka z Witołdã Bòbrowsczim, 
tejczasnym przédnikã Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëkã7, chtëren szpòrtowno rzekł, 
że nôwiãkszim dobëcym tegò młodégò wnenczas cała bëło to, że pò rokù biôtczi ze 
standarizacją kaszëbiznë nicht z nôleżników ni mô pòwôżnëch òbrażeniów. Dodôł 
téż, że wielné sztridë w Radzëznie są skùtkã tegò, że kaszëbsczim jãzëkã zajimają sã 
w ni przede wszëtczim lëdze z sercã na rãce – pisarze i pòecë.

Tegò serca je nierôz tëli, że drãgò je sã jima dogadac. Do te, jak wiémë, 
kaszëbizna na pôłnim i nordze je jinszô. Drãgò je tej zrobic tak, żebë wszëtcë 
bëlë szczestlëwi8.

I jesz jeden cytat W. Bòbrowsczégò, chtëren rok pò pòwstanim Radzëznë béł 
wiôldżim òptimistą:

Chcemë, żebë pòwstałë słowarze kaszëbsczégò jãzëka: etimòlogiczny, fra-
zeòlogiczny, òrtograficzny. I z tegò, co je widzec, nie mdzemë mùszelë długò 
żdac, jaż ùzdrzimë te słowarze w ksãgarniach9.

Na témã normalizacje i standarizacje pisôł w „Stegnie” m.jin. Róman Drzéżdżón, 
chtëren dôwô bôczenié, że przez normalizowanié jãzëka dónégò aùtora czãsto tracy 
sã cos wôrtnégò, m.jin. gwarowé znanczi i apartnoscë. I dodôwô, że nôbarżi tikô to 
sã pòezje, gdze drãgò je przerobic òsoblëwie fleksyjné kùnôszczi. Apartnym jiwrã je 
ùdzysdniowienié dokazów kaszëbsczi klasyczi. Jakò przëmiôr stolemnégò wëzwaniô 
pòdôwô Drzéżdżón dokôz Hieronima Derdowsczégò Ò Panu Czôrlińsczim co do 
Pùcka pò sécë jachôł. 

6 D. Majkòwsczi, Od redakcji, „Stegna” nr 6 (4/2007), s. 3.
7 D. Majkòwsczi, Kôrbiónka z Witołdã Bòbrowsczim, przédnikã Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, 

„Stegna” nr 6 (4/2007), s. 4–5.
8 Tamże.
9 Tamże.



122   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2016

Tekstë na témat kaszëbsczégò jãzëka 

Dosc czãsto w „Stegnie” pòjôwiają sã artikle abò kôrbiónczi, w jaczich piszący i jich 
rozmòwnicë wëpòwiôdają swòje ùdbë na témat kaszëbsczégò jãzëka. Jakò pierszi na 
starnach trzëmiesãcznika zajimnął sã tą sprawą pisôrz, pòéta, ùtwórca dokazów na 
binã i tłómôcz Stanisłôw Janka. Dôł òn bôczenié òsoblëwie na wòlnotã pòjedincznëch 
aùtorów w wëbiéranim ôrtu kaszëbsczégò jãzëka, jaczim chcą sã pòsłëgòwac.

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 (....)10.

Na starnach „Stegnë” to prawie Stanisłôw Janka nôwicy pisôł na témat kaszë-
biznë. W 2008 rokù pòdczorchiwôł, że ni miałobë sã przërëchlëwac procesu twòrze-
niô lëteracczégò jãzëka11. Ta wòlnota piszącégò do wëbòru swòji òdmianë kaszëbiznë 
nie tikô równak wedle niegò pisënkù. Ten – jak pisze Janka – mùszôłbë bëc równy 
dlô wszëtczich12. 

Aùtor Łiskawicë gôdôł téż ò swòjich zastrzegach w òdniesenim do przedstôwianiô 
w znormalizowónym pisënkù dokazów klasyków.

Derdowsczi przekôzóny w tim pisënkù znormalizowónym, to je czësto jinszi 
Derdowsczi niż ten, chtërnégò më czëtómë w òriginale. To nie jidze ò to, że 
tam ni ma tëch znaków diakriticznëch nad tima lëterkama, bò òn nie ùżiwôł 
tegò, ale téż ta całô jegò fleksjô, te kùnôszczi są czësto jiné niż dzysôdnia to 
zamieniają redaktorzë13.

Dlô S. Janczi sprawa wëbòru nôbarżi pasowny dlô ùtwórcë òdmianë kaszëbiznë 
bëła (i je) wôżnô, bò òb czas swòjégò żëcô pòznôł i ùżiwôł rozmajité ôrtë kaszëbsczé-
gò jãzëka. Ùrodzył sã wej w Kòscérznie, a pierszé lata jegò żëcégò bëłë zrzeszoné 
z Lëpùszã, gdze pòznôwôł pôłniową kaszëbiznã. Prôwdac sóm pò kaszëbskù nie 
gôdôł, ale czuł ten dialekt òd swòjich starszich, jich drëchów, mieszkańców wsë, 
chtërny przëchòdzëlë do krawiecczi warkòwni jegò tatka. Pò latach przëznôł, że miôł 
nawetka jiwer z pòprawnym gôdanim pò pòlskù.

10 A. Cupa, D. Majkòwsczi, Kôrbiónka ze Stanisławã Janke, „Stegna” nr 1 (1/2006), s. 6–9. Przër. 
téż D. Majkowski, Ocena sytuacji literatury kaszubskiej na łamach „Stegny”, [w:] Biuletyn Rady Języka 
Kaszubskiego, Gdańsk 2015. 

11 Jakô je ta kaszëbizna? Gôdka ze Stanisławã Janke, „Stegna” nr 9 (3/2008), s. 2.
12 A. Cupa, D. Majkòwsczi, Kôrbiónka…
13 A. Cupa, D. Majkòwsczi, Kôrbiónka…
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I më jakò dzecë gôdelë jistną pòlaszëzną przemikłą kaszëbsczima słowama 
i tak samò gramaticzną kònsztrukcją, na przikłôd „ja był”, „ja pojechał”. Jô 
pamiãtóm, że dopiérze w dozdrzeniałim wiekù jô òdkrił, że słowa „ugardlić”, 
to je ùdëszëc, w całoscë ni ma w słowarzu pòlsczégò jãzëka. Mòji bracynowie 
do dzysô gôdają taką pòlaszëzną14. 

Timczasã w „Stegnie” ni ma widzec lëpùsczi kaszëbiznë. Òd cziledzesąt lat lëterat 
z Lëpùsza mieszkô w Wejrowie, ale i ten ôrt kaszëbiznë nie pòjôwiô sã w jegò ùtwór-
stwie. Ùsôdzô òn prosto w lëteracczim jãzëkù – chcemë dodac, że bëlno wëùczo-
nym, czegò pòcwierdzenim je chòcle roman Łiskawica czë òsoblëwie przełożënk na 
kaszëbsczi jãzëk Pana Tadeusza.

W tekstach namienionëch kaszëbiznie wiele je narzékaniô na jegò słabą zna-
jomòsc westrzód piszącëch, òsoblëwie tëch młodëch.

W tekstach pòeticczich młodëch aùtorów jidze zaùważëc słąbą znajomòsc 
domôcy słowiznë i składni, a òsoblëwie môłi kòntakt z żëwą mòwą, czegò 
rezultatã je wëszukónô, słownikòwô kaszëbizna w wierszach15.

Aùtorce tëch słów – Ludmile Gòłąbk przëgôdiwelë (kònkretno Grégór Schram-
ka), że za baro pòlaszi i ùżiwô taczich słów, jak: „chaos”, „ùswiadomic”, „dobitny”, 
„przestrzeń”, „wërôz”, „badôcz”, „ewidentny”, „gùstowac” abò wërażeniów: „zdrzec 
przez prizmat”, „nostalgiczné przëwiązanié”16. Ò sztridze, jaczi cygnął sã na starnach 
trzëmiesãcznika midzë L. Gòłąbk a G. Schramką bëło ju pisóné w Biuletinie RKJ 
z 2015 r.17, tej tuwò nie mdzemë ti sprawë rozwijac.

Jinszi z młodëch aùtorów – Sławòmir Fòrmella – kritikòwôł jãzëk spiéwów karna 
Bubliczki na przikładze Nie bãdã sã żenił.

Cëż taczégò mòżemë tam ùczëc? Przede wszëtczim to, że „nie będę się że-
nił”. Zarô pò tim pòlsczim dzélëkù czëjemë kaszëbsczé „jaż po Wiôldżinoce”. 
Dejade żebë zachòwac „równowôgã” midzë jãzëkã kaszëbsczim a pòlsczim, 
zarô pò tim mómë: „Wezmę sobie dziewczę, co ma modre ocze”. Wedle mòji 
dbë leno slédnô lëtra „psëje” to pò prôwdze pòlsczé zdanié (...) A gdze je 
tuwò kaszëbienié, chtërno je doch jedną z nôwôżniészich znanków kaszëbsczi 
mòwë?18

14 Droga z rodnégò gniôzda. Ze Stanisławã Janką gôdô Macéj Tamkùn, [w:] S. Janke, M. Tamkun, 
Szescdzesątka, Bolszewo 2016, s. 49–91.

15 L. Gòłąbk, Co sztôłtëje òbrôz współczasny pòezji kaszëbsczi?, „Stegna” nr 11 (1/2009), s. 19–23.
16 G. J. Schramke, W òdpòwiescë na… òdpòwiésc, „Stegna” nr 13 (3/2009), s. 18–20.
17 Przër. D. Majkòwsczi, Otaksowanié stojiznë kaszëbsczi lëteraturë na stronach „Stegnë”,  

[w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2015, s. 179–185.
18 S. Fòrmella, Czë „się” i „dziewczę” to kaszëbsczé słowa?, „Stegna” nr 17 (3/2010), s. 15.
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Na témat kaszëbiznë wëpòwiôdôł sã w „Stegnie” téż Pioter Dzekanowsczi, wedle 
jaczégò piszący pò kaszëbskù mô swòjã apartnosc, swòjã gwôsną standarizacjã19. Mô 
òn skritikòwóné tak pòlaszenié, jak i germanizowanié. Pòdczorchiwô, że ni miałobë 
sã „czapac” kaszëbsczégò jãzëka tim, co nie je brëkòwné, to je nowima słowama abò 
cëzyma słowama, bëz wëraznégò mùszu.

Czekawé rozmiszlania na témat kaszëbsczégò jãzëka ùżiwónégò przez rozmaji- 
tëch Kaszëbów, òsoblëwie Zrzeszińców, na zôczątkù 90. lat cygnie w „Stegnie” 
Eùgeniusz Gòłąbk. Jón Trepczik, chtërnégò słowiznã Gòłąbk wëzwëskiwôł chòcle 
w tłómaczenim Nowégò Testamentu na kaszëbsczi jãzëk, pisôł wedle niegò za baro 
sztëczno, Aleksãder Labùda pisôł letkò jakno Gùczów Mack, ale zaòstałé tekstë bëłë 
fùl nowëch słowów – pòdczorchiwô Gòłąbk.

Jakò slédny – jak donądka – pisôł (a pò prôwdze gôdôł jakno rozmòwnik w kôr-
biónce) w „Stegnie” ò kaszëbiznie Jerzi Hòppe, rëmsczi szkólny, pisôrz i gazétnik.  
W jegò słowach je m.jin. kritika Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, z jaczi niechtërnyma 
ùchwôlënkama sã nie zgôdzô (m.jin. tikô to sã niejednëch zapisënków ò labializacje). 
Wchôdô téż w pòlemikã ze sp. prof. Jerzim Trédrã na témat pisënkù „pò prôwdze” 
(jaczé J. Hòppe pisze razã), a przede wszëtczim z przédnym redaktorã „Pomeranie” 
i prowadzącym „Stegnã” Dariuszã Majkòwsczim:

Wasta redaktór pisze np. bez w znaczenim przez. Przez gãbã mie téż nie prze-
chòdzy sztôłcëc. Zdôwô mie sã, że to wszëtkò je gwarowé – ni mòże bëc 
ksztôłcëc le sztôłcëc, nié gdze le dze, nié ideja le deja. Zdrzã na to kriticzno20.

J. Hòppe kriticzno zdrzi téż na znankòwnikòwą zjinaczënã jistników, np. żëcégò 
a nié żëcô. Nie widzy mù sã téż ùżiwanié ë jakno wiążënë.

Pòdrechòwanié

Pòdrechòwùjącë mòżemë dozdrzec, że kaszëbizna w „Stegnie” je w wërazny wik-
szoscë zestandarizowónô i znormalizowónô. Baro drãgò je nalezc w tekstach tu 
pùblikòwónëch znanczi pasowné dlô równo jaczi kaszëbsczi gwarë. Nie felëje w tim 
trzëmiesãcznikù artiklów i kôrbiónków, w jaczich prakticë kaszëbsczégò jãzëka – pi-
sarze, pòécë, tłómacze wëpòwiôdają sã na témat kaszëbiznë, pòkazywają fele i bédëją 
pòzmianë.

Wôrt téż pòdsztrichnąc, że „Stegna”, jakô je rówieniczką Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka, òd samégò zôczątkù bëła ji przëstojniczką w normalizowanim i standarizowa-
nim kaszëbsczégò jãzëka. Tak pò prôwdze wszëtczé ùchwôlënczi RKJ natëchstopach 

19 D. Majkòwsczi, Dalek òd „achów” i „òchów”, „Stegna” nr 35 (1/2015)
20 D. Majkòwsczi, Lëteratura mô dawac nôdzejã, „Stegna” nr 38 (4/2015).
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bëłë w tim pismionie przëjimóné, co gwës miało cësk na jich rozkòscérzanié westrzód 
szkólnëch, kaszëbskòjãzëkòwëch gazétników i ùtwórców, chtërny są wielnym karnã 
westrzód czëtińców tegò lëteracczégò dodôwkù do „Pomeranie”.
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Hanna Makurat

Gramaticzi kaszëbsczégò jãzëka  
– przërównawczô analiza

Donëchczas napisónëch òstało czile gramatików kaszëbiznë, równak nie òstała jesz 
wëdónô normatiwnô gramatika kaszëbsczégò jãzëka. Aùtorã pierszich kaszëbsczich 
gramaticznëch òbrobieniów béł Florión Cenôwa, chtëren w miemiecczim jãzëkù, 
jaczi tedë béł ùrzãdowim jãzëkã, napisôł robòtã zatitlowóną Kurze Betrachtungen 
über die kaßubische Sprache, als Entwurf zur Grammatik, chtërna òstała przërëchto-
wónô do drëkù w 1998 r. przez Aleksãdra Duliczenkã i Wernera Lehfeldta1. Zato 
w 1879 rokù òstała òpùblikòwónô téż miemieckòjãzëcznô gramatika negò samégò 
aùtora pòd titlã Zarés do Grammatikj Kaŝébsko-Słovjinskè Mòvé2. Jak bëlno zmerkôł 
Jerzi Tréder, òbadwa ne òbrobienia są òpisënkã gramaticzi domôcy gwarë aùtora 
z òkòlô Sławòszëna3. 

Pòsobnym aùtorã, chtëren przërëchtowôł gramatikã kaszëbiznë, béł Aleksãder 
Majkòwsczi. Napisôł òn robòtã zatitlowóną Gramatyka kaszubska4, chtërna nachô- 
dô sã w rękopisu, z datą 1937 rok, w zbiérach Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pis- 
mieniznë i Mùzyczi w Wejrowie. Téż w zbiérach wejrowsczégò mùzeùm trzëmóny 
je maszinopis ny prôcë przëszëkòwóny w 1960 rokù przez Feliksa Marszôłkòwsczé-
gò. Gramatika Majkòwsczégò wedle ùdbë ùsôdzcë miała bëc normatiwnô, a ùsta-
loné przez aùtora reglë òstałë zwënégòwóné prakticzno w jegò dokazach. Gwôsną 
gramatikã zatitlowóną Podręczna gramatyka kaszubska5 napisôł téż Aleksãder 
Labùda w òsmëdzesątëch latach XX stalata. Òbrobienié Labùdë je wëłożënkã gra-
maticznëch reglów stosowónëch przez aùtora w gwôsnëch lëteracczich tekstach, 
a dzélowò nawlékô òno téż do lingwisticznëch pòzdrzatków jinëch zrzeszińców. 
Maszinopis ny robòtë nachôdô sã w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë 
i Mùzyczi w Wejrowie.

1 F. Ceynowa, Kurze Betrachtungen über die kaßubische Sprache, als Entwurf zur Grammatik, 
eingeleitet und kommentiert von A. Duličenko & Lehfeldt, Göttingen 1998.

2 F. Ceynowa, Zarés do Grammatikj Kaŝébsko-Słovjinskè Mòvé, Poznań 1879.
3 J. Tréder, Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiznie, Gduńsk 2014, s. 90.
4 A. Majkowski, Gramatyka kaszubska, MPiMKP, rps: R 696. A. Majkowski, Gramatyka kaszubska, 

przygotował F.Marszałkowski, 18 IV 1960, MPiMKP, rps: R-697
5 Aleksander Labuda, Podręczna gramatyka kaszubska, rok 1978, MPiMKP, rps: R-4784.
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Wôżną prôcą midzë gramatikama kaszëbiznë je wëdónô w zesziwkach przez 
Zôpadnosłowiańsczi Institut w Pòznaniu w latach 1927–1937 Gramatyka pomorska6 
Friedricha Lorentza, jaczi drëdżé fòtoòffsetowé trzëtomòwé wëdanié ùkôzało sã we 
Wrocławiu w latach 1958–1962. Lorentz pisôł tã robòtã pò miemieckù, zato z mie-
miecczégò rãkòpisu dokôz nen przedolmacził Mikòłôj Rudnicczi. Òd prof. Alfreda 
Majewicza wiém, że nié wszëtczé rãkòpismienné zesziwczi òstałë ùretóné; slédny 
zesziwk, tikający sã syntaksë, òstôł znikwiony abò wëwiozłi przez Miemców, dlôte 
téż dzél tikający sã negò partu mòwnoznajemnotë w pùblikacji je niedokùńczony. 
Niekòmpletny rãkòpis Gramatyki pomorskiej przechòwiwóny je w Mùzeùm Kaszëb-
skò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie. Mòżlëwé je téż, że Rudnicczi, 
dolmaczącë tekst Lorentza na pòlaszëznã, dokònywôł gwôsnëch zmianów i mòdifika-
cjów zamkłoscë. Gramatyka pomorska ni mô normatiwny przirodë, ale wjimno òpi-
sywô gramaticzné systemë wëapartnionëch przez Lorentza 76 kaszëbsczich gwarów. 
Robòta ta je wôżnô dlô historicznëch badérowaniów kaszëbiznë, bò pòkazywô stój 
jãzëka z pierszi pòłowë XX stalata. Lorentz napisôł téż krótszą pòpùlarnonôùkòwą 
gramatikã, chtërna wedle jegò ùdbë miała miec normatiwny charakter, a zatitlo-
wónô bëła Kaschubische Grammatik7; òstała òna wëdónô we Gduńskù w 1919 rokù. 
Pòwstała òna na prosbã młodokaszëbów i stała sã mòdłã dlô Majkòwsczégò òb czas 
ùsôdzaniô jegò gwôsny gramaticzi8. Gramaticznym òbrobienim òpisëjącym stój gwa-
rowi kaszëbiznë je Gramatyka kaszubska. Zarys popularny9 Édwarda Brézë i Jerzégò 
Trédra òpùblikòwónô w 1981 rokù. Tréder òprôcowôł w ti ksążce dzéle tikającé sã 
fòneticzi i syntaksë, Bréza zato òmówił kaszëbską mòrfòlogiã. Slédną robòtą, ò jaczi 
jô bë chcała napisac, je Gramatika kaszëbsczégò jãzëka10 mòjégò aùtorstwa, napisónô 
pò kaszëbskù. Òstónie òna wëdrëkòwónô w 2016 rokù przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé 
Zrzeszenié. Jinak jak rëchlészé prôcë to gramaticzné òbrobienié mô charakter (we 
wiôldżim dzélu – dop. red.) normatiwny i òpisywô gramaticzny system lëteracczégò 
kaszëbsczégò jãzëka. Pòniżi przedstawiã charakteristikã nôwôżniészich gramatików.

Niemieckòjãzëcznô ksążka Floriana Cenôwë zatitlowónô Zarés do Grammatikj 
Kaŝébsko-Słovjinskè Mòvé nie je òpisënkã całégò gramaticznégò systemù, ale òbjimô 
òna blós fònetikã i zjinakã. Robòta zaczinô sã òd òbgôdaniô kaszëbsczich zwãków. 
Aùtor przë apartnëch kaszëbsczich samòzwãkach i spółzwãkach pòdôwô jich mie-
miecczé fòneticzné równoznaczënë i kaszëbskòjãzëczné słowa, w jaczich pòkazy-
wają sã òmôwióné zwãczi. Przë òpisënkù fleksji Cenôwa pòsłëgiwô sã gramaticzną 
terminologią w łacëznie i miemczëznie, ale pòdôwô téż kaszëbsczé równoznaczënë 
zwënégòwónëch lingwisticznëch pòchwôtów, np. znankòwniczi òkresloné òstôwają 

6 F. Lorentz, Gramatyka pomorska, t. I-III, wyd. I, Poznań 1927-1937, wyd. II, fotooffsetowe, 
Wrocław 1958–1962.

7 F. Lorentz, Kaschubische Grammatik, Danzig 1919.
8 J. Tréder, dz. cyt., s. 97–98.
9 E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1981.
10 H. Makurat, Gramatika kaszëbsczégò jãzëka, robòta nieòpùblikòwónô.
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pòzwama: Eigenschaftswörter, przemȷotnjkj, nomina adjectiva; kawelkòwé wiel-
niczi – die Bruchzahlen, léчbnjkj wułąmkovè, numeralia partitiva; czasniczi – die 
Zeitwörter, чasnjkj, verba. Aùtor pòdôwô sfòrmùłowóné pò miemieckù definicje 
gramaticznëch terminów z zasygù zjinaczi i doparłãcziwô tôfle òdmianë słowów: 
jistników, znankòwników, zamionów, wielników i czasników w ternym, przińdnym, 
ùszłim i zaùszłim czasu. Cenôwa wëapartniwô òsóbné fòrmë dlô dëbeltny lëczbë, co 
je ùdokaznienim tegò, że w XIX stalatim bëła òna na Kaszëbach ùżiwónô ze znaczën-
kã dëbeltnoscë. Aùtor òmôwióny gramaticzi òpisywô téż nieòdmieniwné partë mòwë: 
partikle, przëczasniczi, wiążënë, krzikniczi, pòdôwô jich definicje pò miemieckù 
i przedstôwiô wielné przëmiôrë. Do gramaticzi doparłãczoné są krótczé òpòwiescë, 
mającé bëc przëkładama tekstowëch ùżëców òmôwiónëch w robòce zagadnieniów, 
i fragment napisóny przez Cenôwã dwùgôdczi Rozmòva Pòláha s Kasébą. Na kùńcu 
ksążczi wëjasnioné téż òstałë ùżëté w robòce skrócënczi.

Gramatyka kaszubska Aleksãdra Majkòwsczégò pisónô bëła w pòlsczim jãzëkù. 
Mô òna prezentowac znormalizowóną kaszëbiznã – tã, chtërna òstała wprowadzonô 
w pòwiescë Żëcé i przigòdë Remùsa. Majkòwsczi dërżéniowò nie ùrôbiôł kaszëb-
sczich gramaticznëch terminów, nie ùżiwôł téż pòchwôtów wëprôcowónëch przez 
Floriana Cenôwã, ale zwënégòwôł łacyńską terminologiã, np. futurum, genus fe-
minium, verbum abò pòlską. Maszinopis gramaticzi przërëchtowóny przez Feliksa 
Marszôłkòwsczégò òstôł rozszerzony w ùprocëmnienim do rãkòpisu. Na zôczątkù 
dodóné òstałë dwa tekstë redaktora – Marszôłkòwsczégò – tikającé sã kaszëbsczé-
gò pisënkù stosowónégò przez Majkòwsczégò, a téż jãzëka pòwiescë ò Remùsu. 
Przedrëkòwóny je téż lëst Aleksãdra Majkòwsczégò tikający sã òrtografnëch reglów 
w kaszëbiznie i tekst tegòż aùtora òmôwiający historiã kaszëbsczégò pisënkù. Samò 
gramaticzné òbrobienié pióra Majkòwsczégò òbjimô leno problemë fòneticzi (òb-
gôdóny razã z prawidłama pisënkù) i fleksji. Aùtor przë apartnëch lëtrach alfabetu 
dolmaczi jich wëmòwã. Òmôwiô téż kaszëbsczé diakriticzné znaczi i regle jich ùżëcô 
w kaszëbiznie. Mionowô zjinaka òpisónô òstała przez Majkòwsczégò pòprzez przed-
stawienié paradigmatów òdmianë wëbrónëch jistników, znankòwników, zamionów, 
wielników. Przë leżnoscë wëjasnianiô fleksyjnëch prawidłów aùtor pòdôwô téż regle 
akcentowaniô słowów i dôwô bôczënk na zwãkòwé wëmianë pòkazywającé sã òb 
czas òdmianë. Majkòwsczi pòdôwô téż prawidła stãpniowaniô znankòwników i przë-
czasników, a téż spòsób ùsôdzaniô adwerbiów òd znankòwników w kaszëbiznie.  
W zasygù mionowi zjinaczi aùtor prezentëje kùnôszczi czasników w ternym, ùszł-
im, przińdnym czasu i w rozkazëjącym nôdżibie, a téż pòdôwô przëkładë òdmianë 
wëbrónëch czasników. Gramatikã Majkòwsczégò kùńczi krótczi tekst na témã tegò, 
że pisënk ni mùszi bëc zgódny z wëmòwą, ale nôwôżniészé je to, cobë òddôwôł òn 
mëslã. Òkróm tegò doparłãczony je fragment tekstu Derdowsczégò, a w maszinopisu 
są téż fragmentë pòwiescë Żëcé i przigòdë Remùsa.

Friedrich Lorentz béł mòwnoùczałim, slawistą, kaszëbòlogã, a napisónô przez 
niegò Gramatyka pomorska mô nôùkòwi charakter. W pierszim tomie pòkazywô 
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sã òbjimny wstãp, w jaczim aùtor przedstôwiô òglowé zagadnienia tikającé sã pò- 
mòrsczégò jãzëka. Mô òn starã wëznaczëc grańce pòmòrsczi jãzëkòwi òbéńdë, 
dôwającë bôczënk na to, że zasyg pòjãcô pòmòrsczi jãzëk je szerszi nigle zasyg 
rzeczeniô kaszëbsczi jãzëk. W ùjimniãcym Lorentza kaszëbizna bëła jedną z gwarów 
pòmòrszczëznë. Aùtor cwierdzy, że historii jãzëka nie dô sã òpisac w rozapartnie-
nim òd dzejów lëdu pòsłëgiwającégò sã nym jãzëkã, dlôte prezentëje òn przezérk 
nôwôżniészich wëdarzeniów na pòmòrsczi jãzëkòwi òbéńdze. Pòstãpno w Gramatyce 
pomorskiej òstała dokònónô klasyfikacjô pòmòrsczich gwarów, chtërnëch Lorentz 
wëapartniwô jaż 76. W dalszim dzélu badéra dôwô bôczënk na kòntaktë i cësczi na 
pòmòrsczé gwarë pòlaszëznë i miemczëznë. Pòstãpno òpisywô òn pòmòrszczëznã 
jakno lëteracczi jãzëk i òbgôdiwô zdrzódła, w jaczich pòjawił sã kaszëbsczi materiał 
jãzëkòwi, a téż gramaticzi i słowarze kaszëbiznë. Na kùńcu wstãpnëch rozwôżaniów 
nalazłë sã regle transkrypcji zwënégòwóné przez Lorentza w ksążce. W pierszim to-
mie òkróm wprowadzeniô òmówioné òstałë fòneticzné zagadnienia z zasygù pòmòr-
sczi wòkalëznë. Aùtor òpisywô stój terôczasnégò kaszëbsczégò samòzwãkòwégò 
systemù, òdwòłującë sã do zmianów dokònywającëch sã w wòkalëznie òd prasło-
wiańsczich czasów. W Gramatyce pomorskiej òbgôdóné òstałë problemë pòmòrsczé-
gò iloczasu, dyspalatalizacji przédnëch samòzwãków, rozwiju karnów tort, tolt, tert, 
telt, rozwiju sonantów w pòmòrszczëznie, wòkalizacji jerów w pòmòrsczich gwarach, 
artikùlacji gãbnëch i nosowëch samòzwãków w apartnëch gwarach pòmòrsczégò 
jãzëka. W dalszim dzélu pierszégò tomù Lorentz òmôwiô przesëniãca w òbrëmim 
samòzwãkòwégò systemù, hewòtno kòntrakcje samòzwãków, wstawné samòzwãczi, 
wòkaliczné wëmianë. Drëdżi tom Gramatyki pomorskiej òbjimô fòneticzné zagadnie-
nia z zasygù spółzwãkòwégò systemù i słowòbùdowiznowé problemë pòmòrsczégò 
jãzëka. Kònsonatëzna – szlachòwno jak wòkalëzna – òpisónô je na diachrónnym 
spòdlim. Nôprzód aùtor przedstôwiô prasłowiańsczi samòzwãkòwi system i fòneticz-
né procesë, chtërne dokònałë sã w cządze przed ùsztôłtowanim sã pòmòrszczëznë. 
Dali pòsobicą, nawlékającë do historicznégò kòntekstu, òmôwiô òn rozwij pòmòr-
sczich spółzwãków w apartnëch gwarach.

Òsoblëwi bôczënk Lorentz dôwô na mitczé lëpné spółzwãczi, rozwij przédno- 
jãzëkòwò-zãbòwëch, zmianë w artikùlacji spółzwãkù ń, afrikatizacjã tilnojãzëkòwëch, 
bëlôczenié, spółzwãkòwé wëmianë, asymilacje, disymilacje. Òkróm tegò w drëdżim 
tomie badéra òmôwiô problemë akcentuacji pòmòrsczich zwãków. W drëdżim dzélu 
ùmôlowónym w nym tomie wjimno òpisóné òstałë zagadnienia z zasygù słowòbùdo-
wiznë. Aùtor wëapartniwô tuwò mionową słowòbùdowiznã, zamionową słowòbùdo-
wiznã, werbalną słowòbùdowiznã i słowòbùdowiznã przëczasników. Òmôwiô bezsu-
fiksalné fòrmacje, deriwatë sufiksalné z wëmienienim apartnëch sufiksów i deriwatë 
prefiksalné, a téż zesadzenia. Lorentz òbgôdiwô téż spòdlowé słowòbùdowiznowé 
kategórie w òbrëmim pòmòrsczi słowòbùdowiznë. Zato trzecy tom Gramatyki po-
morskiej òbjimô fleksjã i syntaksã. Òdmianã jistnika i czasnika aùtor przedstôwiô, 
nawlékającë do dôwnëch prasłowiańsczich pòdzélów na deklinacje i kòniugacje. 
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Òmôwiającë jistnik, Lorentz pòkazywô, jaczi béł rozwij pierwòsznëch prasłowiań-
sczich kùnôszków w òsóbnëch pòmòrsczich gwarach. W òbrëmim znankòwnika 
przedstawioné òstałë pòòstałoscë w pòmòrsczich gwarach dôwny prosti (jistnikòwi) 
òdmianë znankòwnika i rozmajité gwarowé kùnôszczi, wëchôdającé z prasłowiańsczi 
zesadzony (zamionowi) òdmianë. W zasygù òdmianë zamiona pòdóné są tipiczné dlô 
rozmajitëch pòmòrsczich dialektów fòrmë jistnikòwëch i znankòwnikòwëch zamio-
nów. Òsóbno òmówioné òstałë przédné, rzãdowé, zbiérné i kawelkòwé wielniczi. 
W òbrëmim werbalny fleksji wjimno przedstawiony òstôł rozwij w pòmòrsczich 
gwarach czasników przënôlégającëch do apartnëch kòniugacjów i kòniugacjowëch 
klasów. Òmówioné òstałë rozmajité gramaticzné kategórie: czas, nôdżib, ùstôw, òsób-
né rozdzéle są téż pòswiãconé wëstąpiwającym w pòmòrszczëznie mionoczasnikóm. 
Nieòdmieniwné partë mòwë òbgôdóné òstałë w dzélu pòswiãconym syntakticznym 
zagadnienióm. Syntaksa przedstawionô òstała skrótowò i nié dosc wjimno, co wë-
nikô z zadżiniãcô dzélu rãkòpisu pòswiãconégò syntakticznym zagadnienióm. Na 
zôczątkù zaprezentowóné òstałë fùnkcje słowów w zdanim, òdmieniwnëch i nieòd-
mieniwnëch. W dalszim dzélu òmówioné òstałë ôrtë prostëch zdaniów i partów zda-
niô, a téż niechtërne ôrtë zesadzonëch zdaniów, aùtor dôwô téż bôczënk na wiążënë 
i wskôzywôczë wespòlëznë. Ksążkã kùńczi pòsłowina i indeks słowów a fòrmów 
ùżëtëch w robòce, doparłãczonô je téż mapa pòmòrsczich gwarów.

Podręczna gramatyka kaszubska Aleksãdra Labùdë òstała napisónô w pòlsczim 
jãzëkù i òbjimô òna fòneticzné, słowòbùdowiznowé, zjinakòwé i syntakticzné zagad-
nienia. Aùtor pòsłëgiwô sã pòlską terminologią i pò pòlskù fòrmùłuje definicje gra-
maticznëch pòchwatów. W przedmòwie aùtor wëmieniwô donëchczasné gramaticzi 
kaszëbiznë, dali òbgadiwô òn pòchôdanié kaszëbsczi mòwë, genezã pòzwë Kaszëbë, 
grańce kaszëbsczi jãzëkòwi òbéńdë, stój terôczasny kaszëbiznë, cësk cëzëch jãzëków 
na kaszëbską mòwã a znaczenié Kaszëbów i jich jãzëka dlô Pòlsczi. W zasygù fò-
neticzi aùtor òmôwiô artikùlacjã apartnëch zwãków w kaszëbiznie, problem iloczasu 
w kaszëbsczim jãzëkù, wëstãpiwanié diftongów, akcentuacjã; dokònywô klasyfikacji 
spółzwãków, òkróm tegò òpisywô historiczné procesë fòneticzné, chtërne dokònałë 
sã w kaszëbiznie: lechicczi przezwãk, zanikniãcé rësznégò e. Òmówienié kaszëbsczi 
słowòbùdowiznë w gramatice Labùdë zajimô nômni placu, aùtor wëmieniwô charak-
teristiczné dlô kaszëbsczi mòwë słowòbùdowiznowé fòrmantë i pòdôwô przëmiôrë 
jich ùżëcô. Òsoblëwi bôczënk dôwô òn na ùrôbianié w kaszëbsczim jãzëkù zdrob-
niałëch i zgrëbiałëch fòrmów, òbgôdô téż zesadzenia i zroscënë. W òbrëmim sło-
wòbùdowiznë aùtor przëwòłiwô brëkòwóné w kaszëbiznie skrótowce. Òmôwiającë 
partë mòwë, Labùda pòdôwô jich definicje a dokònywô wjimnëch klasyfikacjów. 
Òpisënk òbjimô nié leno òdmieniwné partë mòwë, ale téż nieòdmieniwné: przë-
czasnik, przëmiono, wiąznik, partiklã, krziknik. W dalszim dzélu aùtor gramaticzi 
pòdôwô prawidła òdmieniwaniô słowów w kaszëbiznie i przedstôwiô mòdła dekli-
nacji i kòniugacji. Zagadnienia są prezentowóné z wielnyma przëmiôrama. Pòstãpno 
Labùda òpisywô fùnkcje partów mòwë w zdanim i przëpasowùje je przënôléżnym 
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partóm zdaniô, pòdôwającë przë tim bòkadny egzemplifikacyjny materiał. W zasygù 
syntaksë òpisóné są pòjedinczné zdania, równowôżniczi zdaniów a rozmajité ôrtë 
zdaniów wespółrzãdno i pòdrzãdno zesadzonëch. Na kùńcu robòtë ùmôlowóny je 
słowôrzk barżi drãdżich słowów ùżëtëch w gramatice jakno przëmiôrë. 

Wôżną robòtą je téż pòpùlarnonôùkòwô Gramatyka kaszubska. Zarys popularny 
aùtorstwa Édwarda Brézë i Jerzégò Trédra. Ksążka ta òstała napisónô pò pòlskù i je 
gramaticznym òbrobienim gwarowi kaszëbiznë, jakô òpisywónô je nié jakno apartny 
jãzëk, ale jakno dialekt pòlsczégò jãzëka. Niechtërny cwierdzą, że ùjimanié kaszëb-
sczi mòwë jakno dialektu pòlaszëznë przez Brézã a Trédra wënikô z pòliticznëch 
przëczënów i diskriminacji w cządze kòmùniznë mniészëznowëch jãzëków, równak 
prof. Jerzi Tréder colemało w priwatnëch kôrbiónkach pòdsztrëchiwôł, że kaszë-
bizna czedës jawerno bëła dialektã pòlsczégò jãzëka, ale ewòluòwała, rozwinãła 
sã i w pózdzészim czasu zwëskała status apartnégò jãzëka. Gramatyka kaszubska. 
Zarys popularny przez niejedné òsobë bëła ùznôwónô za normatiwną temù, że 
wëeliminowóné òstałë z ni gwësné mni pòwszechné na kaszëbsczi òbéńdze gwa-
rowé jãzëkòwé znanczi. Na przëmiôr w zasygù zjinaczi zaprezentowóné òstałë nié 
wszëtczé wariantë kùnôszków z rozmajitëch gwarów, ale leno wëbróné z nich. We 
wstãpnëch rozdzélach aùtorowie òbgôdiwają grańce kaszëbsczégò dialektu, jegò 
bënowé rozjinaczenié i ùprocëmnienié do jinëch dialektów pòlaszëznë. Fòneticzné 
problemë przedstawioné òstałë z òdwòłanim sã do historicznégò kòntekstu. Òpisóné 
òstałë wôżniészé prozodiczné zjawiszcza: intonacjô, iloczas i akcent, dali pòsobicą 
zaprezentowóné òstałë nôwôżniészé znanczi kaszëbsczi historiczny fòneticzi: rozwij 
sonantów, rozwij karnów tort, tert, tolt, telt, rëszné e, lechicczi przezwãk, palata-
lizacje i dispalatalizacje, afrikatizacjô, zastãpczé wzdłużenié i jiné zmianë. Wiele 
placu aùtorowie pòswiãcywają wòkalëznie i òbgôdaniu samòzwãków w kaszëbinie, 
zaprezentowóné téż òstałë samòzwãkòwé i spółzwãkòwé alternacje a zjinaczi w spół-
zwãkòwëch karnach. Pòsobny rozdzél tikô sã mòrfòlogii. Słowòbùdowizna òpisónô 
je pòprzez wskôzanié tipicznëch dlô kaszëbiznë fòrmantów i deriwatów, w jaczich 
òstałë òne ùżëté. Wjimno òstała òbgôdónô przede wszëtczim słowòbùdowizna jist-
nika, ale aùtorowie nie òminãlë słowòbùdowiznë znankòwnika, czasnika, wielnika, 
zamiona i przëczasnika. Zaprezentowóné téż òstało ùprocëmnienié òglowòpòlsczi 
słowòbùdowiznë do kaszëbsczi. Òkróm tegò Bréza i Tréder dôwają bôczënk na geò-
grafné rozjinaczenié kaszëbsczich fòrmacjów. W zasygù zjinaczi òpisónô òstała de-
klinacjô jistników, cwiardo- i mitkòtémòwëch znankòwników, zamionów ôrtowëch, 
wskôzywającëch, pëtownëch, nôwrotnëch i ùòglôwiającëch, a téż wielników. Wjimno 
òstałë òmówioné wielniczi główné, pòrządkòwé, zbiérné, wieleraczé, pòdzélowé, 
ùłómkòwé a wielnikòwé zamiona. W òbrëmim kòniugacji zaprezentowóné òstałë 
fòrmë ternégò, ùszłégò, zaùszłégò i przińdnégò czasu, rozkazëjącégò i zastrzégòwégò 
nôdżibù, nasebnégò ùstawù. Òpisóné òstałë téż niepersonowé fòrmë i mionocza-
sniczi. Òkróm tegò w òbrëmim zjinaczi pòkazywają sã ùwôdżi ò nieòdmieniwnëch 
partach mòwë: przëczasnikach, przëmionach, wiążënach, krziknikach i partiklach. 
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Syntaksa òmówionô òstała przede wszëtczim przez wskôzanié nëch syntakticznëch 
znanków kaszëbiznë, chtërne nie są przënôleżné pòlaszëznie. Aùtorowie òbgôdëją 
ôrtë wëpòwiedzeniów w kaszëbsczich gwarach i dôwają bôczënk na rozjinaczenia 
midzë kaszëbską a òglowòpòlską syntaksą. Òpisywają òni tipiczné dlô kaszëbiznë 
wiązniczi i wskôzywôcze wespòlëznë a téż pòrządk słowów w zdanim, òkróm tegò 
prezentëją pòkazywającé sã w kaszëbsczich gwarach syntakticzné kalczi z miemiec-
czégò jãzëka.

Slédną robòtą, jaką tuwò przedstawiã, mdze Gramatika kaszëbsczégò jãzëka 
mòjégò aùtorstwa. Je to òbrobienié w całoscë napisóné pò kaszëbskù, ksążka nie 
òstała jesz òpùblikòwónô, ale òstónie wëdónô przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze-
szenié w 2016 rokù. Przëmiôrë pòkazywającé sã w robòce pòchôdają ze Słownika 
gwar kaszubskich na tle kultury ludowej Bernata Zëchtë, z Gramatyki pomorskiej 
Friedricha Lorentza, z Atlasu językowego kaszubszczyzny, ze Słownika polsko-kaszub-
skiego Jana Trepczika i Wielkiego słownika polsko-kaszubskiego Eùgeniusza Gòłąbka  
a z Kaszëbsczégò słowarza normatiwnégò tegò aùtora. Je to gramatika (w wiôldżim 
dzélu – dop. red.) normatiwnô, chtërna przedstôwiô stój terôczasny lëteracczi kaszë-
biznë. W zasygù fòneticzi òpisóné òstałë spòdlowé pòchwôtë, zaprezentowóny òstôł 
fòneticzny alfabet kaszëbiznë, òmówiony òstôł terôczasny wòkaliczny a kònsonan-
ticzny system z pòdzélama samòzwãków i spółzwãków a òpisënkã wëmòwë apart- 
nëch fònemów w standardowim kaszëbsczim jãzëkù. W dalszim dzélu òbgôdóné 
òstałë fòneticzné procesë, chtërne zaszłë w kaszëbsczich gwarach w cygù stalatów, 
a téż cësk nëch przejinaków na terôczasną lëteracką kaszëbiznã. Na kùńcu rozdzélu 
pòswiãconégò fònetice przedstawionô òstała terôczasnô norma tikającô sã akcen-
tuacji w kaszëbsczim jãzëkù. W òbrobienim przedstawioné òstałë leno te fleksyjné 
fòrmë, chtërne mieszczą sã w òbrëmim standardowi kaszëbiznë. Òpisóné òstałë spòdlowé 
zjinakòwé pòchwôtë, pòtemù zaprezentowóné òstałë òdmieniwné i nieòdmieniwné 
partë mòwë. W òbrëmim zjinaczi nôprzód òmówiony òstôł czasnik, przënôleżné 
kaszëbiznie kòniugacje i fleksyjné kategórie przëpisóné do negò partu mòwë.  
W dalszim dzélu przedstawiony òstôł jistnik, jegò definicjô, klasyfikacje a òdmiana. 
Pòstãpno òpisónô òstała deklinacjô i stãpniowanié znankòwnika. Dokònónô téż òstała 
klasyfikacjô zamionów a wielników i òbgôdónô jich òdmiana. W ksążce ny je téż 
dosc wjimny òpisënk nieòdmieniwnëch partów mòwë razã z pòdanim jich wielnëch 
przëmiôrów. Słowòbùdowiznowi rozdzél je nôszerszim donëchczasnym òbgôdanim 
negò dzélu kaszëbsczi gramaticzi. Zaprezentowóné òstałë fòrmacje jistnikòwé, znan-
kòwnikòwé, czasnikòwé i przëczasnikòwé. Wëapartnioné òstałë fòrmantë: sufiksë, 
prefiksë, interfiksë, a téż słowòbùdowiznowé kategòrie. Òsoblëwi bôczënk òstôł téż 
dóny na rozmajitégò ôrtu deminutiwné fòrmë, chtërne są baro czãsté w kaszëbiz-
nie. W zasygù syntaksë téż òstałë òpisóné spòdlowé pòchwatë, pòstãpno òmówioné 
òstałë apartné partë zdaniô razã z przëmiôrama. W dalszim dzélu òpisóné òstałë 
syntakticzné zrzeszënczi: zgòdë, rządu a przënôleżnotë. Òkróm tegò zaprezentowóné 
òstałë rozmajité ôrtë zdaniów wespółrzãdno, pòdrzãdno i wielerazowò zesadzonëch 
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z wielnyma przëmiôrama. Apartno òmówiony òstôł mionoczasnikòwi równowôżnik 
zdaniô a szëk słowów w zdanim w kaszëbiznie. Na kùńcu robòtë ùmôlowónô òstała 
bibliografiô, w jaczi wëkôzóné są donëchczasné gramaticzné òprôcowania i jiné ar-
tikle a mònografie, chtërne bëłë pòmòcné w przërëchtowanim ksążczi.

W pòdrëchòwanim nót je scwierdzëc, że próbë gramaticznégò òpisënkù kaszë-
biznë pòkazywałë sã òd XIX stalatégò. Pierszé gramaticzi kaszëbiznë nie òbjimałë 
równak wszëtczich gramaticznëch dzélów, ale òmôwiałë przede wszëtczim zjinakã 
i wëbróné fòneticzné zagadnienia. Taczi sztôłt miôł napisóny pò miemieckù Zarés do 
Grammatikj Kaŝébsko-Słovjinskè Mòvé Floriana Cenôwë a pòlskòjãzëcznô Grama-
tyka kaszubska Aleksãdra Majkòwsczégò. Òbie prôce mają òpisëwac jãzëk, jaczi béł 
ùznôwóny przez aùtorów za normatiwny, równak w wiôldżim stãpniu béł òn zanôléż-
ny òd domôcy gôdczi aùtorów. Gramatyka pomorska Friedricha Lorentza wedle ùdbë 
ùsôdzcë nie je robòtą òpisywającą normã kaszëbiznë, ale je gramaticznym òbro-
bienim kaszëbsczich gwarów. Równak je to robòta wôżnô, kò je òna materiałowim 
zdrzódłã pòsobnëch gramatików, a równoczasno je to pierszô gramatika òbjimającô 
tak fònetikã, fleksjã, słowòbùdowiznã, jak i syntaksã. Gramatika Aleksãdra Labùdë 
téż òbjimô wszëtczé dzéle mòwnoznajemnotë i je òna òpisënkã normë stosowóny 
przez aùtora w gwôsnëch tekstach. Zato Gramatyka kaszubska. Zarys popularny je 
terôczasno nôbarżi znónym òbrobienim gramaticzi kaszëbiznë. W prôce ti niejedne 
mni pòwszechné gwarowé fòrmë òstałë wëeliminowóné, ni mòże równak rzec, że 
mô òna normatiwny charakter. Pòwôżnym przëczinkã do jidzeniô w stronã normë 
kaszëbiznë je nieòpùblikòwónô jesz Gramatika kaszëbsczégò jãzëka, w jaczi dërżé-
niowò ni ma dialektalnëch wariantów, a przedstawioné są leno fòrmé mieszczącé sã 
w òbrëmim standardowégò kaszëbsczégò jãzëka; je to téż jedurnô kaszëbskô grama-
tika napisónô pò kaszëbskù.



Janusz Mamelsczi

Jãzëk kaszëbsczi w szkòle  
– dobëca, zagrôżbë i przegróné

Jãzëk kaszëbsczi je ju w szkòłach na Kaszëbach 25 lat. Mòże nawetka scwierdzëc, 
że òn je stałim elementã szkòłowi jistnotë. Co sã krëje za tą szkòłową jistnotą 
kaszëbsczégò jãzëka? Z jegò wprowadzenim do szkòłów kaszëbsczé strzodowiszcza 
parłãczëłë wiôldżé nôdzeje, niejedny nawetka gôdelë, że òd tegò zanôlégô przetrwa-
nié kaszëbsczégò jãzëka1. Jak baro ta nôdzeja sã spełniwô? Je mòżlëwé, że cos ji stoji 
na drodze? Co mùszi ùznac w tim témace za przegróną?

1. Dobëca

Mało chto wié, że jãzëk kaszëbsczi ju béł w szkòłach w XIX wiekù. W latach 1819– 
–1837 dialekt kaszëbsczi, jak wnenczas na niegò gôdelë, razã z jãzëkã miemiecczim, 
a w placu jãzëka pòlsczégò, zalécóny béł w prësczich szkòłach na Kaszëbach2.

W Pòlsce bédënk wprowadzeniô jãzëka kaszëbsczégò do edukacje przëszedł dosc 
pózno, bò dopiérkù pò rokù 1989, to je pò przëwrócenim w naszim kraju demòkracje. 
Wëszedł òn ze strzodowiszcza Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Ta ùdba bëła 
przëjimónô rozmajice, òd wiôldżi redotë jaż pò wiôldżé pòwątpiéwanié i przecywia-
nié. Nôwôżniészim argùmentã procëmników bëła môłô przëdatnosc ùżëtkòwô jãzëka 
kaszëbsczégò. Kaszëbi, jakno nôród baro prakticzny, tłómaczëlë, że w żëcym barżi 
pòtrzébny je jãzëk anielsczi3.

a. Głodnica
Pierszé kaszëbsczé szkòłë pòwstałë dzãka dzejaniémù miescowémù. Òd 1 séwni-
ka 1991 rokù rëszëłë narôz Szkòła Spòdlecznô na Głodnicë w gminie Lëniô, a téż 
Liceùm Òglowòsztôłcącé w Brusach w chònicczim krézu. Szkòłë òstałë òdemkłé, 
chòcô stón prawny nie béł jesz do kùńca klarowny. Szkòła Spòdlecznô na Głodnicë 

1 Pòr. Cezary Obracht-Prondzyński, Kaszubi dzisiaj, Gdańsk 2007, s. 19.
2 Pòr. Renata Mistarz, Dokonania i wyzwania edukacji kaszubskiej [w:] „Edukacja Pomorska” nr 

64/65 (15/16) – maj-sierpień 2014 r., s. 4.
3 Tamże, s. 5.
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òsta stwòrzonô dzãka ùdbie Witolda Bòbrowsczégò, tejczasnégò Przédnika Radzëznë 
Gminë Lëniô4. Nowô władza gminë, jakno pierszô na Kaszëbach, òficjalno bëła 
ùchwôla, że mieszkańce gminë są pòspólnotą, jakô mô starã ò kùlturową apartnotã 
Kaszëb, a w całoscë ò swój apartny jãzëk, co téż òstało zapisóné w pierszim para-
grafie statutu gminë. W zrobionëch w 1990 rokù w Miłoszewie badaniach próbnëch 
starszi 139 dzecy – na 146 ùczniów, jaczi chòdzëlë do tamtejszi szkòłë – wërazëlë 
chãc na òbjãcé swòjich dzecy nôùką jãzëka kaszëbsczégò. Żëcznota starszich zaskò-
cza nawetka òrganizatorów badaniô i nakłónia Radzëznã Gminë Lëniô do wëstąpieniô 
do kùratorium z wnioskã ò òbjãcé ùczniów spòdlëcznëch szkòłów w gminie nôùką 
jãzëka kaszëbsczégò, wedle wòle starszich. Skùtkã tegò òsta òdemkłô jedna szkòła 
z jãzëkã kaszëbsczim, prawie ta na Głodnicë5.

b. Brusë 
Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé Liceùm w Brusach pòwstało dzãka bédënkòwi Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, a téż rësznémù wespółdzejaniu kùratoriów òswiatë 
wòjewództwa gduńsczégò i bëdgòsczégò6. W gòdnikù 1989 r. zjazd KPZ, na wniosk 
Kadzmiérza Kossak-Główczewsczégò, pòdjimnął ùchwôlënk ò stwòrzenim liceùm. 
W rokù 1991 nôùkã kaszëbsczégò zaczãło 60 ùczniów7.

c. Stón prawny
Do rokù 1992 aktualné bëło Zarządzenié nr 67 Minystra Edukacje z 21 gòdnika 
1988 r. w sprawie òrganizowaniô nôùczi jãzëka òjczëstégò dlô dzecy i młodzëznë 
nôrodnoscë niepòlsczi w szkòłach spòdlecznëch i liceach òglowòsztôłcącëch (Dz. 
Ùrz. MEN Nr 11, pòz. 69). Òstało òno zastąpioné rozpòrządzenim MEN z dnia 24 
strëmiannika 1992 r. w sprawie òrganizacje sztôłceniô ùmòżlëwiającégò pòdtrzimanié 
pòczëcô nôrodny juwernotë etniczny i jãzëkòwi ùczniów słëchającëch do nôrodnëch 
mniészëznów (Dz. Ù. Nr 34, pòz. 150), òbòwiązëjącym do rokù 19998. Kò òd 2005 
rokù jãzëk kaszëbsczi mô prawny status – jãzëka regionalnégò. Na tim spòdlim òd-
biwô sã jegò naùczanié w szkòłach wszelejaczich zortów i przedszkòlach.

Ò tim, jak do te doszło, mòżna bë bëło napisac ksążkã. Na gwës më to zawdzãczi-
wómë ùdałémù dzejaniémù, chwatkòscë i diplomaticznémù talentowi wiele Kaszëbów.

d. Lëczba ùczniów
Òd czasu wprowadzeniô kaszëbsczégò do szkòłów lëczba ùczniów, jaczi chòdzą na ùczbë 
jãzëka kaszëbsczégò, je z rokù na rok wiãkszô. Pòkazëje to hewò ta tôblëca i zestôwk:

4 Pòr. Tamże.
5 Danuta Pioch, Ùczba kaszëbsczégò – bòkadosc spòsobów i sparłãczoné z tim jiwrë, [w:] Biuletin 

Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2008, s. 116.
6 Pòr. Renata Mistarz, Dokonania i wyzwania edukacji kaszubskiej, dz. cyt., s.  5.
7 Pòr. Danuta Pioch, Ùczba kaszëbsczégò…, dz. cyt., s. 123.
8 Pòr. Renata Mistarz, Dokonania i wyzwania edukacji kaszubskiej,  dz. cyt., s.  5.
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Lata Razã SP Gimnazjum Wëżigimnazjalné

2003/2004 4744 3928 544 272

2012/2013 15242 12498 2286 457

2013/2014 17145 13373 2572 514

2014/2015 17585 14110 2733 742

2015/2016 19085 15511 2653 937

e. Materiałë – ùczbòwniczi
Jak zaczinało sã naùczanié jãzëka kaszëbsczégò w szkòłach, nie bëło ani programów 
naùczaniô ani ùczbòwników. Mùszelë je twòrzëc szkólny, co dopiérkù zbiérelë do-
swiôdczenia.

Milowim krokã ùłatwiającym nôùkã czëtaniô i pisaniô pò kaszëbskù bëło wpro-
wadzenié, pò wiele latach spiérków, ùjednoliconégò pisënkù dnia 13 maja 1996 rokù 
na zeńdzenim Karna ds. Òswiatë9.

Minysterstwò Nôrodny Edukacje dopùscëło do ùżëtkù szkòłowégò pierszé pro-
gramë naùczaniô jãzëka kaszëbsczégò i regionalny historie w 1996 r. Jich aùtorama 
bëlë Jaromira Labùdda, Tadeùsz Lipsczi i Elżbiéta Brzéskô. Òb czas robòtë nad refòrmą 
edukacje wprowadzoną w 1999 rokù pòwstałë, dzãka dzejaniémù szkólnëch z Karna ds. 
Òswiatë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô: spòdlé programòwé jãzëka mniészëznë 

9 Pòr.  Danuta Pioch, Ùczba kaszëbsczégò…,  dz. cyt., s. 122.
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nôrodny i karna etnicznégò, standardë wëmôganiów i syllabùs z jãzëka kaszëbsczégò 
Matura 2003. Ùczbòwniczi do naùczaniô jãzëka kaszëbsczégò pòwstôwałë z wiôlgą 
ùcemiãgą. Ùsôdzelë je ùczący szkólny: Danuta Pioch, Witold Bòbrowsczi (razã z Ka-
tarzëną Kwiatkòwską), Jaromira Labùdda, Teresa Czerwińskô, Aleksandra Pająk i Lu- 
cyna Sorn, Felicja Baska-Bòrzëszkòwskô i Wòjcech Mëszk, a téż jãzëkòznajôrze 
z Gduńsczégò Ùniwersytetu: Mark Cybùlsczi i Róża Wòsôk-Slëwa10.

Ùczbòwników i jinëch materiałów do naùczaniô jãzëka kaszëbsczégò z rokù na 
rok je corôz wiãcy. Rok 2015 przëniósł nama pôrã nowëch:

E. Prëczkòwskô, J. Héwelt, W jantarowi krôjnie Dzél I. 
Pająk, L. Sorn, Z kaszëbsczim w szkòle część 3, Książka pomocnicza do nauki języka 

kaszubskiego w klasie V.
M. Kargul, K. Korda, Kaszuby przez wieki. Poradnik dla nauczycieli.

Czekawim i wôrtnym zapamiãtaniô je téż ùczbòwnik do chemii, pierszi całi napi-
sóny pò kaszëbskù ùczbòwnik do naùczaniô przedmiotu jinégò jak jãzëk kaszëbsczi: 
Jerzi Nacel, Chemiô òglowô i òrganicznô! 

f. Sztôłcenié szkólnëch
Wprowadzenié nowégò przedmiotu do szkòłów wiedno parłãczi sã z przërëchtowa-
nim szkólnëch do jegò naùczaniô. Pòczątczi nie bëłë letczé.

Òd rokù akademicczégò 1982/83 dzejało Pòdiplomòwé Studium Wiédzë ò Pò- 
mòrzim Ùniwersytetu Gduńsczégò, bëłë téż prowadzoné kùrsë jãzëka kaszëbsczégò 
dlô szkólnëch, przërëchtowóné przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, a téż Stu-
dium Edukacje Regionalny i Alternatiwny ÙG (Institut Pedagògiczi).

W rokù 1991 òdbéł sã pierszi kùrs j. kaszëbsczégò dlô szkólnëch, òbjimający 
procesë jãzëkòwé w kaszëbiznie, problemë gramaticzné, a téż nôùkã pisaniô pò 
kaszëbskù, zrëchtowóny w Chmielnie. Pòstãpné szkòlenia òdbiwałë sã w Kartuzach 
(1992) i w Serakòjcach (1998/99).

Pò nim Institut Pedagògiczi ÙG pòwòłôł Studium Edukacje Regionalny i Alter-
natiwny (I edicjô rësza w 1995 rokù). Pòd kùńc lat 80-tëch Institut Filologie Pòlsczi 
pòwòłôł téż lektorat jãzëka kaszëbsczégò. W rokù akademicczim 1993/1994 òsta 
ùstanowionô specjalizacja kaszëbòlogicznô òd III rokù studiów, równak nié za wiele 
nalazła zainteresowónëch.

W rokù szkòłowim 2001/2002 rëszëło pierszé Studium Kwalifikacyjné Przedmio-
towò-Metodiczné Naùczaniô Jãzëka Kaszëbsczégò na ÙG, przëznającé ùprawnienia 
do naùczaniô jãzëka kaszëbsczégò. Studium to skùńczëło 41 szkólnëch, jaczi òstelë 
wëbróny z karna 120 starającëch sã ò przëjãcé. Dotëchczas òdbëłë sã ju trzë edicje 
i kaszëbskô spòlëzna żdaje na pòstãpné. 

10 Pòr. Renata Mistarz, Dokonania i wyzwania edukacji kaszubskiej…, dz. cyt., s. 7.
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Kaszëbskô spòlëzna żdała téż baro długò na kaszëbistikã – òsóbny abò prowa-
dzony dwùturowò z jinym czerënkã spòsób sztôłceniô szkólnëch. Z niemałą biédą 
rësził òn w 2014 rokù na Ùniwersytece Gduńsczim i dërchã zmôgô sã z za môłą 
lëczbą chãtnëch. 

Òfertã sztôłceniô szkólnëch jãzëka kaszëbsczégò pòszerza Pòmòrskô Akademiô 
w Słëpskù. Tam téż òdbiwają sã Studia Pòdiplomòwé Kwalifikacyjné Metodiczno-
-Kùlturoznawczé Naùczaniô Jãzëka Kaszëbsczégò11. 

Kòl rokù 1987 pòwstało „Drëszstwò Szkólnëch”, jaczé prowadzëło wzajemną 
wëmianã mëslë pedagògiczny i metodów naùczaniô.

Szkólnëch wspiérô téż aktiwno Stowôra Szkólnëch Jãzëka Kaszëbsczégò „Remù-
sowi Drëszë”. Jegò przënôleżnicë przërëchtowelë wiele materiałów dlô szkólnëch, 
rëchtëją téż cykliczné imprezë, jak chòcbë Marsz z Faną abò Kaszëbsczé Diktando.

g. Skùtczi naùczaniô
Do dobëców jô bë wrechòwôł też skùtczi naùczaniô jãzëka kaszëbsczégò w szkòłach. 
Dzãka kaszëbsczémù w szkòłach corôz wiãcy lëdzy gôdô, czëtô i pisze pò kaszëbskù. 
Corôz wiãcy lëdzy robi w mediach, w radiu, w pismieniznie, corôz wiãcy ùtwórców 
i dzejarzów kùlturë to lëdze, co kaszëbsczégò naùczëlë sã w szkòłach. Rówizna naù-
czaniô je na tëli wësokô, że òd pôranôsce lat mògą òdbëwac sã Kaszëbsczé Diktanda, 
na jaczé przëjéżdżają setczi ùczãstników. 

To przede wszëtczim szkólny kaszëbsczégò rëchtëją dzesątczi rozmajitëch ka- 
szëbsczich imprezów: kònkùrsów, przezérków, festiwalów, wanogów, marszów, ré- 
zów, itd. Czasã szkòłë barżi przëbôcziwają kaszëbsczi dodóm kùlturë jak szkòłã.

2. Zagrôżbë

Pòd pòjãcym zagrôżbë jô rozmiejã wszëtczé zjawiszcza negatiwné, jaczé mają ùjemny 
cësk na proces naùczaniô jãzëka kaszëbsczégò w szkòłach i òbniżiwają jegò skùtczi.

a. Wiele, leno za mało
Jak je pòkôzóné wëżi, lëczba dzecy, co sã ùczą jãzëka kaszëbsczégò je corôz wiãkszô 
i z tegò trzeba sã ceszëc. Leno jak sã temù przëzdrzimë z drëdżi stronë, tej zarô je wi-
dzec, że ta lëczba nie dochôdô nawetka do 10% ùczniów wòjewództwa pòmòrsczégò. Z 
jedny stronë mómë szkòłë, gdze kaszëbsczégò ùczi sã 100% ùczniów, a z drëdżi stronë 
je wiele szkòłów na Kaszëbach, gdze kaszëbsczégò nie ùczi sã wcale.

Co je czekawé, czãsto procëmnicë naùczaniô jãzëka kaszëbsczégò to mieszkańcë 
nôbarżi „kaszëbsczich” gminów Pòmòrzégò, tzw. Kaszëbsczi Szwajcarii. Mieszkańcë 
„òbrzeżów” Kaszëb wëkazywają wielekrotno wiãkszé zrozmienié dlô nôùczi jãzëka 
kaszëbsczégò.

11 Pòr. Renata Mistarz, Dokonania i wyzwania edukacji kaszubskiej…, dz. cyt., s. 7–8.
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Tak samò badania jak i szkòłowô jawernosc pòkazywają, że nôbarżi òdemkłi na 
nôùkã jãzëka są ùczniowie. Wiele mni (nawetka dwa razë) zapôlińców naùczaniô 
kaszëbsczégò je westrzód starszich. Czãsto ùczeń bë chcôł sã zapisac na kaszëbsczi, 
leno na to sã nie gòdzą jegò starszi. Nôbarżi niechãtny naùczaniô kaszëbsczégò są 
jesz wiedno szkólny, a téż szkólny Kaszëbi12. 

b. Szkólny
Jak ju bëło rzekłé, dzysdnia nie felëje mòżlëwòtów sztôłceniô szkólnëch jãzëka 
kaszëbsczégò. Nie je kłopòtã felënk òfertów sztôłceniô. Je za to kłopòt z chãtnyma 
do skòrzëstaniô z tëch òfertów.

Minãłë ju czasë, czedë szkólny ùcził sã jãzëka kaszëbsczégò razã ze swòjima 
ùczniama. Nie wëpôdô téż, żebë jãzëka kaszëbsczégò ùcził szkólny leno temù, że 
òn mòże gadac pò kaszëbskù, a prawie felëje jemù gòdzënów do fùl etatu. Mùszi 
miec nôdzejã, że tak cos ju sã nie zdôrzô i że przed ùczniama stôwają leno szkólny 
profesjonalno przërëchtowóny.

Równak wiôldżi dzél szkólnëch jãzëka kaszëbsczégò ni mô skùńczonëch stu-
diów w tim czerënkù i robi leno na spòdlim egzaminu i zaswiôdczeniô z KPZ. Jak 
rzekł Łukôsz Grzãdzëcczi, „wiele razy w taczich leżnoscach dochôdô do kłopòtu. 
Czë pùscëc taczégò szkólnégò, jaczi mô to w sercu i wëniósł z dodomù, leno ni 
mô całégò instrumentarium nôùkòwégò, czë wcale nie dac jemù taczégò zaswôd-
czeniô ò znajomòscë kaszëbsczégò i w jaczis miescowòscë nie bãdze tej nôùczi 
tegò jãzëka”13. 

c. Mòdła naùczaniô
Minysterstwò Nôrodny Edukacje przëjimô, że jãzëczi mniészëznë karnów etnicznëch 
są jãzëkama òjczëstima i sã słëchô jich ùczëc taczim spòsobã, jak Pòlôchów jãzëka 
pòlsczégò.

Nié spòsób nie dostrzec, że z tegò bierze są pôrã kłopòtów. Pò pierszé corôz 
wiãcy dzecy, czasã nawetka wszëtczé w klase, nie wënôszô z dodomù znajomòscë 
jãzëka kaszëbsczégò. Pò drëdżé spòsób naùczaniô czãsto je ùprawiony przez to, że 
dzecë są zapisywóné na nen przedmiot dobrowòlno. Tej mòże zaòbserwòwac nômni 
dwa mòdła naùczaniô jãzëka kaszëbsczégò. W tim pierszim szkólny w nieùstãplëwi 
spòsób realizëją spòdlé programòwé flot ùczącë pisaniô, czëtaniô i jinëch biegło-
sców, a téż nieùdżãto wëmôgają jich znajomòscë ù ùczniów. Jiny nie pòniechiwają 
realizacje spòdlégò programòwégò, leno wiãcy czasu pòswiãcywają na „empiriczné” 
zaznajômianié z kaszëbizną, na wanodżi, szpacérë, plestanié. Barżi dbają ò taką fòrmã 

12 Pòr. Renata Mistarz, Dokonania i wyzwania edukacji kaszubskiej [w:] „Edukacja Pomorska” nr 
64/65 (15/16) – maj-sierpień 2014 r., s. 5.

13 http://wyborcza.pl/1,91446,15505103,Rosnie_liczba_dzieci_i_mlodziezy_uczacych_sie_jez_.
html?disableRedirects=true
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ùczbów, jakô sã pòkôże dlô ùczniów czekawszô, nie zniechãcy jich do nôùczi, a mòże 
przëcygnie wiãcy chãtnëch. Òbadwa mòdła sã wëdôwają dobré, chòcô przënôszają 
përznã jiné skùtczi14.

Do tegò dochôdô wiele problemów òrganizacyjnëch, jaczé sã bierzą z kònieczno-
scë łączeniô karnów ùczniów z rozmajitëch klasów, a téż ùczniów baro jinaczącëch 
sã rówizną biegłosców jãzëkòwëch.

d. Finansowanié
W pierszich latach naùczanié jãzëka kaszëbsczégò òdbiwało sã abò za dëtczi gmi-
nów, abò bëło robioné przez szkólnëch spòłeczno, za darmôka. Dopiérkù òd 1995 
rokù zaczãło sã subwencjonowanié naùczaniô jãzëka kaszëbsczégò, do czegò baro 
sã przëczënił direktór szkòłë na Głodnicë.

Dzysdnia przepisë jasno regùlëją tã sprawã i wprowôdzają trzë lëczbòwé prodżi. 
Òglowò subwencja, chòcô rozmajitô, je dosc wësokô. Za to kłopòt je z nieprzekazy-
wanim przez òrganë prowadzącé òtrzimóny òd państwa subwencje szkòłóm, jaczé 
realizëją naùczanié kaszëbsczégò jãzëka. Wiele samòrządów wëzwëskiwô te dëtczi 
na jiné, rozmajité, nawetka pòzaedukacyjné rzeczë. Jawernota wëzdrzi naprôwdã 
lëchò. Wiele òrganów prowadzącëch nie przekazywô nawetka pòłowë subwencje 
do szkòłów. Zazwëczôj ògranicziwają sã òne do òpłaceniô szkólnégò, jaczi ùczi 
jãzëka kaszëbsczég i przëznaniô jaczichs dëtków, przeważnie mniészich jak 100 zł 
na ùcznia, na ùatrakcyjnienié tëch ùczbów, to je na warsztatë, wanodżi abò zeńdzenia 
z lëdowima ùtwórcama.

e. Brak zemkłoscë
Òstatnô niedoskònałosc, jaką nôleżałobë w edukacje kaszëbsczi przemóc, to je brak 
zemkłoscë ùczbòwników, pòmòcniczich materiałów i wszelejaczich jinëch pòmòców 
do naùczaniô kaszëbsczégò jãzëka.

Szkólny cezégò jãzëka, np. anielsczégò, wëbiérô ùczbòwnik jaczis wëdôwiznë 
i mô do ùżëtkù fùl zestôwk materiałów na całi etap edukacyjny, a nawetka na pôrã 
etapów. Taczi zestôwk skłôdô sã z ùczbòwników, zesziwków z cwiczënkama, mate-
riałów metodicznëch i lopù didakticznëch pòmòców: mùltimediów (aùdio i wideò), 
planszów, tôblëców, rozmajitëch kartów, colemało materiałów interaktiwnëch, do-
stãpnëch téż w internece. 

Szkólny jãzëka kaszëbsczégò mòże leno ò tim snic. Ni ma jesz żódnégò cyklu 
ùczbòwników przeznaczonëch do wszëtczich klasów, wzbògaconëch metodiczną 
òbùdową i zestôwkã pòmòców nôùkòwëch. Wiele materiałów je czësto aùtonomicz-
nëch i nie pòrzeszonëch z jinyma. Wiele inicjatiwów mô charakter wëjimkòwi i nie 
łączi sã z jinyma.

14 Pòr.  Danuta Pioch, Ùczba kaszëbsczégò – bòkadosc spòsobów i sparłãczoné z tim jiwrë, [w:] 
Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2008, s. 124.
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3. Przegróné

Czë pò dwadzesce piãc latach naùczaniô jãzëka kaszëbsczégò w szkòłach mòże ju 
wprowadzac pòjãcé tak mòcno òceniającé jak przegrónô? Mie sã zdaje, że w jednym 
przëpôdkù jo.

Jak pamiãtómë, wprowadzenié jãzëka kaszëbsczégò do szkòłów miało bëc anti-
dotum na zdżiniãcé przekazu midzëpòkòleniowégò w rodzënach. Mëszlã, że wszëscë 
sã zgòdzą z twierdzenim, że do tegò skùtkù më nie doszlë i ni ma widzec nôdzeje, 
żebë to sã mògło zmienic.

Nie je tak dlôte, że szkòła nie rozmieje naùczëc jãzëka kaszëbsczégò, abò że robi 
to lëchò. Wiele dzecy nabiwô w szkòle biegłoscë w jãzëkù kaszëbsczim. Kłopòt 
je z tim, że pò ùczbach dzecë i młodzëzna tim jãzëkã sã nie pòsłëgiwô. Kaszëb-
sczi je dlô nich nibë anielsczi, miemiecczi abò francësczi. Szkòłowô młodzëzna nie 
ùżiwô kaszëbsczégò na przerwach, nie ùżiwô gò pò szkòle, doma, w kòntaktach 
z rówienikama, nie ùżiwô gò w nowëch mediach. Szkòłowô młodzëzna wnetka wcale 
nie spòtikô sã z jãzëkã kaszëbsczim pòza szkòłą! Ani w mediach, ani doma, ani na 
pòdwòrzim, ani w ùrzãdze, wnetka nigdze! Tësące dzecy chòdzą na ùczbë jãzëka 
kaszëbsczégò, bò òne sã jima widzą, bò są fejné, bò je przëjemno, bò sã dowiadiwają 
ò cekawëch sprawach, bò ùczą sã gadac jinaczi, bò jeżdżą na wanodżi, na kònkursë, 
bò mògą cos wëgrac, bò jima czas fejn mijô. Równak skùtkã tëch zajãców wnetka 
nigdë nie je ùżiwanié jãzëka kaszëbsczégò na co dzéń.

Ò tim problemie prawie nicht nie gôdô głosno, ni ma widzec analizów i bé- 
dënków jegò rozrzeszeniô. Òdzywają sã cëché głosë, gôdającé ò naùczanim dwa- 
jãzëkòwim, ò òbòwiązkòwim wprowadzenim jãzëka kaszëbsczégò dlô wszëtczich 
ùczniów, ò czãscziszim brëkòwanim kaszëbsczégò w sytuacjach òficjalnëch, itd. 
Dopiérze żóden z tëch bédënków nie je bróny pòd ùwôgã na pòwôżno. Ni ma 
wiedzec, co robic.

Jak pisze dr Nicole Dołowy-Rybińska, jãzëk kaszëbsczi „(...) pòjôwiô sã w żë-
cym pùblicznym baro rzôdkò, colemało ùżiwóny je przez dzejarzów lokalnëch abò 
pòlitików na zeńdzeniach z wëbiércama. Kaszëbsczim do niedôwna nie bëło wcale 
mòżno sã porozmiewac w leżnoscach òficjalnëch”15. 

Czë za taką jawernotã mòżna òbwiniewac szkòłã? Czë to je pò prôwdze prze-
grónô kaszëbsczi edukacje? Móm smiałosc twierdzëc, że nié. Szkòłë wëpełniwają 
swòje zadanié dosc dobrze. Przegrelë ti, co sã spòdzéwelë, że szkòła zastąpi strzo-
dowiszcze rodzynné i przejimnie jegò zadanie, że zapełni lukã w realizacje przeka-
zu midzëpòkòleniowégò. Ti, co mielë nôdzejã, że edukacja w szkòle je w sztãdze 

15 Nicole Dołowy-Rybińska, Odwracanie zmiany językowej na Kaszubach, [w:] „Studia Socjo- 
logiczne” 2010, 3 (198), https://www.academia.edu/4388752/Odwracanie_zmiany_j%C4%99zykowej_
na_Kaszubach
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zascygnąc dżinienié jãzëka kaszëbsczégò w codniowim ùżëtkù. Pòkazywô sã, że 
nié. Szkòłë ùczą jãzëka kaszëbsczégò, kò nie są w sztãdze nakłonic ùczniów do jegò 
pòwszédnégò ùżiwaniô. Wedle mie to wëchôdô pòza mòżlëwòtë szkòłów. Nôdzeja 
na to, że je jinaczi, narobia wiele szkòdë. Starającë sã ò przetrwanié jãzëka kaszëb-
sczégò, Kaszëbi skùpilë sã na edukacje szkòłowi, a zaniedbelë kaszëbsczé rodzynë 
i robòtã nad jich swiądą.

4. Zakùńczenié

Mijô 25 lat kaszëbsczi edukacje w szkòłach. Smiało mòże rzec, że przez ten czas më 
mómë przeszłé długą drogã. Drogã wspaniałégò rozwiju. Pòczątczi nie bëłë letczé. 
Dali kłopòtów nama nie felëje. Kò rozrechùnk tëch lat napełniwô bùchą. Më so delë 
radã z wiele kłopòtama, temù ni mùszi sã za baro kłopòtac tim, czegò sã nie ùdało 
ùdostac.

Równak kònieczno mùszi nalezc spòsób na òżëwienié jãzëka kaszëbsczégò w mò- 
wie codniowi, a òsoblëwie ù młodëch pòkòleniów. To ju równak nie je zadanié leno 
dlô szkòłów.



Eùgeniusz Prëczkòwsczi 

Ks. prał. Frãcëszk Grëcza  
– òjc i promòtor kaszëbsczégò jãzëka  

w lëturgii Kòscoła

Czej sztanëjemë nad znaczënkã katolëcczégò Kòscoła kòle zachòwaniégò jãzëka 
i kùlturë kaszëbsczi w XX i XXI wiekù, tej colemało gôdô sã ò pòstacji sw. Jana 
Pawła II, chtëren – jak jedny ùwôżają – zdzejôł nôwicy dlô ti sprawë1. W pòsobnëch 
pùblikacjach, na spòlëznowëch pòrtalach, dërch je to przëpòminóné. Òstatno, przë 
leżnoscë fejrowaniô 38. roczëznë welacji na kard. Karola Wòjtiłã jakno papieża, 
przëbôcził ò tim znóny pisôrz i redaktor Stanisłôw Janka, hénë tak: Dzewiãc lat pózni 
Jan Paweł II rzekł w Gdini słowa, co nas zadzëwòwałë i zbùdzëłë: „Drodżi bracyni 
i sostrë Kaszëbi! Dozerôjta tëch wôrtnotów i ti spôdkòwiznë, jakô stanowi ò waji 
jawernoce”. To nie je mòżno zrechòwac pòdjimiznów i dzejaniów, co zrodzëłë sã pòd 
wpłëwã tëch słów, w tim nôwôżniészé: dolmaczënk Swiãtëch Pismión na kaszëbsczi 
jãzëk. Nawetka lëdze w naszim strzodowiskù, co do chrzescëjaństwa pòdchôdają z da-
leka, mùszą przëznac, że dzãka Janowi Pawłowi II më szlë do przódkù wiele dali, niżlë 
më so mòglë dézowac2. I chòc słowa S. Janczi, jak grzim w stół zrëszëłë internetowé 
nożëce, to równak prôwda ta òkazywô sã mòcniészô niżlë protestë antiklerikałów. 
Mòże sã docëgac, że pòczim kaszëbizna mdze egzystowa w pùbliczny rëmie, to téż 
prôwda ò ji promòtorach mdze dërch żëwô. 

Słowa Òjca Swiãtégò przëniosłë dzyrskòsc dzejarzóm, dałë natchnienié pisarzóm 
i ùrëszniłë robòtã dolmaczów3. Wnetka sã pòjawiłë dolmaczënczi Biblii na kaszëbsczi 
jãzëk, wëdóny òstôł mòdlëtewnik, sã ùkôzałë spiéwniczi i jinszé drëczi. W no dzeło 
wprowôdzaniô kaszëbiznë do lëturgii Kòscoła sã włączëłë dzesątczi spòlëznowëch 

1 Òb. np. wëpòwiésc prof. Brunona Sënôka, wnenczasnégò przédnika KPZ, w filmie dokùmentalnym 
„Kaszubi u Ojca Świętego”, real. E. Prëczkòwsczi, Banino 2004. Téż: E. Prëczkòwsczi, Bòże pòmagôj. 
Jan Paweł II do Kaszubów, Banino – Pelplin 2005, s. 118 i 125.

2 https://www.facebook.com/profile.php?id=100000665020571&fref=ts
3 I w Gdini, i we Gduńskù Òjc Swiãti dostôł dôrënczi òd Kaszëbów. We Gduńskù dôwôł gò Mariusz 

Szmëdka. Nôpierwi szedł òn do ks. Grëczë, chtëren mù przëkôzôł gadac do Òjca Swiãtégò pò kaszëbskù, 
a w dôrënkù dac figùrkã Matczi Bòsczi Swiónowsczi. M. Szmëdka rzekł m.jin.: Ùlubiałi Òjcze Swiãti! 
Młodzëzna kaszëbskô skłôdô Wóm w darënkù figùrënkã Matczi Bòsczi Swiónowsczi – kaszëbsczi 
Madonnë, naj kaszëbsczi królewiónczi, żebë Was chrónia i bronia swòją mòdlëtwą ù Bòga [...]. Òjc Swiãti 
na to òdrzekł: Sianowo – piękne sanktuarium. Òb.: E. Prëczkòwsczi, Bòże pòmagôj...
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dzejarzów, òsoblëwie sparłãczonëch z Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim. Zaczãłë 
bëc òdprôwióné msze z kaszëbską lëturgią słowa. Wnetka téż w jednëch placach 
stałë sã òne cykliczné, na ògle comiesãczné. Pierszim taczim môlã béł kòscół Matczi 
Bòsczi Różańcowi (tzw. òkrąglak) na gduńsczim Przëmòrzim. Doszło do te za sprawą 
wnenczasnégò wikarégò ks. Bògùsława Głodowsczégò w rokù 1987, jesz nié pół rokù 
pò bëcym Òjca Swiãtégò w Gdini. W nôlepiszim czasu (lata 2003–2008) ne cykliczné 
msze bëłë wnet w trzëdzesce parafiach na Kaszëbach4. W òstatnëch latach ta lëczba 
jidze w dół. Je merkac wërazny regres w ti rëmie. 

Równak nim doszło do wërzekniãcô nëch papiesczich słów na Skwerze Kòscusz- 
czi, ju nômni òd cziledzesąt lat bëłë dzejania kòle wprowadzeniô kaszëbiznë do 
lëturgii. Wëdarzenim, co bëło wãdżelnym kamã w ti sprawie, bëła kòrunacjô Matczi 
Bòsczi Swiónowsczi na Królewą Kaszëb w Swiónowie. W 2016 r. më fejrowelë złoti 
jubileùsz negò wëdarzeniô. Persónalno nôwikszé zasłëdżi na tim pòlu sã przënôlégô 
dac niezłomnémù kaszëbsczémù kapłanowi, ks. prał. Frãcëszkòwi Grëczë. Je òn téż 
aùtorã pierszi kòscelny piesni „Swiónowskô Panienka”5 i pierszim kapłanã, chtëren 
òdprawił mszã z lëturgią słowa w kaszëbsczim jãzëkù6. Jakô bëła tej stegna negò 
zasłużonégò ksãdza, żebë na wiedno sã zapisac w dzejach kaszëbsczi rësznotë?

Frãcëszk Grëcza sã ùrodzył 19 lëstopadnika 1911 r. w Pòmieczińsczi Hëce jakno 
dwanôsté dzeckò w familii. Òstôł òchrzcony w Swiónowie, 26 lëstopadnika 1911 r.  
Czwòro dzecy ùmarło jesz przed jegò ùrodzenim. Rósł tej jakno ósmi westrzód dze-
wiãc rodzeństwa7: – Nas bëło dzewiãc knôpa i jedno dzéwczã. Tej wa mòżeta wiedzec, 
co to bëła za familiô. A nasz tata, ten béł baro machtny w gòspòdarzenim – wspòminôł 
w telewizyjnym programie8. Òjc przińdnégò ksãdza, Jan, sã ùrodzył w 1869 rokù 
w Sëtnie w żukòwsczi parafii. Béł tam rëbôkã, zôs w Pòmieczińsczi Hëce zajimôł sã 
midzë jinszima hańdlã9. W 1903 rokù ks. Francyszk Òkòniewsczi, tej swiónowsczi 
probòszcz, òdnotowôł, że je z warkù karczmarzã10. Dosc chùtkò dorobił sã na tëli, 
że béł w sztãdze kùpic karczmã w Gòwidlënie, gdze Grëczowie wëcygnãlë w 1912 
rokù11.

4 Òb.: m.jin.: Kaszubszczyzna z Kościele [w:] Biuletyn Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Biuletyn 
Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2012, s. 247–253.

5 Nen sztëczk pòwstôł zarô pò wòjnie, a mòże nawetka przed wòjną. Kąsk starszô je piesniô 
Aleksandra Labùdë „Òjcze nasz“ z mùzyką Jana Trepczika, òb.: J. Trepczyk, Kaszëbskji pjesnjôk, Rogoźno 
1935, s. 24. Je to równak sztëczk ò charakterze religijnym, a nié czësto kòscelnô piesniô. 

6 E. Szczesôk, Ze strychu do pałacu, „Dziennik Bałtycki”, 24.10.2014. Téż: Pro memoria. Józef 
Ceynowa (1905–1991), zebrôł i òbrobił J.  Bòrzëszkòwsczi, Gduńsk 2005, s. 55, gdze w lësce napisónym 
w rujanie 1983 r. do pisarza Józefa Cenôwë pòeta Alojzy Nôdżel òdnotowôł: Ks. Grëcza odprawił mszã 
po kaszëbskù.  pòczątkach lëturgii w kaszëbsczim jãzëkù zdrzë téż: E. Prëczkòwsczi, Kaszubski Kordecki. 
Życie i twórczość ks. prał. Franciszka Gruczy, Banino 2008, s. 61; ten téż, Siła Żukowa, Żukòwò – Banino 
2009, s. 196–202. 

7  Baptizatorium Liber Parochiae Sianovensis (1911–1924), AP Sianowo.
8 Film dokùm. „Kaszëbskô stegna”, real. A. Jabłoński, TVG, emisja 1992.
9 R. Ciemiński, Grëcza, „Pomerania”, 9/1995.
10 Baptizatorium Liber Parochiae Sianovensis…
11 E. Prëczkòwsczi, Kaszubski Kordecki…
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Kòrzenie mëmczi, Martë Grëczë z Flësykòwsczich, òd wiedna sparłãczoné bëłë 
ze Swiónowã. Do Gòwidlëna wëprowadza sã téż mëmka mëmczi, Francëszka, 
chtërna tam dożëła 95 lat (ji chłop Antoni – stark Frãcëszka – ùmarł w 1909 r. 
w Pòmieczińsczi Hëce i pòchòwóny je w Swiónowie). To òna – jak pò latach 
wspòminôł ks. Grëcza: nas chòranczi ùcza spiewac i baja ò stôrëch czasach, 
ò Gduńskù, ò Chmielnie, że tam w Òliwie bëlë naji kaszëbsczi królowie, tam jesz są 
jich grobë... ò panienkach żukòwsczich, co tam je Prësowie wëmòrdowelë i że òne 
snôżo wësziwałë w kaszëbsczé kwiôtczi kòscelné òrnatë, co jesz do dzysô dnia tam 
są. Ò Chmielnie, ò jedny królewiónce, co sã zwa Damroka. Ò Garecznicë, że w ti 
górze spi kaszëbsczé wòjskò, co czedës Kaszëbë zbùdzy. A spiewac rozmia i bòżé, 
i kòzé piesnie (…). Chòdza téż z Gòwidlëna na òdpùstë do Swiónowa jiże tam sã 
ùrodza i ùrosła. Bra mie ze sobą i wiele ò Swiónowie i Swiónowsczi Panience 
pòwiôda, jak to czej sã swiónowsczi kòscół òd grzëmòtu spôlił a figùra Matczi 
Bòsczi sã ùchòwa i sã nie spôlëła i jã zanioslë do strzépsczégò kòscoła, a Òna 
wiedno wrôca do Swiónowa i we snie jedny starëszce wiedno przëkôzowa, że mają 
jeji kòscół zôs wëstawic, bò żlë nié, tej pùdze do Tërecczi a tu zle mdze sã dzejało… 
Ò jednym, co tu na kòrëtkù sã sënął do Swiónowa na òdpùst, bò béł krãczny i ni 
mógł na nodżi. A czej béł ju na Młëńskù, ùczuł jak w gromadã zwònilë na wiôldżé 
nôbòżeństwò i serdeczno zapłakôł, że ju nie zańdze na nôbòżeństwò i westchnął do 
Nôswiãtszi Panienczi. Nôgle ùczuł mòc w nogach i zerwôł sã ze swòjim kòrëtkã i z 
czijama pòd pôchą dobiégł do Swiónowa i jesz przëszedł na czas na nôbòżeństwò. 
Ne czije jesz dłudżi czas wisałë na scanach kòscoła…12. 

F. Grëcza béł òrãdownikã Swiónowsczi Pani òd nômłodszich lat. Pò spòdlecz-
ny szkòle w Gòwidlënie szedł do wejrowsczégò gimnazjum, gdze są pòczątczi 
jegò kaszëbsczégò dzejaniô. W tim czasu zeszedł sã z Aleksandrã Majkòwsczim, 
chtëren béł na jednym ze zéńdzeniów zrëchtowónëch przez gimnazjalné kar-
no kaszëbsczé. Pòd wpłëwã tegò zéńdzeniégò òn sã stôł wiôldżim przëstojnikã 
kaszëbiznë13.

Pò maturze wstąpił do Dëchòwnégò Seminarium w Pelplënie. Ju na pierszim 
rokù, przë mòralnym pòpiarcym ks. bpa Kònstantina Dominika, klerik F. Grëcza re-
aktiwòwôł Kòło Kaszëbòlogów14. Stolemny znaczenié i przë reaktiwacji kòła, i jegò 
dzejanim, miała żëczlëwòta ks. prałata Kadzmierza Biészka, profesora Dëchòwné-
gò Seminarium w Pelplënie15. Ks. Biészk pòmôgôł klerikóm i przë òrganizacyjny 
robòce, i téż dëtkòwò. Béł wiôldżim miłotnikã kaszëbiznë, baro ùwôżónym przez 
klerików, w tim Grëczã. Przë dëtkòwim wspiarcym ks. Biészka, kaszëbsczi klericë 

12 Wspòmink ks. F. Grëczë: Mòje kaszëbsczé drożëszcze, rãkòpismiono je w pòsôdanim aùtora.
13 F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej, Gduńsk 1982, s. 194. Téż: R. Cemińsczi, Grëcza, 

„Pomerania”, 9/1995.
14 Ks. J. Walkùsz, Rys historyczny Klubu Studentów Kaszubów w Pelplinie, „Pomerania”, nr 1, 1979, 

s. 7. Òb. téż: A. K. Hërsz, Kronika życia i twórczości Aleksandra Majkowskiego, Banino 2008.
15 Ks. J. Walkùsz, Rys historyczny…; R. Cemińsczi, Grëcza, „Pomerania”, 9/1995.
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przëczënilë sã do wëdaniégò Kaszëbsczégò piesniôka Jana Trepczika16, a téż pier-
szégò dzéla pòwiescë Majkòwszégò Żëcé i przigòdë Remùsa. Wëdanié tegò dzeła je 
zawdzãką przede wszëtczim Stowarë Miłotników Kaszëbiznë „Stanica”, co dzejała 
w Torniu. Nôpierszą rolã òdegrôł w ti sprawie drëch ks. F. Grëczë, Karol Krefft17. 
Òbaji przënôlégelë do pòkòleniô lëteracczégò Zrzeszińców, tak nazwónégò òd pra-
sowégò òrganu „Zrzesz Kaszëbskô”18.

W dniu 4 czerwińca 1939 r. diakón F. Grëcza òdebrôł ksãżewsczé swiãcenia 
òd ks. bpa Kònstantina Dominika. Primicje sã òdbëłë w Gòwidlënie. Bëlë na nich 
midzë jinszima kaszëbsczi pisarze i dzejarze: ks. dr Léón Heyka, ks. dr Kadzmiérz 
Biészk, Jan Rómpsczi, Feliks Marszôłkòwsczi i syn Aleksandra Majkòwsczégò, Me-
stwin, z chtërnym młodi ksądz béł zdrëszony. Na primicyjnym òbrôzeczkù napisôł 
òn: Błogosłavjeństvo Bożé njech na Ce zestąpji ë wostnje na vjedno z Tobą. Amen. 
Błogosł. Primicijné. Pamjątka svjiceń ksidzewskjich ë primicëjów. Ks. Franc Grucza. 
Pelplin – Govjidlëno 4/6 czervca 1939 r. Panienko Svjonovskô, mjij naju Kaszëbóv, 
vjérni lud Svój v łaskavi wopjece!. W Swiónowie sã òdbëłë sekùndicje ks. F. Grëczë. 
Pò nich òstôł òn mianowóny wikarim w Lignowach Szlachecczich, a pò miesącu 
w Piecach kòle Starogardu Gduńsczégò, gdze dosta gò wòjna, aresztowanié i za-
szpôrowanié w starogardzczi sôdzë. Przë se wiedno miôł òn primicyjny òbrôzeczk. 
Z nim òdmôwiôł w Starogardze, i òb czas całi wòjnë, nowenã do MB Swiónowsczi19. 
Zwòlnienié z sôdzë zawdzãcziwôł Swiónowsczi Pani, ò czim gôdôł: Mògã dzãkòwac, 
że jô wëszedł cało ze Stutthofù. Czej jô ju béł z niewolë wëszłi, tej moje pierszé kro-
czi téż bëłë do Swiónowa. Tam jô miôł w nen czas pierszé kôzanié mòje pò wòjnie. 
Wiedno we mie grało, że jô jem Matce Bòsczi Swiónowsczi winny mòjégò żëcégò. 
(…) Jô czãsto biwóm w Swiónowie na òdpùstach. Jô tu móm kôzania. Mòje dzeje 
bëłë baro złączoné z kùltã Swiónowsczi Panienczi. Tak to òstało i jô chcã tą drogą 
trafic czedës do nieba20.

Dëcht przed wëbùchã wòjnë chełmińsczi biskùp kôzôł ùtacëc cëdowną figùrã 
ze swiónowsczégò kòscoła. Na pòczątkù wòjnë całô pelplińskô kapituła òsta roz-
strzélónô, nicht tej nie znôł môlu ji ùkrëcô21. Wiôldżi strach wzął tej Kaszëbów 
pò baro smùtnëch òdpùstach w 1939 r 1940 rokù, czej w môlu cëdowny figùrë 
stojôł òbrôz z Ji wizerënkã. Wëzdrzało na to, że cëdownô figùra bãdze ùtraconô na 

16 J. Trepczik, Kaszëbskji pjesnjôk. Dzél I, Rogoźno Wlk 1935. Piesniôk je debiutancczim dze- 
łã Trepczika, chtërnégò zesłelë do szkólnowsczi robòtë z kaszëbsczégò Miszewa k. Żukòwa do wiôl- 
gòpòlsczégò Rogòzna. Prawie tesknota za rodnyma  Kaszëbama sã sta dodôwkòwim pòdskacënkã do 
pòwstaniô snôżich piesni, znónëch i spiéwónëch pò dzys dzéń.

17 Òb.: E. Prëczkòwsczi, Król Kaszubów. Karol Krefft, Banino 2016.
18 Przédnyma dzejarzama Zrzeszińców bëlë: Aleksander Labùda, Jan Trepczik, ks. Frãcëszk Grëcza, 

Jignasz Szutenbarch, Feliks Marszôłkòwsczi, Jan Rómpsczi, Sztefan Biészk, Karol Krefft i Brunon Richert.
19 R. Cemińsczi, Grëcza, „Pomerania”, 9/1995.
20 Film dokùmentalny „Kaszëbskô stegna”...
21 F. Grëcza, Dzieje cudownej figury Matki Boskiej Świanowskiej w czasie ostatniej wojny, „Zrzesz 

Kaszëbskô”, Nr 100/1946.
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wiedno22. Ks. F. Grëcza, chtëren w tim czasu béł administratorã w Gòwidlënie, gôdôł: 
Drësze Kaszëbi, terô je zle, baro zle, na ten rôz më pewno stracymë na wiedno naszã 
Cëdowną Panienkã. Jô òbjachôł na kòle całé Kaszëbë, całą zemiã chełmińską i nigdze 
jem ji nie nalôzł. Ale miéjmë nôdzejã w Bògù23.

I tej ks. Grëcza zaczął òdprawiac nowenã narôz w czile sąsednëch parafiach. 
To bëło w zélnikù 1942 r. Mòdłë ò to, żebë figùra przëszła nazôd bëłë w dzéń 
i òb noc. W dzewiąti dzéń nowenë nadeszła kôrta z wiadłã, że na banowiszczu 
w Kartuzach je do òdebraniô paczét. Sã òkôzało, że bëła to skrzënia z cëdowną 
figùrą. Ji nalézenié wiérny Kaszëbi przëjãlë jakno cud24. Na òdpùst Narodzeniô 
NMP, zwóny Matczi Bòsczi Séwny, w niedzelã pò 8 séwnika, figùra bëła ju na 
swòjim placu25.

 W Gòwidlënie ks. F. Grëcza wrëgnął w kònspiracyjné dzejanié, jakno nôleżnik 
„Grifa Pòmòrsczégò”. W czerwińcu 1944 r. drëdżi rôz òstôł aresztowóny i wsadzony 
do Stutthofù. Tam krëjamno òdprôwiôł msze swiãté. Paramentë lëturgiczné miôł 
dostóné òd ks. bpa Karola Marii Spletta. Szedł w marszu smiercë, z chtërnégò ùdało 
mù sã ùcec – przë pòmòcë znajemnëch Kaszëbów – w Kczewie kòl Przedkòwa. Pò 
wëzwòlenim rëgnął do Swiónowa, żebë tam dzãkòwac za cëdowné ùretanié z marszu 
smiercë. 

Pò zakùńczenim II swiatowi wòjnë ks. Grëcza chùtkò sã wprzigł w kaszëbsczé 
dzejanié. Wszedł w skłôd Kòmitetu Hònorowégò I Kòngresu Kaszëbsczégò, chtëren 
sã òdbéł 12 i 13 stëcznika 1946 rokù w Wejrowie26. W tim czasu ks. F. Grëcza béł 
wikarim katedralny parafii w Òlëwie. Pò roczny służbie òstôł probòszczã w nowò 
ùtwòrzony parafii NSPJ w Sopòce, gdze òstôł do kùńca swòjégò żëcégò. Tam béł 
pòddóny inwigilacji przez Służbã Bezpiekù. Karno Zrzeszińców òbstąpioné bëło 
bez dzél agentów ò kriptonimach: „Wojciech Kos”, „Leszek”, „Janusz”, „Szybki”, 
„Marynarz”, „Kubacki”, „Jastrząb”, „Wojciech Sudomski”, „C.5”, etc.27. Òstatné dwa 
bëłë pseùdonimama Bruna Richerta, chtërnégò ks. F. Grëcza darził drëszbą, a chtëren 
dôł sã złómac na skùtk swòjich włôsnëch problemów28. 

W 1965 r. sã pòjawia mòżnosc ùkòrunowaniô MB Swiónowsczi na Królewą 
Kaszëb. W no dzeło baro sã włącził sóm òrdinariusz chełmińsczi diecezji, ks. bp 
Kadzmiérz Józef Kòwalsczi, chtëren wiedzôł ò łaskach doznôwónëch za przëczëną 
Swiónowsczi Pani tak òd ksãżi, jak i swiecczich òsób, m. ji. òd ks. Stanisława Gro-
nowsczégò, Agùstina Kòwalewsczégò z Kartuz, a òsoblëwie ks. prał. F. Grëczë, 

22 F. Grëcza, Dzieje cudownej...
23 E. Prëczkòwsczi, Swiónowskô nasza Matinkò. Dzieje parafii i sanktuarium oraz cuda Królowej 

Kaszub, Banino 2016, s. 159.
24 T. Pulcyn, Kaszubska Królowa „Trzeźwymi bądźcie…”, Warszawa nr 1–2, 1991.
25 E. Prëczkòwsczi, Swiónowskô nasza Matinkò…
26 Zrzesz Kaszëbskô, 22 gromicznik – luty 1992 r, nr 1, s.8 i 9.
27 AIPN, GD 0027/886 t.1–6. 
28  S. Fòrmella, Pòmachtóny żëwòt Bruna Richerta, „Pomerania”, nr 10, 2016, s. 28–30.
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chtëren òsoblëwie sã włącził do ny robòtë. Òn baro chcôł, żebë ùroczëzna wëpadła 
piãkno, a przede wszëtczim, żebë przëbëło jak nôwicy lëdzy29. Òsobisce, razã z ks. 
prał. Józefã Bigùsã, towarził biskùpòwi – kòrunatorowi w nôwôżniészim sztóce na-
łożeniô kòrunów na głowã Mariji i Dzecątka30. Miôł tej 55 lat. 

Je cekawé, że ò kòrunacji nie dô sã nalezc ani wzmiónczi w „Pòmeranii – Biu-
letinie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô”. Timczasã kaszëbizna pierszi rôz w dze-
jach tak piãkno zabrzëmia prawie w Swiónowie, na ùroczëznie, jakô miała stolem-
ny znaczenié dlô przińdnotë regionu. Bëła to w nôwikszim stãpieniu zôwdzãka ks.  
F. Grëczë i jegò drëcha Jana Trepczika. To tej, pòd kùńc ùroczëznë, chùr z Gòwidlëna 
wëkònôł kòscelną piesniã „Swiónowskô Panienka” ks. F. Grëczë. Zôs Maria Bemke 
z Wejrowa zarecytowa wiérztã J. Trepczika ò titlu „Kaszëbskô Królewô”. Pòtemù 
pòeta dopisôł nótë do te sztëczka. Dzysdnia je to nôbarżi znónô piesniô na Kaszëbach. 
Kòrunacyjné sztëczczi stałë sã fùńdamentã kaszëbsczi piesni kòscelny31. 

Historiczny znaczenié miało téż wëstąpienié pòetë J. Trepczika, chtëren pò ka- 
szëbskù dzãkòwôł biskùpóm za akt kòrunacji32. Aùtorã negò tekstu béł téż ks. F. Grë- 
cza. Jegò słowa są hewò taczé: Nôpòczestniészi Ksãże Biskùpie! Jô, jakno jeden ze  
sënów naszégò kaszëbsczégò lëdu, i jakno chrzcony w Swiónowie, co bëło mòją 
parafią òd knôpiczich lat, móm dzys szczescé dzãkã złożëc w rãce Waszi Ekscelencji, 
za wiôldżi akt kòrunacji Matczi Bòsczi Swiónowsczi, naszi Kaszëbsczi Królewi. Nen 
wiôldżi, redosny a swiãti dzys dzéń, czwiôrti séwnika milenijnégò rokù, wéńdze do 
dzejów Swiónowa i całi naszi ùmiłowóny kaszëbsczi Tatczëznë. Bóg zapłac Cë, Wami 
Ekscelencjo, że jesce mionã Òjca Swiãtégò Pawła VI, ùkòrunowelë naszã Swiónow-
ską Panienkã, przez co më jã w tak niebiwałi, ùroczësti, a swiãti spòsób ùtczëlë jakno 
Królewą wszëtczich Kaszëbów. Kaszëbsczi lud, co òd stalat wiôldżim swòjim sercã 
przëlgnął z nôwikszą tczą do Swiónowsczi Panienczi, wdzãczny je Swiãtémù Kòscoło-
wi, naszémù Òjcu Swiãtémù i Wama nôtczëwôrtniészi arcëpasturze na tã ùroczëstosc, 
hewò tu zeszłim. Niech Bògù mdze chwała i Jegò Nôswiãtszi Matce w nym dzysészim 
kòrunacyjnym òdpùsce Matczi Bòsczi Séwny. 

29 IPN GD 003/43. Agenturalny notérënk z dn. 16 gromicznika 1966 r. spisóny przez ppor. Wł. 
Sterczewsczégò pò zéńdzenim z TW „Mathias”.

30 Òb.: E. Prëczkòwsczi, Swiónowskô nasza Matinkò…
31 Òb. Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł E. Pryczkowski, Gduńsk 2006. Spiéwnik 

òbjimô jaż 120 piesni kòscelnëch. Wikszosc z nich pòwsta w latach 1990–2006. Piesnie F. Grëczë i J. Trep- 
czika stanowią klasykã kòscelny piesni kaszëbsczi. Òb. téż: R. Grëcza, Możliwości wykorzystania pieśni  
kościelnej w nauce katechezy i jęz. kaszubskiego w oparciu o śpiewnik „Dlô Was Panie”, [w:] Kaszubskie  
teksty i pieśni religijne w edukacji szkolnej, materiały IV Wojewódzkiej Konferencji Nauczycieli Regio- 
nalistów, Żukowo 2007 i  téż tam, J. Perszon, Kaszubska pieśń religijna w edukacji dzieci i młodzieży.

32 To wëstąpienié bëło mòcenkò òbgôdiwóné przez aparat władzë (Uroczystości milenijne 1966 r. 
Sprawozdania Urzędu Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1966, s. 40–41), jaczi miôł baro starã, żebë zaniżëc 
znaczënk ùroczëznë. Władza równak ùzna, że korunacjô bëła nôwôżniészim milenijnym wëdarzenim 
religijnym Kaszëbów i téż główną ùroczëzną diecezji chełmińsczi. Wëstąpienié Trepczika òpiselë, jakno 
próbę oprawy zgromadzenia manifestacyjnego (…) akcentujące głębokie przywiązanie ludności kaszubskiej 
do wiary katolickiej, MB Sianowskiej i przywiązania do kleru. Zob.: C. Òbracht-Prondzyńsczi, Kaszubi. 
Między dyskryminacją…, s. 640.
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Swiónowskô Panienkò, Matinkò Bòżô, nasza Kaszëbskô Królewô! Tak jak òd 
stalat jes błogòsławia naszim starkóm a òjcóm, co ù Ce tu w Swiónowie wëprôszelë 
so swòjã drogã do Bòga, tak błogòsławië, żegnôj nas, Twój wiérny lud. Żegnôj naszã, 
lubòtną Kaszëbską Tatczëzna, ji niwë a wòdë, naje chëczë a dobëtk, naszã robòtã 
a trud. Żegnôj naszã swiãtą kaszëbską mòwã, żegnôj dzecë a młodzëznã, żegnôj nas 
wszëtczich. Żebë jesmë swiãtim turã starków szlë i przez Twòjã mòdlëtwã i za Twòjim 
mienim sã doszlë téż do Bòga33.

Nen tekst pò latach stôł sã perlą religijny lëteraturë kaszëbsczi. Jegò wëjimczi są 
tej-sej czëtóné na rozmajitëch ùroczëznach. Kùńcowi wëjimk stôł sã dzélëkã aniel-
skòjãzëczny Nowenë do MB Swiónowsczi òdmôwióny na Kanadijsczich Kaszëbach. 
W kaszëbsczi wersji béł òn òdczëtóny na ùroczëznie intronizacji repliczi figùrë Króle-
wi Kaszëb w Kanadze, w dniu 8 maja 2016 r.34. Tim szëkã kaszëbsczi jãzëk, spichóny 
w czasach kòrunacji do rédżi pòlsczich gwarów35, zaczął żëc w pòspólnoce Kòscoła, 
chòc jesz jegò bëtnosc w lëturgii bëła ògrańczonô leno do rzôdczich przëtrôfków gło-
szeniô kôzaniów. Spòdlecznym pòwòdã béł felënk przënôleżnëch i zacwierdzonëch 
przez Kòscół dolmaczeniów biblijnëch tekstów. Na to trzeba bëło żdac jesz pòsob-
nëch wnet dwadzesce lat. Tej rëgnãła robòta nad dolmaczenim knégów Nowégò 
Testamentu, psalmów i jinszich mòdlëtwów na kaszëbsczi jãzëk36.

W dniu 8 rujana 1983 r. ks. prał. F. Grëcza òdprawił na Wigòdze, òb czas zéńdze-
niégò kaszëbsczich pisarzów, pierszą mszã w dzélu pò kaszëbskù. Samémù dolmacził 
sztëczczi lekcyjné37. Jednym z ùczãstników ti mszë béł Feliks Marszôłkòwsczi, 

33 E. Prëczkòwsczi, Swiónowskô nasza Matinkò…, s. 220.
34 Òb.: Téż tam, s. 364–365.
35 W tim czasu swòjistim „aùtoritetã” w òbjimie kaszëbiznë pòdług partijnëch rządców, a téż  

w wëszëznie ZKP, béł prof. Andrzej Bùkòwsczi, rektor Wëższi Szkòłë Pedagògiczny we Gduńskù w latach 
1956–1962. Béł aktiwnym nôleżnikã PZPR i miôł wiôldżi cësk na żëcé kùlturalné gduńsczégò regionu. 
Wëstãpòwôł jakno ekspert Kòmitetu Wòjewódzczégò PZPR we Gduńskù nôbarżi w òbjimie kaszëbsczich 
sprôw. Przepichôł pòlonocentriczny widzënk kaszëbsczi problematiczi. Jãzëk kaszëbsczi miôł za gwarã 
pòlsczégò. Béł dejowim procëmnikã Zrzeszińców, òsoblëwie A. Labùdë, J. Trepczika i F. Grëczë, a to pra- 
wie ti trzeji bëlë nôbarżi włączony w kaszëbską òprawã korunacji. Òb. m.jin.: SBPN, Supl. 1, s. 47, Gdańsk  
1998 (zéwiszcze „Bukowski”, aùtor: J. Bòrzëszkòwsczi) i artikle A. Bùkòwsczégò drëkòwóné w „Dzienniku 
Bałtyckim” na zôczątkù lat 80-tëch XX wiekù.

36 Brzôd tëch prôc sã ùkôzôł w pòstacji: Kaszëbskô Bjiblëjô. IV Ewanjelje, dolm. Francyszk Grëcza, 
Pòznań 1992; Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu, skaszëbił Eugeniusz Gołąbk, Gduńsk – Pelplin 1993, 
Më trzimómë z Bògã. Kaszëbsczé mòdlëtwë i spiéwë, przełożëlë i przërëchtowelë E. Gołąbk i E. Prëcz- 
kòwsczi, Gduńsk 1988; Knéga Psalmów, skaszëbił Eugeniusz Gòłąbk, Gdańsk 1999; Òjcze nasz, Kaszëb- 
sczé spiéwë a mòdlëtwë, zebr. E. Prëczkòwsczi, Banino – Gdańsk – Pelplin, 2004; Z. Joskòwsczi, Przez 
Krziż do Bòga. Kaszëbskô Droga Krziżewô, Banino 2004; Ksążeczka do nôbòżéństwa, przërëchtowôł  
E. Prëczkòwsczi, Pelplin 2005; Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł E. Pryczkowski, Gdańsk 
2006; To je słowò Bòżé. Czëtania mszalné i spiéwë midzëlekcyjné na niedzele i swiãta we wszëtczich czą-
dach lëturgicznëch rokù, na kaszëbsczi przełożił Eugeniusz Gòłąbk, Gdańsk 2007; Ewanielie na kaszëbsczi 
tołmaczoné, z greczi na kaszëbsczi przełożił o. Adam Riszard Sykòra OFM, Gduńsk 2010.

37 E. Szczesôk, Ze strychu do pałacu, „Dziennik Bałtycki”, 24.10.2014. Téż: Pro memoria. Józef 
Ceynowa (1905–1991), zebrôł i òbrobił J.  Bòrzëszkòwsczi, Gduńsk 2005, s. 55, gdze w lësce napisónym 
w rujanie 1983 r. do pisarza Józefa Cenôwë pòeta Alojzy Nôdżel napisôł: Ks. Grëcza odprawił mszã po 
kaszëbskù. Ò zôczątkach lëturgii w jãzëkù kaszëbsczim zdrzë téż: E. Prëczkòwsczi, Kaszubski Kordecki…, 
s. 61; ten téż, Siła Żukowa, Żukowo-Banino 2009, s. 196–202. 
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chtëren napisôł: Ks. Grëcza skaszëbił Mszą sw., przez to wicy zrobił, nigle Mòstnik 
(czilże „Pontanus” ze swòjim „Małim katechizmã” 1643) i Krofey (ze swòjim „Du-
chowne piesnie” z 1586) razã. Ks. Grëcza rozdôł Mszą sw. pôrãnôsce òsobóm. Jem 
czekawi, jak na „próba” z próbë wińdze38.

Rok pózni bëło pòdobno. Na ti mszë bëlë téż ksãża Bògùsłôw Głodowsczi, Jacek 
Dawidowsczi i Marión Miotk, a téż lëteracë i kaszëbsczi dzejarze39. Tej ks. Grëcza béł 
ju na emeriturze. Mógł sã bez to barżi pòswiãcëc kaszëbsczémù dzejaniémù. Czãsto 
jezdzył do rozmajitëch parafii òdprawiac msze swiãté, na jaczich głosył kôzania 
w kaszëbsczim jãzëkù40. Te, jak i pòsobné msze pò kaszëbskù, òdprôwióné bëłë co-
lemało przë jaczis ùroczëznie. Wiele razy bëłë to pògrzebë. Ks. Grëcza òdprowôdzôł 
na wieczny spòczink wikszosc swòjégò rodzeństwa i wszëtczich Zrzeszińców, téż 
swòjégò drëcha, dra Jana Drzéżdżona41.

Pò przéńdzenim na emeriturã ks. F. Grëcza zaczął dolmaczenié Ewanieliów na 
kaszëbsczi jãzëk. Pòdskacył gò do te dolmacz całégò Nowégò Testamentu, Eùge-
niusz Gòłąbk, chtëren – jak pòdôwô „Pòmeraniô” – z fertich przełożenim Ewanielii 
sw. Łukasza zaszedł na pòczątkù òsmëdzesątëch lat do ksãdza Francyszka Grëczë. 
Nie wiedzôł tej, że zrëszi ksãdza, dô mù zachãcbã, do spréfòwaniô te samégò42. Òba 
dolmaczënczi dosc tëli sã różnią. To, że ks. Grëcza znôł pò dzélu przekłôd Gòłąbka, 
mògło miec znaczenié w dobiéranim słów i zwrotów. Chcôł, żebë jegò dolmaczenié 
bëło òriginalné, òbjimało jak nôwicy rodnëch kaszëbsczich słów. Chòc mieszkôł 
wiele lat pòza zwiartą òbéńdą ùżëtkù kaszëbsczégò jãzëka, w jegò chëczach nen 
jãzëk dërch brzëmiôł, pòd kùńc jegò żëcégò òsoblëwie dzãka młodim z „Tatczëznë”43.

Pierszé egzemplarze dokazu Kaszëbskô Biblëjô – Nowi Testament. IV Ewanjelje 
sã ùkôzałë dëcht przed II Kaszëbsczim Kòngresã, jaczi sã òdbéł w dniach 12–14 czer-
wińca 1992 rokù. Zaczął òn sã ùroczëstą mszą w òliwsczi katédrze pòd przédnictwã 
biskùpów pòmòrsczich diecezji. Lekcjã i mòdlëtwë wiérnëch czëtelë pò kaszëbskù 
przënôleżnicë sztudérsczégò karna „Pòmòraniô”, zôs ewanieliã òdczëtôł ks. Grëcza44, 
chtëren zarô pò mszë rozdôwôł pierszé egzemplarze biskùpóm, co bëlë na ùroczëznie. 

38 Feliks Marszałkowski…, s. 278.
39 Zob.: Wspòminczi ks. B. Głodowsczégò, w jaczich napisôł: Tam to, w parafii Wygoda w kaplicy 

w domu parafialnym (organistówce), gdzie proboszczem był ks. Stanisław Gackowski, w październiku 
1984 roku, odprawialiśmy Mszę św. z kaszubską liturgią słowa, razem z ks. Prałatem Franciszkiem, on 
pewnie już wcześniej. 

40 Trzeba równak nadczidnąc, że pierszé kôzania całowno pò kaszëbskù ks. Grëcza głosył ju òb 
czas wòjnë, w rodnym Gòwidlënie. Pò wëzwòlenim głosył kaszëbsczé kôzania w Swiónowie i Wigòdze.

41 Òb.: E. Prëczkòwsczi, Kaszubski Kordecki…
42 R. Cemińsczi, Dwaj…. s. 7.
43 Skłôd redakcji stanowilë: Pioter Dzekanowsczi, Jarosłôw Ellwart, Wòjcech Etmańsczi, Artur 

Jabłońsczi, Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Mariusz Szmëdka i Dariusz Szëmikòwsczi.
44 S. Janke, W poczuciu odpowiedzialności, „Pomerania”, nr 7/8 1992, s. 3. Zôs w niedzelã, w sléd- 

ny dzéń kòngresu, mszã swiãtą w kòscele sw. Bartłomieja òdprawił i kôzanié wëgłosył ks. Grëcza  
w asysce ksãżi: ks. dr. Jana Walkùsza, ks. dr. Jana Perszona, ks. prał. Henrika Cërzóna i ks. Krësztofa 
Niedałtowsczégò.
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Pòtemù wësłôł téż egzemplarze do wiele znajemnëch na całim swiece. Jeden z nich 
trafił téż do United Bible Societies w Wiôldżi Brëtanii. Dolmacz baro téż sóm sã miôł 
ò to, żebë Pismiono doszło do Òjca Swiãtégò. To sã ùdało za pòstrzédnictwã młodégò 
ksãdza – Kaszëbë, Mirosława Adamczika, co tej sztudérowôł w Watikanie, a dzys je 
arcëbiskùpã na placówce w Africe45.

Ks. Grëcza wnetka ùmarł, w dniu 23 łżëkwiata 1993 r. Òstôł pòchòwóny na 
parafialnym smãtôrzu w Sopòce. Pò czile latach jegò grób òstôł przeniosłi dëcht 
bliskò kòscoła, a przëkòscelny plac nazwóny òstôł jegò mionã. W piãtnôstą roczëznã 
smiercë ùkôza sã biografiô negò wiôldżégò kapłana ò titlu Kaszubski Kordecki. Życie 
i twórczość ks. prał. Franciszka Gruczy.

19 lëstopadnika 2016 r. minãła 105 roczëzna jegò ùrodzeniô. Tegò dnia, z inicja-
tiwë redaktorów „Tatczëznë”, Eùgeniusza Prëczkòwsczégò i Mariusza Szmëdczi, 
w swiónowsczim sanktuarium Królewi Kaszëb zawisła tôfla pòswiãconô nemù za-
służonémù ksãdzu i wiôldżémù Kaszëbie. Tekst na ni je w rodny mòwie. Wëzdrzi òn 
tak: Na pamiãc pisarza i dolmacza Ewanielii na kaszëbsczi jãzëk Ks. prał. Francysz-
ka Grëczë (1911–1993) Sëna ti parafii i wiôldżégò tczëcela Królewi Kaszëb, Zrze-
szińca w 105. roczëznã ùrodzeniô, 19.11.2016 r. – Wdzãczny Kaszëbi, „Tatczëzna”. 
Ùroczëzna bëła sparłãczonô z I Kòngresã Młodëch Kaszëbów. 

45 Òb.: E. Prëczkòwsczi, Kaszubski Kordecki…



Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Młodô kaszëbskô inteligencjô  
w zòrganizowónym dzejanim  

dlô kaszëbiznë

Zòrganizowónô kaszëbskô rësznota do ne czasu jesz nie bëła tématã pògłãbionëch 
badérowaniów. Chòc warô òna ju bez sto piãcdzesąt lat, to równak ni ma jesz żódnégò 
kómpendium, cobë wëwidniwało no dzejanié i dokazë. Jedurnym, jak do ne czasu, 
ksążkòwim dzełã je wëdónô przez klerików z Wëższégò Seminarium Dëchòwnégò 
w Pelplënie ksążka ò titlu Më trzimómë z Bògã. Księga jubileuszowa – 100 lat Klubu 
Studentów Kaszubów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie 1908–20081. 
Wôżnô je téż broszura wëdónô w 2012 r. przë leżnoscë 50-lecégò Klubù Sztudérów 
„Pòmòraniô”, a w ni – òkróm wiele statisticznëch lëczbów – baro wôrtné są wspòmin-
czi ùszłëch przédników karna2.

Pòczątków młodzëznowi rësznotë kaszëbsczi mùszimë szëkac w dzejanim wiôl- 
dżégò dzejôrza i pisarza kaszëbsczégò Jana Karnowsczégò, sztudérë seminarium 
pelplińsczégò, chtëren béł rozprzeniosłi słowarzã prof. Sztefana Ramùłta3. Ju w gòd-
nikù 1907 r. òn wëgłosył na òglowim zéńdzenim klerików referat „Przebiég i wëniczi 
badérowaniów nad kaszëbsczim jãzëkã”. Zéńdzenia te bëłë w òbjimie samòpòùczë-
nowi rësznotë nôrodno-pòlsczi klerików, jakô mòcenkò sã rozwija tej w Pelplënie4. 
Wnetka Karnowsczi so ùdbôł założëc apartną sekcjã nazwóną Kòłã Kaszëbòlogów. 
Bëło to w czerwińcu 1908 r. Nen datum je zôczątkã kaszëbsczégò karna klericczégò, 
chtërno – z dosc wiôldżima przerwama – fùnkcjonëje do dzys5. 

W nym karnie swòje kaszëbsczé dzejanié zaczinôł téż jinszi wiôldżi pisôrz – Mło-
dokaszëba, klerik Léón Heyka. Robòta òsoblëwie szła na diskùsjowëch zéńdzeniach, 
na jaczich referatë głosëlë klericë. Òb dwa lata dzejaniégò wëbrzmiało jich bez 20. 

1 Më trzimómë z Bògã. Księga jubileuszowa – 100 lat Klubu Studentów Kaszubów w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Pelplinie 1908-2008, red. Ks. A. Nadolny, Pelplin 2008. 

2 Klub Studencki Pomorania. Organizacja młodych, wokół której powstaje legenda 1962–2012, 
red. W. Dejk, K. Główczewskô, M. Jelińskô, P. Kòwalewsczi, M. Pek, A. Prëczkòwskô, K. Serkòwskô, 
T. Slowi, P. Szmëdka, Gduńsk 2012.

3 S. Ramùłt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893.
4 C. Òbracht-Prondzyńsczi, Jan Karnowski 1886–1939. Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz 

regionalny, Gduńsk 1999, s. 64n. 
5 Òb.: J. Karnowski, Moja droga kaszubska, Gduńsk 1981. 
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Karnowsczégò do czësta zòchlëła kaszëbskô deja, tej na Jastrë 1910 r., za zgòdą bi-
skùpa, òdeszedł òn z seminarium, żebë dali sztudérowac kaszëbòlogiã na swiecczich 
ùczebniach. Równak dlô karna béł to kùńc dzejaniégò, ò czim zdecydowôł wnet 
sóm regens seminarium i rzekł to nastãpnikòwi Karnowsczégò, przińdnémù ksãdzu 
Bòlesławòwi Piechòwsczémù6. Zawiészoné kòło òdnowiło dzejanié dopiérze przed 
wëbùchã II swiatowi wòjnë dzãka klerikòwi Frãcowi Grëczë, pòtemù wiôldżémù 
ksãdzowi, znónémù z òdprôwianiô pierszich mszów z kaszëbską lëturgią słowa i dol-
maczeniô sztërzech Ewanielii na kaszëbsczi jãzëk7. 

Jan Kôrnowsczi, nazéwóny tej-sej sëmienim kaszëbsczi rësznotë, béł jednym 
z nôpierszich dzejarzi pòkòlenia regionalëstów zwónëch Młodokaszëbama, jaczich 
przédnikã béł Aleksander Majkòwsczi. Zôs ks. Frãc Grëcza przënôlégôł do drëdżi 
generacji dzejarzi nazwónëch Zrzeszińcama òd swòjégò prasowégò òrganu ò titlu 
„Zrzesz Kaszëbskô”. Przédnikama òrganizacji bëlë Aleksander Labùda8 i Jón Trep-
czik9, prôwdzëwi ùtwórcë òrganizacji ò pòzwie Zrzeszenié Regionalné Kaszëbów, 
co pòwsta 18 zélnika 1929 r. w Kartuzach. Jak pierszi, tak i drëdżi dobrze bëlë znóny 
Karolowi Krefftowi, co sã ùrodzył 15 czerwińca 1907 r. w Zôwòrach kòl Chmielna. 
Krefft béł rówienikã J. Trepczika, z chtërnym gò parłãczëła drëszba. Przédnikã ZRK 
òstôł Majkòwsczi, jegò zastãpcą Labùda, Trepczik sekretérą, zôs Krefft, co w tim cza-
su béł pò drëdżim rokù wëdzélu prawa Warszawsczégò Ùniwersytetu, béł westrzód 
ji nôleżników załóżców. To prawie jemù przënôlégô sã miono òjca młodi rësznotë 
kaszëbsczi inteligencji. 

Òd zôczątkù sztudiów ù K. Kreffta merkac bëło jegò wiôldżé zaczekawienié roz-
wijã kaszëbsczi deji w akademicczi rësznoce. Trzimôł łączbã z wiôldżima lëdzama 
regionu. W Warszawie K. Krefft ùznôł, że profesorowie bëlë drëszny Kaszëbóm i rôd 

6 Téż tam. Òb. téż J. Karnowski, Moja droga kaszubska (fragment,) „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego”, Nr 1, R II, Gduńsk 1965, s. 25–31.

7 Zob.: E. Prëczkòwsczi, Kaszubski Kordecki. Życie i twórczaość ks. prał. Franciszka Gruczy, 
Banino 2008.

8 Aleksander Labùda sã ùrodzył 9 zélnika 1902 rokù w Mirochòwie. Skùńcził Seminarium dlô 
Szkólnëch w Kòscérznie, gdze sã zeszedł z młodokaszëbą ks. dr. L. Heyką. Pò zéńdzenim z doktorã  
A. Majkòwsczi òb lato 1925 rokù ùdbôł sã wprzic w robòtã dlô Kaszëb i kaszëbiznë. W 1929 r., razã  
z Janã Trepczikã, założił Zrzeszenié Regionalné Kaszëbów. Béł przédnikã trzecégò pòkòleniô kaszëbsczich 
regionalëstów – Zrzeszińców, co wëdôwelë cządnik „Zrzesz Kaszëbskô”. Je nôbëlniészim felietónistą 
kaszëbsczim. Swòje felietónë pòdpisywôł pseùdonimã „Gùczów Mack”. W 1992 rokù sã ùkôzałë wszët-
czé razã pòd pòspólnym titlã Guczów Mack gôdô. Je téż aùtorã Zasad pisowni kaszubskiej i słowarzów 
kaszëbsczich, a téż czile lëteracczich ksążków, w tim zbiérkù Kaszëbsczim jesmë lëdã. Ùmarł 24 rujana 
1981 rokù. Spòcziwô w Strzépczu. Pò smiercë sã ùkôzałë pòsobné jegò dokazë: Ewanielskô spiéwa  
(3 dzéle), Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò, Bògòwie i dëchë naj przodków i Òstatny sąd w Mirchòwie.

9 Jón Trepczyk sã ùrodzył 22 rujana 1907 rokù w Strëszi Bùdze kòl Mirochòwa. W 1926 r. skùńcził 
Seminarium dlô Szkólnëch w Kòscérznie i trafił do robòtë w Kartuzach. Pòd cëskã Majkòwsczégò i Labùdë 
zajął sã kaszëbizną. Jakno pòeta zadebiutowôł w 1930 rokù w gdińsczi „Chëczë kaszëbsczi”, pòtemù sã 
złącził z „Grifã Kaszëbsczim” i „Zrzeszą Kaszëbską”. Pò wòjnie robił jakno szkólny w Wejrowie. Je aùtorã 
dzesãc ksążków, w tim Kaszëbsczégò piesniôka, Lecë chòrankò – zbiérkù piesni z nótama, Odecknienié  
– tomù 86 wiérztów i tomikù wiérztków dlô dzecy Ukłôdk dlô dzôtk. Dzełã żëcégò je dwatomòwi Słownik 
polsko-kaszubski z kòl 60 tësącama zéwiszczów. Ùmarł 3 séwnika 1989 rokù. Spòcziwô w Wejrowie.
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słëchelë zwãczny mòwë kaszëbsczi. Tej-sej gôdôł téż z nima w cëzëch mòwach. Sami 
warszawiôcë równak bëlë lëchò nastawiony do Kaszëbów. Rôz K. Krefft òprowôdzôł 
pò kaszëbskù wanogã z Pùcka. Czej béł kòl jedny ze sztaturów, pòdeszedł do nie 
starszi chłop i rzekł: „W Warszawie gôdô sã leno pò pòlskù”10. To gò zgòrzëło tak, 
że Karol – procëmkù pierwòsznym zamësłóm jidzeniô na pariską Sorbònã – ùdbôł 
so òstac na ùniwersytece w Warszawie. Baro chcôł wëkazac, że Kaszëbi są zdatnyma 
i równoprawnyma – a gwësno wiele razy lepszima – pòlsczima patriotama. Krefft 
napisôł ò tim incydence w lësce do dra Aleksandra Majkòwsczégò, chtëren òdpisôł, 
że rôd bë sã zeszedł ze sztudérama, żebë òbgadac ùdbë ùtwòrzeniô sztudérsczi òr-
ganizacji. 

W midzëwòjnowim XX-lecym baro pòpùlarną fòrmą zòrganizowóny sztudérsczi 
rësznotë bëłë kòrpòracje. Miałë òne dosc mòcny cësk na sztôłtowanié sã spòlëzno-
wégò żëcégò sztudérów. Nawlékałë do tradicji wielnëch kòrpòracji pòlsczich, co 
dzejałë òb czas zôbòrów, òsoblëwie na terenie prësczégò zôbòru, jaczé tam dôwałë 
Pòlôchóm pòczëcé òpiarcégò w zdrëszënie. Pierszô kòrpòracjô pòwsta w 1815 r. 
na ùniwersytece w Jenie w Miemcach. Chùtkò sã pòjôwiałë pòsobné. Sóm A. Maj-
kòwsczi, òb czas sztudiów, béł téż nôleżnikã pòlsczich towarzëstwów akademicczich, 
jaczé dzejałë w Berlënie a Grifii, zôs òb czas sztudiów w Mnichòwie sóm założił 
w 1902 r. pòlsczé towarzëstwò akademików „Vistula”, co szérzwiło deje zblëżoné 
do pózniészich kòrpòracji, jaczé dzejałë w II Rzeczpòspòliti11.

Pierszô òrganizacjô młodzëznë, co brzątwia sztudérów z Pòmòrzégò pòwsta ju 
w 1919 r. na Pòznańsczim Ùniwersytece. Z ni sã wëklëła w 1921 r. kòrpòracjô „Bal-
tia”, co kładła cësk – zgódno ze swòją pòzwą – na szérzwienié dejów mòrsczich. 
Dopiérze pòsobnô kòrpòracjô ò pòzwie „Pòmeraniô”, założonô przez karno sétmë 
pòznańsczich sztudérów z Pòmòrzégò 2 gòdnika 1923 r., wiele barżi dulczëła nad 
sprawama sparłãczonyma z regionã Pòmòrzégò i jegò łączbą z òdrodzoną Rzecz-
pòspòlitą12. Westrzód nôleżników ti kòrpòracji bëło wiele Kaszëbów. Pierszim przéd-
nikã béł Damazy Gracz, ùszłi pòmòrsczi filomata. Miała téż hònornëch nôleżników, 
w nich bëlë ju znóny tej dzejarze młodokaszëbsczi A Majkòwsczi i J. Karnowsczi13. 
„Pòmeraniô” wnetka bëła jedną z nôwikszich pòznańsczich kòrpòracji. Bëła téż jedną 
z nôstarszich i nôwielniészich w kraju kòrpòracji chrzescëjańsczich. 

Westrzód załóżców „Pòmeranii” bëlë midzë jinszima Wiktór Jagalsczi ze Sła- 
wòszëna pòd Pùckã, przédnik kòrpòracji na przełómanim lat 1926/27. Razã z nim 
zakłôdôł nã òrganizacjã Jan Krefft z Kòsobùd kòl Brus, absolwent ùniwersytetu 

10 E. Prëczkòwsczi, Karol Krefft. Europejski samotnik, „Czas Żukowa”, nr 17, stëcznik 2003 r. 
11 Zob.: J. Bòrzëszkòwsczi, Aleksander Majkowski (1876–1938). Biografia historyczna, Gduńsk – 

– Wejrowò 2002, s. 121.
12 D. Pater, P. Tomaszewsczi, Od morza jesteśmy… Świadomość pomorska w myśli i działalności 

akademickiego ruchu korporacyjnego w Polsce w czasach II Rzeczypospolitej, Toruń 2006, ss. 19–20.
13 Zob.: http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/poznan/k-po- 

merania/
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z 1925 i przédnik z lat 1924/25. Je wiedzec, że K. Krefft trzimôł z nima, a téż jinszi-
ma nôleżnikama „Pòmeranii”, łączbã. Dzejanié pòznańsczi kòrpòracji bëło jednym 
z przëczinków rozpòczãcô szlachòwny rësznotë w Warszawie. Jesz wikszą mòti-
wacjã przënôszało to, że wiele warszawiôków miało Kaszëbów za Miemców, nad 
czim K. Krefft sã jiscył. To béł jeden z wôżnëch przëczinków, dlô jaczich ùdbôł so 
założëc kaszëbską òrganizacjã sztudérską. Swój plan zjiscył na pierszim roku sztu-
diów w 1927 rokù, przez założenié kòrpòracji „Cassubia”, chtërny òstôł pierszim 
przédnikã. Nowô òrganizacjô nawléka do ksążëcy ùszłotë Kaszëb, chtërną K. Krefft 
béł ùrzekłi do kùńca swòjégò żëcégò. 

Na samim zôczątkù òrganizacjô natknã sã równak na problemë. Direktor depar-
tamentu Minysterstwa Wëznaniów, Religii i Pùblicznégò Òswieceniô nie chcôł do-
pùscëc do ji rejestracji. Ùwôżôł, że na warszawsczi ùczebni kaszëbsczi akcent nie je 
nót. Dopiérze pòmògło wspiarcé znónégò prof. Ignacégò Koschembahr-Łiskòwsczé-
gò, ùszłégò rektora Warszawsczégò Ùniwersytetu, co pòchòdzył z Żelëchòwa pòd 
Gduńskã, a chtëren w 1884 rokù ùkùńcził z wëprzédnienim gimnazjum w Chòni-
cach14. Nowô kòrpòracjô mia charakter òrganizacji apòliticzny, midzëùczbòwnia-
ny, samòsztôłceniowi, samòpòmòcowi i towarzëskò-propagandowi15. Miała sã – na 
mòdło pòznańsczi „Pòmeranii” – za chrzescëjańską kòrpòracjã i przënôléga do Zjed-
nónëch Pòlsczich Akademicczich Kòrpòracji Chrzescëjańsczich. 

Pòdług slédnégò przédnika kòrpòracji, Antoniégò Skwiercza16, chtëren ji pòcząt-
czi pamiãtôł z pòwiôdôków starszich drëchów, nigdë nie bëło żódnégò wątpieniô co 
do zasłëgów K. Kreffta – nôpierszégò inspiratora i ùtwórcë kòrpòracji17. Westrzód 
pierszich nôleżników òrganizacji bëlë téż: Bruno Nowicczi (zdżinął w pòwstanim 
warszawsczim), Jón Biélawa z Nowégò Pòdlesa pòd Kòscérzną, Jerzi Chróstowsczi, 
Alfónks Grajewsczi z Lubawë, Róman Swietlik ze Starogardu, Walãti Rosyńsczi, 
Tomôsz Perczińsczi. W pòsobnëch latach do òrganizacji przëstąpilë m.jin.: Pio-
ter Rolbiecczi z Chònic, Tadeùsz Czitkòwsczi, Bernat Kùla, Léón Póhnke, Abdón 
Strëszôk, Stanisłôw Tollëk, ks. Róman Wisniewsczi, Bernat Nuszkòwsczi, Frãcëszk 

14 A. Grzãdzëcczi, Zapomniana „Cassubia”, „Nasz Tygodnik Kartuzy”, nr 6, 1.02.1992.
15 J. Bòrzëszkòwsczi, Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna, Gdańsk – Wejhe- 

rowo 2002, s. 608.
16 Antoni Skwiercz sã ùr. 24 łżëkwiata 1917 r. w Pôłchòwie pòd Pùckã. Sztudia w Warszawie zaczął 

w II pòłowie lat 30-tëch. Przédnikã „Cassubii” òstôł na zymkù 1939 rokù. Bëło to rezultatã jegò aktiwnoscë 
w dzejanim kòrpòracji. Na zéńdzenim 30 stëcznika 1939 rokù – jesz jakno kòmiliton (nôleznik kòrpòra- 
cji) – wëgłosył nôpierszi referat pt. „Rozwój gospodarczy Kaszub”, jaczi wzbùdzył fest kôrbiónkã. Na 
zachòwóny rôczbie na doroczny zjôzd w Kartuzach, chtëren sã òdbéł 16 lëpińca 1939 rokù, są nôzwëska 
przédnika Pòlsczi Kòrpòracji Akademicczi „Cassubia” w Warszawie, Antoniégò Skwiercza i przédnika 
Karna Filëstrów, Karola Kreffta. A. Skwiercz pò wòjnie związôł sã z Gdinią. Ùmarł 9 gòdnika 2003 r. 
Spòcziwô na kòmùnalnym smãtôrzu w Kòsôkòwie. 

17 W swòjich wspòminkach pòdôwô òn: Kaszëba, Karol Krefft (absolwent Pòlsczégò Gimnazjum 
Macerzë Szkòłowi we Gduńskù – sztudéra prawa Ùniwersytetu Warszawsczégò) béł nôwôżniészim ini- 
cjatorã i òrganizatorã ti pòdjimiznë. Òb.: Wspòminczi Antoniégò Skwiercza, maszinopismiono w pòsô- 
danim aùtora.
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Wróblewsczi z Gdini, Róman Kòssôk-Główczewsczi18. W swòjich zamësłach kòr-
pòracjô przëjãła charakter òrganizacji regionalny i apòliticzny procëmkù do wikszo-
scë jinszich kòrpòracjów w kraju. Spòdlowé zasadë dzejaniégò to; a) K. „Cassubia” 
bëła òrganizacją midzëùczebnianą na terenie Warszawë i brzątwia chłopską mło-
dzëznã sztudérską z pòmòrsczégò regionu; b) Władzã òrganizacji trzimôł zarząd, co 
sã skłôdôł z przédnika, sekretérë i skarbnika wëbiérónëch przez rińców w krëjamnym 
welowanim. Nad ùdbama dzejaniégò dulczôł Zarząd. Przëjimôł nowëch kandidatów 
na nôleżników, zwónëch germkama i nasztelowiwôł dlô nich òpiekùnów z karna 
rińców, to je stałëch nôleżników. Rituał pasowaniô germka na rińcã trzimôł przédnik 
„Cassubii”. Dëtkòwé pòspòdlé dzejaniégò stanowiłë skłôdczi nôleżników i subsydia 
dotëgòwóné przez sympatików19.

Nôpierszą zgrôwą w dzejanim kòrpòracji bëło rozkòscérzenié szeroczi znajem-
notë kaszëbskò-pòmòrsczégò regionu i dozéranié jegò kùlturë, sztôłtowanié pòsta-
wów òbëwatelsczich w zgòdze z etosã Pòmòrzanów i rozszérzwianié deji mòrsczi 
gòspòdarczi w dëchù zéwiszcza „Gdiniô naszim òknã na swiat”20. Wôżnô bëła téż 
wszechbëtnô pòmòc dlô nôleżników òb czas sztudiów i pò jich skùńczenim, a wmi-
kanié fòrmów bëlnégò wëchòwaniô w òpiarcym ò mòralno-eticzné zasadë21. Jakno 
bùtnowé znaczi kòrpòrancë przëjãlë czôpkã-kòrpòrantkã, zwóną téż deklã, ò far-
wie mòrza z czôrno-żôłtim rańtã i złotim naszëcym na spódkù w sztôłce sztërzech 
splotłëch dragów. Ùżiwelë téż szléfë ò trzech spòdlowëch farwach: niebiesczi, złoti 
i czôrny i sztaturkòwą òdznakã, to je cyrkel noszony w klapie wãpsa i splotłi z pier-
szich słów: Vivat, crescat, floreat, K’ Cassubia (Cassubia niech żëje, wzrôstô, kwit-
nie!), a téż pòznakã czôrnégò pòmòrsczégò grifa na złotim pòlu22. W sedzbie kòr-
pòracji béł zachtny emblemat Grifa Pòmòrsczégò. Òrganizacjô miała òkrãgłi sztãpel 
z nôpisã w òtokù: Akademicka Korporacja Cassubia w Warszawie23. Mia téż swój 
himn z tekstã Jana Triznë i mùzyką Mieczisława Kònarzewsczégò24.

Slédny przedwòjnowi przédnik tak wspòminôł te sztótë: Z piersza w ti òrgani-
zacji bëlë Pòmòrzôcë i Kaszëbi. Jak tëch òstatnëch bëło corôz wicy, tej Pòmòrzôcë 
òdchôdelë. Przed wëbùchã II swiatowi wòjnë nôleżników bëło kòl 50. Òkróm kòr-
pòracji dzejało téż Kòło Pòmòrzanów w Warszawie. Przënôlégałë do nie òsoblëwie 
sztudérëjącé dzéwczãta. Cassubia bëła leno dlô chłopów. Ti tam téż mòglë nôleżec 
do tegò karna. Na przëkłôd Bernat Kùla béł naszim nôleżnikã, ale téż przédnikã Kòła 

18 Wspòminczi Antoniégò Skwiercza, maszinopismiono w pòsôdanim aùtora. Òb.: téż: E. Kamińsczi, 
Kaszëbsczé młodzëznowé karna, „Pomerania”, nr 9/2002, s. 31. Téż: A. Grzãdzëcczi, Zapomniana „Cassu- 
bia”, „Nasz Tygodnik Kartuzy”, nr 6, 1.02.1992.

19 Wspòminczi Antoniégò Skwiercza, maszinopismiono w pòsôdanim aùtora.
20 Téż tam. Òb. téż: J. Bòrzëszkòwsczi, Aleksander Majkowski (1876–1938)…, dz. cyt, s. 608.
21 Kôrbiónka z Antonim Skwierczã przeprowadzonô przez Eùgeniusza Prëczkòwsczégò i Lucynã 

Réter dnia 1.04.2000, zarejestrowónô na magnétny kaséce.
22 E. Kamińsczi, Kaszëbsczé młodzëznowé karna, „Pomerania”, nr 9/2002, s. 31.
23 J. Bòrzëszkòwsczi, Aleksander Majkowski…, dz. cyt., s. 611.
24 A. Grzãdzëcczi, Zapomniana „Cassubia”, „Nasz Tygodnik Kartuzy”, nr 6, 7.02.1992. Do ne czasu 

jesz nen himn nie je nalazłi.
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Pòmòrzanów. Bióro kòrpòracji bëło przë szasëje Zélnika – włôscëcelką ny kamińcë 
bëła grafina Òlszanowskô. Tam béł téż magazyn, w jaczim bëłë przechòwiwóné pa-
piórë naszi òrganizacji. Przez wòjnowé dzejania òne mést wszëtczé òstałë zniszczoné. 
W kòrpòracji òbrzészkòwi béł regùlamin (ni móm równak jegò tekstu). Bëłë w nim 
m.jin. òkresloné kriteria, jaczé decydowałë ò przëjãcym nowëch nôleżników. Przédnik 
kòrpòracji dostôwôł na swòjã prosbã z sekretariatu lëstã sztudérów z I rokù. Kaszë-
bów sã szukało pò nôzwëskach i môlu zamieszkaniô. Całé prezydium sztanowało 
nad tim, chto òd kògò je. Wëbróné òsobë, co chcałë przëstąpic do naszi òrganizacji, 
bëłë przez rok kandidatama, a tej zdôwałë egzam pòdług wëmògów regùlaminu. Jak 
béł dobrze zdóny, a wszëtcë colemało gò zdôwelë, tej wchôdôł òn w rédżi starszëznë 
i kòżdi dostôwôł wiadła na témat òbjimù swòji robòtë, pòtemù bëłë slëbinë. Më mielë 
swój himn, pózni stanicã. Zéńdzenia bëłë rôz na miesąc, tej kòżdi nôleżnik dostôwôł 
spis zadaniów do zrobieniô. Wszëtczé zéńdzenia bëłë protoklowóné25.

Kòrpòracyjné zéńdzenia, na jaczich wiedno głoszoné bëłë referatë, bëłë dodôw- 
kòwą niwizną ùczbë sztudérów. Rëchtowałë jich do spòlëznowi robòtë w terenie. 
Pòwôżnô dejowô i ùczebnô robòta w sparłãczenim z gùtorzenim, co dôwôł redosc 
i wiodro dëcha, wëapartniwa „Cassubiã”. Zbliża jã do filomacczich i filarecczich 
rësznotów, chtërnëch dewizą bëło: Òjczëzna, ùczba i cnota26. W ùdbach załóżcë òr-
ganizacji chòdzëło téż w wiôldżim dzélu ò wëdwigniãcé statusu kaszëbsczégò jãzëka. 
To przesłanié towarzëło mù przez całé żëcé. 

Wnetka „Cassubia” sta sã nôrëszniészą pòmòrską kòrpòracją w Warszawie. Aùto- 
rzë mònografii pòlsczich kòrpòracji sztudérów z Pòmòrzégò piszą, że w trzëdzestëch 
latach jaż do wòjnë, bëła òna nômòcniészim òstrzódkã mëslów i dzejaniégò Pòmòrza-
nów na warszawsczich ùczebniach. Ji nôleżnicë zdominowelë dëcht czësto spòlëz-
nowé żëcé sztudérów z Pòmòrzégò, przejãlë w swòje rãce wszëtczé wôżniészé aka-
demicczé institucje regionalné Pòmòrzégò w stolëcë27.

Dejowim òpiekùnã kòrpòracji béł dr Aleksander Majkòwsczi, ju tej znóny jak-
no wiôldżi dzejôrz i pisôrz kaszëbsczi. K. Krefft trzimôł z nim bliską łączbã jesz 
z czasu ùczbë w Gimnazjum Macerzë Szkòłowi we Gduńskù. Miôł do niegò wiôldżi 
szacënk28. Téż A. Majkòwsczi wenérowôł K. Kreffta, co wiémë chòcbë z żëczbów 

25 Kôrbiónka z Antonim Skwierczã przeprowadzonô przez Eùgeniusza Prëczkòwsczégò i Lucynã 
Réter dnia 1.04.2000, zarejestrowónô na magnétny kaséce.

26 Z życia K! „Cassubia” w W-ie, „Biuletyn Pomorski”, nr 3 z 1 strëmiannika 1939.
27 D. Pater, P. Tomaszewsczi, Od morza jesteśmy… Świadomość pomorska w myśli i działalności 

akademickiego ruchu korporacyjnego w Polsce w czasach II Rzeczypospolitej, Toruń 2006, s. 39.
28 W jednym z zachòwónëch lëstów K. Krefft napisôł do A. Majkòwsczégò: Warszawa 10/II.28 r.  

Tczëwôrtny Wasto Doktorze! Baro przeprôszóm, że dopiérkù dzys chcã Wami dzãkã dac za łaszczëwą 
òdpòwiésc. Dzãkùjã w miono mòjich, zaczekawionëch sprawą kòrpòracji, drëchów za żëczlëwi i drëszny 
tón lëstu. Z fòrmalnëch przëczënów më jesz òstateczno nie wzãlë òbsądu. Pò drëdżé je nót sã bëlno zasta-
nowic nad tim, żebë czasã dëcht nie òsmiészëc sami pòzwë. Skòrno równak cos slédnégò sã wësztramùje, 
tej z nôwikszą chãcą jô Tczëwôrtnémù Wasce ò tim dóm wiadło. W doparłãcznikù jô przesélóm w miono 
akademików Pòmòrzanów rôczbã na „czôrną kawã”. Z wësoczim ùwôżanim, Karol Krefft. AMPiMKP, 
Lëstë do A. Majkòwsczégò, k. 261–262.
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dlô nie pisónëch w zachòwónym lësce do E. Jonasa29. Do wiele brzadów kòrpòra-
cji mòżemë rechòwac midzë jinszima òbrobienié wëjimków Historii Kaszëbów  
A. Majkòwsczégò. Nen dokôz baro wpłënął na K. Krefftã30. Machtny spòlëznowi 
znaczenié miało wëdôwanié „Biuletinu Pòmòrsczégò”. Nen cządnik wëchôdôł prôw-
dac pòd patronatã Stowarë Przëjacół Pòmòrzégò, równak redakcyjny drżéń stanowilë 
kòrpòrancë „Cassubii”. Naczelnym redaktorã béł Alfónks Kòtowsczi31. Pismiono 
dërno sã òpòwiôdało za pòspólnym bùdowanim mòcny pòlsczi òjczëznë, przë tim 
akcentowało kaszëbską jawernotã, jakno wôżną wôrtnotã w dzele parłãcznotë pań-
stwa. Ju samò to bùdzëło ùprocëmnienié jinszich kòrpòracjów „Baltii” i „Masovii”, 
związónëch z Nôrodnym Stronnictwã, co w swòjim òrganie ò titlu „Słowò Pòmòr-
sczé” próbòwałë pòdważac programòwi czerënk „Cassubii”. 

Wiôldżim zdarzenim w żëcym kòrpòracji bëła gòscëna czilenôscepersónowégò 
karna Kaszëbów w Warszawie w dniach òd 2 do 5 maja 1932 r. Przédnikòwôł mù  
A. Majkòwsczi. Karno bëło – wecmanim z przedstôwcama jinszich regionów wnen-
czasny Pòlsczi – na jëbleùszowi ùroczëznie Pòlsczégò Towarzëstwa Krajoznôwczégò. 
Pò zéńdzenim z prezydentã RP Ignacym Mòscëcczim na Królewsczim Zómkù Kaszëbi 
bëlë gòscama sztudérów w jizbie zéńdzeniów „Cassubii”. Tej sztudéróm przédnikòwôł 
Róman Kòssôk-Główczewsczi. Kòrpòrancë wanożëlë téż z gòscama pò stolëcë. Wiôl- 
dżé zaczekawienié wszãdze wzbùdzywałë kaszëbsczé ruchna zrobioné pòdług mòdła 
Francëszczi Majkòwsczi, sostrë Aleksandra, co téż bëła w kaszëbsczim karnie32.

Kòrpòrancë wprzëglë sã téż w rëchtowanié bëtnoscë wiele wikszégò karna Ka- 
szëbów, bò bez piãcsetpersónowégò, jaczémù przédnikòwôł wejrowsczi bùrméster 
Tédór Bòlduan. W wikszoscë bëlë to kaszëbsczi rëbôcë. Zeszlë sã òni z naczelnym 
wòdzã, marszôłkã Edwardã Ridz-Smigłim i nadelë mù titel Hònornégò Òbëwa-
tela Wejrowa33. Dwadniowim wëdarzenióm sparłãczonym z fejrowanim roczëznë 
òdzwëskaniô samòstójnoscë 10 i 11 lëstopadnika 1937 r., towarzëłë pòkôzczi kaszëb-
sczich tuńców regionalnëch, co òżëwiłë ùrmë warszawiôków. Zôs w Wiôldżim 
Téatrze bëła wëstawionô òpera Feliksa Nowòwiejsczégò „Legenda Bôłtu”, na jaką 
przërôczëlë Kaszëbów. Kòrpòrancë z „Cassubii” przërëchtowelë wieczórnicã, na 
chtërny wnet całé akademicczé strzodowiskò Warszawë mògło pòznac snôżotã 
kaszëbsczich spiéwów a tuńców34.

29 F. Marszôłkòwsczi, Listy do Przyjaciół; „Domòwina” – „Mòje doma” [w]: Pro memoria Feliks 
Marszałkowski (1911–1987), zebrôł i òbrobił J. Bòrzëszkòwsczi, Gduńsk 2007, s. 574.

30 Córka Majkòwsczégò Damroka Majkòwskô pisa w lësce do F. Marszôłkòwsczégò: Jô tam 
merkóm, że òn je baro rozprzëniosłi „Historią Kaszëbów” òjca, bò to co gôdô, czãsto je wëjãté z ti 
ksążczi. Zdrzë: Pro memoria Feliks Marszałkowski (1911–1987), zebrał i opracował Józef Borzyszko- 
wski, Gdańsk 2007, s. 401.

31 D. Pater, P. Tomaszewsczi, Od morza jesteśmy…, dz. cyt., s. 42.
32 Al. Fonek [Aleks Cerocczi], Kaszubi w Warszawie z okazji uroczystości jubileuszowych Polskiego 

Tow. Krajoznawczego, „Gryf Kaszubski”, nr 10, lëpińc 1932. 
33 T. Bòlduan, Nie dali się złamać, Gduńsk 1996, s. 73.
34 B. Nuszkòwsczi, Wycieczka kaszubska w Warszawie, „Teka Pomorska”, R. 2, nr 4, 1937, s. 125.
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Pò skùńczenim sztudiów kòrpòrancë dali òstôwelë nôleżnikama „Cassubii”. 
Zwelë jich filëstrama. Òd 1933 r. zaczãło sã rëchtowanié w Kartuzach corocznëch 
zjazdów kòrpòrantów. Pierszi béł w dniach 22-24 łżëkwiata tegò rokù. Prawie na 
nim sã zarzeszëło karno filëstrów. Przédnikã téż òstôł K. Krefft35, chtëren béł nim, 
z przerwama pòtrzébnyma na bëcé na wòjskòwëch szkòleniach, jaż do wòjnë. Sã 
ùdało ùstalëc kòle 50 nôzwësków nôleżników kòrpòracji. Je wiedzec, że lëczba na sta-
nowi leno dzél nôleżnikòwsczégò stónu36. Do barżi zawòłónëch lëdzy, co sã wpiselë 
w dzeje kaszëbsczi rësznotë – òkróm K. Kreffta – przënôlégają: Aleksander Arendt37, 
Robert Kómkòwsczi38, Bernat Kùla39, Alfónks Cerocczi40, Abdón Strëszôk41, Antoni 
Skwiercz. Wiele nôleżników, òsoblëwie w pierszim cządze, ùdostôł sóm K. Krefft. 
Tak bëło chòcbë w przëtrôfkù Marii Kòprowsczi, sztudérczi prawa ÙW, czile lat 
młodszi absolwentczi Gimnazjum Macerzë Szkòłowi. Z przédnikã „Cassubii” trzima 

35 A. Fonek, Pierwszy zjazd Akademickiej Korporacji „Cassubia” w Kartuzach.
36 http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/warszawa/k-cassubia/
37 Aleksander Arendt sã ùrodzył 6 gòdnika 1912 r. w Bãdargòwie. W 1934 r. skùńcził Gimnazjum  

w Wejrowie. Òd 1935 r. sztudérowôł prawò na Warszawsczim Ùniwersytece. Béł przédnikã Kòła Aka- 
demików Kaszëbów w Kartuzach i przédnikã Stowarë Przëjacół Pòmòrzégò w Warszawie 1935–1938, 
a téż nôleżnikã „Cassubii”. Òb czas wòjnë béł nôleżnikã „Grifa Pòmòrsczégò”, m.jin. wnëkóny do 
Stutthofù. Po wòjnie robił w rządowi administracji, béł m.jin. kòmendantã krézowim Milicji Òbëwatelsczi 
w Kartuzach, wicestarostą gduńsczégò krézu i starostą kòscérsczim (1947–48). W 1956 r. béł jednym  
z załóżców i pierszim przédnikã Kaszëbsczégò Zrzeszeniégò. Wespółrobił z Ùrzãdã Bezpieczi. Òdznaczony 
m.jin. Krziżã Òficérsczim OOP, Krziżã Partizancczim, medalama kaszëbsczima. Ùmarł 1 stëcznika 2002 r.  
Spòcziwô w Kartuzach.

38 Robert Kómkowsczi sã ùrodzył 6 czerwińca 1913 rokù w Ceszenim, gmina Chmielno. W jegò 
dzectwie familiô przecygnã do Banina. Gimnazjum skùńcził w Wejrowie. W latach 1937–1938 pòd pseùdo- 
nimã Er-Ka drëkòwôł w „Zrzeszë Kaszëbsczi” zebróné przez se kaszëbsczé lëdowé spiéwë. W 1939 
rokù skùńcził prawò na Warszawsczim Ùniwersytece. Przez krótczi czas béł przédnikã „Cassubii”. Òb 
czas wòjnë béł sôdzewim òficérsczégò òflagù Wolenberg II C. Pò wòjnie béł sekretérą Towarzëstwa 
Przëjacół Kaszëbsczégò Mùzeùm w Kartuzach. Pò Rujanie 1956 rokù béł nôleżnikã załóżcą Kaszëbsczégò 
Zrzeszeniô, a téż aktiwnym dzejarzã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Do kùńca lat 80-tëch béł se-
kretérą ti òrganizacji, jednym z reżisérów bùdowë òrganizacyjny sztrukturë Zrzeszeniégò i jegò programù. 
Ùmarł 2 czerwińca 2006 rokù w wiekù 93 lat w Sopòce, gdze je pòchòwóny.

39 Bernat Kùla sã ùrodzył 15 séwnika 1908 r. w Slëwicach k. Tuchòlë. Sztudérowôł prawò na 
Warszawsczim Ùniwersytece. Béł nôleżnikã „Cassubii” i przédnikã Akademicczégò Kòła Pòmòrzanów.  
W 1937 r. zainicjowôł pòwstanié Stowarë Przëjacół Pòmòrzégò. W 1956 r. béł nôleżnikã załóżcą Ka- 
szëbsczégò Zrzeszeniô. Béł bliskò sparłãczony z A. Arendtã. Wespółtwòrził z nim w 1983 r. Związk 
Przëjacół Pòmòrzégò. Ùmarł 2 séwnika 2001 r. we Gduńskù. Òb. SBPN. Suplement III, s. 131–133.

40 Alfónks Cerocczi (pseùd. Al-Fonek) sã ùrodzył w Stôri Hëce k. Swiónowa w 1906 r. Skùńcził 
prawò na Warszawsczim Ùniwersytece. Robił w pòlsczi ambasadze we Włochach. Béł pùblicëstą i dze-
jarzã kaszëbsczim, nôleżnikã Zrzeszeniô Regionalnégò Kaszëbów. Je aùtorã rozprawë „Czy Kaszubi są 
Polakami?”. Ùmarł w  kòncentracyjnym lagrze w Dachaù w maju 1943 r.  

41 Abdón Strëszôk sã ùrodzył 30 gòdnika 1908 w Domôtowie k. Pùcka. Béł absolwentã Wëdzélu 
Weterinarijnégò Warszawsczégò Ùniwersytetu. Doktorat zdobéł w 1935 r., òd 1948 béł profesorã, a òd 
1958 profesorã zwëczajnym Szkòłë Główny Gòspòdarstwa Wiejsczégò w Warszawie, òd 1960 – jakno 
pierszi tiralc – nôleżnik kòrespòndent PAN, òd 1969 nôleżnik jawerny, doktór honoris causa Wëższi 
Szkòłë Weterinarijny w Hanowerze 1963, aktiwny nôleżnik Kòmitetu Rozwiju Gòspòdarczégò Kaszëbsczi 
Zemi, wespółzałóżca Kaszëbsczégò Zrzeszeniô, wëprzédniony titlã Honornégò Nôleżnika Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, òdznaczony m.jin. Krziżã Kòmandorsczim z Gwiôzdą i Krziżã Òficérsczim 
Òrderu Òdrodë Pòlsczi. Ùmarł 27 lëstopadnika 1995 r. w Warszawie.
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drëszną łączbã jesz wiele lat pò wòjnie. Czile razy òdwiedzëła gò nawetka w jegò 
pózniészi samòtni za rzéką Redënią42. 

Doróbk kòrpòracji na warszawsczi ùczebni i ji znaczenié dlô kaszëbsczégò strzo- 
dowiska Pòmòrzégò dobrze òceniwô jeden z ji nôleżników, Bernat Nuszkewicz, 
co w roczëznã ji pòwstaniô napisôł: Założonô 10 lat temù, w swòjim karnie zebra 
nôwôrtniészi dzélëk pòmòrsczi, chtëren sã sczerowôł za ùczbą do ùczebnëch ògnisz-
czów Warszawë. Wëkùwającë swòjã samòstójną dejową mëslã, wspiartą bògatą tra-
dicją kaszëbsczi kùlturë i dzysdniowima spòlëznowima założeniama, dzysô zajãła 
przënôleżny sobie plac w Akademicczi Raczpòspòliti. (…)43.

W dniach 25 i 26 lëpińca 1937 r. (10. roczëzna) òdbéł sã w Kartuzach zjôzd czinnëch 
kòrpòrantów i filëstrów „Cassubii”. Na zjezdze bëlë téż przedstôwcë pòmòrsczégò wò-
jewòdë, dëchòwiéństwa, Institutu Bôłtëcczégò, Kòmisariatu rządu w Gdini i kaszëbsczi 
rësznotë z dr. A. Majkòwsczim na przódkù. Przédnikã karna béł tej sztudéra weterina-
rii Klémãs Kùca. Zôs na szefa filëstrów wëbrelë tam Stanisława Tollëka z Gdini,  
a B. Nuszkòwsczi z Warszawë òstôł jegò zastãpnikã. Nôwôżniészim pùnktã kartësczégò 
zjazdu béł kòmers w zalë Centralnégò Hòtelu. Bëłë na nim dogôdóné stegnë, jaczi-
ma miała w nowim dzesãclecym jic młodô i snôżo sã rozwijającô kòrpòracjô. Jedną 
z nôpierszich zgrôwów bëło rozszérzwienié òrganizacyjny bazë, żebë na gdińsczim 
zapleczim sã stac pòzytiwnym òstrzódkã młodi kaszëbsczi inteligencji44.

W tim czasu K. Krefft – jakno ju rôdca prawny pòmòrsczégò wòjewòdë – baro sã 
pòswiãcywôł sprawie wëdaniégò dzeła A. Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa. 
Dali béł baro rëszny w żëcym swòjich drëchów. W dniu 3 lëpińca 1938 r., w Kar-
tuzach bëło pòswiãcenié stanicë „Cassubii”. Tej to prawie òn – jakno nôpierszi sprôw-
ca, pò dzélu téż fùndatór – wrãcził gò na rãce nowégò przédnika Kadzmierza Wittke45. 
Westrzód kmòtrów stanicë béł prôcodôwca K. Kreffta, pòmòrsczi wòjewòda, Władi-
słôw Raczkewicz – pózniészi prezydent Pòlsczi na wënëkù, nôrodny dzejôrz Tomôsz 
Rogala z Wiela46, dr Frãcëszk Krãcczi, a téż jedna z sostrów K. Kreffta, Anna. Na  
pòspólnym gòzdzu widnieje nôzwëskò Helenë Wdzãkòńsczi. Westrzód fùndatorów 

42 G. Danielewicz, W kręgu Polonii gdańskiej, Gdańsk 1996, ss. 204 i 210.
43 B. Nuszkowsczi, Akademicy pomorscy w Warszawie, „Teka Pomorska”, R. 2, Nr 3, 1937, ss. 91 i 92.
44 Téż tam.
45 Kadzmiérz Wittke sã ùrodzył 4 strëmiannika 1913 w Pòbłocym w wejrowsczim krézu, w zemiań- 

sczi familii, jakno syn Antoniégò i Pelagii z d. Zakrzewskô, brat Sztefana (nôleżnik kòrpòracji „Pòmerania” 
w Pòznaniu), absolwent Gimnazjum w Wejrowie, sztudéra i absolwent ekònomii SGH. W òbronny wòjnie 
1939 r. béł dowódcą plutonu w 2 Pùłkù Szwòleżerów Roczitniańsczich. Walcził w Bitwie nad Bzurą, trafił do 
niemiecczi niewòlë w òflagach 1939-45. Pò wòjnie robił do 1960 r. w Minysterstwie Handlu Zagrańcznégò 
w Warszawie, a tej w Dzale Hańdlu Zagrańcznégò w Centromòrze we Gduńskù. Pò przéńdzenim na eme- 
riturã 30 czerwińca 1978 r. przecygnął do Starogardu Gduńsczégò, gdze òstôł zasłużonym òbëwatelã. Tam 
je pòchòwóny. Ùmarł 18 séwnika 2006 r. Òb.: J. Kòstka, Ród Wittke, Kòszalëno 1995, s. 10.

46 Tomôsz Rogala (1860-1951) béł wiôldżim dzejarzã pòchòdzącym z Wiela k. Kòscérznë, nôleżnikã 
delegacji pòmòrsczi do Wersalu. Zwóny béł kaszëbsczim królã. Téż jegò brat Wincenty (1871–1958) béł 
dzejarzã patrioticznym i kùlturalnym, zwónym „kaszëbsczim Sabałą”. Òb.: SBPN, red. Z. Nowak, T. 4, 
ss. 76–78.
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bëlë téż: Wincãt Łącczi – krajowi starosta pòmòrsczi, kòrpòracjô „Pòmerania” 
z Pòznania, Miesczi Zarząd Kartuz, Kartësczi Kréz, Stowôra Przëjacół Pòmòrzégò, 
Stowôra Miłotników Kaszëbiznë „Stanica” z Tornia i Gdini, Agùstin Kąkòl z Nadolé-
gò, Òttomar Ptôch z Wëczkòwa, Emil Lnisczi z Kartuz i sztërnôsce filëstrów za-
łóżców47. Letkò je zmerkac, że wikszosc pòdmiotów i priwatnëch òsobów nalazła 
sã w tim karnie z inicjatiwë K. Kreffta. Òsoblëwie to sã tikô jegò szwagra Ò. Ptô-
cha, drëchów filëstrów i toruńsczich a kartësczich institucji. Ùroczëznie towarził 
wëstôwk zbiérków A. Majkòwsczégò i tradicyjny kòmers kòrpòrantów, na jaczim 
wëkłôd trzimôł Bernat Kùla. Bëłë téż przemòwë delegatów z jinszich sztudérsczich 
kòrpòracjów48.

Trzëfarwną stanicã ùznelë za arcëdokôz kaszëbsczégò lëdowégò kùńsztu49. Nimò 
kaszëbsczégò Grifa je na ni zéwiszcze „Fortiter et constanter” (dzyrskò a kònse-
kwentno)50.Ùroczësto jã pòswiãcył ks. prał. Frãcëszk Jank z Tornia, zôs kôzanié 
wëgłosył wëdelegòwóny przez biskùpa K. Dominika, chtëren z piersza miôł bëc 
sóm na zjezdze, ks. dr Kadzmiérz Bieszk z Pelplëna. Stanicã zrobiła znónô mésterka 
wësziwkù Bronisława Wrëcza z Wejrowa51. Artistka pòchòdzëła ze Stãżëcë. Bëła 
stipendistką Towarzëstwa Pòpiéraniô Lëdowégò Przemësłu w Torniu, a pòtemù in-
struktorką wësziwkù w rozmajitëch môlach Pòmòrzégò. Pòd kùńc lat 30. XX wiekù 
bëła szkólną w Szkòle dlô Głëchòniemëch w Wejrowie, chòc robiła colemało wë-
sziwczi wdzydzczi szkòłë. Taczé mòtiwë są téż na stanicë „Cassubii”52. B. Wrëcza 
bëła bratónką pierszégò pòmòrsczégò kapelana z armii gen. Józefa Hallera, ks. płk. 
Józefa Wrëczë. Òsta białką wiôldżégò kaszëbsczégò żłobiarza Tédora Plińsczégò 
(1907-1951)53. Pò wòjnie sparłãcza sã z Kòscérzną, gdze ùmarła w 1995 r. 

Antoni Skwiercz tak wspòminô ùroczëznã wrãczeniô stanicë: Starą karna filë- 
strów, z Karolã Krefftã na przódkù, w dniu 3 lëpińca 1938 r., na corocznym zjez-
dze kòrpòracji w Kartuzach bëło pòswiãcenié stanicë K’Cassubia. Na ti ùroczëz-
nie bëło wiele nôleżników kòrpòracji, przedstôwcë rządców i dëchòwiéństwa i sze-
roczé karno dzejarzi kaszëbsczich i spòlëznë. Ùroczëzna bëła w nastroju pòwôżnym 

47 Wspòminczi Antoniégò Skwiercza, maszinopismiono w pòsôdanim aùtora.
48 B. Nuszkòwsczi, Zjazd młodzieży pomorskiej w Kartuzach, „Teka Pomorska”, R. 3, Nr 4, 1938, 

s. 143.
49 Z.K., Kronika, „Biuletyn Pomorski”, nr 1 z 25 gòdnika 1938 – 1 stëcznika 1939.
50 Antoni Grzãdzëcczi, Zapomniana „Cassubia”, „Nasz Tygodnik Kartuzy”, nr 6 z 7 gromicznika 

1992r.
51 Zjazd pomorskiej młodzieży akademickiej, „Klëka”, R. 2, nr 12, 1 VII 1938.
52 Nôstarszô szkòła, wdzydzkô, sã znankùje bògatim wzornictwã rozparcelowónym òsoblëwie we 

westrzódkù wësziwkù. Wiôldżé i bògaté kòmpòzycje są baro farwné, z przewôgą niebiesczégò, czer-
wònégò, zelonégò, czôrnégò i żôłtégò. Dofùlowùją je pastelowé farwë. Teòdora Gùlgòwskô wëchòwa wiele 
wësziwôrków, ji ùczenczi jesz wicy. Bronisława Plińskô z Wiela, chtërna założa w Kòscérznie òstrzódk 
wësziwkù, wëùczëła w tim kùńszce jaż 450 dzéwczãt.

53 SBPN, red. Z. Nowak, T. 3, Gduńsk 1997, s. 442. Aùtor òsobisce znôł artistkã i gôdôł z nią.  
W bezpòstrzédny gôdce sã dowiedzôł, że to òna robiła stanicã „Cassubii”. W programie TVG „Rodnô 
Zemia” sã ùkôzôł repòrtôż ò ti sprawie.
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i patrioticznym, òsoblëwie dlô kaszëbsczi spòlëznë bëła dëcht redosnô, bò piãknô 
stanica z nôpisã K.Cassubia i pòmòrsczim grifã stanowiła równoczasno ò ji pòdmio-
towòscë – wzãlë jã jakno «swòjã». Pòdług spòlëznë stanica sã sta aktã nobilitacji, bò 
przez całé lata dlô kaszëbsczi młodzëznë sztudia na strzédnëch szkòłach, a òsoblëwie 
wëższich, bëłë prakticzno nieòsągalné, przez to bëła òna wëzbëtô mòżnoscë wespół-
bëcô w aktiwnym żëcym spòlëznowim. Pòd tą stanicą zbrzątwia sã pierszô generacjô 
kaszëbsczi młodi inteligencji.54.

Na zjezdze bëłë delegacje, np. „Pòmeranii” z Pòznania, reprezentacjô kòrpòracji 
pòlsczich z Wòlnégò Miasta Gduńska, dzejarze „Stanicë” i wiele jinszich. Wszëtkò 
to rozpòmiónowało sã téż w Warszawie, gdze 4 gòdnika 1938 r. bëła ùroczëstô 
mszô, a pò ni zéńdzenié filëstrów, na jaczim zôs przédnik Kòła Filëstrów K. Krefft 
symbòliczno przekôzôł stanicã przédnikòwi kòrpòracji, K. Wittke. Ten zôs przësygł 
z miono kòrpòracji stojec na strażë tczë i dejologii „Cassubii”, pòtemù dôł jã stani-
cowémù pòcztowi55.

Nadanié stanicë òżëwiło dzejanié ò kaszëbsczim charakterze. Górã trzimelë rodny 
Kaszëbi, jak pòsobny przédnikòwie: Róman Kòssôk-Główczewsczi z Brus, K. Wittke 
z Pòbłocégò kòl Wejrowa, czë A. Skwiercz z Pôłchòwa kòle Pùcka. Wëgłôszóné bëłë 
przemòwë i referatë na rozmajité tématë sparłãczoné z Kaszëbama i Pòmòrzim. Przi-
kładowò 11 łżëkwiata 1939 rokù – jak czëtómë na zachòwóny rôczbie – bëła w kar-
tësczim „Kaszëbsczim Dwòrze” wiadłowô kònferencjô pòswiãconô òbgôdaniémù  
tejczasnëch zadaniów i pòtrzebów kaszëbsczi rësznotë w òbjimie pismieniznë, zdob-
nictwa, turisticzi, letnictwa i lëdowégò przemësłu. Òkróm pòdpisu K. Kreffta są na 
ni téż pòdpisënczi Frãcëszka Szroedra, Aleksandra Labùdë, Małgòrzatë Cylkòwsczi, 
Józefa Kòlczi, Léòna Póhnczi, Frãcëszka Trédra, Aleksandra Arendta i Bòlesława 
Torlińsczégò56. Jaż do wòjnë bëłë téż tuńcowé rëmsze i turisticzno-krajoznôwczé 
wanodżi57.

Slédny zjôzd kòrpòrantów béł w lëpińcu 1939 r. w Kartuzach. Wszëtcë bëlë ju 
baro kòmùdny, bò merkelë, że nadchôdô wòjna. Dzél filëstrów ni mógł ju przëja-
chac, bò szedł òstri zacyg do armii. Corôz barżi òdczëwac sã dało brzëdczé dzejania 
Miemców, co mieszkelë na Pòmòrzim. Nicht równak nie mëslôł, że ùcemiãga, jakô 
nadcyga, mdze tak strasznô i że tëli jesz przëtomnëch na kartësczim zjezdze kòr-
pòrantów òddô wnet żëcé za òjczëznã58.

Pò wòjnie bëło ùznóné, że stanica zadżinã. Jaczis sztërk kòmùnyscë jã szu- 
kelë, żebë zamazac wszelejaczé szpùrë dzejaniégò kaszëbsczich sztudérów. Do-
piérze w 1993 rokù sã òkôzało, że przechòwôł jã slédny przédnik kòrpòracji, An-
toni Skwiercz. W dniu 23 łżëkwiata tegò rokù przekôzôł jã – za pòstrzédnictwã 

54 Kôrbiónka z Antonim Skwierczã...
55 Z.K., Kronika, „Biuletyn Pomorski”, nr 1 z 25 gòdnika 1938 – 1 stëcznika 1939.
56 Òb.: zbiorë MPiMKP w Wejrowie.
57 Zjazd korporacji „Cassubia”, „Gazeta Kartuska” z 15 zélnika 1936 r. 
58 Wspòminczi Antoniégò Skwiercza, maszinopismiono w pòsôdanim aùtora.



Referatë kaszëbskòjãzëkòwé   163

wnenczasnégò przédnika Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Stanisława Pestczi 
– na rãce sztudérë Pòlitechniczi Gduńsczi, Eùgeniusza Prëczkòwsczégò, przédnika 
klubù „Pòmòraniô” w latach 1991–9259. W stanicowim pòczce bëlë jesz kąsk starszi 
ùszłi pòmòrańcë: Krësztof Barembruch i Tomôsz Szimańsczi. Dzejało sã to òb czas 
òtemkniãcô Kaszëbsczégò Dodómù we Gduńskù, w jaczim stanica òd te czasu je 
do dzysdnia. W dniu 6 gòdnika 2003 r. towarzëła òna młodzëznie z gminë Żukòwò 
na załóżcowim zéńdzenim Karna Młodzëznë Kaszëbsczi, jaczé przëjãło historiczną 
pòzwã „Cassubia”. Przédnikama bëlë nôpierwi Magdalena Bisewskô, a tej Renata 
Pùpôcz60. Pò sztërzech latach dzejaniô aktiwnosc karna ùsta. Jegò reaktiwacjô na-
stąpiła w dniu 17 séwnika 2016 r. Przédnikã òstôł Robert Grótha. Karno je nôpier-
szim òrganizatorã I Kòngresu Młodëch Kaszëbów. Pòdług regùlaminu nôwôżniészé 
dzejanié klubù brzątwi sã kòle parłãczeniô młodzëznë z terenu gminë Żukòwò i jin-
szich kaszëbsczich gmin wkół sprôw związónëch z wszelejaczim rozwijã tegò terenu 
i spòlëznë w nim mieszkający. W pismionach, co szłë do drëchów, nôleżnicë „Cassu-
bii” napiselë: Jesmë ti dbë, że Kòngres bãdze miôł wiôldżi znaczenié w sztôłtowanim 
przińdnëch szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka, ksãżi, artistów, dzénnikarzów, dzejarzi 
kùlturë. Gwësno pòdsztrichnie rolã młodëch w całim kaszëbsczim regionie i wëznaczi 
prioritetë w przińdnym dzejanim61.

Dzysdniowô „Cassubia” nawlékô dëcht prosto do dejów głoszonëch bez K. Kref-
fta, chtëren je pòchòwóny na żukòwsczim smãtôrzu, a òd 2002 rokù je téż patronã 
jednégò z żukòwsczich rondów. Równoczasno bierze z dokazów klubów pòwstałëch 
pò II swiatowi wòjnie, òsoblëwie „Pòmòranii”. Wikszosc przedwòjnowëch dzeja-
rzów przeżëła wòjnã, w tim téż K. Kreftt. Natëchstopach wzãlë sã òni za wskrze-
szenié kaszëbsczi rësznotë. Na zôczątkù 1946 r. zrëchtowelë w Wejrowie I Kòn-
gres Kaszëbsczi. Bëlë to przede wszëtczim dzejarze z karna Zrzeszińców, w tim téż  
K. Krefft. Mielë tej kòle sztërdzescë lat, to znaczi, że bëlë jesz dërch młodi, fùl chwa-
tu do kaszëbsczégò dzejaniô. Równak kòmùnysticznô machina nabiéra tej mòcë 
i chùtkò roznëka nôdzeje kaszëbsczich dzejarzów, a ùcãła jima wszedné mòżnoscë do 
kaszëbsczi robòtë. Nôdzeje znowa kąsk òdżëłë òb czas pòrujanowi zeldżi w gòdnikù 
1956 r., czej doszło do założeniô Kaszëbsczégò Zrzeszeniô, òd 1964 r. Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò. W tim czasu chùtkò sã òbjawiła rësznota młodëch dzejarzów. Jednym 
z nich béł Wòjcech Czedrowsczi, ùtwórca karna „Òrmùzd”, ò jaczégò krótczim dze-
janim wiele nie wiémë. We wspòminkù ò W. Czedrowsczim, Kadzmiérz Òstrowsczi 
z Chònic pòdôwô taczé hewò wiadła: 13 rujana 1963 r., w niedzélné przedpôłnié, 
w Mùzyczny Szkòle we Wrzeszczu òdbëła sã kònferencjô, jakô mia ùrësznic mło-
dzëznã zbrzątwioną w Kaszëbsczim Zrzeszenim. Nôpierszim referentã béł Wòjcech 

59 Takô bëła wòlô A. Skwiercza, z chtërnym E. Prëczkòwsczi trzimôł ju rëchli czãstą i drëszną 
łączbã. Midzë jinszima z inicjatiwë E. Prëczkòwsczégò sã ùkôzałë w programie TV Gduńsk „Rodnô 
Zemia” repòrtaże ò kòrpòracji „Cassubia” z ùdzélã A. Skwiercza w dniach 21.02.1993 r. i 19.10.1997 r. 

60  E. Prëczkòwsczi, Zrzeszeni w Baninie, Banino 2006, s. 78 i 80–81.
61 Òb. J. Antonowicz, Przyszłość kaszëbizny, “Dziennik Bałtycki”, 30.09.2016. 



164   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2016

Czedrowsczi, chtëren nôpierwi òbgôdôł rolã młodëch w dzejach pòmòrsczi rësz-
notë regionalny, pòtemù wëkłôdôł, jaczé są dzysészé pragniączczi pòdług młodégò 
pòkòleniô regionalëstów. Dowòdzył, że nôbëlniészą fòrmą aktiwnoscë młodëch są 
karna, jaczé bë miałë pòwstawac na mòdło „Pòmòranii”. Kò sóm béł wespółùtwórcą 
tegò karna, a rëchli òrganizatorã sztudérsczégò karna „Òrmùzd”. Zagwësniwôł, że 
„Pòmòraniô” wspòmòże doswiôdczenim i radą bratné karna „w terenie”62.

W biogramie W. Czedrowsczégò, ùjãtim w ti sami ksążce, téż nie nalôżómë ò klu-
bie „Òrmùzd” dëcht nick pòza tim, że: Pierszim widzałim dokôzã Wòjcecha bëło 
założenié Karna Sztudérów Òrmùzd i przédnikòwanié mù63. Téż w pòsmiertnëch 
wspòminkach ùsadzonëch w „Pòmeranii” nr 5 z 2011 r. nick wicy ni ma. W. Czedrow-
sczi sã ùrodzył 22 lëstopadnika 1937 r. Wiémë, że sztudia na wëdzélu wòdny inżinierii 
Pòlitechniczi Gduńsczi ùkùńcził na zôczątkù 1961 r.64. „Òrmùzd” tej dzejôł przed tim 
rokã, a brewiter przed rokã 1959, ò czim gôdają nama agenturalné donosë, chtërne 
przënôszają òsoblëwie równak to, że klub béł pòddóny dëchtowny òbserwacji. Temù 
téż ni mógł rozwinąc lecëdłów. Z tegò téż wiémë, że cësk na dzejanié „Òrmùzda” 
mielë Zrzeszińcë. W donosu z 14 stëcznika 1961 r. czëtómë: Cësk „Zrzeszińców” 
na dzejanié pòwstałëch karnów mô swòje òdbicé w pòstawie dzejarzi tëch karnów. 
Np. Wòjcech Czedrowsczi – sztudéra Gduńsczi Pòlitechniczi w lësce do Rómpsczégò 
z dnia 19 II 1959 r. pisze, że ò prôwdzëwim dzejanim Karna „Òrmùzd” bë ni miôł 
gadac, bò mòże na nich rechòwac, ale mùszi bëc òstróżny przë wprziganim jich do 
ùdbóny przez niegò dzejnotë65.

Dzél wicy dowiadiwómë sã z jinszégò agenturalnégò donosu spisónégò 8 lëpińca 
1960 r. przez krëjamnégò wespółprôcownika ò kriptonimie „Smãtk”, chtëren prze-
chwëcył lëst W. Czedrowsczégò do Édmùnda Pùzdrowsczégò, wnenczas sztudérë 
na Ùniwersytece Mikòłaja Kòpernika w Torniu. „Smãtk” pòdôwô, że: Czedrowsczi 
pisze ò swòjim ùprocëmnienim do sytuacji w Kaszëbsczim Zrzeszenim, a tej dôwô 
régã wskôzów w sprawie pòwòłaniô karna Sztudérów Kaszëbów przë Ùniwersytece 
w Torniu. M. jinszima pisze: „Jak jô sobie przedstôwióm Waji Klub. Pòdług mie terô 
bë ni miôł bëc òficjalny. Taczi Klub ùtwòrzony przez sztudérów béł ju w Pòznaniu. 
Schôdelë sã w priwatnëch chëczach i kôrbilë, a rëchtowelë referatë. Wiém, że robòta 
taczégò karna je kąsk ògrańczonô, ale jawnota tej-sej nawetka nie dôwô zwëskù (je 
wiedzec, że przë anormalny sytuacji, jakô jesz dërch na Kaszëbach je)”. Pòtemù 
Czedrowsczi dzeli sã swòjima ùwôgama ò dzejanim Klubù „Òrmùzd”, ò dobëcach, 
ò jaczich tak pisze: „…Rezultatë naszégò Klubù nie są wiôldżé, ale wëtwòrzenié 
łączbë z Kaszëbama, pòznanié zasadniczich elementów, co twòrzą tzw. kaszëbską 

62 K. Ostrowsczi, „Pomerania” – radość i troska [w:] Lew. Stolem. Budziciel. Wojciechowi Kie- 
drowskiemu na 70. urodziny, Gduńsk – Wejrowò 2007, s. 79. 

63 E. Szczesôk, Lew, Stolem, Budziciel [w:] Lew. Stolem. Budziciel. Wojciechowi Kiedrowskiemu na 
70. urodziny, Gduńsk – Wejrowò 2007, s. 13.

64 Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945–2015, red. J. Model, Gduńsk 2015, s. 96.
65 IPN Gd 0027/886 T.1, k. 68.
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sprawã westrzód wiele sztudérów òstało dobëté. Jô nawetka so mògã mëslec, że to 
je równo pòd czim bë wëstãpòwôł „Òrmùzd” wiele z nas bãdze sã tej-sej spòtikało 
i w rozmajiti spòsób robiło dlô Kaszëb i Kaszëbów”66.

Z pòsobnëch agenturalnëch materiałów wëchôdô, że W. Czedrowsczi miôł ùdbã 
òdparłãczëc młodzëznowé karna (pòdobny téż dzejôł w Wejrowie, zôs cos téż dzejelë 
młodi w Chònicach) òd Kaszëbsczégò Zrzeszeniégò. Bëło tak temù, że w wiéchrzëz-
nie òrganizacji nôwëżi bëlë tej Aleksander Arendt i Bernat Szczãsny, czësto zanôleżny 
òd partii. Dalszégò dzejaniô w tim czerënkù nie bëło, bò wnetka dzejanié karnów 
ùstało. Równak wiémë, że nôleżników „Òrmùzda” wiele nie bëło. Westrzód załóż-
ców – òkróm W. Czedrowsczégò – bëlë Damroka Majkòwskô, Izabella Trojanowskô 
i Kònstanti Bączkòwsczi. Sparłãczony béł z nim téż ks. Władisłôw Szulëst z Wiôldżé-
gò Kacka. Bëłë próbë ùdostaniô agenta w tim karnie, co sã nie ùdało, bò za mało bëło 
nôleżników67. W dniu 3 lëpińca 1960 r. przëbëlë òni na zéńdzenié do Kartuz. Bëlë 
tam téż przedstôwcë Klubù Młodi Inteligencji z Wejrowa i Karna Sztudérów z Tornia, 
a téż kaszëbsczi dzejarze, taczi jak J. Trepczik, J. Rómpsczi, Tadeùsz Bòlduan, Lech 
Bądkòwsczi i Aleksander Arendt68. Razã kòle trzëdzescë sztëk. 

Jednym z gòspòdarzi kartësczégò zéńdzeniô bëło Karno Młodëch Kaszëbów 
z Kartuz, w jinszich zdrzódłach zwóné je Karnã Inteligencji Kaszëbsczi przë Kaszëb-
sczim Zrzeszenim w Kartuzach. Takô pòzwa je na òficjalnym sztãplu karna69. Przéd-
nikã béł Édmùnd Kamińsczi, jaczi wspòminô, że karno dzejało w latach 1958–1961, 
a jegò nôpierszą zgrôwą bëło rëchtowanié kadrë dlô Zrzeszeniégò70. W agenturalnëch 
materiałach Kamińsczi przedstôwióny je jakno przédnik Kòła Lëteratów Kaszëbów 
w Kartuzach. Do te pòdôwóny je jakno òrganizator zéńdzeniégò Zrzeszińców i mło-
dzëznowëch karnów w tim miesce71.

Nôwôżniészô w dzejanim karnów bëła samòpòùczëna. Do brzadów „Òrmùz-
da” mòże zarechòwac wëdanié piesniów Jana Trepczika, zrobienié wanodżi pò 
Kaszëbach i wëstôwkù kaszëbsczi malëtwë w Kartuzach72. Kòżdé równak dzejanié 
karna, nawetka wëpòwiedzë przédników, bëłë wëchwôtiwóné przez agentów Służ-
bë Bezpiekù. Wnenczasny przédnicë ZK B. Szczãsny i Arendt bënômni nie pòmô-
gelë młodim w dzejanim. Zôs baro mòcno wspiérelë jich Zrzeszińcë, nôbarżi Jón 
Rómpsczi, chtëren w ti rësznoce widzôł przińdnotã òrganizacji. Materiałë pòdôwa-
ją, że: Rómpsczi na pierszą régã wëpùszczô sprawã zjednaniô lëdzy a òsoblëwie 
kaszëbsczi młodzëznë – pòkôzaniô ji, czim je kaszëbskô rësznota. Dzysdnia karna 
– pòdług Rómpsczégò – dzejają dobrze, są nawetka pòpiéróné przez rządców, bò 

66 IPN Gd 00118/929/2-7.
67 INP Gd 0027/886 t.2, k. 187 z 8 lëpińca 1960 r.
68 IPN Gd 00118/929/2-7.
69 APG 1597/9, k. 168. Òdpisënk pismiona ze Spòdleczny Szkòłë nr 34 z Pòznania tikający sã pò- 

stacji Frãcëszka Peplińsczégò. 
70 Wiadło òd Édmùnda Kamińsczégò, 6.10.2016 r.
71 IPN Gd 0027/886 t. 3, k. 201.
72 T. Bòlduan, Kluby kaszubskie, „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego”, stëcznik-gromicznik 1963, s. 16.
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np. w Kartuzach wëstãpiwają pòd szildã Karna Lëteracczégò, sztudérëją historiã 
Pòmòrzégò, ale òkróm tegò je wiele kôrbiónków, co wëchòwùją młodzëznã na prôw-
dzëwëch kaszëbsczich patriotów73.

Rómpsczi miôł so ùdbóné założëc pòdobné karna w Chònicach i Kòscérznie. Te 
i wszëtczé jinszé òstałë wnetka znikwioné przez SB. W planie òperacyjnëch pòdjimiz-
nów pòlétë doticzącé inwigilacji Rómpsczégò i jegò nôblëższich drëchów, a téż in-
filtracji karnów, zawiérają jaż szesc strón maszinopismiona. Òstałë wprowadzoné 
w czin pò 8 lëpińca 1960 r., a wëkònóné przez pòsobné trzë miesące. Sprôwióné 
bëłë pòkrziżawë, falsz, òbskarżenia, sztridowóny bëlë nôleżnicë karnów i kaszëbsczi 
dzejarze. Pòdjimóné bëłë wielné próbë ùdostaniô lëdzy do wespółrobòtë z òrganama 
władzë. Doprowadzëlë nawetka do rewizjów w chëczach Zrzeszińców. Wszëtkò to 
robilë, żebë skòmpromitowac jich. Béł to jeden z barżi kòmùdnëch sztótów w dzejach 
kaszëbsczi rësznotë. 

Krótczé dzejanié „Òrmùzda” i jinszich karnów nie bëło na darmôka. Ju w 1962 r.  
pòwstôł we Gduńskù klub „Pòmòraniô”. Pierszim jegò przédnikã òstôł L. Bąd-
kòwsczi. Jegò nastãpnikã béł W. Czedrowsczi. Klub dzejô dërch do dzysészégò dnia, 
miéwô ùpôdczi a wzlotë. W ùmëslënkach załóżców miôł sã stac pòdchòrążówką 
Zrzeszeniégò. I gwësno w wiôldżim dzélu tak je. Na 50-lecé klubù wëdóny béł hëft, 
z jaczégò dowiadiwómë sã, że do te czasu przez karno przeszło kòl 600 lëdzy. Rekòr-
dowô lëczba nôleżników – 64, òdnotowónô bëła w 1992 r. Do 2012 r. karnã rządzëło 
35 przédników. Rozdelë òni jaż 130 Medalów Stolema, zrëchtowelë 25 Kònkùrsów 
Wiédzë ò Pòmòrzim74. Dzejanié sztudérsczi „Pòmòranii” gwës zasłëgiwô na bëlné 
òbrobienié i wëdanié w ksążkòwi fòrmie. Takô wiédzô bë pòkôza nama jawerną 
rolã karna w kreòwanim kadrów òrganizacji. Ni ma wątpieniô, że je òna zachtnô. 
Kò sygnie chòcbële dozdrzec, że nômni trzech przédników KPZ ùsztôłtowało swòjã 
regionalną pòstawã w „Pòmòranii”, zôs w wiele partach téż w pierszich régach są 
ùszłi pòmòrańcë. To bë bëło téż czekawé, jaczi je ùdzél pòmòrańców w jinszich 
rëmach żëcégò regionu, np. w mediach, pòùczënie czë teritorialny samòrządzënie. 

Dzysdniowô młodzëznowô rësznota kaszëbskô je téż przëtomnô w jinszich mia-
stach regionu. W 2000 r. pòwstało przë Pòmòrsczi Akademii w Słëpskù Kaszëbsczé 
Karno Sztudérów „Tatczëzna”. Jegò pierszim przédnikã bëła Lucyna Réter, dzys 
rëszny dzejôrz Partu KPZ w Baninie. Pòzwą karno nié bez przëtrôfk nawlékało do 
pismiona redagòwónégò na pòczątkù lat 90-tëch ùszłégò wiekù przez karno sztudérów 
sparłãczonëch tej z „Pòmòranią”. Słëpskô „Tatczëzna” w czëpòwim cządze mia kòl 
dwadzesce sztëk lëdzy. W slédnëch latach dzejanié karna jakbë zamiarło75. Timczasã 
z mediów dochôdają wiadła ò pòwstanim młodzëznowégò karna „Nowô Tatczëzna”, 

73 INP Gd 0027/886 t.2, k. 192-193.
74 Klub Studencki Pomorania. Organizacja młodych, wokół której powstaje legenda 1962–2012, 

red. W. Dejk, K. Główczewskô, M. Jelińskô, P. Kòwalewsczi, M. Pek, A. Prëczkòwskô, K. Serkòwskô, 
T. Slowi, P. Szmëdka, Gduńsk 2012.

75 K. Narloch, http://stara.mojemiasto.slupsk.pl/index.php?id=2862, dostęp z 10.10.2016 r.
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założonégò przez ùczniów z rëmsczich szkòłów. Jegò dzejanié równak dérowało le 
czile miesący76. Zôs przë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Szkòle Wëższi w Wejrowie zrzeszëło 
sã karno „Zemia Rodnô”, chtërno na zymkù 2016 r. zrëchtowało pierszą nôùkòwą 
kònferencjã. W Wëższim Seminarium Dëchòwnym we Gduńskù Òlëwie fùnkcjonëje 
òd 1992 r. (pò reòrganizacji diecezji), na mòdło pelplińsczégò, karno klerików. Kle-
ricë co rokù rëchtują òbrzãdowé widzawiszcze „Gwiżdże”. Wëstãpiwają téż z kaszëb-
sczima piesniama kòscelnyma w swiãtnicach gduńsczi diecezji. Rëchlëwòta karnów 
nôbarżi zanôlégô òd pòstawë lidera. Kò tak je prôwdac w kòżdim jinszim tegò ôrtu 
przëtrôfkù. Te wszëtczé i jinszé dzysdniowé dzejania kaszëbsczi młodzëznë żdają na 
apartné badérowanié i gwës téż na wspiarcé ze stronë barżi doswiôdczonëch dzejarzi.

76 Òb.: http://radiokaszebe.pl/nowo-tatczezna-najmlodsza-organizacja-kaszubow/, przëstãp z 10.10. 
2016 r. Téż Lëst òd Wòjcecha Skerczi z Rëmi. 
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Wpłiw cëzëch mòwów  
na leksykã kaszëbiznë 

1. Wstãp

Zgrôwą negò artikla je òmówienié zapòżiczków w kaszëbsczim jãzëkù, òsoblëwie 
internacjonalëznów, co pòchòdzą z jinszich jãzëków niżle pòlsczi, midzë jinszima 
z anielsczégò, francësczégò, italsczégò, a téż z greczi i łacëznë. Tu mùszi nadczidnąc, 
że pòlsczi tej-sej je w rolë pòstrzédnika, bò to prawie z jegò leksykalny bòkadoscë 
kaszëbizna bezpòstrzédno bierze słowa rëchli przez nie zòchloné.

Cëskã jinszich mòwów na słowiznã, składniã i fònetikã kaszëbsczégò jãzëka 
zajimało sã wiele badérów, m.ji. (w chronologiczny rédze): Stanisłôw Gògòlewsczi 
w artiklu Niemiecczé wpłiwë na kaszëbsczi system ùszłëch czasów1, Édwôrd Bréza 
w artiklu Zapòżiczczi w kaszëbiznie2, Jerzi Tréder w prôcë Kaszëbskô i pòmòrskô 
frazeòlogiô niemiecczégò pòchòdzënkù (na słowiańsczim spòdlim)3i w zéwiszczu 
Zapòżiczczi4, Róża Wòsôk-Slëwa w artiklu Składniowé germanizmë w prozë nordo-
wòkaszëbsczich pisarzów Jana Bilota i Alojzégò Bùdzysza5, Hana Pòpòwskô-Tabòr-
skô w prôcë Specyfika leksykalnëch interferencji kaszëbskò-dólnoniemiecczich6, 
Ana Gliszczińskô w artiklu Germanizmë leksykalné pôłniowi kaszëbiznë (Na ma-
teriale ksążczi Bòlesława Jażdżewsczégò Wspomnienia kaszubskiego „gbura”)7, 

1 S. Gògòlewsczi, Niemiecczé wpłiwë na kaszëbsczi system ùszłëch czasów, „Rozprawy Komisji 
Językowej” Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1963, nr 9, s. 69–75.

2 E. Bréza, Zapòżiczczi w kaszëbiznie, „Litery” 1979, nr 8, s. 13–26.
3 J. Tréder, Kaszëbskô i pòmòrskô frazeòlogiô niemiecczégò pòchòdzënkù (na słowiańsczim spòdlim) 

[w:] Problemy frazeologii europejskiej I, red. A. Lewicki, Warszawa 1996, s. 131–146.
4 J. Tréder, Zapòżiczczi, [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, wyd. 2., red. J. Treder, 

Gdańsk 2006, s. 277–278. 
5  R. Wòsôk-Slëwa, Składniowé germanizmë w prozë nordowòkaszëbsczich pisarzów Jana Bilota  

i Alojzégò Bùdzysza, „Rocznik Gdański” 1996, nr LVI, z. 2, s. 103–111.
6  H. Pòpòwskô-Tabòrskô, Specyfika leksykalnëch interferencji kaszëbskò-dólnoniemiecczich, [w:] 

Językoznawstwo. Prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie 1998, Warszawa 1998, 
s. 225–230.

7 A. Gliszczińskô, Germanizmë leksykalné pôłniowi kaszëbiznë (Na materiale ksążczi Bòlesława 
Jażdżewsczégò Wspomnienia kaszubskiego „gbura”), „Lingvaria” nr 1(3), Kraków 2007, s. 79–89; arti-
kel je dostãpny w internece pòd adresã <http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/
ba471e18-619c-4c78-ae3b-5ac07e26bb93>.
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Lechòsłôw Jocz w dwadzélowim artiklu Wpłiw fòneticzny i fònologiczny niemiec-
czégò jãzëka na łużëcczëznã i kaszëbiznã w kònteksce słowiańsczim. Wëbróné 
aspektë w widze nowëch badérowaniów8. Jak jô wëżi nadczidnã nie zajimóm sã 
cëskã pòlaszëznë na kaszëbiznã, le równak jô bë tu chca przëwòłac jednã pùblika-
cjã – mònografiã Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub 
aùtorstwa Hanë Makùrôt9.

Jak je widzec z nëch pòwëższich titlów, jãzëkòznôwcë czãsto badérëją cësk nie-
miecczégò jãzëka na kaszëbiznã. Pioter Bartélëk zmerkôł, że „Badérowania niemiec-
czich wpłëwów na kaszëbiznã mają ju za sobą długą historiã”10 i wëmieniwô dokazë 
Floriana Cenôwë, Aleksandra Hilferdinga i Léòna Biskùpsczégò, a téż Friedricha 
Lorentza i Friedhelma Hinzégò11.

2. Zapòżiczczi jãzëkòwé, internacjonalëzna,  
jãzëkòwô kalka, neòsemantizm 

Niglë jô sã weznã za nowé zapòżiczczi w kaszëbsczim, jô bë chca pòdac czile defi-
nicji jãzëkòwëch zjawiszczów, jaczé w nym artiklu są òmôwióné.

Encyklopediô òglowégò jãzëkòznôwstwa definiëje jãzëkòwé zapòżiczczi jakno 
„element przëjãti z cëzégò jãzëka. Nôczãscy je nim wërôz (…) rzadzy prefiks abò 
sufiks (…)”12. Internacjonalëzna je òpisónô jakno „wërôz abò frazeòlogiczné wëra-
żenié, co wëstãpiwô w adaptowóny do pisënkù pòstacji, fònologiczny i gramaticzny 
strukturë dónégò jãzëka. W wiele jãzëkach swiata zdrzódłã i. je jãzëk, co mô wiôldżi 
cësk na jinszé, przódë grec. (…) i łac. (…), dzys – jãz. anielsczi (…), ale pòr. téż òbec-
nosc wërazu tabu z jãz. mieszkańców òstrowów Tonga na Pacyfikù w rozmajitëch 
jãzëkach swiata”13. Przëkładama internacjonalëznów są filozofiô, òbiektiwny, subiek-
tiwny, kòmpùter, a téż telewizjô – wërôz ten je greckò-łacyńską hibridą.

Òsoblëwim zapòżiczkã je jãzëkòwô kalka (klisza, refleks), to je „wërôz abò 
wërażenié ùtwòrzoné przë pòmòcë rodnëch dzélëków jãzëkòwëch pòdług seman-
ticznégò mòdła cëzégò jãzëka”14. Jãzëkòwé kalczi dzelą sã na leksykalné (a zôs te 

8 P. Bartélëk, Wpłiw fòneticzny i fònologiczny niemiecczégò jãzëka na łużëcczëznã i kaszëbiznã  
w kònteksce słowiańsczim. Wëbróné aspektë w widze nowëch badérowaniów, „Gwary Dziś” 2015, nr 7,  
s. 215–230; artikel je dostãpny w internece pòd adresą: <http://www.ptpn.poznan.pl/Wydawnictwo/
czasopisma/gwary/Gwary-7-18-Bartelik.pdf>. 

9 H. Makùrôt, Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub, Gduńsk 2014.
10 P. Bartélëk, Wpływ języka niemieckiego…, s. 216. 
11 Tam téż.
12 K. Pòlańsczi, Jãzëkòwé zapòżiczczi, [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wydanie drugie 

poprawione i uzupełnione, red. K. Polański, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999, s. 668.
13 Z. Saloni, Internacjonalizm, [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wydanie drugie 

poprawione i uzupełnione, red. K. Polański, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999, s. 259.
14 K. Pòlańsczi, Kalka jãzëkòwô, [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wydanie drugie 

poprawione i uzupełnione, red. K. Polański, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999, s. 284.
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na wërazowé i frazeòlogiczné) i gramaticzné15. Tu mòże dac taczé przëkładë: kalczi 
wërazowé: drapôcz blónów (z an.), czë pòlsczi listonosz (z niem.); frazeòlogiczné 
kalczi: zabijac czas (z franc.), gramaticznô kalka: Wszëtkò, co të brëkùjesz, to…  
(z an. All you need is…) czë felerné wërażenia *pasjô dlô zwierzãtów (z an. passion 
for animals) zamiast pasjô do zwierzãtów16 i *wszëtkò dlô twòji chëczë (z an. every-
thing for your house) zamiast wszëtkò do twòji chëczë17.

Téż brëkòwny mdze termin neòsemantizm, ùżiwóny w przëtrôfkù, czej wërôz, 
jaczi jistnieje, nabiérô nowégò zapòżëcznégò znaczënkù, np. mësz (kòmpùtrowô)  
– a an. mouse, starna (internetowô), z an. web page.

3. Przëkładë zapòżiczków 

W tim, nôwôżniészim dzélu artikla, jô przedstawiã przëkładë z rozmajitëch tipów 
zapòżiczków. Wszëtczé òne pòchòdzą z taczich hewò zdrzódłów: ùchwôlënków Ra-
dzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka pùblikòwóné co rokù w ji Biuletinie18 i tekstë drëkòwó- 
né w miesãcznikù „Pòmeraniô”19 – m.jin. felietónë i wëwiadë20. Pòwëższé definicje 
są z internetowëch słowarzów – Słowarza pòlsczégò jãzëka PWN (dostãpnégò pòd 
adresą <http://sjp.pwn.pl/>) i Słowarza pòlsczégò jãzëka pòd red. W. Doroszewsczégò 
(dostãpnégò pòd adresą <http://sjp.pwn.pl/doroszewski>)21. 

3.1. Ùchwôlënczi Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

3.1.1. Internacjonalëznë

W dzysdniowi kaszëbiznie są wielné internacjonalëznë sparłãczoné z taczima dze-
dzënama, jak religia, téater, film, technika, technologiô, wiadłowô technologiô, me-
dicyna czë téż jãzëkòznôwstwò, a wiele jinszich. Temù, że ni ma tu za wiele placu, 
jô le pòdóm pò czile przëkładów pòchòdzącëch le z wëbrónëch dzélów słowiznë. 

15 Téż tam.
16 Òb. E. Lubiszewskô, Która forma jest poprawna: „pasja dla zwierząt” czy „pasja do zwierząt” 

(jako tłumaczenie angielskiego „passion for pets”)?, Porady językowe, <http://fil.ug.edu.pl/wydzial/
instytuty_i_katedry/instytut_filologii_polskiej/porady_jezykowe/skladnia?page=3>.

17 Òb. S. Waszewskô, Która z form jest poprawna: „wszystko do biura” czy „wszystko dla biura”? 
, Porady językowe, <http://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_polskiej/porady_
jezykowe/skladnia?page=11>.

18 Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 2007–2015. Ùchwôlënczi są dostãpné w internece na 
stronie Radzëznë: <https://www.rjk.org.pl/dokumenty/uchwaly-rjk.html>.

19 Internetowô starna „Pòmeranii”: <http://www.miesiecznikpomerania.pl/>. Archiwalné numrë 
mòże nalezc pòd adresã: <http://www.miesiecznikpomerania.pl/archiwum>.

20 Tu mùszi nadczidnąc, że dzénnikarsczima ôrtama w „Pòmeranii” sã zajimô Marika Jocz w prôcë 
pt. Gatënczi pùblicysticzné w „Pòmeranii” w latach 1970–2010, [w:] Język, literatura, kultura i edukacja 
kaszubska I, red. D. Stanulewicz, E. Kòmòrowskô, B. Afeltowicz, Szczecin 2016, s. 147–157.

21 Dostãp do tëch słowarzów, a téż jinszich internetowëch zdrzódłów wëzwëskónëch w artiklu: 
1-12.06.2016.
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Do kaszëbsczi słowiznë religijny22 weszło fùl terminów, co òd dôwna fùnkcjonëją 
w pòlaszëznie (òb. m.jin. Ùchwôlënk nr 3/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie 
kaszëbsczégò jãzëka religijnégò i òbëczajowégò (1. Słowizna sparłãczonô z gòdo-
wim cządã); Ùchwôlënk nr 4/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie kaszëbsczégò 
jãzëka religijnégò i òbëczajowégò. (2. Słowizna sparłãczonô z jastrowim cządã), 
Ùchwôlënk nr 1/RJK/14 z dnia 14.04.2014 r. w sprawie ùżëtkù religijny słowiznë 
sparłãczony z òkresleniama Bòga Òjca, Ùchwôlënk nr 3/RJK/14 z dnia 14.04.2014 
r. w sprawie ùżëtkù religijny słowiznë sparłãczony z angelologią, Ùchwôlënk nr 2/
RJK/15 z dnia 13.05.2015 r. w sprawie ùżëtkù religijny słowiznë sparłãczony z òsta-
tecznyma rzeczama), np.

— adoracjô, pòl. adoracja, «ùroczëzna dôwaniô tczë Bògù abò przedmiotóm reli-
gijnégò kùltu»23, z łac. adoratio24;

— angelologiô, pòl. angelologia, 1. «dzél teòlogii, co sã tikô wiédzë ò aniołach», 
2. «dzél demònologii, co sã tikô dobrëch dëchów»25, z łac. angelus ‘aniół’ + gr. 
lógos ‘słowò, nôùka’26;

— eschatologiô, pòl. eschatologia, «dzél religijny doktrinë, téż filozoficznô teòriô, 
co gôdô ò kawlach pòsmiertnëch człowieka i zgrôwie i namienienim swiata»27; 
z gr. éschatos ‘òstatny’ + lógos ‘słowò, nôùka’28;

— mònoteizm, pòl. monoteizm, «wiara w jistnienié jedurnégò Bòga»29, mono- + gr. 
theós ‘bóg’30;

— Pascha, pol. Pascha, «swiãto żëdowsczé fejrowóné na wdôr wińdzeniô Izraelitów 
z Egiptu»31, z gr. páscha z hebr. pesah ‘przeńdzenié’32.

Mùszebné są téż internacjonalëznë sparłãczoné z nowima technologiama, co fùnk-
cjonëją w wiele jãzëkach swiata – chòc są wëjątczi, np. kòmpùter pò francëskù to 
ordinateur, pò szpańskù pòdobno – ordenador (ale téż computadora). W kaszëbsczi 
kòmpùtrowi słowiznie nalôżóné wielné internacjonalëznë, co nót je pòdsztrichnąc, 

22 Religijną słowizną zajimô sã m.jin. Édwôrd Bréza (m.jin. Kaszëbsczé lëdowé, liturgiczne i lëte- 
racczé pozwë (swiãtów) Bòżi Matczi / Kaszubskie ludowe, liturgiczne i literackie nazwy (świąt) Matki 
Bożej, Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 2012, s. 46–66 [wer- 
sja kasz.], 182–202 [wersja pol.]) i Elżbiéta Bugajnô (m.jin. Słownictwo religijne w poezji kaszubskiej /  
/ Nôbòżnô (religiowô) słowizna w kaszëbsczi póezji, Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego / Biuletin Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka 2008, s. 266–281).

23 <http://sjp.pwn.pl/sjp/adoracja;2548839.html>.
24 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/adoracja;5407758.html>. 
25 <http://sjp.pwn.pl/sjp/angelologia;2550043.html>. 
26 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/angelologia;5409097.html>. 
27 <http://sjp.pwn.pl/sjp/eschatologia;2557022.html>.
28 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/eschatologia;5426399.html>.
29 <http://sjp.pwn.pl/sjp/monoteizm;2568386.html>. 
30 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/monoteizm;5452828.html>. 
31 <http://sjp.pwn.pl/sjp/pascha;2498599.html>.
32 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/pascha;5470188.html>.
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bédowóné przez ùżëtkòwników internetu33 (òb. Ùchwôlënk nr 6/RJK/09 z dnia 
2-10-2009 r. w sprawie ùżëtkù kaszëbsczich terminów i infòrmaticznëch pòchwatów, 
Ùchwôlënk nr 9/RJK/14 z dnia 24.09.2014 r. w sprawie ùżëtkù kaszëbsczich terminów 
i pòchwatów sparłãczonëch z internetã – dofùlowanié), np. 

— kòmpùtr, pòl. komputer, z an. computer;
— Jinternet / internet, pòl. internet, z an. Internet;
— klik, klikac, pòl. klik, klikać, z an. click;
— online, z an. online;
— pòrtôl, pòl. portal, z an. portal, « internetowô witrina ò sznërgòwim charakterze, 

co ùdostãpniwô indiwidualnym ùżëtkòwnikóm wszelejaczé wiadła i ùsłëdżi»34 
(chòc tu nót je przëbôczëc pòchòdzënk tegò słowa: śrdw.-łac. portale ‘bróma’35 
i jegò znaczënczi: 1. «òzdobné architektoniczno-żłobiarsczé òbramòwanié bùt-
nowëch dwiérzi jaczis bùdacji » 2. «dwiérze abò bróma, co mô taczé òbramòwa-
nié»36); 

— serwer, pòl. serwer, «w kòmpùtrowëch sécach: kòmpùter abò program namie-
niony do òbsłëdżi ùżëtkòwników przez ùdostãpniwanié jich kòmpùtróm swòjich 
zasobów i wëkònywanié dostôwónëch pòlétów»37, z an. server (serve ‘służëc, 
pòdawac’);

— webméster, pòl. webmaster, «persóna, co twòrzi internetową starnã i dërch òd-
nôwiô ùjãté w ni dóné»38, z an. webmaster, dosł. méster sécë. 

Kò ne przëkładë mòżna bë tu wielëc, nié leno w przëtrôfkù religijny słowiznë 
czë słowiznë sparłãczony z nowima technologiama, ale téż w przëtrôfkù wszëtczich 
jinszich dzedzënów. Jedną z nich są media39. Medialnô słowizna, ùjãtô w Ùchwôlënkù 
Nr 8/RJK/11 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie ùżëtkù kaszëbsczi spòdleczny terminologii 
medialny, ùjmùje m.jin. taczé zapòżiczczi:

33 Òb. D. Stanulewicz, Kaszëbsczé terminë sparłãczoné z fùnkcjonowanim internetowëch starnów / 
/ Kaszubskie terminy związane z funkcjonowaniem stron internetowych, Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 2011, s. 136–141 [wersja kasz.], 274–279 [wersja pol.].

34 <http://sjp.pwn.pl/sjp/portal-II;2572143.html>.
35 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/portal;5478082.html>.
36 <http://sjp.pwn.pl/sjp/portal-I;2572142.html>.
37 <http://sjp.pwn.pl/sjp/serwer;2575297.html>. 
38 <http://sjp.pwn.pl/sjp/webmaster;2579619.html>.
39 Ùżëcym kaszëbsczégò jãzëka w mediach zajimô sã m.jin. Eùgeniusz Prëczkòwsczi w artiklu 

pt. Język kaszubski w działalności publicznej i obrocie prawnym, a zwłaszcza w reklamie, prasie, radiu  
i telewizji oraz administracji, Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 2007, s. 73–82; Dariusz Majkòwsczi 
w artiklu pt. W niewoli słuchaczy, czyli jak mówić po kaszubsku w radiu / W niewòlë słëchińców, to je jak 
gadac pò kaszëbskù w radiu, Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 2008, s. 140–149; Adam Łuczińsczi m.jin.  
w prôcë pt. Gazétny słowôrz – współczesne kaszubskie słownictwo medialne w słownikach i w miesięczniku 
„Pomerania”, [w:] Język, literatura, kultura i edukacja kaszubska I, red. D. Stanulewicz, E. Kòmòrowskô, 
B. Afeltowicz, Szczecin 2016, s. 159–176.
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— czat, pòl. czat, chat, 1. «gôdka za pòstrzédnictwã Internetu, chtërna pòlégô na 
tuszowaniu sã trescama w fòrmie pisónëch kòmùnikatów», 2. «môl na interne-
towi starnie, jaczi dôwô mòżnosc na prowadzenié taczich gôdków»40, z an. chat 
‘pògôdajka, rozmòwa, gôdka przez internet’;

— lead, lid, pòl. lead, «wstãpny, wprowôdzający dzél prasowégò artiklu»41, z an. 
lead ‘przédnikòwac, prowadzëc; wprowadzenié do artiklu’; 

— repòrtéra, pòl. reporter, z an. reporter42.

Téż w pòlu RUCHNA sã pòjôwiają nowé leksemë zapòżëczoné z anielsczégò 
i jinszich mòwów, sparłãczonëch z wcyg nową módą (zob. Ùchwôlënk nr 1/RJK/15 
z dnia 21.03.2015 r. w sprawie ùżëtkù słowiznë sparłãczony z ruchnama i módą), np. 

— bikini, pòl. bikini «białgòwsczi kòstjim słuńcowiskòwi, dwadzélowi, knap òkri-
wający cało»43, „mòże òd pòzwë òstrowù Bikini”44, Bikini, Bikini Atoll, „atol 
w òstrowiznie ù Òstrowów Marshalla (państwò stowarzëszoné z ÙSA), w grëpie 
Ralik”45;

— bòdi, pòl. body, «dzél białgòwsczégò òblokù, co przëbôcziwô jednodzélowi 
kòstjim kąpielowi»46, z an. body ‘cało’, „the part of a garment covering the body 
or trunk”47 ‘dzél òblokù zakrëwający cało abò srąb;

— dżinsë, pòl. dżinsy, z an. jeans: dżins, jeans «mòcny bawełniany sztof, mòdri abò 
niebiesczi»48;

— leginsë, pòl. legginsy (abò leginsy49), [wëm. leginse] «òbcësłé, elasticzné bùksë»50, 
z an. leggings (leg ‘noga’);

— pònczo, pòl. ponczo, poncho, «wiérzchné òkrëcé z czwòrobòcznégò szwatołu 
sëkna z wëcãtą we westrzódkù dzurą na głowã»51, szp. poncho52;

— strindżi, pòl. stringi, «majtczi z wąsczim pasykã midzë półrzëtkama»53, z an. 
string ‘pòwrózk;

40 <http://sjp.pwn.pl/sjp/czat;2554155.html>. 
41 <http://sjp.pwn.pl/szukaj/lead.html>.
42 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/reporter;5489753.html>. 
43 <http://sjp.pwn.pl/sjp/bikini;2552122.html>.
44 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/bikini;5413412.html>.
45 <http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Bikini;3877627.html>.
46 <http://sjp.pwn.pl/sjp/body;2552421.html>.
47 <http://www.merriam-webster.com/dictionary/body>.
48 <http://sjp.pwn.pl/sjp/dzins;2555914.html>.
49 Mirosłôw Bańkò òdpòwiôdô na pëtanié, czë pisac lepi legginsy czë leginsy (M. Bańkò, Legginsy 

czy już leginsy?, Poradnia Językowa PWN, <http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/legginsy-czy-juz-legin-
sy;14535.html>.

50 <http://sjp.pwn.pl/sjp/legginsy;2477765.html>.
51 <http://sjp.pwn.pl/sjp/poncho;2572077.html>.
52 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/poncho;5477112.html>.
53 <http://sjp.pwn.pl/sjp/stringi;2576352.html>.
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— top, pòl. top, krótkô kòszulka abò bluzka, czãsto bez rãkôwów, z an. top (top ‘góra, 
czëp).

Téż w mùzyczny słowiznie ùżiwô sã wielnëch internacjonalëznów (òb. Ùchwô- 
lënk nr 7/RJK/14 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie ùżëtkù słowiznë sparłãczony z mùzy-
ką – lëtrë A–B, Ùchwôlënk nr 3/RJK/15 z dnia 26.06.2016 r. w sprawie sprawie ùżëtkù 
słowiznë sparłãczony z mùzycznyma pòchwatama – lëtrë C–F), np. 

— C-dur, pòl. C-dur, «gama abò durowô tonacjô»54, z łac. durus ‘cwiardi’55;
— chòreògrafiô, pòl. choreografia, 1. «kùńszt kómpònowaniô tuńców i widzawisz-

czów tuńcowëch», 2. «ùkłôd tuńca abò tuńcowëch ruchów w binowim widzawisz-
czu»56, z gr. choreía ‘tuńc + gráphō ‘piszã’57;

— czardasz, pòl. czardasz, z madż. csárdás «madżarsczi nôrodny tuńc; téż: mùzyka 
do te tuńca»58;

— czarlston, pòl. charleston [wëm. czarlston], 1. «towarzësczi tuńc ò żëwim tempie, 
pòpùlarny w latach dwadzestëch i trzëdzestëch XX w.; téż: mùzyka do te tuńca», 
2. «perkùsyjny statk»59, Charleston – miasto w Sztécach60;

— dirigent, pòl. dyrygent, z łac. dirigens, dirigentis ‘czerëjący’61;
— dodekafóniô, pol. dodekafonia, «technika kómpònowaniô mùzycznëch sztëcz-

ków, w jaczi sã ùznôwô za równo wôżné wszëtczé zwãczi òktawë ùłożoné w do-
wòlną seriã»62, z gr. dṓdeka ‘dwanôsce’ + phōnḗ ‘głos, zwãk’63;

— duet, pòl. duet, «dwùch spiewôków abò instrumentalëstów, co razã grają mù- 
zyczny sztëczk; téż: mùzyczny sztëczk na dwa głosë abò dwa statczi»64, z ital.  
duetto65;

— kantata, pòl. kantata, «wòkalno-mùzyczny sztëczk w ùroczëstim nastroju, zło-
żony m.jin. z arii, duetów i chùrów»66, z ital. cantata, z łac. canto ‘spiéwóm’67.

Tej-sej na równo z internacjonalëznama stosëje sã rodné wariantë, np.

54 <http://sjp.pwn.pl/sjp/C-dur;2447049.html>.
55 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/dur-II;5423445.html>.
56 <http://sjp.pwn.pl/sjp/choreografia;2448472.html>.
57 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/choreografia;5416928.html>.
58 <http://sjp.pwn.pl/sjp/czardasz;2554149.html>.
59 <http://sjp.pwn.pl/sjp/charleston;2553294.html>.
60 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/charleston;5416377.html>.
61 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/dyrygent;5424244.html>.
62 <http://sjp.pwn.pl/sjp/dodekafonia;2555259.html>.
63 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/dodekafonia;5421245.html>.
64 <http://sjp.pwn.pl/sjp/duet;2454565.html>.
65 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/duet;5423378.html>.
66 <http://sjp.pwn.pl/sjp/kantata;2562772.html>.
67 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/kantata;5437701.html>.
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— atmosfera i wiodrowina, pòl. atmosfera, 1. «szëchta lëftu, co òtôczô zemską 
kùlã», 2. «gazowi òkriwk, co òtôczô planétë i gwiôzdë»68, z gr. atmós ‘pôra’ + 
sphaíra ‘kùla, glob’69;

— lënk i łączba, pòl. link, «dzélëk elektronicznégò dokùmentu, co łączi jegò frag-
mentë abò òdsélô do jinszégò dokùmentu»70, z an. link ‘ògniwa, pòłączenié, lopk 
(elektroniczny)’;

— kòmentôrz i dopòwiesc, pòl. komentarz, z łac. commentarius ‘pisemné òbjas- 
nienié’71. 

W przëtrôfkù pierszi pôrë słów, pòchwôt wiodrowina nalezc mòżemë w słowarzu 
Jana Trepczika72. Zôs i słowò lënk, jak i łączba są bróné przez ùżëtkòwników inter-
netu – zanôleżno òd te, jak chto lëdô. 

Tu mùszi nadczidnąc, że tej-sej òkróm internacjonalëznów są bédowóné téż pe-
rifrasticzné wariantë (perifraza abò òmówienié to je „ùżëcé złożonégò wërażenia, 
òpisowégò, zamiast pòjedincznégò wërazu”73), np.

— cezura i lëftowô pauza (dosł. powietrzna pauza), pòl. cezura, «malinkô przerwa 
midzë frazama sztëczkù, jaczi wëzwëskiwô spiéwôk abò mùzyk do zahalaniô 
lëftu»74, z łac. caesura75;

— abrazjô i pòdmiwanié brzegù (dosł. podmywanie brzegu), pòl. abrazja, «pro-
ces niszczeniô przitczégò sztrądu przez bicé wałów»76, z łac. abrasio ‘òdskrobi- 
wanié’77.

3.1.2. Jãzëkòwé kalczi

Westrzód pòchwatów bédowónëch w ùchwôlënkach Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 
sã zdôrzają téż jãzëkòwé kalczi, co są brewiter dolmaczënkã cëzëch słów, a téż wëra-
żeniów i zwrotów, np. 

 
— tritón, „diôbeł w mùzyce”, pòl. tryton, diabolus in musica, «dôlô trzech całëch 

tónów»78, z fr. triton, z gr. trítonos ‘zesadzony z trzech tónów’, łac. diabolus in 
musica ‘diôbéł w mùzyce’; 

68 <http://sjp.pwn.pl/sjp/atmosfera;2441774.html>.
69 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/atmosfera;5410443.html>.
70 <http://sjp.pwn.pl/sjp/link;2478615.html>.
71 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/komentarz;5441081.html>. 
72 J. Trepczik, Słownik polsko-kaszubski, oprac. J. Treder, Gduńsk 1994, t. I, s. 31. 
73 S. Karolak, Peryfraza (omówienie), [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wydanie drugie 

poprawione i uzupełnione, red. K. Polański, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999, s. 431.
74 <http://sjp.pwn.pl/sjp/cezura;2553232.html>.
75 <sjp.pwn.pl/doroszewski/cezura;5416231.html>. 
76 <http://sjp.pwn.pl/sjp/abrazja;2548620.html>.
77 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/abrazja;5407567.html>.
78 <http://sjp.pwn.pl/sjp/tryton-II;2531000.html>.
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— zladënk, ùżiwóné w pòl. download, z an. ‘scyganié, ladowanié lopków abò pro-
gramów z internetu’; 

— włączë i ùżëwôj, ùżiwóné w pòl. plug and play, z an. ‘włącz i ùżëwôj’.

3.1.3. Neòsemantizmë

Pòdług pòlsczégò mòdła, w kaszëbsczim jãzëkù fùnkcjonëją neòsemantizmë, to je 
słowa, co mają dostóné nowé znaczënczi. Westrzód nich sã nalazłë m.jin.:

 
— starna ‘strona (np. strona gazétë, téż: bòk), strona internetowa’, pòl. strona, na 

mòdło an. page;
— mësz ‘mësz (zwiérz), kòmpùtrowô mësz’, pòl. mysz, myszka, na mòdło an. mouse;
— séc ‘séc (np. rëbackô), séc internetowô’, pòl. sieć, z an. web.
— wpisënk ‘wpis, pòst (wiadło na internetowim fòrum abò w diskùsyjnym karnie)’, 

mést na mòdło pòl. wpis ‘wpis, post’. 

3.2. Przëkładë zapòżiczków – miesãcznik „Pòmeraniô”
W tekstach drëkòwónëch w miesãcznikù „Pòmeraniô”, nôbarżi tëch, co sã tikają 
miastowi strukturë, gòspòdarczi, nowëch technologii itd., czëtińcowie nalézą wiele 
zapòżiczków, nôwicy internacjonalëznów, np.

— Jakôs robota bë bëła pewno krodzy, ale òsoblëwi charakter naszi trójgardowi 
aglomeracji sprôwiô, że na niejedne fachë nôwiãkszé zapòtrzebówanié je prawie 
tam. (…) Czej zdrzã na parkindżi pòd biórowcama w Òliwie, to widzã, że kòl 10% 
aùtów, jaczé tam stoją, to są aùta na kaszëbsczich numrach79;

— Chcemë, żebë Olivia Star stôł sã nowim symbòlã i bùchą Gduńska, Trzëgardu 
i całégò Pòmòrzô. Olivia Business Centre to to biznesowò-kònferencjowé serce 
całi metropòlie. Bëlnô lokalizacjô w Òlëwie, jakô je geògraficznym centrum naji 
aglomeracji, parłãczi mòżlëwòtë Gduńska i Gdini (…)80. 

— Innowacyjnosc to je cos, co ni mô za baro swòjégò placu, tak pò prôwdze nijak 
nie trzeba wiele lëdzy do tegò, żebë rozwinąc baro dobrze dzejający biznes w skalë 
swiatowi, dzejający równo w jaczim placu. I to nié blós w IT81. 

Wëróżnioné wërazë w nëch przëkładach fùnkcjonëją téż w pòlaszëznie. W tek-
stach drëkòwónëch w „Pòmeranii” jidze nalezc wiele jinszich internacjonalëznów, 
co są w òbù mòwach, zapòżëczonëch w XXI wiekù, a téż rëchli, np.

— Jô téż mëszlã, że to je równak symbioza82. 

79 Ni ma Kaszëb bez Trójmiasta, a Trójgardu bez Kaszëb, „Pomerania” 2016, nr 7–8, s. 3.
80 Nôwëższi bùdink nordowi Pòlsczi, „Pomerania” 2016, nr 9, s. 15.
81 Ni ma Kaszëb bez Trójmiasta…, s. 7.
82 Téż tam, s. 4. 
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— A Kaszëbi równak téż na tim zwëskiwają, bò wiele lëdzy z Gduńska na weekend 
jedze na kaszëbsczé jezora, tam òstôwiô pieńdze, dzãka temù wiele firmów môłëch 
sã rozwijô83.

— A jeżlë jidze ò edukacjã, to mómë dzys wiãcy jak 20 tësący dzecy i młodzëznë, co 
sã ùczi kaszëbsczégò jãzëka84. 

Zôs westrzód nônowszich zapòżiczków mòżna òdnotérowac m.jin. słowa pòd- 
sztrichnioné w niższich przëkładach:

— Òne tam mają jesz PILINDŻI…85.
— Terô mieszkô ù nich sztërzech przedstôwców zortu siberian husky (…)86.
— Co noszą? (…) Wszëtkò. (…) pendrajwë, ksążeczka zdrowiô kòta, (…) platka 

CD, disk mòbilny, notbùk, (…)87.
— Zachãcywómë do czëtaniô newsów na stronie kaszubi.pl a téż na najich profilach 

na facebookù (…)88.

Wôrt tu jesz nadczidnąc ò jãzëkòwim szpòrce, jaczim je ùżëcé przez Rómana 
Drzéżdżona w plac lëtrë a tzw. a hańdlowégò, znónégò szerok jakno môłpa, to je @, 
w felietónie ò troje dzecach Cywilizowónégò Swiata – zdrzélnikù, mòbilce i kòm-
pùtrze. Hewò je wëjimk negò tekstu, w jaczim je téż wiele zapòżiczków z òbjimù 
nowëch technologii: 

— Trzecé dzeckò je nôgòrszé, @ zwie sã Kòmpùtr. Cywilizowóny Swi@t dôł mie 
w darënkù Kòmpùtr r@zã z Internetã ë kôzôł serfòw@c pò sécë. Serfujã, @ 
co móm biédny zrobic? J@k jô bë nie serfòwôł, tej bëm nie wiedzôł j@k lëdze 
wëzdrzą, @ z niczim bëm nie pògôdôł89.

4. Kùńcowé słowò

W nym krótczim artiklu jô przedstawia leno wëbróné przëkładë rozmajitëch ôrtów 
zapòżiczków, bédowónëch w ùchwôlënkach Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, a téż co 
są w tekstach drëkòwónëch w cządnikù „Pòmeraniô”. Témat gwësno bë béł wôrt szer-
szégò i dëchtowniészégò òbgôdaniô, przë wëzwëskanim wikszi lëczbë tekstów, co są 
wzãté z rozmajitëch zdrzódłów, ze snôżi lëteraturë mët (tu òna nie je ùwzglãdnionô). 

83 Téż tam.
84 Wcyg jidzemë do przódkù, „Pomerania” 2016, nr 10, s. 22. 
85 T. Fópka, Nié dlô chłopa, abò czemù chłopi nie są mëmoma, „Pomerania” 2012, nr 1, s. 67.
86 M. Gelniôk, Husky na Pòmòrzim, „Pomerania” 2012, nr 12, s. 44.
87 T. Fópka, Co białczi w taszë noszą, „Pomerania” 2016, nr 6, s. 67.
88 Weńc, pògadac i wząc knëżkã do rãczi, „Pomerania” 2016, nr 5, s. 4.
89 R. Drzéżdżónk, Cywilizowóny Swi@t, „Pomerania” 2007, nr 12, s. 68.
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Tu wëwidniony w artiklu jãzëkòwi materiał wskazywô na to, że z jedny stronë 
zapòżiczczi, òsoblëwie te, co nazéwają rzeczë i zjawiszcza do te czasu nieznóné 
na Kaszëbach, są mùszebné dlô kaszëbiznë, pòdobno jak dlô pòlaszëznë i jinszich 
mòwów. Jich adaptacjô – fònologicznô, z jaką sparłãczonô je òrtograficznô, a téż 
mòrfòlogicznô – dokònywô sã na systemòwi ôrt, bez wikszich tôklów. Z drëdżi 
stronë, ùżëtkòwnicë kaszëbsczégò jãzëka są w sztãdze kòrzëstac z rodny bòkadoscë 
słowiznowi i twòrzëc, jak je nót, nowé słowa i wërażenia. 



Bożena Ugowska

Tłómaczenia na kaszëbsczi jãzëk  
i z jãzëka kaszëbsczégò

Òmôwiającë kaszëbską lëteraturã (rozmióną nôczãscy jakno ùtwórstwò Kaszëbów 
dlô Kaszëbów i pisóné pò kaszëbskù), nie je mòżno pòminąc wcyg sã pòwiãk-
sziwającégò òbrëmia tłómaczeniów. Jak donëchczas zajistniało w nim pôrã wi-
dzałëch dokazów tłómaczonëch abò „skaszëbionëch” (nym terminã òkresliwóm 
wszelczé przekładë z jãzëków nie bãdącëch jãzëkã òriginału, to je nôczãscy  
z j. pòlsczégò). 

Ò tim, że tak òd stronë ùtwórczi, jak téż jãzëkòznawczich badérowaniów je to 
wôżné òbrëmié pismieniznë, swiôdczą dwie1 kònferencje zòrganizowóné pòdług 
ùdbë prof. Daniela Kalinowsczégò w Mùzeùm Pismieniznë i Mùzyczi Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi w Wejrowie. Plónã òbù sesji są mònograficzné prôce pòd red. prof.  
D. Kalinowsczégò, zbiérającé materiałë tematiczné zaprezentowóné òb czas zéńdze-
niów w MPiMKP w Wejrowie2.

Hewòtnô prôca przedstôwiô òglową infòrmacjã ò kaszëbskòjãzëkòwëch przekła-
dach dokazów lëteracczich, jak téż tłómaczeniach na kaszëbsczi jãzëk, w tim tëch, co 
òstałë wëdóné pò wspòmniónëch ju kònferencjach, co wskôzëje na zainteresowanié 
tą sferą i ji żëwòtnosc. Nie mdą tu za to zamieszczoné infòrmacje ò tekstach z in-
ternetowëch pòrtalów, gdze aùtorowie są anonimòwi, a tłómaczenia prezentowóné 
leno w wëjimkach. Nadto nie je pòdóné do wiédzë, czë przekład pòwstôł na spòdlim 
òriginalnégò tekstu, czë je to adaptacjô, do jaczi òstôł wëzwëskóny przekład pòl-
skòjãzëczny. Nie piszã téż ò przekładach kòlãdów, frantówków, przësłowiów ani téż 
pòjedinczich pòeticczich czë prozatorsczich dokazów, drëkòwónëch w cządnikach, 
a nie wëdónëch w antologiach czë wëdôwiznowëch tomach. Te dokazë czãsto nie 
miescą sã w mòdle lëteracczégò dokazu, nadto z leżnotë jich wieloscë wëmôgają 
òsóbnégò òbrobieniô.

1 Pierszô òdbëła się 16 gòdnika 2011 r., a drëgô trzë lata pózni, 17 gòdnika 2014 r.
2 Tłumaczenia na język kaszubski. Osiągnięcia, metody, cele, red. D. Kalinowski, Wejherowo 

2012 i Tłumaczenia z kaszubskiego. Osoby, techniki, perspektywy, red. D. Kalinowski, Gdańsk – Wej- 
herowo 2015. 
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Przekładë Biblii i religijnëch tekstów 

Nobilitacją dlô kòżdégò jãzëka i jegò ùsankcjonowanim (w òdniesenim do jãzëków 
mniészosców czë j. regionalnégò, jaczim je kaszëbsczi) są przekładë Biblii. Samò 
słowò przekładë òznacziwô w tim przëtrôfkù tekst tłómaczony bezpòstrzédno  
„z biblijnëch jãzëków òriginalnëch”3. Sobór Watikańsczi II, Kònstitucjô ò Bòżim Òb-
jawienim, a dali Kòngregacjô Kùltu Bòżégò i Discëplinë Sakramentów w Instrukcji 
liturgiczny „Liturgiam authenticam” z 2001 rokù wëjasniwają, że „chòdzy ò tekst 
Biblii, chtëren w òdniesenim do Stôrégò Testamentu pòwstôł w jãzëkù hebrajsczim 
i aramejsczim (tzw. ksãdżi protokanoniczné) abò grecczim (tzw. ksãdżi deùteroka-
noniczné), a w òdniesenim do Nowégò Testamentu — leno w jãzëkù grecczim. Leno 
te tekstë są ùznôwóné za natchnioné”4. 

Z leżnotë wielelatnëch wëzwëskiwaniów kaszëbskòjãzëcznëch elementów w li- 
turgii, bëła brëkòwnota stwòrzeniô corôz lepszich i dzysdniowò brzëmiącëch tek-
stów czëtaniów i psalmów. Pierszé liturgiczné tekstë Kaszëbi zawdzãcziwają refòr-
macji. Za prekùrsora nót je ùznac pastora Szëmóna Krofeya, chtëren króm katézmù-
su przërëchtowôł dlô wiérnëch téż Duchowne piesnie D. Marcina Luthera y ynßich 
naboznich męzow (1586). Nen dokôz je we wiôldżim dzélu pòlaszenim z wplotłima 
wielnyma kaszëbizmama. Szlachùjący stil i charakter miôł Mały Catechism D. Mar- 
cina Luthera NiemieckoWándalski abo Słowięski to jestá z Niemieckiego języká 
w Słowięski wystáwion y na jáwnosc wydan (1643) Michaela Brüggemanna, a pòd-
pisóny przez niegò „trójjãzëczno w nôslédny spòsób: Mostnik-Pontanus-Brückmann 
(òstatné òd niem. die Brücke ‘mòst’, Mòstnik za to je fòrmą zesłowiańszczoną, 
a Pòntanus zlatinizowóną)”5. Téż F. Ceynowa béł dbë, że kaszëbsczi jãzëk mùszi 
bëc widoczny nié le w pùblicznym òbrëmim, ale téż dëchòwim. Przekònywôł, że 
pò kaszëbskù prawilë apòstołowie w dzéń Piãcdzesątnicë, bò „w ti jedny mòwie 
zawiérają sã wszëtczé jiné”6, a w jinym placu ùdokazniwôł Pòlôchòwi: „To wejle 
Waspón widzysz, jakô to mòwa, jaczé to wëbòrné słowa!”7. Ceynowa ùznôwôł, że 
kaszëbsczim dzecóm nót je ùżëwac rodnégò jãzëka we wszëtczich òbrëmiach żëcô, 
cobë „pò tësącach lat dali òstałë Słowianama”8, stądka z j. niemiecczégò przełożił 
katézmùs Pjnc głovnech wóddzałov Evangjelickjeho Katechizmu z Njemjeckjeho 
na Kaśebsko-Słovjenskj język przełożeł Wójkasin ze Sławóśéna, Roku Panskjeho 

3 Stanowiszcze PAN w òdniesenim do dzysdniowëch przekładów Biblii, Zdrzódło: http://rjp.pan.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=154:uwagi-o-wspoczesnych-przekadach-biblii&-
catid=55&Itemid=61 (dostãp: 17.06.2016).

4 Tamże.
5 Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdańsk 2006, s. 32.
6 Cytat òstôł zapisóny w kaszëbiznie dzysdniowi. Zdrzë: Krotochwilnô rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą 

[w:] F. Ceynowa, Teksty więzienne, Wejherowo-Puck 2004, s. 128. 
7 Tamże, s. 129.
8 F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej, Gdańsk 1982, s. 45.
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1861, Svjece (1861), jaczi òstôł w dzélëkù przëbôczony z leżnotë II Kòngresu 
Kaszëbsczégò9 w pòstacje bibliofilsczi wëdôwiznë: Kaszubskie teksty modlitew-
ne Floriana Ceynowy (1992) w originalnym pisënkù aùtora. W tim samim rokù 
òstôwô wëdóny pierszi widzałi dokôz, jaczim bëła Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Te-
stament. IV Ewanjelje (1992), przełożonô z łacëznë przez ks. Frãcëszka Grëczã. 
Ledwò rok pózni kaszëbskô spòlëzna òtrzima Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu 
(1993) Eùgeniusza Gòłąbka, skaszëbioné na spòdlim pòlskòjãzëcznégò tekstu Bib- 
lii Tësąclecégò. Żebë w wiãkszim dzélu zaspòkòjic liturgiczné brëkòwnotë, ten 
sóm aùtor wëdôwô Knégã Psalmów (1999). Dzãka wiãkszi zrozmiałoscë i współ-
czasnémù brzëmieniémù, przekładë Gòłąbka do dzys są wëzwëskiwóné òb czas 
kaszëbskòjãzëcznëch liturgii. Nôwiãkszim równak ùznanim ceszą sã tłómaczenia 
ò. Adama Riszarda Sykòrë: Ewanielëjô wedle swiãtégò Marka (2001), Ewanielëjô 
wedle swiãtégò Jana (2007), kùreszce Nowi Testameńt. Ewanielie pò kaszëbskù 
(2014), chtëren terô zajimô sã tak brëkòwnyma przekładama Stôrégò Testamentu. 
Do rãków wiérnëch òddôł ju Knégã Zôczątków (2015), a téż Knégã Wińdzeniô 
(2016). Ò pierszi z nëch translacjów prof. J. Tréder pisôł, że „Jãzëk przekładu  
ò. A. Sykòrë (ur. 1955) z Wejrowa blëższi je kaszëbznie tłómaczeniégò Gòłąbka, 
tak tej i pòlsczi wersji, a bez to baro sã jinaczi òd Grëczë”10. 

Przë analizë przekładów Biblii ni mòże nie wspòmnąc ò kaszëbskòjãzëczny ada-
ptacji tekstów Stôrégò Testamentu Mòja pierszô Bibliô. Stôri Testament w òbrôz-
kach (2014), przërëchtowóny przez Aleksandrã i Dariusza Majkòwsczich, chtërna je 
bédënkã dozwôlającym drãdżé tekstë religijné przëbliżëc dzecóm. 

Nót je równak wspòmnąc, że Pòlskô Akademiô Nôùków zjiwrowónô je tak 
w teòlogiczno-religijnym òbrëmim, jak i na spòdlim jãzëkòwò-filologicznym 
„trawestowanim” biblijnëch tekstów na gwarë i slang, jak np. Biblia Slązôka, bò 
przenôszanié jich na jãzëk regionalny nie służi „ùprzëstãpniwaniémù Swiãtëch 
Pismionów, a le narażiwô jich wëmòwã na jãzëkòwą triwializacjã, a w òbrëmim 
religijnégò òdczëcô na bezrefleksyjné miészanié sacrum z profanum. Do te nie 
wëkazëją lëteracczi wôrtnotë, jakô bë mògła bëc argùmentã na jich «òbronã»”11. 
Bierze sã to z przëjãcô milący strategii tłómaczeniô, jakô zniechãcywô „gwarowi-
ma i brónyma z òkòlégò ekwiwalentama biblijnëch zdarzeniów i wërażeniów”12. 
Dejade ekspetowie PAN zaznacziwają, że jich stanowiszcze nie òdnôszô sã do 
przekładów kaszëbskòjãzëkòwëch i pòdkresliwają, że religijnô tradicjô lëterackô 
tegò regionu sygô XVI w. (Duchowne piesnie), a „XX-wieczné translatorsczé pò- 
czënania bëłë baro dozdrzeniałé”, m.jin. za sprawą profesjonalnëch tłómacze-
niów ò. Sykòrë, jaczé òstałë wësok òbszacowóné: „Òstatné tłómaczenié [tëczi sã 

9  Kaszubskie teksty modlitewne Floriana Ceynowy, Wejherowo 1992, s. 5.
10 J. Treder, Biblia Kaszubska. Komentarz językoznawczy, zdrzódło: http://www.verbasacra.pl/

archiwum/kaszubywej-f_2006.htm (dostãp: 10.06.2016).
11 Stanowisko PAN dot. współczesnych przekładów Biblii, dz. cyt.
12 Tamże.
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Ewanielëji wedle swiãtegò Marka] w całoscë zasłëgiwô na tã pòzwã, dokònóné 
przez biblistã, z òriginału, òpiniowóné przez specjalistów, zacwierdzoné przez 
kòscelné władze”13.

Tłumaczenia lëteraturë pòlsczi i cëzy na kaszëbsczi jãzëk

Drãgò je wëznaczëc pòczątczi tłómaczeniów na jãzëk kaszëbsczi i w drëgą stronã.  
Lëteraturoznajôrze są dbë, że w wielejãzëcznëch i pògrańcznëch strzodowiszczach  
dochôdało do nich samòjistno14. Bez wątpieniô aùtorã pierszich, ze swiądą dokò-
nónëch translacji, je F. Cenôwa, chtëren realizëjącë swój program bùdzeniô Kaszë-
bów, m.jin. z łacëznë przełożił swòjã doktorską rozprawã pt. Dorade lekarzkje  
v rożnech chorobach (1862), a z j. rusczégò bajkã A. Pùszkina Wò rébôku é ribce, 
zamieszczoną w „Skôrbie kaszëbskòsłowińsczi mòwë” i himn panslawistów F. Tut-
czewa Vječnje žéc nąm v rozłąčenju15.

Klasycznô i romanticznô lëteratura ceszëła sã wiôldżim ùznanim Młodokaszëbów. 
A. Majkòwsczi króm tłómaczeniô z łacëznë anticzny pòezji Hòracégò i wëbrónëch 
bôjków Kriłowa z rusczégò, przëbliżiwôł téż niemieckòjãzëcznégò pòetã Józefa  
K. B. F. von Eichendorffa (tłómaczenia nalazłë sã w zbiérze Wiersze i frantówczi16),  
a J. Karnowsczi króm wëżi wspòminónégò Eichendorffa tłómacził jesz J. W. Gòethégò, 
M. Greifa, i H. Heinégò i Hòracégò – te dokazë òstałë wëdóné w Nowòtnëch spiéwach17. 
Téż ks. L. Heyke béł òczarzony ùtwórstwã niemiecczich romantików (dokazë Gòethégò 
i Eichendorffa nalazłë swój plac w zbiérkù Kaszëbsczé spiéwë18), a do te lëdôł ùtwór-
stwò bôjkòpisarza G. E. Lessinga, chtërnégò tłómaczenia drëkòwôł w „Grifie”19.

W pòwòjnowim cządze J. Trepczyk stôł sã znóny nié le za sprawą włôsny pòezji, 
ale i przekładów lirików Gòethégò (w zbiérkù Òdecknienié) i G. Grassa (w Wierszach 
wybranych w òpracowanim B. Faca).

Wôrtnotã lëteraturë, tak rodny, jak i pòwstôwający pòza kaszëbsczim krãgã kùl-
turowim, baro dobrze znôł S. Pestka. J. Tréder zalicziwô gò do przédnégò, a do te 
dosc wąsczégò karna tłómaczącëch na j. kaszëbsczi20. Pierszą próbą jegò translator-
sczégò talentu bëłë trzë pòeticczé dokazë aùtorów z różnëch kùlturowëch òbrëmiów, 

13 Tamże.
14 J. Treder, O przekładach na kaszubski i z kaszubskiego, [w:] Tłumaczenia na język kaszubski, 

dz. cyt., s. 10.
15 Tamże, s. 18.
16 A. Majkowski, Wiersze i frantówczi, Banino – Kartuzy – Kościerzyna 2009.
17 J. Karnowski, Nowòtné spiéwë i wiersze, Banino 2010.
18 L. Heyke, Kaszëbsczé spiéwë, Gdańsk 1999. Zdrzë: A. Majkowski, J. Karnowski, L. Heyke, 

Poezja Młodokaszubów, Gdańsk 2012 – na str. 579 i 606 mòże przërównac tłómaczenia tegò samégò 
dokazu Eichendorffa, noszącé dwa różné titułë: w zbiérkù Niewiérnô, a w „Grifie” z 1911 r. Niewiérnosc.

19 Tłumaczenia na język kaszubski, dz. cyt., s. 13.
20 J. Treder, Kaszubskie piśmiennictwo i literatura piękna, [w:] Historia, geografia, język i piśmi-

ennictwo Kaszubów, dz. cyt., s. 170.
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ùmôlnioné na òstatnëch stronach zbiérkù Wizrë ë duchë21: włosczégò pòetë, esejistë, 
lëteracczégò kritika, a nadto ùczałégò Giosue Carducczégò La guerra tłómaczonô 
jakno Wojniszcze; rusczégò pòetë, noblistë Iwana Bùnina Nocz, tłómaczonô jakno 
Nocëszka. Slédnym i do te jesz nôdłëgszim przekładã je Uskwier rugijsczi dzéwë (Die 
Jungfrau von Stubbenkammer) niemiecczégò pòetë, przërodnika i rézownika, Adel-
berta von Chamisso. Na slédnëch stronach swégò nôrëmniészégò pòeticczégò zbiéru 
Wieczórny widnik Zbrzëca téż zamiescył cekawé translacje: J. Przëbòsza Dopisk do 
Himnu, z j. serbsczégò Anónima22 Nôpismò na kòsowsczim stôłpie, z greczi dokôz 
Kònstandinosa Kawafisa Pòsydóńczicë i Marii Czerkawsczi Kruszka.

W régach dolmaczów pòezji spòtikómë téż J. Łiska, chtëren w zbiérkù Sztëczk 
sebie zaprezentowôł przekładë pòlsczich pòetów: Przë domôcym stole Anë Béatë 
Chòdorowsczi, Żdanié Bògdana Balcerowicza i Pòrénk mdze dlô mie, A czej bądã 
wiôldżi…, Jedze Mikòłôj Lecha Miodowicza.

W latach 90-ëch ùszłégò wiekù pò szerok wnenczas znóné pùblikacje hindusczégò 
jezujitë Anthonégò de Mello sygnął Eùgeniusz Prëczkòwsczi, a wëbróné meditacje 
i bôjczi wëdôł w ksążcze Casnô aureola (1993). Nen dokôz béł lëteracczim de-
biutã tłómacza23. Pózni, króm aùtorsczich dokònaniów lëteracczich, sygôł pò doka-
zë klasyków, m.jin. w zbiérkù Na jimiã Bòsczé drëkùje przekład dwùch wiérztów  
A. Mickewicza: Strzelc i Òda do młodoscë, a na dodôwk Reno, czej mòrze sã bùdzy 
– tłómaczenié znóny piesni B. Sëchtë. 

Dzysdnia wiôldżé ùznanié za przëblëżiwanié rozmajitoôrtnëch lëteracczich do-
kazów nôleżi sã Stanisławòwi Jance. Je aùtorã tłómaczeniów: A. Mickewicza Krim-
sczé sonetë (1998), Òda do młodectwa (1998) i mònumentalnégò dzeła Pón Tadeùsz 
(2010). Janke je téż przełóżcą pôrã dokazów pòezji pòlsczi, ùkrajińsczi i japòńsczi24, 
chtërne nalazłë sã w zbiérkù Piesniodzejanié (2003), a nadto zbiéru brawãdów i le-
gendów z trzëjãzëczny wëdôwiznë Legendy Pomorza i Kaszub (2010).

Cekawim przekładã, jaczi ùkôzôł sã le rok pò pòlskòjãzëcznym wëdanim je 
Triptik rzimsczi Jana Pawła II tłómaczony przez Z. Jankòwsczégò (2004). W tim 
przëtrôfkù nie béł to równak debiut, bò Jankòwsczi, znóny przédno ze swégò ak-
torsczégò talentu, dôł sã rëchli pòznac jakno aùtor kaszëbsczi wersji Òdë do redotë 
(Himnu Ùnii Eùropejsczi), a do te jesz Pòwiôstków gduńsczich (2002), bãdącëch 
tłómaczenim zbiéru Baśni gdańskich ks. S. Bògdanowicza. W 2006 r. w wëdôwiznie 
Domôcô bina òstôł òpùblikòwóny jegò przekład (zrëchtowóny razã z E. Gòłąbkã) 
dramatu L. Bądkowskiego Sąd nieòstateczny25. 

21 J. Zbrzyca, Wizrë ë duchë, Gdańsk 1986.
22 W mònografii Tłumaczenia na język kaszubski…, dz. cyt., J. Tréder jakno aùtora pòdôwô Sztefana 

Lazarewicza (1377–1427), s. 18.
23 Zdrzódło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Pryczkowski (dostãp: 22.08.2016).
24 Dokazë japòńsczé pòchôdają z dwùjãzëczny pòlskò-japòńsczi pùblikacji Wiśnie rozkwitłe pośród 

zimy. Antologia współczesnej poezji japońskiej, òprac. A. Kazuko, W. Kotański, T. Śliwak, Tokio 1992. 
25 L. Bądkòwsczi, Sąd nieòstateczny. Moralitet dëcht nowi, skaszëbienié Eùgeniusz Gòłąbk  

ë Zbigniew M. Jankòwsczi [w:] Domôcô bina, Wejrowò-Gduńsk, 2006, s. 25–75.
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Z klasyką lëteraturë, przëblëżiwajãcë jã w rodny mòwie, mierzi sã jesz H. Ma- 
kùrôt. Donëchczas òpùblikòwa Bajkę o żelaznym wilku inaczej o Czeszkowskim albo 
o Czeszku. Bôjka ò żelôznym wilkù, jinaczi Ò Czeszkòwsczim abò Czeszkù F. Cenôwë, 
téż w dwùjãzëczny wersji Dramatë L. Bądkòwsczégò: Zaklęta królewianka. Za-
klãtô królewiónka. Sobótka. Sobòtka. Złoty sen. Złoti spik (2009), dali Zdënk (2011)  
W. Gòmbrowicza i D. M. Kónkòla Kaszëbsczé słowò z môłégò mòrza (2014)26.

W epòce renesansu, ù Jana Kòchanowsczégò, pòdskôcënków szukôł J. Mamel-
sczi, a plónã jegò pióra są Treny. Jiscënczi (2011).

Do kaszëbsczi lëteraturë przedostôwają sã téż dokazë ze swiata Òrientu, òso-
blëwie Japònii. Króm ju wspòmniónégò S. Janczi, chtëren do swégò ùróbkù dołożił 
tłómaczenia Yamamùra Bòchò (Yamamura Bochō), Swiãto wszeljaczégò jistnieniô; 
Hagiwara Sakùtaro (Sakutarō), Smùtnô miesądzowô noc; Mòro (Moro) Saisei, Ro-
dzynnô wies; Òki Atsuò (Ōki Atsuo), Wiater, łisk i lëst na drzewie; Aida Tsunaò (Tsu-
nao), Dzëwô kaczka; Mòrano (Morano) Shirō, Pò drëdżi stronie mùru27, òsoblëwą 
kartã zapisywô tu W. Bòbrowsczi. W 2013 r., wëdôł zbiér japòńsczi klasyczi zesta-
wiowny przez aristokratã i znajôrza lëteraturë Teika Fùdżiwara (1162–1241), czedë 
ten mieszkôł w Ògùra, pòdmiescym Kioto: Wiérztnica z Ogura abò sto piesni òd sta 
piesniodzejów. Na òsoblëwé ùznanié zasłëgiwô fakt, że tłómacz pòsłëgiwôł sã òrigi-
nałã. W przedesłowie do wëdaniégò japòńsczi slawista i badéra kaszëbiznë, promù-
jący najã mòwã na Ùniersytece Hòkkaido, dr Mòtoki Nomachi napisôł m.jin.: „Tëli, 
co jô wiém, no dolmaczenié to je pierszô ksążka pò kaszëbskù na japóńsczi témat…” 
i „Procëm wszelejaczi trudnoscë Wasta Bòbrowsczi mô baro bëlno przedolmaczoné 
nasze wiérztczi na kaszëbsczi, nawetka z filologicznyma dopowiedzeniama”28.

W slédnym czasu ùkôzałë sã przekładë adresowóné do młodszégò pòkòleniô 
czëtińców. W 2004 r. L. Szulc wëdôł bôjczi I. Kriłowa swémù przekładowi dôwającë 
titel Pòwiôstczi. Prawie dekadã pózni òfertã zbògacëłë Nôsnôżniészé wiérztë dlô dzecy 
(2013) [J. Tuwima – dop. włôsny] i Brzechwa dzecoma (2014) – òba przërëchtowóné 
przez Tomôsza Fópkã. Z jegò ùdbë pòwstała jesz pòpùlarnô ksążeczka ze szpòrtama 
Szpòrtë swójsczé i kùpczé òd Tómka Fópczi, a jak titel wskazëje, wiôldżi jich dzél je 
kaszëbską wersją wiców fùnkcjonëjącëch w pùbliczny sferze. 

W régã pùblikacjów dlô nômłodszich wpisywô sã téż D. Stanulewicz Balbina  
z IV B (2015) i latosé wëdanié dokazu A. A. Milne’a Winnie-The-Pooh, to je Mie-
dzwiôdk Pùfôtk (2016) – òba dokazë w tłómaczenim piszący nã prôcã. Do kòmpletu 
ji tłómaczeniów wëdónëch jakno wëdôwiznë ksążkòwé nót je jesz dodac Żëcé piesnią 
pisóné – spiéwôrz biograficzny ks. Antoniégò Peplińsczégò Jaromira Szroédera (2010).  

26 Infòrmacjô z bloga aùtorczi; zdrzódło: http://meta-fizyka.blogspot.com/p/leteraccze-publikacje_30.
html (dostãp: 30.08.2016).

27 S. Janke kòrzëstôł z przekładu pòlsczégò: Wiśnie rozkwitłe pośród zimy. Antologia współczesnej 
poezji japońskiej, dz. cyt.

28 J. Treder, Ogura Hyakunin-Isshu w kaszubskim przekładzie Witolda Bobrowskiego [w:] „Gdańskie 
Studia Azji Wschodniej”, red. Kamil Zeidler, Zeszyt 9/2016, s. 8.
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Wiele pòjedincznëch tekstów pòeticczich czë prozatorsczich ùkôzało sã w cząd- 
nikach: „Pòmerania”, „Stegna”, „Òdroda”, „Zwónk kaszëbsczi”, internetowëch 
pòrtalach, itd., równak z leżnotë na jich wielosc i rozproszenié, nie òstałë òne tu 
ùjãté, bò niemòżebnym bëło wëzwëskanié jich wszëtczich w ramach òbjãtosco-
wëch artikla, temù òmôwióné są tu leno samòstójné wëdôwiznë abò zbiérë czë 
antologie.

Gwësno zaprezentowóné tu translacje i jich ùtwórcë nie zamikają tématu, tim 
barżi, że je to rozwijającô sã gałąz lëteraturë. Temù nôleżi miec nôdzejã, że na ksãgar-
sczich pòlëcach, króm aùtorsczich ùsôdzków nalézą sã wëdôwiznë swiatowi klasyczi 
w bëlnym przekładze na jãzëk Kaszëbów.

Lëteratura kaszëbskô przełożonô na jãzëczi swiata

Kaszëbskô lëteratura, tak pòezjô, jak i proza29, stôwô sã òbrëmim zainteresowaniô 
przełóżców30, dzãka temù zajistniała nié le blós w pòlskòjãzëczny wersji, ale mô 
swòje tłómaczenia na j. niemiecczi, francësczi, anielsczi31, nadto łużëcczi, lëtewsczi, 
łotewsczi, słoweńsczi, czesczi32, a frantówka Kaszëbsczé Nótë33 czë pòjedinczné 
liriczi kaszëbsczich pòetów nawetka na tak egzoticzny jãzëk, jak japòńsczi. 

Jakno nôbarżi zasłużonégò tłómacza kaszëbsczi lëteraturë nôlégô ùznac Ferdinan-
da Neùreitera, chtëren w dwùjãzëczny Kaschubische Antologie (wëdóny w München, 
1973) przedstawił przezérk nôwôżniészich dokazów pòeticczich i krótczich fòrmów 
prozatorsczich z kaszëbsczi lëteraturë. Do zwënégów aùstriacczégò badérë nôleżi 
jesz wëdónô piãc lat pózni, pòdrobno òpracowónô, historia kaszëbsczi lëteraturë 
Geschichte der Kaschubischen Literatur. Wôrt przë tim pamiãtac, że jegò òswòji-
wanié sã z kaszëbsczim ùtwórstwã przëpôdało na drãdżi cząd panowaniô w Pòlsce 
socjalisticzny dejologii, „a wszelejaczé etniczné apartnoscë w pòlsczich ùstrojowëch 
realiach przëjimóné bëłë z wiôldżim ùprocëmnienim”34.

29 Przédny plac ù tłómaczów prozë zajimô epòpejô A. Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa.
30 Pòdrobną analizã lëteracczich przekładów z j. kaszëbsczégò przedstôwiô mònograficznô prôca 

Tłómaczenia z kaszëbsczégò. Òsobë, techniczi i perspektiwë, red. D. Kalinowsczi, Gduńsk – Wejrowò 
2015. Z ti leżnotë przëwòłiwanié wëbrónëch lëteracczich dokazów nót je przëjąc leno jakno przikładë 
przedstôwiónégò tématu, a nié wjimné òpracowanié.

31 Ana Łajming – jak donëchczas dwa tomë biograficzny trëlogii (trzecy mô sã ùkazac na pòczątkù 
2017 r.): Childhood / Dzecyństwò. Memoirs / Wspòminczi, Gdańsk 2014, Youth / Młodosc. Memoirs /  
/ Wspòminczi, Gdańsk 2015; The four leafed clover. Sztërëlëstny kléwer, Gdańsk 2011; Red Roses. Czerwòné 
róże, Gdańsk 2013.

32 Na te jãzëczi bëła przede wszëtczim przekłôdónô pòezjô, m.jin. A. Nôgla, zdrzë: Mòje wiérz- 
të, dz. cyt.

33 Téż: Ayaka Sasai spiéwô „Kaszëbsczé Nótë” pò japòńskù, zdrzódło: http://expresskaszubski.pl/
kultura/2011/06/ayaka-sasai-zaspiewa-kaszubskie-nuty-po-japonsku (dostãp: 45.02.2016).

34 A. Kùik-Kalinowskô, Ferdinand Neùreiter jakno tłómacz kaszëbsczi lëteraturë [w:] Tłómaczenia 
z kaszëbsczégò…, dz. cyt., s. 86.
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J. Tréder analizëjącë témat przekładów kaszëbskòjãzëcznëch dokazów scwier-
dzył, że nôrëchli tłómaczeniów doczekałë sã „fòlkloristiczné tekstë F. Cenôwë: Wiléjá 
Noweho Roku i Szczōdráki, midzë jinszima na pòlsczi i rusczi. Dokazë ne òdswiéżił 
w nowim przekładze kaszëbsczim R. Drzéżdżón i z dodôwnym włôsnym przekładã 
na serbsczi Duszan Pazdzersczi”35. Ne słowa òdnôszają sã do ksążczi Канунъ новаго 
года. Wilia Nowego Roku. Wiléjá Noweho Roku. Щедровки. Szczdrówki. Szczōdráki36 
(2006). Òstającë w òbrëmim lingwisticznëch zainteresowaniów D. Pazdzersczégò, 
nôleżnika Radë Kaszëbsczégò Jãzëka, nôlégô pòdsztrichnąc, że nié le tim tłómacze-
nim przësłużił sã naji lëteraturze, promùjącë jã w rodny Serbii. Pòstãpnym ùsôdz-
kã béł wëdóny w Belgradze zbiér Кашупске народне приповетке [антологија] 
(Kaszubskie opowiadania ludowe [antologia]) (2010). Sygnął téż do òpòwiôdaniów 
A. Bùdzysza i òpùblikòwôł pò serbskù Żelezôcë a sól (2010)37. Z łońsczi „Pòme-
ranii” z wëwiadu przeprowadzonégò przez przédnégò redaktora cządnika Dariusza 
Majkòwsczégò mòżemë sã doznac, że pòstãpnym dokazã tegò jãzëkòznajôrza bëłë 
Кашупске теме (Kaszëbsczé témë, 2014), to je „zbiér artiklów napisónëch przez 
aùtora w slédnëch latach. Wiele z nich nie bëło donëchczôs nigdze drëkòwóné. Ksąż-
kã wëda Alma, jaczi miéwcą je prof. Dżordże Òtaszewicz, chtëren na codzéń robi 
w Instituce Serbsczégò Jãzëka przë Serbsczi Akademie Nôùk. Ta serbskô wëdôwi-
zna nié pierszi rôz zainteresowa sã najim jãzëka. Кашупске теме to drëdżi tom 
z serie Kaszëbskô Biblioteka. Pierszim ji dzélã bëła Антологија кашyпске народне 
приповетке, to je Antologiô kaszëbsczi lëdowi pòwiôstczi, a trzecą bãdze tłómaczenié 
na serbsczi nônowszi pùblikacje prof. Jerzégò Trédra Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiz-
nie”38. Slédné zdanié wskazëje na daleksyżné planë rozkòscérzaniô kaszëbiznë, tak 
òd stronë lëteracczi, jak i nôùkòwi w òjczëznie profesora. Dejade je téż òtemkłi na 
lżészé fòrmë. Serbsczi ùczałi Gduńsczégò Ùniwersytetu wëszedł z ùdbą i dokònôł 
wëbiéru, dającë tim samim pòczątk pózniészémù cyklowi wëdôwiznów i nagra-
niów pòswiãconëch nômłodszim, Òpòwiédz mie bôjkã. Opowiedz mi bajkę (2010)39  
– dwùjãzëczny wëbiér bôjków, tłómaczonëch na j. kaszëbsczi przez D. Pioch.

Òsoblëwim zainteresowanim przełóżców ceszi sã epòpejô A. Majkòwsczégò Żëcé 
i przigòdë Remùsa. Pierszégò mònumentalnégò tłómaczeniô w 1964 dokònôł Lech 
Bądkòwsczi pòlskòjãzëkòwą wersją dokazu, òpùblikòwóną w trzëtomòwi symùlta-
niczny wersji. Aùtorką przekładu na j. niemiecczi pt. Das abenteuerliche Leben des 
Remus. Ein kaschubischer Spiegel je Ewa Brenner (1988). W jãzëkù francësczim 
zajistniôł donëchczôs le pierszi dzél Żëcégò i przigód Remùsa staranim Jacqueline 

35 J. Tréder, Ò przekładach na kaszëbsczi…, dz. cyt. s. 19.
36 F. Ceynowa, Канунъ новаго года. Wilia Nowego Roku. Wiléjá Noweho Roku. Щедровки. 

Szczdrówki. Szczōdráki, red. D.-V. Pażdżersczi, J. Ellwart, Gdiniô 2006.
37 Òpòwiôdanié ùkôzało sã w cządnikù „KЊижеви Преглед” nr 2/2010 jakno: Алози Будзиш, 

Жeлезaки и со (Превео са кашупског Душан Владислав Пажђерск), s. 322–324.
38 D. Majkòwsczi, Pò serbskù ò rodny mòwie Kaszëbów, „Pomerania” nr 3/2015, s 52.
39 D. V. Pażdżersczi, Òpòwiédz mie bôjkã. Opowiedz mi bajkę [wëbiér kaszëbsczich bôjków dlô 

dzecy], Gduńsk 2010.
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Dera-Gilmeister, noszący titel Le Colporteur aux étoiles. La vie et aventures de 
Remus. (1992), a S. Frimark, B. Krbechek i K. Gawlik-Luiken òfiarowelë Life and 
Adventures of Remus anielskòjãzëcznémù czëtińcowi.

Nié mniészą érã mô ùtwórstwò H. Derdowsczégò, òsoblëwie ù anielskòjãzëcznëch 
przełóżców. Socha-Bòrzestowsczi przetłómacził Kaszubë pod Widnem / The Kas-
subians at Vienna, a ju nadpòmkłi B. Krbechek razã z S. Frimarkã są aùtorama 
przekładów m.jin.: Jasiek from Knieja, a Collection of Kaszubian Tall Tales. Jasiek 
z Knieji, spòrô kùpa łgarstw kaszëbsczëch (2010). Do tegò zbiéru dodóné są jesz do-
kazë: Walek at the Market / Walek na Jarmarku i Jasiek from Knieja and Szemek from 
Wiele Travelling to America / Jasiek z Knieji i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki. 
Tłómaczã nôwidzalszégò dokazu Derdowsczégò – pòematu Ò panu Czôrlińsczim, co 
do Pùcka pò séce jachôł je ks. Alojzy Rekòwsczi40.

Zdrzącë matematiczno, wierã nôwiãcy przekładów doczeka sã pòezjô A. Nôgla. 
Aùtorzë biograficzny notë O autorze, nalôżający sã w tomie zebrónëch pòezjów Mòje 
wiérztë, M. M. Ùrbaniôk i J. Ellwart scwierdzywają: „Na mòc Nôglowi liriczi nôlepi 
wskôzëje òdbiér jegò ùtwórstwa pòza Kaszëbama. Lesocczé wiérztë bëłë pòdzywióné 
w Pòlsce i za grańcą. (…) Wiele ùznónëch kòmpòzytorów, np. Aleksander Szurbin 
z Petersbùrga, twòrzëło do lirików Nôgla mùzykã, a spiéwôcë wëzwëskiwelë jegò 
dokazë w scenicznym repertuarze”41.

J. Bòrzëszkòwsczi w słowie òd Institutu Kaszëbsczégò do zbiérkù Nie spiéwôj 
pùsti nocë wëlicziwô, że wiérztë Nôgla żëją w jinëch jãzëkach: serbòłużëcczim, 
niemiecczim, biôłorusczim, rusczim, a nawetka japòńsczim i jesz jinëch42. Do te- 
gò spisënkù nót je dołożëc téż j. polsczi. J. Trojanowskô zredagòwa pòlskòjãzëcz-
né wëdania bôjków: Matki przyrody i jej dzieci (1981 i 1988) i Dziewczynki 
i krasnoludków (1989). Dlô nômłodszich czëtińców cekawim bédënkã je téż an-
tologiô Bajki i bajeczki. Bôjczi i bôjeczczi A. Nagla w tłómaczenim Sz. Radzy-
mińsczégò43.

Pòlsczémù czëtińcowi lëteracczé dokazë rodny mòwë przëbliżiwôł téż J. Drzéż-
dżón, chtëren w tomie Modra kraina òpùblikòwôł przełożoné przez se òpòwiôdania 
A. Bùdzysza. Na szerszą skalã robił to S. Janka, chtëren wëdôł m.jin.: Straszydło 
w Czarnowskim Młynie Jana Patocka (1984), Ptak za uszami. Humor i satyra Ka-
szubów (1992 – w zamkłoscë zbiéru są hùmòresczi F. Ceynowë, J. Patocka, J. Kar- 
nowsczégò, A. Budzysza, A. Labùdë, A. Dominika, J. Walkùsza i S. Òkònia, Klech- 
dy kaszubskie (1994). G. Schramke zajistniôł w lëteraturze zredagòwanim we 
współczasnym pisënkù kaszëbsczim i adaptacją w j. pòlsczim òpòwiôstków, pò-
daniów, bôjków i anegdotów wëzwëskónëch ze Słowarza gwarów kaszëbsczich 

40 J. Tréder, O przekładach na kaszubski…, dz. cyt. s. 20.
41 A. Nôdżel, Mòje wiérztë, Gdynia 2010, s. 9.
42 A. Nôdżel, Nie spiéwôj pùsti nocë, Gdańsk 1997, s. 41.
43 A. Nôdżel, Bajki i bajeczki. Bôjczi i bôjeczczi, Gdynia 2011.
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ks. B. Sëchtë44. Jednym z nowszich dokazów je dwajãzëczné wëdanié wiérztów, 
spiéwków i skeczów Nasz môl (2013) Kadzmiérza Jastrzãbsczégò, chtërnyma pòl-
sczé tłómaczenié (wiérztóm i frantówkóm) zrëchtowôł T. Fópka. 

Aùtoprzekładë

Zajimającym spòdlim analizë tłómaczeniów są aùtoprzekładë, czãsto w drëkù pò- 
jôwiającé sã jakno dwùjãzëczné pùblikacje. Na ten ôrt ùtwórstwa dôwóm bôczenié 
òsóbno, z leżnotë na drãgòsc w òznaczenim jãzëka dokazu pierwòtnégò, òsoblëwie 
czej pòjôwiô sã w pùblikacji symùltaniczny, a tłómaczã je téż ùtwórca dokazu. 

Aùtotłómaczeniów na j. niemiecczi i francësczi dokònywôł np. F. Sãdzëcczi, co 
pòswiôdcziwô F. Neùreiter, w artiklu Franciszek Sędzicki als Dichter in deutsche und 
französisier Sprache, òpùblikòwónym w „Mickiewicz-Blätter”, nr 43/1970. 

Szlachòwné zjawiszcze widzymë m.jin. ù: S. Bieszka, chtëren òpùblikòwôł pò 
pòlskù Sonety kaszubskie (1986), ks. J. Walkùsza w wëdanim Jantarowy pacierz 
(1991), H. Mùsë Kòta w zbiérkach: Mój kaszubski świat / Mój kaszëbsczi swiat i Co 
wyśpiewały fale zatoki / Co wëspiéwałë dënëdżi wikù.

Z dzysdniowëch wëdôwiznów w całoscë symùltaniczno pò pòlskù i pò kaszëbskù 
òstałë zrëchtowóné zbiérczi pòezji: E. Prëczkòwsczégò Dzecynny czas, dedikòwó-
ny dzecóm, Zwadë dëszë mòji Jaromirë Labùddë czë Pielgrzymki morskie Jerzégò 
Barthelke.

Nierôz pòecë w wëdónëch zbiérkach zamieszcziwają leno niejedne, wëbróné 
przez se, dokazë. Tomikama ò taczi strukturze są m.jin. Sztëczk sebie Jerzégò Łiska 
i Lustro rzeki Jerzégò Stachùrsczégò.

 Jedinym jak dotądka aùtotłómaczenim prozë je Żôłti kam (2014) S. Janczi, wë-
dóny 16 lat pò pòlskòjãzëczny wersji (Żółty kamień, 1998). Òn téż w drëgą stronã 
przełożił wiérztë do zbiérkù Żużónka jak mrzónka. Kołysanka z marzeń (1984).

Kreatiwny cësk tłómaczeniów

Przekładë mògą téż bëc rozskacenim dlô rodny lëteraturë. Jazaps Òsmanis (Jāzaps 
Òsmanis), łotewsczi dolmacz pòlsczi lëteraturë w rozwôżaniach spisónëch pòd wiele 
znaczącym titlã Tłumaczyć czy nie tłumaczyć? Przegląd tłumaczeń literatury polskiej 
na Łotwie pisze, że Sudrabù Edżus (Sudrabu Edžus), chtëren prawie sto lat rëchli 
tłómacził pòlsczich klasyków, pòd cëskã Antka B. Prusa napisôł swój „nôpiãkniészi 

44  G. J. Schramke, W wieczornej mgle. Niesamowite opowieści z Kaszub ze Słownika Sychty /  
/ W wieczórny dôce. Niestwòrzoné pòwiôstczi z Kaszëbsczi ze Słowôrza Zëchtë, Gdynia – Pelplin 2004; 
G. J. Schramke, W świetle dnia. Anegdoty i bajki z Kaszub ze Słownika Sychty / W widze dnia. Gôdczi  
i bôjczi z Kaszëbsczi ze Słowôrza Zëchtë, Gdynia – Pelplin 2006.
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prozajiczny dokôz – wëfùlowóné gòrzką prôwdą i jurzącé òpòwiôdanié Głupi 
Dauka45. Pòtemù na przełomie XIX i XX w. przełożił „czile wiérztów Mickewicza, 
wëjimk Pana Tadeusza òpisywający lëtewsczé pùszcze, III część Dziadów, dzélëk 
Konrada Wallenroda i Krzyżaków Senkewicza, a tej napisôł włôsnégò Konrada Wal-
lenroda i włôsnégò Pana Tadeusza (Wspomnienia o dwóch rodach, starym Dudaka-
sie, krawcu Dzelme i o mnie samym)”46. 

Leszk Szulc, tłómacz pisónëch wiérztą bôjków Jiwana Kriłowa, a w kaszëbsczi 
wersji wëdónëch pt. Pòwiôstczi, tak pisze ò swòji prôcë, jakno przełóżcë: „Tłóma-
czącë bôjczi na kaszëbsczi jô czuł redotã dzecka, chtërno wiôldżi lëteraturze mòże 
ùżëczëc ti dikcji, jaką lata temù jô tak ùkòchôł jakno pòmlék i bówka, a jaczi ze 
spòłeczno-ideòlogicznëch jeleżnosców mie nie bëło dóné ùswòjic jakno primum mo-
bile, z jaczi rozskaceniô pòdjimô sã słowną mediacjã ze swiatã. Tak tej pisanié pò 
kaszëbskù je dlô mie przińdzenim nazôd dodóm, to je na Môl. (…) Móm swiądã, że 
mòje przekładë bãdą szłë barżi w czerënkù parafrazë, niżlë rusczégò òriginału. De-
jadë nie zdôwô mie sã, żebë klarownô dejô bôjków Kriłowa bëła przez mie òpaczno 
òdczëtónô i zrozmiónô”47. 

45 J. Òsmanis, Tłumaczyć czy nie tłumaczyć? Przegląd tłumaczeń literatury polskiej na Łotwie, [w:] 
„Tytuł. Pismo literacko-artystyczne” 1/1995, s. 22.

46 Tamże.
47 I. Kriłow, Pòwiôstczi, tłomaczënk Leszek Szulc, Wejherowo 2004, s. 90.



Alicjô Pioch

Jón Czôrlińsczi  
– lëteracczi òbrôz kaszëbsczégò  

szlachcëca

Szlachcëców w kaszëbsczi lëteraturze mómë nié za wiele.Wëchôdô to gwësno z tegò, 
że kaszëbskô lëteratura je jesz na ògle młodô i nie fùnkcjowała na fùl òbrotach, 
czedë szlachecczi stón przeżiwôł swój złoti cząd. Stądka téż titlowi heroja dokazu 
Ò Panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł zasłëgiwô na tim wikszą ùwôgã. 
Nen zadzéwny pòemat aùtorstwa Hieronima Derdowsczégò zwóny je czãsto kaszëb-
ską epòpeją1, chòc mòże przëjąc, że lepszim bédënkã béłbë pòemat hùmòristiczny2. 
Lepszim, bò peripetie Pana Czôrlińsczégò to cyg nieùdałëch i kòmicznëch zdarze-
niów, z jaczich przédny bòhater wëchôdô mni abò barżi òbarną rãką. Czëtińc wcyg 
pòdskôcany je do smiéchù przez pòkazywanié lëdzczich słabòtów, kòmiczną i czasã 
niespòdzéwną nëkbã zdarzeniów czë szpòrtowné skòjarzenia słowné, chòc zdanim 
A. Bùkòwsczégò hùmòr, z jaczim mómë do ùczinkù na kartach dokazu stôwô sã 
sztótama na tëli trzepòtny, że zaniżô lotë całégò dokazu3. Hùmòristicznëch inspi-
racjów doszukiwają sã niechtërny ù Reja czë Paska4, ale wërazno są téż fascynacje 
Tillã Eùlenspiéglã czë pòstacjama z ùtwórstwa Marka Twaina5.

Hùmòristiczny, môlama kąsk satiriczny w swòji wëmòwie dokôz mógłbë sugero-
wac, że bãdzemë mielë do ùczinkù z rozmajitima przecéchòwaniama, téż w przëtrôf-
kù przédnégò heroje. Nie chcã cwierdzëc, że tak nie je, leno ògrańczenié sã badérów 
do scwierdzeniô, że Czôrlińsczi béł szlachcëcã (zresztą sóm na kartach dokazu tak 
sã przedstôwiô i tak zwrôcają sã do niegò jiny bòhaterowie) nie je sygającym. Ju-
werno niesygającym je scwierdzenié, że Derdowsczi òbdarził Czôrlińsczégò régą 
tipòwëch znanków, abò nawetka stereòtipòwëch dlô szlachcëca, znónëch nóm z lëte-
raturë6. Zdrzącë na to, że, tak jak rëchli bëło rzekłé, ni mómë za wiele szlachcëców 

1 Patrz: J. Samp, Przedmowa, w: Ò Panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł, Gdańsk 1990.
2 Zob. A. Bukowski, Regionalizm Kaszubski: Ruch naukowy, literacki: zarys monografii historycznej, 

Poznań 1950, s. 62.
3 Patrz: A. Bukowski, dz. cyt., s. 61.
4 Patrz. A. Bukowski, dz. cyt., s. 61.
5 Patrz: J. Samp, dz. cyt., s. 13.
6 J. Samp., dz. cyt., s. 20.
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na kartach kaszëbsczi lëteraturë je wôrt sã przëzdrzec, jak przë wëzwëskanim nëch 
stereòtipòwëch znanków Derdowsczi mésterskò zdzejôł szlachòtã kaszëbsczégò 
szlachcëca.

Familiô Czôrlińsczich prôwdac nie rechùje sã do chmielińsczi zbiédniałi szlachtë, 
ale to prawie ta spòlëznowô wiôrszta razã z gbùrama, to je majãtnyma miéwcama 
rolë, ùchòwała nôwicy z dëchòwi tradicje regionu. Sóm przédny heroja mô w se jesz 
wiele szlachecczi bùchë, czëje sã téż sparłãczony juwerno mòcno ze swòją môłą 
jak i wiôlgą òjczëzną7. Niech za przëkłôd stanie chòcle fakt, że zrësziwô gò wi-
dzënk zabiédzonégò kònika, jaczi reagùje żëwim marszã na Mazurka Dąbrowsczé-
gò – kóń nen brôł ùdzél w stëcznikòwim pòwstanim. Szlachcëc decydëje sã nimò 
złégò stanu zwierzãca na kùpienié gò. Je to wôżné z pòzdrzatkù na to, że cząd akcji 
dokazu przëpôdô na drëgą pòłowã XIX wiekù, czedë to na Pòmòrzim pòstãpùje pro-
ces wënôrodnieniô. Pòstãpùjącé zanikanié wiôrsztë szlacheckò-zemiańsczi, prëskô 
edukacjô, wòjskòwô służba, zakôz kùlturowégò dzejaniô i prakticzno niejistniejącé 
jesz jednotné (co nie òznôczô, że nie bëło inteligencje wcale) strzodowiszcze inteli-
gencczé – to wszëtkò sã przëłożëło do wëzbëcô môlowégò lëdztwa z donëchczasowi 
tradicje8.

Nim przeńdã do lëteracczégò òpisënkù Jana Czôrlińsczégò wôrt je nadczidnąc, że 
miôł òn swòje nielëteracczé mòdło. W Herbarzu Szlachtë Kaszëbsczi mòżemë nalezc 
nôzwëskò Czarliński (Czarleński) – Czôrlińsczi to kaszëbskô wersjô tegò nôzwëska. 
Aùtor pòdôwô, że familiô ta pòsłëgiwa sã znakã Sówka. Swòje kòrzenie nen strzéd-
nomajãtny ród wëwòdzy z Czôrlëna kòl Tczewa. Ju w XVIII stolecym Czôrlińscë, 
pòdzelony na pôrã rózgów, bëlë ùmôlniony w rozmajitëch nórcëkach Pòmòrsczi, 
prôwdac ni ma Chmielna w nym wielnym spisënkù môlów, są równak gwësné przed-
kłôdczi do tegò, że jeden z pòtómków rodu stôł sã jakbë mòdłã do ùsztaturzeniô 
lëteracczégò Jana Czôrlińsczégò. Jidze tuwò ò Felicjana Schedlin-Czôrlińsczé-
gò (1804–1881), miéwcã Chwarzna kòl Stôri Kiszewë. Béł òn nôrodnym dzejarzã, 
a téż przédnikã Rolniczégò Towarzëstwa dlô Zemi Kaszëbsczi (w latach 1863–1918)  
a jegò sënowie Eùgeniusz, Emil i Léòn bëlë przédnéma òrganizatorama pòmòcë dlô 
sprawë stëcznikòwégò pòwstaniô pòd prësczim zôbòrã9.

Titlowi heroja pòematu Derdowsczégò ni miôł mòże tak nadzwëkòwégò żëcopisu 
jak jegò nielëteracczé mòdło. Bezògôdkòwò równak jegò peripetie bë nalazłë môl 
w szlachecczich brawãdach rozpòmiónowónëch z leżnoscë familijnëch czë drësznëch 
zéńdzeniów. Jakno że przënôleżôł do zbiédniałi zôgardowi szlachtë, jakòs mùszôł 
zagwësnic òbstojenié swòji rodzëznie. Zajimôł sã rëbaczenim i prawie ta zajma 
pòstrzédno stała sã przëczëną jegò apartny rézë pò Kaszëbach. W zëmòwim cządze 
Czôrlińsczi wëbiérô sã do Pùcka pò nowé sécë – kò mòrsczi rëbôcë robią je nôlepszé 

7 Patrz: J. Samp., dz. cyt., s. 20.
8 Patrz: Samp, dz. cyt., s. 5.
9 Spr. P. Pragert, Herbarz Szlachty Kaszubskiej, t. II, Inowrocław 2007 s. 38–39.
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i nômòcniészé, a je wôrt, żebë nôrzãdła do zwënédżi bëłë mòcné i trzimałë wiele lat. 
Chòc rëbaczenim zajimelë sã i chłopi, to jistnieje całô réga sygnalów zaswiôdcza-
jącëch ò tim, że Czôrlińsczi, chòc mòże niebògati, ale równak szlachcëcã béł. I nie 
przemôwiô za tim leno fakt, że sóm ò se tak gôdôł.

Stanisłôw Sekersczi w swòji prôcë Kùltura Szlachtë Pòlsczi w latach 1864–2001 
wskazywô na jistnienié cëgù òbëczajowëch wëznaczników szlachectwa10. Jasnô 
sprawa, że w cządze, czedë dzeje sã akcja dokazu majãtnosc ni mògła bëc jednym le 
naznaczenim przënôleżnotë do szlachtë. Jak ju rëchli bëło rzekłé, w taczich strzodo-
wiszczach nôlepi przedërcha szerok pòjãtô tradicja regionu, miało to na gwës mòcné 
sparłãczenié z dozéranim stanowi tradicje. Czôrlińsczi, mòże tak rzec, je przédnym 
tegò przëmiôrã.

Jedną z taczich òbëczajowëch znanków szlachectwa wg Sekersczégò je familiô, 
jakô nié wiedno, w zanôleżnoce òd materialnégò miectwa, mògła przëjąc jednã ze 
sztërzech fòrmów. Pò pierszé: rodzëzna aristokraticznô, mającô parłãcze z rozmajiti-
ma zagrańcznyma rózgama, przez co tradicje pòlsczi szlachtë dôwałë czãsto plac 
jinym. Pòdrëdżé: bëłë familie, jaczé przëstojiwałë leno tradicjóm òjców i w niezmie-
niwny fòrmie przekazowałë szlachecką erbã swòjim pòtómkóm. Pò trzecé: familie, 
chcemë rzec pòkroczné, jaczé miałë starã ò to, żebë dzecë sã wëùczëłë i miałë mòż-
notã weńdzeniô do inteligencczégò strzodowiszcza, co równoczasno bë jim dało 
mòżnosc ùsamòbëtnieniô sã òd ùprôwianiô zemi. Po czwiôrté kùreszce: Sekersczi 
wskazëje na mòdło rodzëznë colemało spòtikóny westrzód zagrodowi szlachtë, to je 
taczi, w jaczim blós ùtrzëmanié òbëczajowëch normów bëło w sztãdze zdzejac jaką 
le bądź jinosc midzë nôleżnikama taczégò rodu a np. chłopama11. Familiô Czôr-
lińsczich wpisywała sã, jasnô sprawa, w mòdło czwiôrté. Fach, jaczim zajimała sã 
głowa rodzëznë nie jinacził sã wiele òd tegò, czim zajimelë sã notejszi chmielińsczi 
chłopi. Mòże blós to, że Czôrlińsczi miôł swòjégò méstra òd niewòdu i përznã lep-
szą ekònomiczną stojiznã, dozwôlało na gwësniészé pòdczorchiwanié swòji stanowi 
apartnoscë. Zycher żóden chłop ni mógł so pòzwòlëc na rézã saniama do pòłożonégò 
70 km dali Pùcka òb zëmã i to jesz z taczim òbdôwã: 

Béł òn dobrze òbleczony òd stopë do głowë, 
Biédë cerpiec nie brëkùje, ò tim ni ma mòwë. 
Miôł ze sobą w dwùch kòbielach wãdzoné mòrénczi, 
Miôł czełbasë, gãsë pôłczi i trzë grubé szinczi12.

Z tegò wëchôdô, że w dodomie Czôrlińsczich niczegò nie brakło, nie żëlë prôw-
dac w bògactwie, ale Pani Czôrlińsczi na tëli sygało, żebë dac na mszã w intencji 

10 S. Siekierski, Kultura Szlachty Polskiej latach 1864–2001, Pułtusk 2003, s. 159.
11 Òb. S. Siekierski, dz. cyt., s. 165–166.
12 H. J. Derdowski, Ò Panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, oprac. J. Samp, J. Treder,  

E. Gołąbek, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 2., Gdańsk 2007, s. 213.
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chùtczégò nazôt chłopa z rézë, a téż, żebë biédnëch kôrmic chlebã za mòdlëtwã 
ò długò niewrôcającégò szlachcëca.

Chòc finansowò familiô Czôrlińsczich żëła jak barżi majãtny miéwca rolë – to je 
gbùr, to do mëszleniô dôwô sprawa, że wastostwò Czôrlińscë nie są wcale wësztôłco-
ny. Jón mòże prôwdac pisac – wësyłô lëst do białczi ze swòji rézë, ale z rechòwanim 
mô ju tôczel, bò mùszi rechowac przë ùżëcym pôlców. Pani Czôrlińskô za to nie roz-
mieje nawetka czëtac, bò lëst òd chłopa zanôszô môlowémù szkólnémù13. Z dokazu 
tak na ògle nie dowiadywómë sã niczegò ò parłãczach Czôrlińsczégò z dzecama, 
jaczich mô dwòje. Wiémë za to, że teskni za białką, òsoblëwie w sztóce, czedë trôfiô 
do sôdzë i z rozchlëdnienim jã wspòminô:

Wiãc téż nierôz biédôk wzdichôł za żoną tesklëwie, 
Chtërnô jegò doma zawdë kôrmiła żëczlëwie. 
Wszëtkò, ò czim le wiedzała, że mù szmakòwało, 
Kòbiécëskò do jedzeniô jemù pòdôwało[...] 
Czej na môltëch czasã w pòrã nie przëszedł z jezora, 
Pòd pierzëną mù chòwała jadło do wieczora 
I nie jadła sama prãdzy, jaż i òn béł doma, 
Bò nôlepi szmakało jima razã òbòma14.

Pani Czôrlińskô nie bëła leno zwëczajną domòwą gòspòdënią. Miała do speł-
nieniô wiôldżi òbrzészk sparłãczony z wëchòwanim dzecy, w tim téż patrioticznégò 
wëchòwaniô, òsoblëwie no drëdżé bëło zadanim nënków w szlachecczich familiach15. 
Nié chto jiny jak prawie Pani Czôrlińskô spiéwie dzeckù kòlibiónkã, w chtërny je 
gôdka ò Chajsce Gduńczónów z 1308 rokù zdzejóny przez Zôkón Krzëżacczi16. Za 
sprawą ti kòlibiónczi nie je nikwiony wdôr ò ùszłëch zdarzeniach, a téż ùmòcniwô 
sã przeswiôdczenié ò tim, że nieprzëcél kaszëbsczégò ludu, i nié leno, pòchôdô zeza 
zôpadny grańcë, co w zôbòrach miało òsoblëwé znaczenié. Tëli, a mòże jaż tëli, 
ò familijnym żëcym Czôrlińsczich, zdrzącë na to, że akcja przédno rozegrôwô sã 
w rozmajitëch nórcëkach Kaszëb i Pòmòrzô.

Bôczącë na to, że machtny dzél zdarzeniów mô môl nié w domôctwie Czôrliń-
sczich, nie nalézemë tu za wiele wiadłów na témat tegò czë miało òno do wëpeł-
nieniô jakąs òsoblëwą fùnkcjã òkróm mieszkalny17. Zdrzącë na to, że Czôrlińscë 
przënôleżelë do zùbòżałi szlachtë, a we wsë fãksnérowôł kòscół i szkòła, gwësno tak 
bëło. Ni ma tu téż gôdczi ò dwòrzczim żëcym. Sytuacjô jinégò szlachcëca, ù jaczégò 
Czôrlińsczi zatrzëmiwô sã na gòscënã, wëdôwô sã juwernô z sytuacją chmielónów. 

13 H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 216.
14 H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 255.
15 Òb. S. Siekierski, dz. cyt., s. 179.
16 H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 244–245.
17 Ò òsoblëwim znaczenim dodomù szlachcëca jidze przeczëtac w: S. Siekierski, dz. cyt., s. 191–215.
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Równak jeżlë ò nã gòscënã jidze, to je wôrt dac bôczënk na zachòwanié ùwôżnotë 
przez Czôrlińsczégò w òdniesenim do gòspòdëni:

Jô czejm skùńcził, żem ji złożił grzecznie swą pòdzãkã, 
I pò pòlskù, jakò szlachcëc kùsznął żem jã w rãkã. 
Chwôlił jem jã przed wszëtczima, że smacznie kùcharzi, 
Że prowadzy w chëczë òrdnung, dobrze gòspòdarzi18.

Co cekawé, Czôrlińsczi tak je zajãti bakòwanim gòspòdëni i ji córce, że nie przej-
mùje sã òdbiwającym sã prawie w chëczë Dąbrowsczégò sejmikã môlowi szlachtë, 
na jaczi de facto trôfiô przez przëpôdk (przejéżdżô przez Kãtrzëno, w jaczim mô plac 
nen prawie sejmik, razã z Żëdama, chtërnëch miôł zawiezc na tôrg, z czegò mòcno 
sã tłómaczi przed resztą szlachcëców.) Mòże to bëc pòswiôdczenim tegò, że Czôr-
lińsczi wëżi pòliticznëch zgrôwów stôwiôł zagwësnienié bëcô sobie i swòji familie, 
kùreszce sejmiczi bëłë niebezpieczné, bò przëcygałë òsoblëwi bôczënk prësczich 
szandarów. Prôwdã rzekłszë òpùszczenié sejmikù i to, że naji heroja rézowôł w towa-
rzëstwie Żëdów na tëli zjurzëło pòòstałëch radzącëch w Kãtrzënie kòl Strzépcza, że 
zaczãlë sã namëszlac, czë nie òdebrac mù szlachecczégò titelu, ale chitrosc szlachcëca 
z Chmielna dozwòlëła mù nie pòddac sã ti jakże przikri sytuacje. Rzekłszë ò wszët-
czim co do négò cządu mù sã przëtrafiło, òbłaskawił rozprzeniosłëch panów bracy, 
a do czësta jich ùdobrëchôł òpòwiôdającë ò tim, że w drodze zrobił nawetka czile 
kroków w stronã nawróceniô rëchli wspòmniónëch Żëdów na katolëcką wiarã19. Tim 
do nédżi rozkòmùdzył szlachcëców i ùmkł przed bezczestnoscą, jakô gwësno bë szła 
za nim i jegò pòtómkama przez wiele lat.

To dobri sztót, żebë zrobic rozezdrzenié pòstãpny òbëczajny znanczi szlachectwa. 
Je nim nastawienié szlachtë do wiarë, a téż do dëchòwieństwa. Jakno, że chrzescëjań-
stwò bëło i je sparłãczoné z rycersczim etosã, a pózni szlachecczim20 nie jidze pòmi-
nąc ti sprawë w rozwôżaniach nad pòstacą szlachcëca Jana Czôrlińsczégò, przede 
wszëtczim temù, że taczich parłãczów mómë w dokazu całą rzmã. Prôwda ta nie 
dzëwùje, jak wezniemë pòd ùwôgã, że przez dłudżé lata Pòlôch, ale téż i Kaszëba, 
òznôczało katolëk21. Katolëcëzna bëła dërżéniowim dzejnikã rozszlachòwùjącym 
Pòlôchów i Kaszëbów òd prësczich òbëwatelów. Jednym z przëmiarów nastawieniô 
Czôrlińsczégò do Kòscoła je chãc òfiarowaniô dzéla sëmë zarobiony na przewòzënkù 
Żëdów dlô kòscérsczégò sanktuarium. Na miarã swòjich finansowëch mòżlëwòtów 
wpisôł sã Czôrlińsczi w tradicjã pieniãżnégò wspiéraniô rozmajitëch òstrzódków 
religijnégò kùltu przez szlachtã. Temù że prawie całosc dokazu, to peripetie wëchô-
dającé z cësniãti na szlachcëca klątwë przez żëdowsczégò hańdlôrza, mòdlëtwa wiele 

18 H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 234.
19 H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 232.
20 S. Siekierski, dz. cyt., s. 223.
21 J. Samp, dz. cyt., s. 6.
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razy retała heroje żëcé. Stądka téż mòżemë wëcygnąc swiądë, że Czôrlińsczi, jak na 
szlachcëca przënôlégało, zachòwiwôł téż wszedné religijné prakticzi. Z cekawszich 
znanków nastawieniô do wiarë i religie, króm wczasni przëwòłóny próbë nawróceniô 
Żëdów, jeden òsoblëwie zasłëgiwô na ùwôgã: czedë Czôrlińsczi trôfiô w gòscënã 
do chëczë Kąkòlów, mieszkającëch na pôłnié òd jezora Łebskò, docëgô sã, że chòc 
ùżiwaja òni kaszëbsczi gôdczi, to felô czegòs, czegò w kòżdim kaszëbsczim dodo-
mie nigdë nie braknie – swiãtëch òbrazów. Pòkazywô sã, że gòspòdarze, juwerno 
jak wikszosc môlowëch mieszkańców, są lëtersczégò wëznaniô. Na dodôwk Kąkòl 
jiscy sã, że kaszëbskô mòwa w jich òbéńdze dżinie. Reakcjô Czôrlińsczégò je dosc 
zaskakùjącô:

Wierã Pón Bóg tu na waju przëpùscył skôranié, 
Żesta druchë – wej – lëtersczé przëjãlë wëznanié. 
Më, Kaszubë, co mieszkómë w kraju nadwislańsczim 
Midzë rzéką Brdą, a mòrzã co je zowią gdańsczim, 
Zawdë żesmë bëlë wiérny katolëcczi wierze, 
Za to nóm téż mòwë òjców Pón Bóg nie òdbierze22.

Nôrodnô czë etnicznô juwernota je tak mòcno sparłãczonô z wiarą Czôrlińsczégò, 
że nie dopùszczô do se mëslë, iże bez katolëckòscë je mòżebné ùtrzimiwanié swòjégò 
pòczëcô apartnotë pòd zôbòrama. Pò prôwdze, w realiach, w jaczich przëszło żëc 
najémù heroje, gdze nie bëło przëzwòleniô na jaczé bądź dzejanié dlô òswiatë czë 
kùlturë w nôrodnym dëchù, kòscół béł slédnym òbstojã prze tim co erbòwóné pò 
starkach. Czôrlińsczi, chòc tak mòcno zrzeszony z religią, nie béł równak doktorã 
kòscelnëch nôùków, stądka téż zdôrzałë mù sã w drodze pòstãpczi mòralno niejed-
noznaczné. Zdôrzało sã, że sã brôł do łżélstwa, żebë ùńc przed òdpòwiedzalnotą abò 
ùcëszëc gwôsné sëmienié, jak tej, czedë òstôwiô wsadzonëch do prizë przez prësczé-
gò szandarã Żëdów i ùmësliwô so rëgnąc w dalszą drogã sóm:

Wiãc so mëszlã: Co môsz czekac tak na pòsmiewiskò, 
Jedz le terô wprost do Pùcka, co stąd leżi bliskò. 
Jużem chcôł kù mòrzu jachac, jużem pòrwôł lécczi, 
Ale stój! Jô przecã Żëdóm werbùm dôł szlachecczé! 
Przërzekł żem jim przë ùgòdze jachac do Conowa- 
terô téż ni mògã łamac szlachecczégò słowa. 
Wiãc żem rusził w Pòmrë wrzeszcząc: – Dali, Żëdë, sadac! 
Że nie przëszlë, jô ni mògã za to òdpòwiadac23.

22 H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 282.
23 H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 238.
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Przestrzéganié bòsczich przëkôzaniów bë mógł pòstawic w jedny rédze z do- 
trzimanim szlachecczégò słowa. Bòc téż przeniewiérstwò szlachcëcowi-kato- 
lëkòwi sã nie gòdzy. Przeniesienié òdpòwiedzalnotë za niedotrzëmanié ùgôdën-
kù przenôszô tej Czôrlińsczi na drëgą stronã, chòcô dobrze ò tim wié, że Żëdzë 
trafilë do sôdzë. 

Twòrzenié czë téż dopasowiwanié òbstójnëch mòralnëch wskôzów przez szlachtã 
parłãczëło sã wierã z jiną szlachecką znanką: jarchòlëzną. Chòcô Sekersczi ùwôżô, 
że w XIX stolecym szlachta òdpùszczała ju prawòwanié sã, bò brakło na nie i dët-
ków i czasu, i że òkróm zagrodowi szlachtë, dochôdający za sprawą prawòwaniô sã 
swòjich szlachecczich kòrzeniów, pòòstałë leno pòjedinczné przëtrôfczi wielepòkòle-
niowëch sztridów w sądach24, to równak w przëtrôfkù Czôrlińsczégò ni mómë żódny 
wiédzë na témat tegò, żebë z kògùms sã prawòwôł. Jedno, co bë mògło zaswiad-
czëwac jakbë ò jegò zôwzãtoscë to fakt, że za wszedné dëtczi chce pòmstwë na 
czôpnikù Szmùlu, òd jaczégò dostôł przeklãtą czôpkã bãdącą przëczëną wszednëch 
ùcemiãgów w rézë. Òd lëgòtczi na pòmstwã nie òdcëgô gò ani białka, ani nawetka 
ùscëgòwùjacy gò òd tegò ksądz. Czë równak wôrt je szëkac w tim znanków òsoblëwie 
namienionëch szlachecczémù stanowi? Nie wiém.

Żelë jesmë ju przë czôpce, to je nót dac bôczenié na slédny, chòc mòże wcale 
nié mni wôżny dzejnik szlachectwa, jaczim są ruchna. Nie wchôdającë w historiã 
szlachecczich ruchnów w òbrëmim stolecëch wôrt je leno pòdczorchnąc, że w XIX 
wiekù, a osoblëwie w drëdżi jegò pòłowie, apartny strój szlacheccczi dżinął, abò 
pòjôwiôł sã leno w òsoblëwëch sytuacjach. Jeżlë jidze ò szlachtã zagrodową, do 
jaczi przënôleżôł òpisywóny tu heroja, to je nót dopòwiedzec, że fùnkcjonowôł strój 
robòcy, mòżlëwie jak nôtańszi – drãgò sã tej spòdzewac, żebë Czôrlińsczi òb czas 
łowitwë òblôkôł sã w drodżé (gwësno, że drodżé, ale w zasygù jegò finansowëch 
mòżlëwòtów) ruchna. Za to żlë jidze ò swiąteczné ruchna, to na gwës mielë òni starã 
jinaczëc sã òd chłopów25. Czë Czôrlińsczi chôdôł do kòscoła we farwnëch ruchnach 
kaszëbsczich? Mòże jo. Ni ma równak taczi wiédzë w dokazu. Jedurnym wiadłã 
ò òbleczeniach szlachcëca je to, że rëgnął w rézã w dłudżim płôszczu i mô téż czôp-
kã z wełnë, jaką ju na samim zôczątkù rézë zjôdô wilk, chtëren mësli, że to jagniã.  
Z czôpką Pón Czôrlińsczi òsoblëwie czëje sa zrzeszony, a i w gòłi głowie chadac 
nie przëstoji:

Tak żem wëklął psa złodzeja, co sã jeno zowie 
Ale dëcht żem w pień zabôcził, żem je w gòłi głowie. 
A tu wkòło mòjich sani wiôldżé zbiegòwiskò,  
Wszëtczé dzecë robią sobie ze mie pòsmiewiskò, 
I ze mie sã wëszczérzają kartësczi łobùzë: 

24 Wicy ò tim jak wëzdrzałë szlachecczé sztridë òb. S. Siekierski, dz. cyt., s. 233–237.
25 Szlachecczé ruchna jakno wëznacznik szlachectwa òpisëje S. Siekierski [w:] dz. cyt., s. 215–223.
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– Pón Czôrlińsczi przepił czôpkã – Òn ni mô kapùzë! 
Tej żem chwëcył sã za włosë i żem sã zawstëdzył, 
Bò żem wiedzôł terô, czemù nôród ze mie szëdzył26.

Jidze do Szmùla, Żëda hańdlëjącégò czôpkama, jaczégò, jak to sóm wëznôł, dlô 
szpôsu òszukôł rok wczasni, dającë mù miast dobri wełnë resztczi lnu i paklepié27. 
Czôpka je na tëli wôżnym dzelã òbleczënkù, że Czôrlińsczi w składze òbzérô towarë 
z wëższi pòlëcë, równak czej wëchôdô, że ni mô dosc dëtków na wëbróną mùcã, 
pò namòwach decydëje sã na przewiezenié karna Żëdów na tôrg za drobną òpłatą 
i czôpką w rozrechòwanim – przeklãtą czôpką, jaczi szlachcëc nie zjimô nawetka 
czej zaczinô pòdezdrzewac, że cos je z nią nié tak. Pòrządnô czôpka i dłudżi mańtel 
w rézë na gwës nawetka w niewiôldżim stãpieniu jinaczëłë Czôrlińsczégò òd chłopów 
henëtnégò cządu, mòże tej ùznac, że we wiôldżim stãpieniu sóm bòhater przëkłôdôł 
do òbleczeniów wôgã.

Wiele bë mógł jesz na gwës nalezc w òsobie Czôrlińsczégò szlachecczich znan-
ków, a jesz wicy przikładów dlô nich. Pòemat Derdowsczégò, pòwstałi w 1880 
rokù, dôwô czëtińcowi nié leno rozegracjã przez apartno prowadzoną brawãdã ò pe-
ripetiach bòhatera wëchôdającëch z zaprzësëdżi cësniãti na niegò przez hańdlôrza 
z pòmstë. Bòhater òdbëwô niemałą drogã, bò przez Kartuzë trôfiô do Kòbùsewa, 
pózni do Przedkòwa, a przez Kãtrzëno kòl Strzépcza trafi do Słëpska, żebë pózni 
przez Sławno, Dąbrowë, Jizbice, Główczëce, Charbrowò i czile jinëch môlów trafic 
kùreszce do Pùcka, gdze równak nie ùdôwô mù sã kùpic séców, tedë wërësziwô 
w dalszą, w dzélu mòrską drogã pò półòstrowie, przez co trôfiô do Gduńska, Òliwë, 
Sopòtu, Gdini, Pierwòszëna, Mòstów i Rzucewa, żebë znowa dotrzéc do Pùcka 
i kùpioné w Jastarni sécë wząc kùreszce do chëczi28.W nen spòsób czëtińc zwë-
skiwô téż swójny prowadnik pò kaszëbsczi zemi i mô zetkania na kartach dokazu 
z rozmajitima òsoblëwòtama nórcëków pòmòrsczi zemi (taczima jak wszelejaczé 
dialektë, zwëczi i wëznania). Zwëskùjemë téż wôrtny òbrôz kaszëbsczégò szlachcë-
ca z drëdżi pòłowë XIX stolecégò, czedë stón nen ju prawie dżinie. Mòże nie je nasz 
bòhater nôbògatszim przedstôwcą swòjégò stanu, ale mającë starã ò szlachecką 
tradicjã przëkłôdôł sã téż do dbałotë ò nôrodną juwernotã i, chcemë téż rzec dzys, 
etniczną – swòjã i swòji rodzëznë w tak drãdżich realiach jak żëcé pòd prusczim 
zôbòrã.

Bibliografia:
Bukowski Andrzej, Regionalizm Kaszubski: Ruch naukowy, literacki: zarys mono-

grafii historycznej, Poznań 1950.

26  H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 219.
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POLSKOJĘZYCZNE



Edward Breza

Jak dbano o kulturę  
języka kaszubskiego przed powołaniem  

Rady Języka Kaszubskiego

Odpowiadając wprost na tak postawione zagadnienie, można powiedzieć, że zabiegi 
te ze strony Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (ZK-P) i pojedynczych Pomorzan 
Kaszubów sprowadzały się do następujących form:

1)  Organizowanie przez Zarząd Oddziału ZKP w Kościerzynie, któremu przewodził 
Jan Machut, kolega nauczyciel historii ze Szkoły Podstawowej Nr 1 (z lat 1958-1960), 
gdy uczyłem tu religii w wymiarze 38 godzin tygodniowo, Spotkań Wdzydzkich, 
w których udział brali pisarze kaszubsko-pomorscy i tzw. aktyw kulturowy, a więc 
nauczyciele, członkowie ZKP. Na Spotkaniach tych omawialiśmy sposoby wprowa-
dzania tematyki regionalnej do szkół podstawowych i średnich. W budynku Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR we Włocławku odbyła się specjalna konferencja, poświęcona 
sposobom wprowadzania w życie wartości kultury regionalnej, gdzie m.in. – pamię-
tam – referat miał prof. dr A. Bukowski i mówiący te słowa. Omawiałem tam m.in. 
pojęcie regionalizmu. Ze Spotkań Wdzydzkich pamiętam wystąpienie w dyskusji 
Jana Trepczyka: Chto jô jem? – Niemc jô nie jem, Pòlôch jô nie jem. – Kaszëba jô 
jem. Na innym spotkaniu tenże uczestnik zaapelował do zebranych: Òtwórzta òkna 
i dwiérze, niech tu wiãcy kaszëbiznë wléze.

Gorące wystąpienia L. Bądkowskiego, spokojne perswazje T. Bolduana, rzeczowe 
informacje historyczne, nauczyciela tego przedmiotu z LO w Kościerzynie J. Kny- 
by, który uzyskał potem doktorat z etnografii na UMK w Toruniu, były dobrze przyj-
mowane przez uczestników. O nauce języka kaszubskiego nikt wówczas nie my-
ślał, ba nazwanie w okresie PRL-u mowy Kaszubów językiem odebrane zostałoby 
z miejsca jako przejaw separatyzmu1. Dlatego i nasza organizacja przyjęła nazwę 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a więc związek obejmujący nie tylko Kaszuby, 
ale także Kociewie i może Bory Tucholskie, a więc prawie tak, jak u Ceynowy, który 

1 Znamienne, że jeszcze w r. 1997 T. Bolduan w swoim Bedekerze kaszubskim s. 380–381 pi- 
sze (o J. Trepczyku): Drugim motywem [poezji Trepczyka] jest podnoszona do rangi języka mowa 
kaszubska.
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na temat granic Kaszub nie miał sprecyzowanego poglądu, a w wykazie kaszubskich 
nazw miejscowości znalazło się także nie tylko Kociewie i Bory, ale także Krajna 
i Powiśle Gdańskie, tj. ziemia malborska. Nie spodziewali się również czasów, gdy 
Kaszubi będą nauczali swojej mowy w szkołach także, wybitni pisarze kaszubscy. Tak 
wyraźnie we wstępie do „Jaśka z Knieji” mówił H. Derdowski: „do tego nie dojdzie”. 

Ci, co w mowie Kaszubów widzieli osobny słowiański język, mówili kaszubszczy-
zna, jak synonimicznie mówi się także polszczyzna, angielszczyzna, francuszczyzna, 
czeszczyzna itd. Nad tym czuwał odpowiedni sekretarz Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR, a arbitrem dla niego był prof. Andrzej Bukowski. Mówiło się zatem o regio-
nalizmie. Zastanawialiśmy się, jak przekazywać wiedzę o regionie uczniom: czy to 
w osobnej wkładce regionalnej w ogólnopolskich podręcznikach, zatwierdzonych 
przez władze oświatowe. Rozważaliśmy też możliwość wydania osobnego podręcz-
nika regionalnego na wszystkie przedmioty szkolne. Z tym wiązała się myśl osobnego 
przedmiotu regionalnego w formie 1 godziny tygodniowo, ale z oficjalnym wnio-
skiem do Ministerstwa nie wystąpiono.

Jako przewodniczący Komisji Oświaty przy ZKP dążyłem do stworzenia progra-
mu dla szkół podstawowych i średnich. Na jęz. polski program taki z zakresu litera-
tury przygotował T. Lipski, do gramatyki E. Breza, do historii J. Machut, geografii  
E. Kloka, fizyki i chemii K. Pobłocki, a więc nauczyciele tych przedmiotów w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Kościerzynie, z którymi tam pracowałem na początku swej 
drogi pedagogiczno-dydaktycznej, śpiewu Z. Kamińska. Nie pamiętam, kto przygo-
tował program na religię, ale myśleliśmy o kulcie miejscowych madonn: Matki Bożej 
Swarzewskiej, Królowej Kaszubów północnych, Matce Bożej Sianowskiej, Królowej 
Kaszubów południowych, Matce Bożej Piaseckiej (Piaseczno w pow. tczewskim na 
Kociewiu), potem doszła Matka Boża Królowa Rodzin w Kościerzynie w kościele 
Św. Trójcy (farze), kult szerzony przez dziekana i proboszcza ks. prałata Ma-
riana Szczepińskiego, Lipuska Pani (NMPanna w Lipuszu, pow. Kościerzyna), kult 
utwierdzany przez ks. kan. Zygmunta Jutrzenkę-Trzebiatowskiego, którego witałem 
wierszem w czasie introdukcji proboszczowskiej jako uczeń kl. VII w Lipuszu, a że-
gnałem wdzięcznie jako profesor UG m.in. za pobudowany kościól pw. Św. Rocha 
w Kaliszu, gdy odchodził na emeryturę proboszcza parafii (odnotował to w swoich 
wspomnieniach). Programy te pisane najczęściej ręcznie, przepisałem na maszynie, 
zatwierdzone zostały na którymś ze Spotkań Wdzydzkich i wydane przez ZKP. 

2)  Wydanie z problematyki regionalnej pomocy dydaktycznej dla nauczycieli w po-
staci referatów nauczycieli akademickich (i mgra T. Lipskiego jako wybitnego po-
lonisty) pt. Bliżej regionu i ucznia, gdzie referaty bądź artykuły w liczbie 18 zebrał 
kol. Edward Mazurkiewicz, zrecenzował podpisany, on też napisał Przedmowę i za-
mieścił swój referat pt. „Region a kultura i literatura ogólnopolska”; tomik wyszedł 
w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w r. 1993; zamieścił tu także swój arty-
kuł „Pamiętnikarstwo kaszubsko-pomorskie w szkole” historyk J. Borzyszkowski.  
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G. Surma pokazała, jak w szkole wprowadzać wiedzę o dialektach i nazwach własnych 
(problematyka onomastyczna); dodać trzeba, że problematyka ta stała się przedmio-
tem rozważań na Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej (tzw. OKO) z udzia-
łem gości zagranicznych w Uniwersytecie Szczecińskim, w Szczecinie, a w oma- 
wianej publikacji J. Treder przedstawił tekst nt. „Języka polskiego lekcja… w dialek-
cie”. Tu, jak widać, sugestie, jak poprowadzić lekcje, poświęcone mowie ludowej, 
czyli dialektom. Osobiście w Szczecinie mówiłem o problematyce onomastycznej 
w programach szkolnych: najczęstsze imiona i nazwiska Polaków, pochodzenie nazw 
miejscowości zamieszkania i najbliższej okolicy. 

3)  Ukułem zasadę Scientia est diffusibilis „Wiedza lubi być przekazywana”, dlatego 
angażowałem się jeszcze jako nauczyciel w szkołach pow. kościerskiego w odczyty 
TWP w gminach Lipusz, St. Kiszewa, N. Karczma i innych, mówiłem o imionach, 
nazwiskach, potem nazwach miast Pomorza Gdańskiego, kulturz języka polskie-
go w LO Kartuzach. Somoninie, Wejherowie, Gdyni, Braniewie. Mówiłem także 
o pochodzeniu nazw geograficznych. Objaśniałem (po r. 1990) słownictwo religijne 
i obyczajowe związane z okresem Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

4)  Kultura kaszubszczyzny dotyczyła głównie pisowni kaszubskiej. Pisownia 
sprawiała problemy wszystkim Kaszubom, którzy pragnęli zapisać w rodzinnej 
mowie wypowiadany tekst. Zawsze mieli dwie możliwości: albo zapisywać literami 
znanymi z jęz. polskiego, albo posłużyć się specjalnymi, dodatkowymi znakami. 
Przypomnijmy, że bez specjalnych znaków rozpoczął zapisywać teksty kaszubskie 
F. Ceynowa (potem jednak stosował różne sposoby zapisu: tzw. alfabet wszechsło-
wiański, pisownię czeską i inne), H. Derdowski i inni. Dużo problemów stwarzała 
pisownia wszystkim pisarzom, nie wyłączając A. Majkowskiego czy ks. Leona 
Heykego. 

Dlatego L. Bądkowski w imieniu Związku Pisarzy Polskich, jako jego członek 
zwołał na 24 II 1974 r. (była to niedziela) do siedziby Związku przy ul. Straganiar-
skiej w Gdańsku na posiedzenie, gdzie obok pisarzy zaproszeni zostali E. Breza 
i J. Treder jako niedawni doktorzy (z r. 1972 i 1973) z Zakładu Języka Polskiego 
Uniwersytetu Gdańskiego. Dokładnie pamiętam tę niedzielę, bo byłem na konferen-
cji naukowej w Krakowie, która skończyć się miała w sobotę, odjechałem jednak 
w piątek, by wrócić w sobotę rano do domu. W niedzielę 24 II były także urodziny 
mojej śp. Mamy, gdy cała rodzina gromadziła się na ojcowiźnie u brata, Mamę więc 
mocno przepraszałem za nieobecność na rodzinnym spotkaniu, tak zależało mi na 
obecności na zebraniu u L. Bądkowskiego. Wyłoniono na nim 6 członków przyszłej 
komisji w osobach pisarzy kaszubskich: A. Labuda, L. Roppel, J. Trepczyk, dwóch, 
jak to określano, naukowców, ale tylko w stopniu doktora: E. Brezę i J. Tredera oraz 
redaktora Pomeranii W. Kiedrowskiego. Ponieważ liczba członków była parzysta, 
przyszły przewodniczący Komisji obdarzony został przywilejem podwójnego głosu, 
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z którego – jak się potem okazało – nie było potrzeby korzystać. W razie wątpliwości 
Komisja miała zasięgać opini ks. dra B. Sychty. Praktyka pokazała, że taka potrzeba 
nie zaistniała.

Zespołowi narzucono czy sam sobie narzucił dość rygorystyczne wymagania: do 
15 VI r.1974 winny być gotowe zasady pisowni, które jako Projekt postanowiono 
wysłać do ośrodków naukowych w kraju, gdzie naukowcy parają się dialektologią, 
a więc głównie Zakład Słowianoznawstwa PAN w Warszawie, Instytut Języka Pol-
skiego w Krakowie, uniwersytety: (oba) w Lublinie, w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, 
WSP w Szczecinie, Słupsku, Olsztynie. Na zebraniu organizacyjnym w ZKP Komisja 
ukonstytuowała się: przewodniczący E. Breza, sekretarz J. Treder, który protokoły 
zebrań przekazał do MPiMKP w Wejherowie członkowie pozostali, tj. pisarze i poeci 
oraz red. W. Kiedrowski; wszyscy postanowili, że będą pracować choćby z członko-
stwa zrezygnował jeden czy dwaj członkowie; w wypadku dalszej rezygnacji dokoop-
tuje się nowych członków. Następne zebranie robocze odbyło się 17 III w MPiMKP 
w Wejherowie, dalsze 3 IV i 26 IV w Zakładzie Jęz. Polskiego Uniwersytetu Gd.

Ciężar pracy przejęli pracownicy UG, dzieląc się zagadnieniami na kolejne po-
siedzenia, potem czytali nawzajem sobie propozycje rozstrzygnięć i ze wspólnym 
sądem prezentowali je na spotkaniu plenarnym. L. Roppel najczęściej przyklaskiwał 
propozycjom adiunktów uniwersyteckich, niewiele propozycji zgłaszał A. Labuda, 
najczęściej odmienne stanowisko zajmował J. Trepczyk, jednak w głosowaniach nad 
kolejnymi zasadami zostawał przegłosowany; W. Kiedrowski przyjmował najczęściej 
pozycję obserwatora.

Zbliżyliśmy się wtenczas z Jurkiem (zaczęliśmy sobie mówić per Ty), widzieli-
śmy, jak się dopełniamy; On znawca praktyczny kaszubszczyzny północnej, ja po-
łudniowej. Połączyła nas praca i w zasadzie hierarchia wartości, ideałów i celów. 
Mogliśmy za Goethem powtarzać: Füge, du Arbeit, Hand zu Hand; Herzen zu Herzen 
‘Skuj, praco, rękę z ręką, serce z sercem’.

Tak przygotowane zasady jako projekt zostały opublikowane przez Zarząd Głów-
ny ZKP w r. 1974 z adnotacją: „Do użytku wewnętrznego na prawach rękopisu”; 
liczyły 61 stron i zostały rozesłane do osób prywatnych i ośrodków naukowych 
(zob. wyżej). Jak należało się spodziewać, nie wszyscy odpowiedzieli na zreda-
gowane Zasady pisowni kaszubskiej, niektóre głosy, jak np. S. Fikusa niczego nie 
wnosiły, bo pisał on: nie tak, tylko tak, gdzie „tylko tak” było jego wersją zapisu 
wyrazu, niektórzy, jak J. Ceynowa, współpracowali z autorami „Zasad”. Pochwal-
ne głosy otrzymaliśmy od prof. H. Popowskiej-Taborskiej, naszego Mistrza, prof.  
H. Górnowicza, ks. dra B. Sychty. Po szczegóły trzeba by sięgnąć do wejherowskiego 
Muzeum, dokąd przekazaliśmy odpowiedzi respondentów (zachowałem sobie tylko 
kopię opinii prof. Górnowicza). 

Nie odnotowałem sobie daty dziennej naszego zebrania, gdyśmy wspólnie odczy-
tali nadesłane glosy dyskusyjne i przejęliśmy, jak nam się wydawało, cenne uwagi. 
W „Projekcie” nie było osobnego słowniczka wyrazów podawanych jako przykłady 
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w rozwa- żaniach poszczególnych kwestii. Tak przygotowane „Zasady” opublikowa-
no w r. 1975 w nakładzie 300 egz., nakład ten szybko rozszedł się, zyskały one bardzo 
dobrą ocenę znawczyń kaszubszczyzny: prof. H. Popowskiej-Taborskiej („Język Pol-
ski” t. 57, 1977, s.76-80) i wówczas doc. dr hab. K. Handke („Slavia Occidentalis” 
t. 35, 1978, s. 144-46). W wyd. II z r. 1984 wprowadzono niektóre zmiany, o których 
autorzy mówią w „Przedmowie” s. 5.

Życie wprowadza zmiany nie tylko merytoryczne, ale także techniczne. Tak też 
w naszym wypadku zapisywanie samogłoski nosowej przedniej ę, wymawianej przez 
Kaszubów jako a nosowe przez literę ę powodowało, że recytatorzy na konkursach 
wymawiali ę (nie, jak należało, ã, czyli po kaszubsku a z blewiązką, fachowo a z tyl- 
dą)), łatwo też zaznaczyć labializowane ò i ù; technika więc przyszła z pomocą or-
tografom. Dlatego też w r. 1996 na zebraniu w siedzibie ZKP przyjęto te sposoby 
zapisu, postulowane też wcześniej przez młodzież kaszubską, skupioną w tygodnika 
„Tatczëzna”. 

Zasady pisowni kaszubskiej, opracowane przez E. Brezę, ur. 24 IX 1932 r. i J. Tre-
dera (ur. 14 IV 1942 – 2 IV 2015) służą Kaszubom już ponad 30 lat przy aprobacie 
członków Komisji do spraw Pisowni Kaszubskiej: W. Kiedrowskiego (22 XI 1937 
– 18 IV 2011) ), A. Labudę (9 VIII 1902 – 24 X 1981), L. Roppla (19 IX 1912 – 12 V 
1978) i J. Trepczyka (22 X 1907 – 3 IX 1989); jak widać, żyje jeszcze piszący te słowa.



Danuta Pioch 

Działania dotyczące standaryzacji  
i normalizacji języka kaszubskiego  

w ostatnim dziesięcioleciu

Spośród ważniejszych zadań stawianych przed RJK warto wymienić analizę stanu ję-
zyka kaszubskiego, współpracę w administracją publiczną, popularyzowanie wiedzy 
o kaszubszczyźnie, wypowiadanie się nt. wydawnictw, jak też szeroko pojęte prace 
związane ze standaryzowaniem języka.

Ruch kulturalny i działania na rzecz rozwoju języka kaszubskiego miały miej-
sce na Kaszubach już od czasów Floriana Ceynowy (tj. od XIX wieku), znacznego 
przyspieszenia nabrały po utworzeniu w 1956 roku Zrzeszenia Kaszubskiego. Nie-
które z kwestii ważkich dla środowisk mniejszościowych regulowała Konstytucja 
RP i doprecyzowała Ustawa o systemie oświaty z 1991 roku, ale wiatru w żagle 
dała zdecydowanie ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym (kaszubskim).

W działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ustawa ta naznaczyła w spo-
sób wyraźny nowe obszary działania i zabiegów wokół kultury i języka. „Dzięki tej 
ustawie po raz pierwszy język kaszubski znalazł się pod prawną ochroną, co jest 
ewenementem w historii społeczności kaszubskiej. Odtąd przedmiotem zabiegów 
stało się skuteczne wykorzystanie możliwości, jakie daje nowa ustawa. Aby stało się 
to realne, Rada Naczelna ZKP uchwaliła strategię ochrony i rozwoju języka i kultury 
Kaszubów. Jednym z ustaleń tej strategii było powołanie RJK1. Dokonano tego na 
mocy uchwały nr 14 Rady Naczelnej ZKP z dnia 26 sierpnia 2006 roku2. Od momentu 
jej powstania mija zatem dziesięć lat, lat trzeba powiedzieć bardzo pracowitych. Dla 
RJK szczególnie ważnymi są zapisy art. 12 traktującego o dodatkowych nazwach 
miejscowości, obiektów fizjograficznych i ulic w językach mniejszości. Niemniej 
ważnym jest też zapis art. 17 związanego z nauką języka mniejszości oraz nauką 
własnej historii i kultury. Z kolei art. 18 precyzuje zadania organów władzy pań-
stwowej, które są zobowiązane podejmować odpowiednie kroki w celu wspierania 

1 C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi dzisiaj, Gdańsk 2007, s. 17.
2 Podstawą do utworzenia RJK były zapisy § 28 ust. 2 i 4 Statutu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor- 

skiego oraz Strategii ochrony i rozwoju języka kaszubskiego i kultury.
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działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej. 
Sam art. 19. jest z kolei ewenementem dla kaszubszczyzny, gdyż jest poświecony 
wyłącznie językowi regionalnemu kaszubskiemu. 

Zakres działań RJK określony Regulaminem jest dość szeroki3. Jednym z ważniej-
szych zadań RJK jest standaryzowanie języka kaszubskiego. Wiadomo, iż Kaszubi są 
społecznością posługującą się różnymi odmianami rodnej mowy. Ten fakt zawsze nie-
zmiernie cieszył i ubogacał kaszubską kulturę, ale był też od dawna przedmiotem trosk. 
Działacze kaszubscy, językoznawcy, wszyscy, którym leżało na sercu dobro języka, 
nawoływali do ujednolicenia języka pisanego, znormalizowania go, standaryzowa-
nia, by w ten sposób uchronić wspólne dobro4. Jasnym było, że etnolekt zaliczany do 
języków mniej używanych nie oprze się procesowi zaniku, jeśli będzie funkcjonował 
w drobnych (choć niezwykle urokliwych) odmianach. Teorie o konieczności umówie-
nia się do jednej standaryzowanej (literackiej) formy zapisu wymagały jak najszybszego 
rozwiązania – funkcję tę powierzono Radzie Języka Kaszubskiego. Nie oznacza to 
jednak, że przed powołaniem RJK nie próbowano języka standaryzować5.

Pierwszymi tekstami zapisanymi po kaszubsku były przekłady dokonane przez 
pastorów Szymona Krofeja i Michała Pontanusa, o których to przekładach mówi się, 
że reprezentowały polszczyznę północnej Polski nacechowaną kaszubskimi właści-
wościami6. Potem nastąpiła przerwa, a powrót do tematu literackiej kaszubszczyzny 
można datować na połowę XIX wieku. Niewątpliwie chodzi tu o twórczość F. Cey-
nowy i H. Derdowskiego, choć S. Ramułt oceniał, iż nie może być w tym przypadku 
mowy o języku literackim, bo pierwszy z nich pisał w narzeczu żarnowieckim, drugi 
zaś w południowym, posługując się do tego grafią wyłącznie polską7.

Na temat kaszubskiego języka literackiego wypowiadał się badacz kaszubszczy-
zny F. Lorentz8, który postulował, by nie był on zlepkiem wszystkich właściwości 

3 Regulamin RJK [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Rok 2007, Kaszëbskò-Pòmòrsczé 
Zrzeszenié, Gduńsk 2007.

4 Działania wokół normalizowania pisowni kaszubskiej zostały opisane w artykule E. Brezy, Rys 
historyczny pisowni kaszubskiej, [w:] E. Breza, J. Treder, Zasady pisowni kaszubskiej, Gdańsk 1984.

5 Po utworzeniu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 1956 roku nad sprawami normalizowania 
pisowni kaszubskiej pracowały: Komisja obradująca 13 VI 1959 r. w składzie: Jan Rompski, Jan Trep- 
czyk, Stefan Bieszk, Jan Piepka, Tadeusz Bolduan, Leon Roppel – dla której punktem wyjścia był projekt 
opracowany przez Stefana Bieszka; Komisja powołana 24 II 1974 r. i pracująca do 22 X 1974 r. kiedy 
zostały podjęte wiążące postanowienia w sprawie pisowni – skład: Edward Breza, Wojciech Kiedrowski, 
Aleksander Labuda, Leon Roppel, Jerzy Treder, Jan Trepczyk, z głosem doradczym Bernard Sychta; 
grupa obradująca na poszerzonym zebraniu Komisji ds. Oświaty przy ZG ZKP 13 V 1996 roku dokonała 
również znaczących zmian w pisowni kaszubskiej – więcej o jej ustaleniach m.in. hasło Pisownia kaszubska 
[w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdańsk 2002.

6 Cechy językowe tychże tekstów omówiono [w:] Szkice z kaszubszczyzny, H. Popowska-Taborska, 
Gdańsk 2006; H. Popowska-Taborska, Zabytki piśmiennictwa kaszubskiego, [w:] Kaszubszczyzna. Naj-
nowsze dzieje języków słowiańskich, red. E. Breza, Opole 2001.

7 Stanowisko na temat języka i jego statusu wyprowadził Ramułt w przedmowie i obszernym wstę-
pie do swojego Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego, wydanego w 1893 roku w Krakowie. 

8 F. Lorenz bardzo przysłużył się opracowaniu języka Słowińców, zanim ten zniknął z mapy języ-
kowej kaszubszczyzny (gramatyka, spis tekstów, wielki słownik).
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dialektalnych, ale bazował na czymś, co może dla nich być wspólne. Ponieważ nie 
dopatrzył się niczego, co mogłoby tym wymaganiom sprostać, stwierdził, że jeszcze 
długo kaszubszczyzna będzie nosiła znamiona dialektalne. Pytanie brzmiało, czy 
wszystkie dialekty miałyby się na nią składać, czy tylko jeden miałby być uznany za 
podstawę. W rezultacie (za sprawą prac wokół wydania utworów Bilota, Budzisza 
i Patoka) zaczął lansować język północnych Kaszubów. Język Derdowskiego zaliczył 
do gwary wielewskiej, a twórczość Majkowskiego przypisał do gwary kościerskiej, 
twierdząc, iż żaden z nich nie pokusił się o twórczość w języku ogólnokaszubskim. 

Swoje zdanie wypowiedział też J. Karnowski, twierdząc, że główną przeszkodę 
w tworzeniu kaszubszczyzny literackiej stanowi silne rozdrobnienie i zróżnicowa-
nie dialektalne. Pomimo to wierzył, że dojdzie do „wytworzenia własnego języka 
literackiego” na Kaszubach. Pisał o tym w odczycie „Nieco o mowie kaszubskiej” 
w marcu 1908 roku tak: „Teoretycznie język kaszubski jest równouprawniony z języ-
kiem polskim. Jest to na pozór niebezpieczna konstrukcja. Ale uwzględniając stosunki 
historyczne i dzisiejsze polityczne, śmiało stwierdzić można, że Kaszuby, jeśli nie 
utoną w niemczyźnie, kulturę polską przyjąć muszą i też przyjmą… Pomimo to nie 
brakło i nie brak dzisiaj na Kaszubach zapędów do wytworzenia własnego języka lite-
rackiego”9. Z kolei K. Kantak widział rozwój kaszubszczyzny literackiej w oparciu jej 
na narzeczu północnym, jak też na innych językach słowiańskich. Sporo do myślenia 
o literackiej kaszubszczyźnie dali Zrzeszeńcy, a w ich imieniu szczególnie A. Labuda, 
klasyfikując stosowany przez różnych twórców język jako: 1) żargon (Krofej, Ponta-
nus); 2) popsutą polszczyznę (Derdowski); 3) kaszubszczyznę polaszącą (Ceynowa); 
4) literacką (począwszy od Karnowskiego a skończywszy na Życiu i przygodach 
Remusa A. Majkowskiego, które uznał za przykład prozy literackiej)10. Choć teo-
retycznie Zrzeszeńcy widzieli kaszubszczyznę północną w roli języka literackiego, 
to mimowolnie (z racji swego środkowokaszubskiego pochodzenia) wprowadzali 
do języka właśnie cechy środkowokaszubskie, a poprzez pomnikowe dzieła, które 
po sobie pozostawili, świadomie bądź nieświadomie je utrwalili. Stąd w dzisiejszej 
kaszubszczyźnie literackiej w znacznym stopniu dominują cechy językowe centrum 
Kaszub.

Na temat modelu językowego kaszubszczyzny swoje uwagi wypowiedział  
L. Roppel, sprowadzając je w zasadzie do swobodnego wyboru pewnych cech. Po 
utworzeniu Zrzeszenia Kaszubskiego w 1956 roku nad sprawami normalizowania 
pisowni kaszubskiej pracowały: Komisja obradująca 13 VI 1959 r. w składzie: Jan 
Rompski, Jan Trepczyk, Stefan Bieszk, Jan Piepka, Tadeusz Bolduan, Leon Roppel 
– dla której punktem wyjścia był projekt opracowany przez Stefana Bieszka; Komisja 
powołana 24 II 1974 r. i pracująca do 22 X 1974 r. kiedy zostały podjęte wiążące 

9 Za A. Bukowskim, Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 161.
10 Na podstawie J. Treder, Język, piśmiennictwo i kultura duchowa Kaszubów [w:] Historia, geografia, 

język i piśmiennictwo Kaszubów, Gdańsk 1999.
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postanowienia w sprawie pisowni – skład: Edward Breza, Wojciech Kiedrowski, 
Aleksander Labuda, Leon Roppel, Jerzy Treder, Jan Trepczyk, z głosem doradczym 
Bernard Sychta – jednak nie przez wszystkich przyjęte, model krytykowali m.in. 
młodzi twórcy, dlatego 13 V 1996 roku Komisja Oświaty przy ZG ZKP podczas 
poszerzonego zebrania wprowadziła następujące ustalenia: 1) zapis samogłoski no-
sowej jako ã; 2) zapis czedë, dżąc – bez zmiękczającego i; 3) pisanie ł w formach 
r. męskiego czasu przeszłego; 4) opuszczanie „j” jako zmiękczenia; 5) zapisywanie 
labializowanych głosek o, u z kreseczką lub bez niej. Był to ostatni poważny krok na 
gruncie normalizacji języka kaszubskiego przed powołaniem RJK, co stało się niemal 
dokładnie w dziesiątą rocznicę tego wydarzenia.

Okazuje się, że mimo upływu czasu problemy związane ze standaryzacją kaszub-
szczyzny ciągle oscylują wokół tych samych zagadnień językowych, raz dokonane 
ustalenia poddawane są kolejnym weryfikacjom i dyskusjom, język żyje, staje się 
na nowo, wymaga wielokrotnych rewizji przyjmowanych stanowisk, jest ciągle in 
statu nascendi i jako taki będzie niejednokrotnie jeszcze absorbował środowisko 
i dominował w pracach RJK.

Działania RJK nie byłyby możliwe, gdyby nie zapisy w art. 19 Ustawy o języku 
regionalnym oraz art. 18 mówiącego o tym, że „Organy władzy państwowej zobowią-
zane są podejmować odpowiednie środki w celu wspierania działalności zmierzającej 
do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości”. Następnie 
wymienionych zostaje 10 obszarów finansowego wsparcia, a działalność RJK mieści 
się również w jednej z dotacji.

RJK ma za zadanie dokonywać analizy i oceny stanu języka kaszubskiego. Zajmują 
się tym przede wszystkim pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie (oprócz 
ośrodka warszawskiego) skupia się największa liczba językoznawców podejmujących 
tematy kaszubskie. Duża część tych specjalistów stanowi od lat zaplecze naukowe RJK, 
będąc przede wszystkim jej członkami, ale też autorytetami w wielu kwestiach.

Działania Rady są wspierane przez organy państwowe, trudno więc sobie wy-
obrazić jej pracę bez współdziałania z nimi. W MSWiA powołano grupę roboczą ds. 
podręczników dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 
– pracuje w niej również przedstawiciel Kaszubów (członek RJK); zMinisterstwem 
Edukacji Narodowej współpracuje 2 członków Rady w zakresie ustalania standar-
dów nauczania, konstruowania podstawy programowej dla mniejszości, 4 opiniuje 
podręczniki do nauki j. kasz. (recenzenci z listy MEN).

Prace Rady oscylują też wokół upowszechniania wiedzy o języku kaszubskim, 
jego odmianach, normach i kryteriach oceny jego użycia oraz organizowania w tym 
celu dyskusji i konferencji naukowych. Corocznie planowane są dwudniowe plenarne 
posiedzenia z konferencją, podczas których realizuje się powyższe zadania, a także 
rozpatruje potrzebę stosowania w języku kaszubskim dwu norm: wzorcowej i regio-
nalnej. Szczególnie ta ostatnia wywołała sporo emocji, choć sama uchwała jest dość 
krótka. Warto ją zatem przytoczyć w całości: 
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Rada Języka Kaszubskiego zaleca stosowanie w języku kaszubskim dwu norm: 
wzorcowej i regionalnej. Norma wzorcowa, w której widoczne byłyby odwo-
łania do historii języka kaszubskiego, powinna być realizowana w oficjal-
nych kontaktach i rodzajach wypowiedzi. Winni ją stosować księża, aktorzy, 
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. 

Z krótkiego przekazu tej uchwały wynika sporo istotnych dla języka i jego użyt-
kowników spraw. Przede wszystkim zostali wymienieni ci, których zobligowano do 
używania literackiej kaszubszczyzny (choćby ich język wyniesiony z domu był inny). 
Sprawa bardzo kontrowersyjna dla wielu, bo po upływie czasami wielu lat życia 
mają zostać pozbawieni języka ojców w dotychczasowej postaci, a w jego miejsce 
nauczyć się nowego. Nie obyło się bez gorących dyskusji przy tworzeniu podręcz-
ników szkolnych, kiedy rozpętała się batalia o zachowanie regionalnych przyzwy-
czajeń autorów, którzy nie chcieli uznać ogólnych ustaleń, np. stosowania końcówki 
–ã w narzędniku rzeczowników r. męskiego i nijakiego. Z drugiej części zalecenia 
RJK wynika, że norma regionalna może być stosowana w swobodnych kontaktach 
– jednak które sytuacje do nich należą i czy wszyscy zamierzali się temu zaleceniu 
poddać? Czas pokazał, że nie.

Niejednokrotnie Rada wypowiadała się nt. poziomu i potrzeb wydawnictw z za-
kresu wiedzy o języku kaszubskim i kulturze języka. Szczególnemu oglądowi pod-
dawano podręczniki do nauki j. kaszubskiego. Czterech członków Rady pełni funk-
cję rzeczoznawców MEN powołanych do opiniowania podręczników do nauczania  
j. kasz. – może zatem w szybki i skuteczny sposób przenosić ustalenia standaryza-
cyjne do opiniowanych pozycji.

Dość szerokim zakresowo obszarem jest działalność skupiająca się na rozstrzy-
ganiu wątpliwości językowych co do słownictwa, gramatyki, wymowy i ortografii. 
W tym celu powołano internetową Poradnię językową, gdzie można u członków Rady 
zasięgnąć porad językowych.

Zadaniem Rady, zgodnie z Regulaminem, jest poszukiwanie rozwiązań w zakresie 
używania kaszubskiego w różnych dziedzinach nauki i techniki, zwłaszcza w dyscy-
plinach nowych. Tu corocznie przybywa kolejnych uchwał bogacących słownictwo 
(np. matematyczne, komputerowe, muzyczne, kulturowe, sportowe itd.).

Sporą część działań Rady przeznacza się na wyrażanie opinii o używaniu języka 
kasz. w działalności publicznej, a zwłaszcza w reklamie, prasie, radiu i telewizji. 
Do członków Rady zwracają się przedsiębiorcy o zaopiniowanie nazw nowych 
towarów i usług. 

11 Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2008, s. 72.
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Całkiem sporym obszarem działań jest opiniowanie i pomoc w ustaleniu dwu-
języcznych nazw miejscowości. Na Kaszubach funkcjonują dwujęzyczne nazwy 
miejscowości, a w niektórych z nich także kaszubskojęzyczne wersje nazw ulic. 
Początkowo stawianie dwujęzycznych tablic budziło liczne kontrowersje i wątpli-
wości, z czasem wszyscy się do tego przyzwyczaili, obecnie są one niewątpliwą 
atrakcją, szczególnie dla licznie przybywających do regionu turystów. Zanim jednak 
możliwość dwujęzycznego nazewnictwa została prawnie usankcjonowana przepi-
sami wspomnianej wyżej Ustawy, kilka miejscowości na Kaszubach zastosowało 
kaszubskojęzyczne nazwy ulic: należy tu wymienić Ostrzyce w gminie Somonino 
(jako pierwsze), w 2000 roku dokonała tego gmina Jastarnia w miejscowościach: 
Jastarnia i Kuźnica; również podwójne nazwy ulic zaistniały w Miechucinie, gm. 
Chmielno.

Ostatnio ożywiły się gminy kaszubskie w zakresie nadawania dwujęzycznych 
nazw miejscowości. W mijającym roku RJK wydawała ekspertyzy na temat propo-
nowanych nazw dla pięciu gmin. Nie obeszło się bez kontrowersji, gdyż miejscowe 
tradycje i przyzwyczajenia czasami nie szły w parze z propozycjami RJK. Postano-
wiono zatem pozostawić ruch po stronie mieszkańców, którzy w drodze konsultacji 
społecznych mogą wnieść decydujący głos w ustanowieniu tradycyjnie stosowanej 
na danym terenie nazwy.

Wszystkim sygnalizowanym wyżej wymaganiom (jak i wielu innym, o których tu 
nie wspomniano) stara się sprostać powołana RJK. Po każdym roku działalności Rady 
wydawany jest Biuletyn, w którym spisane są podjęte uchwały, jak też publikowane 
artykuły wygłaszane podczas dwudniowych posiedzeń. 

W pierwszym roku swej działalności (2007) RJK podjęła 7 uchwał poświęco-
nych m.in. sprawie szyku słów w kaszubszczyźnie, krótszych i dłuższych końcówek 
w słowach obcego pochodzenia. Zajęła się przygotowaniem słownictwa z zakresu 
teorii literatury, słownictwa dla mediów, niektórych nazw geograficznych. Do waż-
niejszych rozważań należały ustalenia w sprawie alternacji, e ruchomego, labiali-
zacji i jotacji w j. kaszubskim12. Już na tym etapie działań nie udało się uniknąć 
dyskusji, które towarzyszyły dotychczasowym standaryzacjom. Przede wszystkim 
brały górę regionalne przywiązania, osobiste powiązania z określonymi gwarami, 
sympatie i antypatie. Wiele argumentów próbowano łączyć z gwarami wyniesionymi 
z domu, powoływano się na wzorce kultywowane przede wszystkim w rodzinie. Po-
tem pojawiały się argumenty wypracowywane w mniejszych grupach, które łączyły 
wspólnoty interesów (np. wspólnie przygotowywane wydawnictwa). Po takiej burzy, 
która nie wróżyła nic dobrego, zaczęto odwoływać się do wiedzy językoznawców, 
szukać podłoża naukowego i szerszego językowego uzasadnienia, jak też (za namową 
slawisty Dušana Paždjerskiego) odnosić się do szerszego kontekstu słowiańskiego, 
by uniknąć wyrównań li tylko w kierunku polszczyzny.

12 Szczegóły [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Rok 2007, Gduńsk 2007.
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Kolejny rok – drugi (2008) RJK rozpoczęła od korekty jednego z wcześniejszych 
postanowień (związanego z pisownią zakończeń rzeczowników rodzaju żeńskiego 
w dopełniaczu, celowniku, miejscowniku (typu historii / historie). W trakcie całego 
roku podjęła 8 uchwał13. Ważniejsze z nich dotyczyły kaszubskich imion oficjalnych 
oraz ich zdrobnień, a także stosowania w języku kaszubskim dwu norm: wzorcowej 
i regionalnej, o których była już wcześniej mowa. 

W roku 2009 (3 roku istnienia) RJK podjęła 7 uchwał. W nawiązaniu do krótkiej 
uchwały poświęconej normie językowej z poprzedniego roku pojawiło się (wywoła-
ne odzewem środowiska) stanowisko w sprawie ochrony lokalnych odmian języka 
kaszubskiego. Zapis tego postanowienia znacznie łagodził rygorystyczne stanowisko 
z poprzedniego roku. W zakończeniu czytamy m.in. RJK stoi na stanowisku, iż należy 
chronić lokalne odmiany kaszubszczyzny14.

Ważniejsze z tematów zwykle wracały co jakiś czas. Wróciła też sprawa labia-
lizacji, która po uchwale z 2007 roku wzbudziła wiele emocji. Oprócz normalizo-
wania systemu językowego trwały też prace zmierzające do ustalenia słownictwa na 
potrzeby edukacji: rok 2009 przyniósł zbiór słownictwa matematycznego i informa-
tycznego. Postanowienia w tym zakresie zostały poddane weryfikacji społecznej, na 
temat uchwał wypowiadali się różni ludzie, najczęściej na łamach prasy (np. artykuły 
w „Pomeranii”).

W roku 2010 (4. roku działania) ponownie podjęto 7 uchwał. Były to raczej po-
stanowienia związane z systemem językowym15. Udało się sfinalizować nazewnictwo 
w zakresie kaszubskich terminów i pojęć gramatycznych (fonetyka, słowotwórstwo). 
Niestety nie zostało opracowane kompleksowo słownictwo gramatyczne. Podjęto także 
uchwałę w sprawie stosowania kaszubskich nazw miast i wsi gminnych oraz sołeckich.

Piąty rok działalności RJK (2011) oscylował generalnie wokół spraw duchowych. 
Aż 7 z 12 uchwał dotyczyło stosowania kaszubskiego języka religijnego i obyczajo-
wego. Oprócz tematyki kościelnej Rada zajęła się terminologią medialną (przygoto-
waną na prośbę mediów kaszubskich) i nazwami znaków interpunkcyjnych16. Przy-
jęto też jedno stanowisko w sprawie stosowania słownictwa kaszubskiego w szpitalu 
w Kartuzach.

W szóstym roku (2012) działania RJK skupione były na podejmowaniu uchwał 
(9) w sprawach: terminologii religijnej, zaznaczania labializacji w tekstach pisanych, 
słownictwa związanego z tradycyjnymi zwyczajami i uroczystościami, w sprawie 
stosowania słownictwa związanego z fleksją i składnią, stosowania jotacji w języku 
kaszubskim.

13 Dorobek całorocznej pracy RJK zaprezentowano [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 
2008, Gduńsk 2008.

14 Uchwala Nr 3/RJK/09 z dnia 13.03.2009 r. w sprawie ochrony lokalnych odmian języka kaszub- 
skiego, [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2009, s. 30.

15 Dokonania całorocznej pracy zebrano [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczegò Jãzëka, Gduńsk 2010.
16 Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2011.
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Siódmy rok pracy RJK (2013) zamknięto podjęciem 8 uchwał dotyczących: 
słownictwa medialnego, gospodarskiego, związanego z wyposażeniem domu, ze 
zbieractwem, medycyną ludową. Zajęto się także dalszymi działami terminologii 
religijnej.

Rok 2014 (8 rok) przebiegał w pracach RJK pod hasłem kultury kaszubskiej 
i mediów. Trzy uchwały poświęcono sztuce (film, teatr i słownictwo muzyczne), 
podjęto uchwałę dotycząca terminologii internetowej, pojawiło się też dalej słow-
nictwo religijne, jak też obszary związane z bożkami i demonami oraz zwyczajami 
i obrzędami. 

Wydany Biuletyn za rok 2015 (9 rok działań) zamknięto 6 uchwałami. Znalazły 
się wśród dotyczące: słownictwa związanego z ubiorami i modą, dalszej części 
słownictwa muzycznego, z terminologią geograficzną, fleksyjną, a także religijną. 

Po wspomnianym ożywieniu wśród gmin kaszubskich dotyczącym stosowania 
dwujęzycznych nazw na Kaszubach do RJK nadchodzi coraz więcej próśb dotyczą-
cych zaproponowania kaszubskich nazw, wyrażenia opinii na zebrane propozycje czy 
wreszcie wydania werdyktu w kwestiach spornych.

Do prac normalizacyjnych zostali zaproszeni eksperci zajmujący się kaszubsz-
czyzną naukowo, w szerszym stopniu zaangażowano też środowisko, które ma się 
wypowiadać na temat wprowadzanych przez RJK postanowień. Członkowie RJK 
mają świadomość, że ich pracy bacznie przygląda się wiele oczu i poddaje ostrej kry-
tyce postanowienia – tak zapewne musi być, wszak chodzi o nie byle jakie wspólne 
dobro, jakim jest mowa ojców. RJK jest otwarta na wszystkie głosy i zapoznaje się 
z każdym z nich, wyciągając odpowiednie wnioski. 

W dziesiątym roku działalności RJK okazuje się, że idea utworzenia takiego 
organu była słuszna, RJK spotyka się sukcesywnie, nie narzeka na brak pracy, mimo 
usilnych zabiegów wokół standaryzacji języka kaszubskiego ciągle jeszcze ma przed 
sobą ogrom zadań związanych z tą działalnością. 



Elżbieta Bugajna

Język kaszubski w tekstach  
o tematyce religijnej

Tak sformułowany temat referatu pozwala objąć zainteresowaniem wiele różnych tek-
stów kultury o tematyce religijnej pisanych w języku kaszubskim. W pole zaintereso-
wań wchodzą zarówno utwory stricte literackie, z rodzaju epiki, liryki oraz dramatu, 
a także, o ile takowe zaistniały w języku kaszubskim, z pogranicza wymienionych 
rodzajów literackich, gatunki synkretyczne typu ballady, jak i teksty użytkowe czy 
publicystyczne, a nawet naukowe. Tematyka religijna jest nierozdzielnie związana 
z życiem człowieka jako sfera duchowa, dlatego też zajmuje niepodzielne miejsce 
w twórczości artystycznej.

Na potrzeby niniejszego referatu, aby przybliżyć słuchaczom obszar badanego 
zjawiska, przedstawię zasób materiału, który ma do dyspozycji badacz języka ka-
szubskiego w tekstach o tematyce religijnej. Nie ograniczę się jedynie do tekstów 
literatury pięknej, dlatego materiał źródłowy obejmuje:

a) utwory literackie;
b) wydania kazań i homilii;
c) tłumaczenia Biblii;
d) modlitewniki;
e) lekcjonarze;
f) artykuły publicystyczne;
g) teksty naukowe.

Spośród tak przedstawionych tekstów wybiorę do bliższego omówienia utwo-
ry literackie oraz odniosę się do tworzenia zasobu słownictwa religijnego w ka-
szubszczyźnie na podstawie dostępnych tekstów teoretycznych: opracowań i re- 
feratów.

Najszerszą bodaj grupę utworów kaszubskich o tematyce religijnej stanowią tek-
sty literackie. Określenie utwory literackie o tematyce religijnej jest bardzo szerokie. 
Mieszczą się w nim bowiem nie tylko liryki, które zaliczamy do tzw. poezji religijnej, 
ale również utwory odwołujące się do topiki tradycyjnie łączonej z religią. Stefan 
Sawicki stwierdza, że istnieje wiele dzieł literackich, w których religijne (na pierwszy 
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rzut oka) jednostki tematyczne funkcjonują w charakterze parareligijnym lub nawet 
pseudoreligijnym, wyłącznie kulturowym (np. poezja patriotyczna)1. 

W tym miejscu należałoby pokusić się o rozróżnienie pomiędzy sacrum i pro-
fanum; kategoria sacrum stanowi bowiem istotny wyróżnik religijnych utworów 
literackich. Słowo sacrum oraz bliskoznaczne sanctum lub fanum oznacza separację, 
oddzielenie, jest tłumaczeniem występujących w Biblii terminów kadosz i hagios. 
Wymieniona kategoria wyznacza istnienie Boga jako rzeczywistości transcendent-
nej, innej od wszystkiego, co się w świecie znajduje2, jest więc nieodzownym wy-
znacznikiem literatury religijnej. Odwołania do sfery sacrum, zarówno zewnętrzne 
(obrazy, postaci, toposy) jak i wewnętrzne, decydują o przynależności danego tekstu 
do poetyckiej, literackiej aktywności człowieka.

W poezji kaszubskiej pojawia się dużo utworów, w których występuje motyw re-
ligijny, na co zwrócił swego czasu uwagę prof. Daniel Kalinowski3. Musiało upłynąć 
ponad pół wieku od czasu, gdy Andrzej Bukowski stwierdził w swoim Regionalizmie 
kaszubskim z 1950 roku, że w poezji Kaszubów nie znajdujemy prawie wcale motywu 
religijnego. Bukowski pisze tak: „Lud kaszubski jest pobożny, mocno przywiązany 
do religii i Kościoła. Byłoby więc rzeczą naturalną, gdyby motyw religijny pojawiał 
się w poezji często. Tymczasem nie znajdujemy go prawie wcale. To dziwne na 
pozór zjawisko tłumaczy się tym, że Kaszubi uznawali i uznają za mowę kościelną, 
za „mowę świętą” – mowę polską literacką. Stąd uczuć nabożnych nie wyrażają 
w swej gwarze”4.

Wśród autorów kaszubskojęzycznej poezji religijnej są zarówno osoby stanu du-
chownego, jak i świeckie. Wymienić należy m.in. księży: Leona Heykego, Francisz-
ka Gruczę, Antoniego Peplińskiego, Jana Walkusza czy franciszkanina Zbigniewa  
M. Joskowskiego. Spośród osób świeckich po tematy religijne sięgają m.in.: Boże-
na Ugowska, Ida Czaja, Eugeniusz Pryczkowski, Jerzy Stachurski, Michał Pieper, 
Stanisław Janke, Jaromira Labudda, Dorota Wilczewska, Stanisław Bartelik, Alojzy 
Nagel, Ewa Warmowska, Janusz Mamelski, Elżbieta Bugajna. Trudno natomiast jest 
wskazać autorów posługujących się prozą literacką, którzy tworzą teksty religijne. 
Przesiąknięty religijnym widzeniem rzeczywistości jest świat bohaterów najwybit-
niejszej powieści kaszubskojęzycznej Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë 
Remùsa, nie jest to jednak tekst stricte religijny. Podobnie wiele odniesień do sfery 
religijnej, sfery sacrum znajdujemy u innych twórców piszących prozą w języku 
kaszubskim, chociaż jest ich niewielu.

1 Zob. S. Sawicki, Chrześcijańskie wartości poezji Norwida, Lublin 1986, s. 6.
2 Zob. J. Sochoń, Przedmowa, [w:] Spalony raj. Antologia młodej poezji religijnej, Warszawa  

1986, s. 7.
3 Zob. D. Kalinowski, Rozniecony ogień. Najnowsza liryka kaszubska, „Pomerania” 1/2011. Tekst 

ten znajduje się też w szerszym opracowaniu D. Kalinowskiego Raptularz kaszubski, Gdańsk 2014,  
s. 157–163.

4 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii hi- 
storycznej, Poznań 1950, s. 358.
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Twórcy kaszubscy, dla których język polski stanowi w większości podstawowy 
środek wyrażania przeżyć religijnych, czerpią z bogatego dorobku poprzedników, 
z pojęć utrwalonych w języku polskim, którego dorobek artystyczny jest starszy 
i bogatszy niż w kaszubszczyźnie. Poprzednie wieki pozostawiły ogromny arsenał 
tematów i wątków zaczerpniętych z Biblii, bogatą topikę chrześcijańską. Przenosze-
nie doświadczeń religijnych, próby ich wyrażenia w ciągle tworzącym się języku 
kaszubskim, otwierają przed autorami różne możliwości.

Autorzy kaszubskich tekstów o tematyce religijnej wykorzystują język kaszubski 
znany im z doświadczenia. Często muszą więc tworzyć specjalistyczne słownictwo, 
posługując się neosemantyzmami bądź tworząc neologizmy. Mogą także korzystać 
z opracowań słownictwa religijnego wydanego w biuletynach RJK. Opracowano 
szeroki wybór słownictwa religijnego związanego z poszczególnymi sferami sacrum. 
Dla porządku warto wymienić wykazy przygotowane przez prof. Edwarda Brezę, 
opublikowane w biuletynach RJK:

a) od 2011 roku trwały prace nad kaszubskim językiem religijnym:
— słownictwo związane z okresem Bożego Narodzenia (uchwała 3/2011),
— słownictwo związane z okresem wielkanocnym (uchwała 4/2011),
— słownictwo związane z okresem zwykłym (uchwała 5/2011),
— słownictwo związane z sakramentami świętymi (generalia) (uchwała nr 

6/2011),
— słownictwo związane z sakramentem i obrzędem chrztu (uchwała nr 7/2011),
— słownictwo związane z sakramentem bierzmowania, pokuty i namaszczenia 

chorych (uchwała nr 9/2011),
— słownictwo związane z sakramentem kapłaństwa (uchwała nr 10/2011);

b) w 2012 roku zatwierdzono kolejne zakresy terminologii religijnej:
— słownictwo związane z sakramentem małżeństwa (uchwała nr 1/2012),
— słownictwo związane z domem kultu (uchwała nr 3/2012),
— słownictwo związane ze świętowaniem, poszczeniem i życiem religijnym 

(uchwała nr 4/2012),
— słownictwo związane z objawieniem Bożym (uchwała nr 5/2012);

c) w 2013 roku opracowano następujące zagadnienia:
— słownictwo związane z nazwami Syna Bożego (uchwała nr 6/2013),
— słownictwo związane z teologicznymi i literackimi określeniami Ducha 

Świętego (uchwała nr 7/2013);

d) w 2014 roku powstały:
— uchwała w sprawie stosowania słownictwa religijnego związanego z okre-

śleniami Boga Ojca ( nr 1/2014),
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— uchwała w sprawie stosowania słownictwa religijnego związanego z okre-
śleniami Trójcy Przenajświętszej (nr 2/2014),

— uchwała w sprawie stosowania słownictwa religijnego związanego z an-
gelologią (nr 4/2014);

e)  w 2015 roku opracowano zagadnienia:
— uchwała w sprawie stosowania słownictwa związanego z rzeczami osta-

tecznymi (nr 2/2015).

W ciągu pięciu lat Rada Języka Kaszubskiego podała propozycje stosowania 
słownictwa religijnego w 17 uchwałach. 

W biuletynach RJK ukazały się również referaty dotyczące tematyki religijnej 
napisane przez autorkę niniejszego wystąpienia, w szczególności omawiające słow-
nictwo religijne w poezji kaszubskiej (2008), obrzęd „pustej nocy” w tejże poezji 
(2010), wybrane zagadnienia teologiczne w poezji, m.in. stworzenie, wszechmoc 
Boga, dotyczące aniołów oraz aniołów upadłych (2011), o poezji religijnej (2012). 

Referaty przygotowane przez członków RJK i przedstawione na konferencji 
w Wieżycy w 2012 roku w całości zostały poświęcone tematowi przewodniemu: 
Życie religijne na Kaszubach. W biuletynie za rok 2012 znalazły się teksty dotyczące 
m.in. ludowych, liturgicznych i literackich nazw Matki Bożej i Jej świąt (E. Breza), 
religijności Kaszubów, ukazanej w utworach literatury kaszubskiej (A. Kuik-Kali-
nowska, D. Kalinowski, E. Bugajna, W. Kiedrowska), kaszubszczyzny w kazaniach 
(J. Zieniukowa), tematyki homiletycznej (E. Pryczkowski), ludowej religijności 
Kaszubów (B. Ugowska), tematyki religijnej w przysłowiach i frazeologizmach  
(D. Pioch), opinie młodzieży nt. jęz. kaszubskiego w liturgii (D. Stanulewicz), słow-
nictwa religijnego w czasopiśmie „Zwónk kaszëbsczi” (D. Majkowski) czy też reli-
gijności Kaszubów w sztuce ludowej (K. Serkowska).

Różne są drogi twórców piszących w języku kaszubskim. W ostatnich latach 
nastąpił rozkwit prób literackich, niekoniecznie stanowiących już wielką literaturę. 
Stało się to możliwe dzięki coraz większej liczbie młodych ludzi uczących się tego 
języka w szkołach, zdających w nim maturę. Nowe możliwości stworzył kierunek stu-
diów kształcących przyszłych kaszubistów: etnofilologia kaszubska. Liczne konkursy 
poetyckie i prozatorskie zachęcają do sięgania po pióro. Bogaty rynek wydawniczy, 
promocja kaszubszczyzny w mediach, obecność języka kaszubskiego na uniwersyte-
tach i w Kościele, wielkie zaangażowanie działaczy kaszubskich w bieżące zadania 
pozwalają żywić nadzieję, że literatura kaszubska nadal będzie się rozwijać, a jej 
twórcy sięgać po najwyższe laury. Bez drobnych prób, niekoniecznie najwyższej 
próby, nie powstałaby literatura w pełnym tego słowa znaczeniu. 



Marika Jocz

O trzech magicznych słowach  
w kaszubszczyźnie

1. Wstęp

Trzy magiczne słowa: proszę, dziękuję i przepraszam są nam znane od najmłodszych 
lat. Umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym świadczy o naszym dobrym 
wychowaniu. W procesie edukacji coraz lepiej poznajemy różnorodne formy grzecz-
nościowe. Wiemy także kiedy, do kogo i jakiego zwrotu użyć. Jak słusznie zauważa 
Mickiewicz „grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą”, zatem nie jest zaskoczeniem, 
że na jej temat powstało już wiele prac naukowych1. 

Niniejszy artykuł dotyczyć będzie grzeczności językowej w wybranych drama-
tach obyczajowych Jana Rompskiego: Jô chcã na swiat, Lelek, Pòrénk, Lepszé chëcze 
oraz Jiwer òstatnëch. Materiał do analizy został zebrany w trakcie badania literatury 
kaszubskiej pod kątem grzeczności językowej, czego dotyczyć będzie moja przyszła 
dysertacja doktorska.

2. Podziękowania

Bohaterowie dramatów Jana Rompskiego zazwyczaj dziękują za pomocą zwrotu 
dzãka. Często wzbogacony jest on także dopełnieniem wskazującym, komu się dziękuje, 

1 Na gruncie polskim należy tu wymienić chociażby: M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji 
językowej, Warszawa 2007, M. Marcjanik, Polska grzeczność językowa, Kielce 2003, M. Marcjanik, 
W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu etykiety językowej, Kielce 2001, K. Ożóg, Grzecznościo-
we akty mowy, [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, t. 2, red. B. Dunaj, Kraków 1984,  
s. 147–157, K. Ożóg, Uwagi o współczesnej polskiej grzeczności językowej, [w:] Polszczyzna przeło-
mu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, red. K. Ożóg, Rzeszów 2001, s. 73–84, K. Ożóg, Zwroty 
grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego mieszkańców 
Krakowa), Warszawa – Kraków 1990, M. Cybulski, Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły 
werbalne w dobie średniopolskiej, Łódź 2003, M. Cybulski, Pan i sługa. Niektóre społeczne uwarunko-
wania zmian w polskich obyczajach językowych, [w:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych. 
Zbiór studiów, red. E. Wrocławska, Warszawa 1994, s. 31–39.

Prace dotyczące kaszubskiej grzeczności językowej: E. Rogowska-Cybulska, M. Cybulski, Kaszubskie 
powitania w dramatach Jana Karnowskiego, [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, red. 
M. Klinkosz, Z. Lica, Gdańsk 2013, s. 55–68; ciż, Odniesienia do Boga w etykiecie językowej bohaterów 
dramatów Jana Karnowskiego, „Język – Szkoła – Religia”, R. VIII, nr 1, Pelplin 2013, s. 45–60.
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np. dzãka tobie, dzãka wami itp. Oprócz formy dzãka, która występuje w utworach 
łącznie 13 razy, znalazły się następujące formy podziękowań: dzãkùjã (4 razy), Bóg 
zapłac (5) oraz jem baro dzãczlëwô (1).

Sposób podziękowania zależy przede wszystkim od intencji mówiącego. Ogólnie 
podziękowanie można podzielić na dwa rodzaje:

1.  Mówię, że jestem ci wdzięczny za zrobienie dla mnie x + mówię, że wiem, że 
zrobić tego nie musiałeś;

2.  Mówię, że jestem ci wdzięczny za zrobienie dla mnie x + mówię, że ani ty 
nie mogłeś zachować się inaczej, ani ja, dziękując, nie mogę zachować się 
inaczej2.

W drugim przypadku chodzi o sytuacje stereotypowe, takie jak podziękowanie 
za życzenia, gratulacje, otrzymany prezent itp. W zgromadzonym materiale znalazł 
się następujący przykład ilustrujący to zagadnienie:

Wanda: Franuszkù, wëpakòwa jem mój skrómny darënk dlô cebie. Proszã!
Franc: Prawie na czas! Dzãkùją tobie, Wando! (Lel, 411)

Pozostałe podziękowania zebrane w niniejszym artykule zaklasyfikować można 
do podziękowań spontanicznych, wynikających z zaistniałej sytuacji. Według norm 
grzecznościowych podziękować należy za każde doznane dobro, uprzejmość, pomoc. 
Świadczy to o dobrym wychowaniu nadawcy i pozwala na utrzymanie dalszych 
dobrych stosunków.

Nadawca wypowiedzi zwykle szczegółowo dopowiada, za co dziękuje. Odbior-
ca może założyć wtedy, że podziękowanie jest szczere, że nadawcy zależy na tym 
podziękowaniu:

Semsczi: Nalôzł jem zelé, co dobije w ni gzéla i òtemknie wama wrota na swiat...
Rózka: Dzãka wami! Dzãka wami...
Tełk: Ach, dzãka wami za tã łaskã. Do smiercë nie zabôczã. (JôCh, 326)

Profesor: Të sã bierzë do dzeła, bò jinak mdze zle! Na wszëtkò je szëk! Kò wiész, 
jak kòwôl diôchła ùtłukł… Nié prosto sã jidze na szeroczé rëmë, bò sã przechlast-
niesz wpół, ale bòczkã, bòczkã – pòmalinkù! Wedle scanë!
Kòruszk: A, dzãka tobie, Profesor! Cos mie jesz felało w tim kursu!
 
Zdarza się, że w akcie podziękowania zawarty jest także komplement dla tego, 

któremu się dziękuje. Nadawca podkreśla w ten sposób, jak ważne było dla niego 

2 M. Marcjanik, Polska grzeczność językowa, Kielce 1997, s. 192.
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to, co otrzymał od odbiorcy. Chce mu nie tylko podziękować, ale także pokazać, że 
jego dar był dla niego cenny:

Lucja: Jak wë, tatkù, jesce dobri! Dzãkùjã, dzãkùjã! (Lel, 357)

Wëbawił jes mie, Tełkù, z mòcë pieczelny. Dzãka tobie... Jes bòjôrz... Lepi jes 
wëszedł na ny recepce... Jes pòdatny i jesz rôz jem sã nie zmilił na rozëmkù 
twòjim... (JôCh, 319)

Lesny: Më mdzemë warac z wami, wastnô Lucja.
Jiny: Më téż, më téż!
Lucyjka: Dzãka wami! Zdërchóm to przë wajich mòcnëch sercach. Ju je dobrze. 
(Pòr, 611)

Nadawca wypowiedzi może swoje podziękowanie wyrazić także za pomocą sfor-
mułowania: jestem ci bardzo wdzięczny, tak jak w poniższym przykładzie:

Przekãsnô: Òn na wies nie wëchôdô – mô strach! Ale ti mòji czipnicë ju zarzeklë, 
że mù pùdze zle jelë bë przëszło do nieszczescô. Hej!
Lucyjka: Co, Marta? Jem wama baro dzãczlëwô. (Pòr, 643)

Zdarza się, że grzeczność nie wypływa z dobrych intencji mówiącego, który chce 
szczerze podziękować za przysługę mu uczynioną, lecz jest ironią, mając uświado-
mić odbiorcy, że jego zachowanie jest nieodpowiednie. Jest to swoista gra słowna, 
w której odbiorca musi domyślić się intencji nadawcy:

Wspaniałomëslny jes i dajesz mie Rózkã dlôtegò, że jem stôri kawalér. Dzãka tobie 
za tą łaskã. Dzãka tobie za tczëwôrtnosc... (JôCh, 295)

W dramatach J. Rompskiego stosunkowo rzadko pojawia się podziękowanie sfor-
mułowane za pomocą zwrotu Bóg zapłac. Charakterystyczne przy tym jest to, że 
używają go zwykle bohaterowie starszego pokolenia, jak np. w poniższym cytacie, 
w którym podziękowanie wobec doktora kierują ojcowie głównych bohaterów:

Wãtoszk: Bóg zapłac, wami Doktór!
Jobka: Bóg zapłac òde mie... Bez was wierã bësmë sedzelë do sądnégò dnia... 
(Lel, 508)

Zwrot Bóg zapłac jest także szczególnie popularny w dramacie Jiwer òstatnëch. 
Być może wpływa na to fakt, iż akcja utworu toczy się w 2 połowie XIX w. Bohaterka 
reprezentująca młode pokolenie posługuje się i zwrotem Bóg zapłac i baro dzëkùja:
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Gòjczënô: Mòje dzeckò, robi, jak tobie serce i rozëm kôże. (...)
Marta: Bóg zapłac mëmince! Baro dzëkùjã, tak jem rôd. ((Jiw, 838)

Natomiast starsze pokolenie używa tylko formy Bóg zapłac:

Ksydz: Wez! Tëlé jô mògã wami dac.
Gòjczënô: Bóg zapłac wami, dobrodzeju. Spłacymë to jak nôchùdzy. (Jiw, 883)

Kùpc: Tak i ma pùdzema. Mùszisz, Hans, òdpòcząc.
Gòjczënô: Bóg zapłacë tobie, Hans, za ùretanié Tónë. Tëlé leno mògã tobie dac.
Gòjka: Bóg zapłac! (Jiw, 873)

W ostatnim przykładzie warto także zwrócić uwagę na rolę i moc podziękowania. 
Jest ono najwyższą formą wynagrodzenia, kiedy nie jest się w stanie w inny sposób 
odwdzięczyć za otrzymany dar.

3. Przeproszenia

W twórczości J. Rompskiego zwrotem najczęściej używanym w celu przeprosze-
nia jest słowo przeprôszajã (5 razy) oraz forma z krótszą końcówką: przeprôszóm  
(4 razy). Dość popularny jest również czasownik wëbôczë (3 razy) oraz jego zdrob-
nienie: wëbôczkôj (3 razy). Po jednym razie w formie przeprosin wystąpił zwrot nie 
gòrzë sã, a także jego zdrobnienie: nie gòrzkôj sã oraz prośba o wybaczenie: nie 
bãdzce na mie złô.

W komunikacji społecznej akt przeproszenia jest jednym z najistotniejszych ak-
tów mowy. Etykieta nakazuje, by przeprosić za każde przewinienie, nietakt, obrazę. 
Przeproszenie pozwala odbudować neutralne stosunki między rozmówcami. O spo-
sobie przeproszenia decyduje nadawca, który bierze pod uwagę sytuację, w jakiej 
kieruje przeprosiny (np. oficjalna czy nie) czy też stopień znajomości z odbiorcą.

Grzeczność językowa nakazuje, by przepraszać nie tylko za poważnie przewini-
nia, obrazę odbiorcy, lecz również za każde drobne uchybienie czy gafę. Tej zasady są 
świadomi bohaterowie dramatów Rompskiego. Pierwszy przykład to przeproszenie 
za nieopatrzne wejście do pokoju, w którym toczy się poważna rozmowa między 
parą głównych bohaterów:

  
Profesor: Ach, przeprôszajã! (Chce wińc)
Kòruszk: Òstań, Profesor! (Lep, 691)

W kolejnym przykładzie jeden z bohaterów omyłkowo wyciera ręce w fartuch 
gospodyni, zamiast w podstawiony ręcznik:
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Mùnyszczënô: Szczescé, że móm fartuch...
Profesor: Ach, przeprôszóm! Jô sã czësto òzabôcził! (Lep, 720)

Bohaterka spostrzegając gafę profesora obraca wszystko w żart, natomiast profe-
sor przeprasza i jednocześnie tłumaczy się ze swojej pomyłki. To sprawia, że oboje 
mogą uznać sprawę za niebyłą.

Przeprosić należy także za niespodziewane najście, którego odbiorca się nie spo-
dziewał i nie jest na nie przygotowany:

Jesz rôz przëszło mie tu do was zazdrzec. To tak je z tim szôłtësowim ùrzãdã. 
Przeprôszajã téż za nen tu niespòdzajny rapt. (...) Do ùzdrzeniô zôskù, a mòże 
w kąsynk lepszi rozgracëji... (Pòr, 567)

W ten sposób łagodzi się dyskomfort osoby, której w jakiś sposób zaburzyło się 
strefę prywatną.

O tym, czy przeprosiny zostaną przyjęte, decyduje odbiorca wypowiedzi. To 
od jego reakcji zależy, czy nadawca będzie czuł, że jego przewinienie zostało wy-
baczone. Odpowiedzią na przeproszenie zwykle są sformułowania umniejszające 
winę nadawcy. Jest to swego rodzaju gra komunikacyjna pozwalająca nadawcy 
lepiej, pewniej się poczuć i ułatwia powrót do dobrych stosunków między roz- 
mówcami:

Marta: Janie, wëbôczë mie mòji brzëdczé słowa. Nie gòrzë sã na mie.
Hans: Sadni so Marta! Wiedno jem cë rôd. (Jiw, 869)

Kòruszk: Przeprôszajã was, Profesor, za taczi òlér!
Profesor: Pioterkù, bracyńcu mileczny! Kò jesmë stôrima, jakbë wnetk krewnyma. 
Òstawi te profesorsczé hònorë! (Lep, 693)

Bywa również tak, że przeprosiny wprowadzają w zakłopotanie osobę, której 
dotyczą. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy łączą się one z dziwnym, przesadnym 
zachowaniem nadawcy, jak w poniższym przykładzie:

Kòruszk: Malijka, jô cã tak baro lubiejã. (pôdô na kòlana) Wëbôczë mie wszëtkò!
Mùnyszczënô: Ju le wstań! Jak to wëzdrzi! (Lep, 767)

Bohaterka czuje, że zachowanie Kòruszka jest niestosowne, dlatego chce jak 
najszybciej zakończyć tę sytuację, a w związku z tym nie pozostaje jej nic innego, 
jak przyjąć przeprosiny. Natomiast przepraszający, stosując taki zabieg, dodatkowo 
wspomaga efekt werbalny przeprosin, co w jego świadomości wpłynie na przychylną 
reakcję bohaterki. Tak też się dzieje.
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Czasami zdarza się, że o przeprosiny trzeba się upomnieć, jak ma to miejsce 
w poniższym przykładzie:

Kòruszk: Wë sã ze mie wëszczérzôce. Òbrazã robice! Te chëcze są pòczëstné dlô 
mie. Z niebòszczëkã jesmë tu dwaji prôcowelë... Jesce młodi, to i starszich nôleżi 
sã słëchac…
Brunosz: Në tak, tak! Nie chcôł jem was ùrazëc. Przeprôszajã. (Lep, 665)

Nie zawsze nadawca ma świadomość, że swoim zachowaniem w jakiś sposób 
obraża odbiorcę, jednak szybka reakcja w postaci przeprosin pozwala obu bez prze-
szkód kontynuować konwersację.

Sposób i forma przeprosin zależy od stopnia zażyłości interlokutorów. Osobę 
starszą, darzoną szacunkiem przeprasza się zwracając się do niej w liczbie mnogiej 
grzecznościowej:

Tełk: Jô ju dali ni mógł... Nié... Nie bãdzce na mie złô...
Nawòlskô: Të, Tëłkù, ni môsz w tim winë... Òna!! Jô nie gòrzã sã na ce... (JôCh, 320)

Natomiast do osoby, z którą jest się w bliskich relacjach, rodzinnych czy przy-
jacielskich, zwraca się w sposób bardziej poufały, osobisty. W tym celu w miejscu 
oficjalnego wëbôczë, pojawia się zdrobnienie wëbôczkôj lub nie gòrzkôj są, co czyni 
przeproszenie jednocześnie gorącą prośbą o wybaczenie przewinienia:

Lucja: Kò mògła jem zabëc.
Władi: Prôwda! Wëbôczkôj, ni móm prawa ce winic. (Lel, 350)

Lucyjka: Wëbôczkôj mie, mój Jërkù, łzë. (Pòr, 652)

Nawòlskô: We dwòje ten swiat béł jednak, béł milszi… Cepli bëło żëc… Człowiek 
miôł, në… swój ùbëtk.
Semsczi: Wierzã, że bëło cepli… Wëbôczkôj, mùszã sã cmùlëc. Ale jô mëslôł wiedno, 
że te ògnie w tobie ju dôwno zgasłë… (JôCh, 274)

Brunosz: Nie gòrzkôj sã. Żdôj jednak na mie tu. (Lep, 669)

Przeprosiny w niektórych sytuacjach mogą być także elementem flirtu, zabawy 
między bohaterami, którzy zabiegają o swoje względy, jak ma to miejsce w poniż-
szych przykładach:

Kòruszk: Tak sã dzëwic mùszã na wasze dikterie… Za ten sëniôk was przeprô-
szajã. To tak z nerwów. Jô so z tim nick nie mëslôł...
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Jizdbniôczka: Kò nie zbrónióm do mëszleniô… (Lep, 686)

Tełk: Pò prôwdze! Jedne dzéwczãtka lëdają, czej je tak jãzëkã parobk côrnie. 
Parón! Nie wiedzôł jem, że mòja Pelagia to lëdô…
Pelagia: Biôj, të mackù! 
Tełk: Ale, Pelażkò, to tak dlô rozgracëje. Słodkò cã przeprôszóm... (JôCh, 283)

Zarówno dla odbiorcy jak i dla nadawcy ważna jest szczerość aktu przeprosin. 
Nadawca musi mieć świadomość, że przeproszeniem chce niejako wymazać swoje 
winy, natomiast odbiorca ma mieć pewność, że nadawca ma wobec niego szczere 
intencje. Jeżeli w jakiś sposób ta równowaga zostaje zaburzona, do aktu przeprosin 
nie dochodzi mimo tego, że formalnie zostały one wypowiedziane:

Władi: Jô przëszedł was przeprosëc.
Tutkòwsczi: A… To ùznajesz, że jes zle do starszégò zrobił?
Władi: Nié!
Tutkòwsczi: Biôj të gò rozmieta!
Władi: Béł jem doma. Jô rzekł, co bëło, mëmie. Kôza mie was przeprosëc. (Lel, 388)

4. Prośby

W języku kaszubskim tak jak i np. w języku polskim prośbę wyraża się za pomocą 
czasownika prosëc. W słowie prosëc wpisane jest ukryte znaczenie, które zakłada, że 
nadawca ma prawo wymagać od odbiorcy, by ten coś dla niego wykonał czy w jakiś 
sposób zmienił swoje zachowanie. Dodanie zwrotu proszã jest w tym przypadku 
grzeczną obudową tego rozkazu, ma pozytywnie wpłynąć na odbiorcę, sprawić, by 
ten nie czuł się do danej rzeczy przymuszony, lecz co najwyżej zachęcony:

Lucyjka: Proszã ce, żebë jes nają szkółkã za jaczis sztëruszk sprosył do naj. (Pòr, 
603)
Lucyjka: Proszã mie z ti szaruznie wëpùscëc. (Pòr, 636)

Prośby dotyczyć mogą zarówno spraw błahych, jak choćby zamknięcie okna, jak 
i rzeczy najważniejszych, gdzie przykładem może być proszenie kogoś o rękę, np.:

Tełk: Miłoserdzé, starkò! We dwójkã was prosymë… (…) Wszëtkò bãdze mia, na 
rãkach jã bãdã nosył. (JôCh, 333)

Tełk: Tak was dzysô prosymë… Nie gòdzy sã stôrémù radnémù i ławnikòwi mscëc 
na nas, biédôkach… (…)
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Rózka: Dôjce sã ùprosëc, òpiekùnie… (…) Wasza bãdze wina, że do klôsztoru 
pùdã. (JôCh, 333)

Dwoje młodych bohaterów prosi starszych o to, by mogli wziąć ślub. Uciekając 
się do aktu prośby, chcą wpłynąć na decyzję odbiorców. Wierzą, że prośby, a nawet 
błagania pomogą im uzyskać zamierzony efekt, jakim jest przyzwolenie na małżeństwo.

Do zmiany rozkazu w prośbę nadawca ucieka się również wówczas, gdy chce się 
w delikatny sposób wpłynąć na zachowanie odbiorcy. Tak dzieje się w poniższym 
przykładzie, gdzie matka pragnie, by jej córka się ustatkowała:

Pelagia: Jô bë téż chca bëc, nënkò, stateczniészô...
Nawòlskô: Kò wiedno cã ò to proszã. Ceszi mie to baro i jeden kłopot terôzka 
bãda mia mni. (JôCh, 305)

Zwrot proszã używany jest również, gdy chce się kogoś zaprosić do wejścia lub 
zachęcić do jedzenia. W tej sytuacji używa się także sformułowania rôczbiã:

Semsczi: Biôjta le wszëtcë, proszã, do jizbë. (JôCh, 338)

Profesor: Rôczbiã was.
Stazja: Ale môce le jednã taseczkã.
Profesor: Zarôzka przëniesã drëgą... (...)
Profesor: Proszã, wastkò Stazyjkò. Czestëjce sã... Kò to je najô wieczerzô. (Lep, 724)

Profesor: Za chwilã wëłożã dokùmeńtno, terô rôczbiã sedzec... (Lep, 730)

W języku kaszubskim często zdarza się, że prośba formułowana jest bez użycia 
czasownika prosëc. Jego miejsce zajmuje czasownik w formie zdrobnienia. Jest to 
forma familiarna, na którą przyzwala się jedynie w sytuacji, w której rozmówcy 
dobrze się znają i mogą sobie pozwolić na pewne odstępstwa od etykiety:

Lucyjka: Martkò, trzébno nóm mdze wid zapalëc i sã do robòtë tu wząc. Ale wezkôj 
dëtka i przëniesë mie chleba i mléka. (Pòr, 556)

Brunosz: Szpektór mô prôwdã. Lepi òstani tu. Pòznôsz swòje wnetk nowé chëcze. 
Òstańkôj, Stazyjkò. (Lep, 669)

Profesor (...): Jak długò mëslisz dulczëc na mòjã cerplëwòsc?
Kòruszk: Zróbkôj to dlô mie, dlô łëségò kawalérstwa! Zarzékóm cã na mój za-
padłi brzëch, co bez żeniaczkã le pòdniesc sã mòże; na mòje sztiwné kòlana, co 
chrobòcą jak zeschłé wòzewé kòła... Pòmòżë! Pòmòżë mie! (Lep, 716)
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Profesor: Wastka Stazyjka, nie płaczkôjce, bò òmglejã, a tej mdze jesz wikszô 
plëta. (Lep, 737)

W ostatnim przykładzie bohater zastosował formę podwójnie grzeczną – płacz-
kôjce – zdrobnienie czasownika odmienione w formie pluralis maiestaticus.

5. Podsumowanie i wnioski

Dramaty Jana Rompskiego są wdzięcznym polem badania kaszubskiej grzeczności 
językowej. Jego twórczość obfituje w tego typu zwroty, zarówno podstawowe, jak 
podziękowania, przeproszenia, prośby, jak i te rzadziej spotykane, jak życzenia, po-
zdrowienia czy toasty. 

Kaszubszczyzna dramatów J. Rompskiego jest bardzo zróżnicowana pod wzglę-
dem używania wyrażeń grzecznościowych. Dziękując można użyć następujących 
zwrotów: dzãka, dzãkùjã, Bóg zapłac, jem baro dzãczlëwô, przepraszając: przeprô-
szajã, przeprôszóm, wëbôczë, wëbôczkôj, nie gòrzë sã, nie gòrzkôj sã, nie bãdzce na 
mie złô, natomiast prosząc: proszã, rôczbiã lub czasownika w formie zdrobniałej. 

Na uwagę zasługują zwroty rzadko spotykane w mowie codziennej, jak czasow-
nik rôczbiã oznaczający proszę, zapraszam oraz zwrot jem baro dzãczlëwo – jestem 
wdzięczna, które Rompski umiejętnie zastosował w dialogach swoich bohaterów. 
Ciekawe jest również konsekwentne stosowanie zwrotu Bóg zapłac jedynie wśród 
bohaterów reprezentujących starsze pokolenie lub tych, którzy żyją w XIX w. 

Wykaz zastosowanych skrótów:
Lel – J. Rompski, Lelek [w:] Rompski J., Dramaty kaszubskie, oprac., wstęp i przy-

pisy: A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Wejherowo-Gdańsk 2009
JôCh – J. Rompski, Jô chcã na swiat [w:] Rompski J., Dramaty kaszubskie, oprac., 

wstęp i przypisy: A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Wejherowo-
-Gdańsk 2009

Pòr – J. Rompski, Pòrénk [w:] Rompski J., Dramaty kaszubskie, oprac., wstęp i przy-
pisy: A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Wejherowo-Gdańsk 2009

Jiw – J. Rompski, Jiwer Òstatnëch [w:] Rompski J., Dramaty kaszubskie, oprac., 
wstęp i przypisy: A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Wejherowo-
-Gdańsk 2009

Lep – Lepszé chëcze [w:] Rompski J., Dramaty kaszubskie, oprac., wstęp i przypisy: 
A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Wejherowo-Gdańsk 2009
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Dramaturgia w języku kaszubskim.  
Przegląd kwestii najważniejszych

Już od początku istnienia tradycji tożsamości kulturowej Kaszubów wyrażonej w po-
łowie XIX wieku przez Floriana Ceynowę, estetyczne składniki dramaturgii i teatru 
pojawiają się bardzo wyraźnie. Dalsze pokolenia twórców z Hieronimem Derdow-
skim, Młodokaszubami, Zrzeszeńcami, klekowcami i twórcami powojennymi wy-
pracowały takie wyróżniające składniki artystyczne, które dają się wpisać w rodzaj 
systemu obejmującego całą rozwijającą się do dziś działalność1. W najkrótszym 
ujęciu można ze względu na tematykę utworów scenicznych wyróżnić trzy grupy 
dramaturgii kaszubskojęzycznej: utwory etnograficzne, społeczno-obyczajowe oraz 
historyczno-tożsamościowe. Taki podział nie zawsze pozwala się konsekwentnie 
utrzymać, ponieważ zdarzają się utwory wielozakresowe, których nie można wy-
łącznie przypisać tematowi historycznemu lub etnograficznemu. Pojawiają się więc 
utwory, które zarówno mają składniki sztuki historycznej jak i np. obyczajowej. 
Mimo tego czynnika można wszakże poczynić pewne podziały materiału artystyczne-
go w dramaturgii kaszubskiej, by dostrzec w nich dominującą tendencję tematyczną. 
Wymieńmy zatem autorów i ich utwory sceniczne, mając świadomość, że czynimy to 
dla wstępnego, nie zaś szczegółowego prześledzenia bardzo rozległej problematyki 
badawczej. Pełne zestawienie autorów sztuk teatralnych i omówienie tematyki ich 
propozycji wymaga opracowania książkowego, nie zaś tylko artykułu.

1 Patrz główne i przekrojowe opracowania tej tematyki: Z. Mrozek, Kaszubsko-pomorska drama-
turgia w dwudziestoleciu międzywojennym. [w:] W kręgu Adama Grzymały-Siedleckiego i dramaturgii 
polskiej, Bydgoszcz 1970 [„Prace Wydziału Nauk Humanistycznych Bydgoskiego Towarzystwa Nauko-
wego”, seria B, nr 4, 1970], s. 125–144; K. Orska, Ludowy teatr kaszubski – geneza i droga rozwoju, 
„Pomerania” 1970, nr 5–6, s. 9–26; K. Maksymowicz, Kaszubska twórczość sceniczna po roku 1945. 
[w:] Literatura gdańska i ziemi gdańskiej w latach 1945–1975, red. A. Bukowski, Gdańsk 1979, s. 310– 
–323; D. Żebrowska, Realia obyczajowe i historyczne w dramaturgii kaszubskiej w latach 1920–1939, 
„Rocznik Gdański” 1986, z. 2, s. 295–309; D. Kalinowski, Dramaturgia kaszubska. Pytania o kondycję  
i perspektywy. [w:] Literatura kaszubska. W nauce, edukacji, życiu publicznym, red. Z. Zielonka, Gdańsk 
2007, s. 125–139; D. Kalinowski, Obrzęd, obyczaj, historia. Ku antropologii teatru kaszubskiego. [w:] 
A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub, Słupsk – Gdańsk 
2009, s. 195–214.
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Nurt dramaturgii etnograficznej

Grupa tekstów, które umieszczamy w tego typu zbiorze została napisana przede 
wszystkim dla ocalenia lub utrwalenia zachowań, obrzędów, rytuałów, tańców czy 
pieśni kultury kaszubskiej. Dramaturg staje się tutaj nie tyle artystą dbającym o cechy 
formalne dramatu czy głębię psychologiczną postaci sztuki, co o językową prawdę 
słowa kaszubskiego, rzeczywiście istniejące melodie przyśpiewek lub występujące 
w danym miejscu Pomorza ustalone tradycją zachowania mieszkańców.

Za pierwsze tego typu utwory można uznać zapis obrzędów ludowych, które 
opublikował Florian Ceynowa w połowie XIX wieku jako Wilejo Noweho Roku oraz 
Szczodraki2. One to wraz z charakterystyką Świętojanek oraz Ścinania Kani w dzień 
Ś. Jana3 świadczą, że na Kaszubach obrzędowość noworoczna albo czas przesilenia 
wiosenno-letniego miały już dobrze wykształconą formę parawidowiska z przypo-
rządkowanymi przez wcześniejsze pokolenia rolami oraz uczestnikami-publiczno-
ścią, w większości odczytującą kulturowe konwencje zdarzeń rytualno-teatralnych4. 
Nie było to jeszcze wydarzenie teatralne, ale już nie pełniło magiczno-religijnego aktu 
przebłagania natury. „Przepędzanie” starego roku dźwięczącymi i grzechoczącymi 
instrumentami oraz jednozdaniowe formy zaklinania nowego roku, aby przyniósł dla 
domostwa wszelkie dobra natury, to w ujęciu Ceynowy rejestracja obrzędu, a jedno-
cześnie zarys scenariusza teatralnego. Także i w innym przykładzie, który przedstawia 
w swych folklorystycznych pracach kaszubski działacz-etnograf, można interpreto-
wać działania zespołu kolędników, np. ich identyczny sposób wygłaszania dłuższego 
tekstu w czasie obchodu po wiejskich domach niekoniecznie jako rejestrację ludo-
wego obrzędu, ale quasi-wypowiedź chóralną. Oczywiście w prymarnym znaczeniu 
ochrony miejscowego folkloru, tak jak czynił to Ceynowa, nie można traktować 
jego dramatyzacji jako sztuki teatralnej. Ale już sam obrzęd ścinania kani nawet 
w połowie XIX wieku nie miał już swojego klarownego dla uczestników znaczenia, 
przez co przesuwał się ku parateatralnym czynnościom agrarnym wykonywanym 
w szczególnie ważnym przesileniu wiosennym.

Za najbardziej znanego autora repertuaru teatru kaszubskiego bazującego na folk-
lorze można uznać księdza Bernarda Sychtę5. Jego autorstwa dramaty etnograficzno- 

2 Pierwsze wydanie: F. Ceynowa, Wileja Noweho Roku; Szczodraki. „Jutrzenka. Przegląd Słowiań-
ski”, 1843, nr 3, s. 51–60. Wydanie współczesne: F. Ceynowa, Канунъ новаго года, Wilia Nowego Roku, 
Wiléjá Noweho Roku; Щедровки, Szczodrówki, Szczōdráki, Gdańsk 2006.

3 Wydane [w:] J. Treder, Ceynowy i Mosbacha Wiadomość o Kaszubach z połowy XIX wieku, a tak- 
że A. Mosbach, Wiadomość o Kaszubach, Gdynia 2006, s. 72–82.

4 Szerzej te kwestie omawiałem w artykule: D. Kalinowski, Materiały etnograficzne Floriana Ceyno-
wy jako formy dramaturgiczne. [w:] Życie i dzieła Floriana Ceynowy (1817–1881), red. J. Borzyszkowski, 
Gdańsk 2012, s. 163–188.

5 Przekonanie to widoczne jest zwłaszcza w pracach D. Żebrowskiej, Twórczość dramatyczna Ber-
narda Sychty, „Zeszyty Naukowe Wyższego Studium Nauczycielskiego UG” 1973, nr 3, s. 113–117;  
J. Walkusz, Piastun słowa. Ks. Bernard Sychta, Gdańsk, Pelpin 1997, s. 66–96.
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-obyczajowe Gwiôzdka ze Gduńska, Hanka sę żeni oraz Dziewczę i miedza6 stały się 
znakiem rozpoznawczym teatru kaszubskiego już w okresie międzywojennym, także 
po drugiej wojnie światowej cieszyły się dużym uznaniem i scenicznymi realizacjami. 
Sychta pisząc swe sztuki, nie miał ambicji ściśle literackich, dbał raczej niczym folk-
lorysta i zbieracz regionalnych opowieści o możliwie dokładne zapisanie ludowych 
narracji, łączonych przez niego w większe fabuły i ciągi dramaturgiczne. Jako artysta 
i jako językoznawca wyczulony był w swych dramatach na lokalne odmiany znacze-
niowe i muzyczną śpiewność języka. Stąd do szczególnie udanych dramatów można 
zaliczyć Gwiôzdkã ze Gduńska z kolędą Żużónka7 czy Bùdzta spiącëch z kolędą Bi-
żónka. W obydwu sztukach słownictwo, jakiego używa Sychta, piosenki, rymowanki, 
stroje, a nawet wyposażenie chaty przedstawionej na scenie, podlegają porównaniu 
ze stanem rzeczywistym. Wspomniane elementy jego dramatów ludowych nie mają 
autonomicznej wartości estetycznej, ale mają za zadanie odzwierciedlać prawdziwie 
istniejące zjawiska językowe czy stosunki społeczne.

Najlepszym przykładem na to jest dramat Sychty Hanka sę żeni8. W warstwie dra-
maturgicznej niemal zupełnie brak w nim napięć, zaskakującej intrygi czy zderzenia 
odmiennych charakterologicznie postaci. Sztuka broni się za to barwnością ludowego 
widowiska, sięgnięciem do tańców, muzyki, śpiewów oraz recytacji występujących 
w obrzędowości Kaszub, a zogniskowanych na zamążpójściu. Z jednej strony dramat 
nie pozwala na swobodę w kreowaniu atmosfery emocjonalnej zdarzeń scenicznych 
i na rozwój charakteru postaci, ale z drugiej z kolei jego głównym zadaniem jest 
ukazać powtarzalność obyczaju, typowość figur wiejskiej społeczności, identyczność 
tego, co dziedziczone z odległej przeszłości, z tym, co namacalnie obecne9.

Po drugiej wojnie światowej jeszcze bardziej aniżeli Sychta zetnografizował dra-
maturgię kaszubską Paweł Szefka. Można nawet zaryzykować tezę, że mamy tutaj do 
czynienia nie ze sensu stricto dramaturgią, lecz bardziej ze scenariuszem widowiska 
folklorystycznego, które powstało dzięki wcześniejszej pracy badawczej i kompila-
torskiej autora. Szefka napisał takie dramatyzacje jak: Wesele na Kaszubach, Kosôrze 
czy Dla Cebie Królowo Mario Puelsczi strzeżeme, później wydawał formy sceniczne 
ze zwyczajami noworocznymi10, obchodami nocy świętojańskiej11, wielkanocnymi 

6 Tekst w wydaniu: B. Sychta, Dramaty, t. I: Dramaty obyczajowe, oprac. J. Treder, J. Walkusz, Gdańsk 
2008, s. 461–532.

7 B. Sychta, Gwiôzdka ze Gduńska, Gdańsk 1985; nowe wydanie: tegoż, Dramaty, t. I: Dramaty 
obyczajowe, s. 533–628.

8 B. Sychta, Hanka sę żeni, Wejherowo 1937, nowe wydanie: tegoż, Dramaty, t. I: Dramaty oby-
czajowe, s. 341–460.

9 Pełniej opisałem tę problematykę w tekście: D. Kalinowski, Bernard Sychta teatralny czyli (syn)
teza Kaszub na scenie. [w:] Język, literatura i edukacja kaszubska, red. D. Stanulewicz, B. Afeltowicz, 
Gdańsk – Szczecin 2016.

10 P. Szefka, Gwiżdże. Widowisko obyczajowe, obrazujące obyczaje i zabawy noworoczne Kaszubów, 
Gdańsk 1957.

11 Tegoż, Sobótka. Widowisko ludowe oparte na zwyczajach i obyczajach kaszubskich, Gdańsk 1958.
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obyczajami dyngowania12 czy wreszcie innymi kaszubskimi obrzędami agrarnymi13. 
Jego utwory sceniczne nie mogą być traktowane jako repertuar ściśle tekstowy trady-
cji kaszubskiej, gdyż zbyt mały zakres świata myśli, uczuć, czy wyobraźni opisują. 
Mogą jednak z powodzeniem być uznane za czynnik pogłębiający wiedzę w zakresie 
folkloru pomorskiego, będąc materiałem do dalszych osobnych, antropologicznych 
studiów nad obrzędowością, tańcem oraz językiem14.

Wśród innych przedstawicieli dramaturgii kaszubskojęzycznej odnajdziemy 
jeszcze sporo twórców nurtu etnograficznego, choć z pewnością mniej znanych ani-
żeli Bernard Sychta. Można wszakże wspomnieć o różnorodnej dramaturgii Stefa-
na Bieszka, a wśród jego utworów kaszubskojęzycznych utworach: Pokòrnô Roża 
(napisany wespół z Różą Bronk) oraz Kòwôl Czarownik, które silnie związane są 
z ludową podstawą kultury kaszubskiej15. Intryga tych form scenicznych jest bardzo 
skromna. Widać tutaj wyraźny wpływ poetyki ludowej gôdki, dążącej w zwartym, 
nierozbudowanym fabularnie utworze do humorystycznego zaprezentowania głównej 
postaci i przygód, jakie przeżywa16. W przypadku Stefana Bieszka bohaterką pierw-
szego dramatu jest kobietą, co wywołuje asocjacje z postacią ludowej opowiastki 
o niewieście świętoszkowatej i głupiej, która sama uważa się za pobożną i mądrą17. 
Etiuda dramatyczna doprowadza do ujawnienia dwuznaczności tytułowego określe-
nia bohaterki przezwiskiem Pokorna Róża. Cel ludyczny utworu zaistniał równole-
gle z celem moralistycznym, widz w krótkim utworze uzyskał zabawną opowieść 
o prawdziwych wartościach egzystencjalnych i religijnych. Drugi z utworów Bieszka 
ukazuje ludowego bohatera, który z człowieka nie najbogatszego przekształca się 
w chciwego, nienasyconego wiejskiego bogacza. Jego powodzenie materialne nie 
przynosi wszakże szczęścia rodzinnego ani posłuchu w miejscowej gromadzie. Do-
piero ingerencja nadprzyrodzonych sił przywołuje do porządku kowala i co daje mu 
szansę ponownie wkroczyć na drogę cnoty i opanowania18. Z takiego zestawienia 

12 Tegoż, Dëgusë. Obyczajowy obrazek sceniczny z kaszubskich stron, Gdańsk 1961; Tegoż, Wrejôrze 
jidą. Widowisko plenerowe z kaszubskich obrzędów dyngusowych, Gdańsk 1981.

13 Tegoż, Wyzwoliny kosiarza. Widowisko plenerowe z Kaszub, Gdańsk 1979.
14 Wgląd w twórczość Pawła Szefki i fragmenty jego dramatów odnajdziemy w wydawnictwie 

Paweł Szefka w historii i kulturze Kaszub. Antologia utworów, wybór i wstęp B. Breza, Wejherowo 2000.
15 Teksty sztuk w wydaniu: Pro memoria Stefan Bieszk (1895-1964), oprac. J. Borzyszkowski, Gdańsk 

2013, s. 348–356, 357–399.
16 O cechach stylistycznych tego gatunku piszą: J. Krzyżanowski, Słownik folkloru polskiego,  

s. 117–118; Tegoż, W świecie bajki ludowej, Warszawa 1980, s. 57 oraz D. Simonides, Wstęp. [w:] Księga 
humoru ludowego, red. D. Simonides, Warszawa 1981, s. 5–7.

17 Głupia kobieta jako obiekt żartów to jeden z typowych zabiegów humoru ludowego. Patrz hasło 
Baba. [w:] B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 1, s. 9–10 a w ogólnopolskiej 
perspektywie J. Krzyżanowski, Mądrej głowie, dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów polskich i diabelski 
tuzin z hakiem, Warszawa 1994, t. I, s. 36–48, t. II, s. 101.

18 O cechach tego typu bohaterów literackich: E. Ferfecka, Święci i grzesznicy. Bohater jako jeden 
z wyznaczników gatunkowych legendy ludowej. [w:] Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne, 
red. A. Mianecki, V. Wróblewska, Toruń 2002, s. 140–143.
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fabuły wyraźnie widać, iż sztuki eksploatujące ludowe przekonania, wierzenia i za-
chowania zostały przygotowane dla humorystyczno-parenetycznych celów.

Także i w bogatej tematycznie i formalnie twórczości scenicznej Jana Rompskie-
go można zauważyć kilka fragmentów utworów obrzędowych19. Kaszubskojęzyczne 
fragmenty, jak np. Òżniwinë20, odczytywać można tak w świetle folkloru, jak i rytuału 
o mitycznym wymiarze. Ten ułamek utworu oraz jego polskojęzyczne Ścinanié Ka-
nië pozwalają dzięki swej obrazowości i symbolice odzwierciedlić sakralną niemal 
aurę kaszubskiego życia wiejskiego21. Rompski przechodzi jednak od etnografii ku 
opisaniu fenomenu rytualno-kulturowego, nie interesują już go tak mocno kwestie 
językowe czy społeczne. Tym samym antropologicznie pyta o praprzyczynę powo-
dów, które nakazują ludziom czcić naturę i składać jej akty poddania.

W takim to otoczeniu pojawia się licznie reprezentowana dramaturgia Alekse-
go Peplińskiego, powstająca od lat sześćdziesiątych XX wieku, która swym nazna-
czeniem tematycznym i stylistycznym zbliża się ku wzorcom obrzędowego teatru 
Bernarda Sychty, lecz nie osiąga tak wysokiej jakości artystycznej. Jeśli przywo-
łać zestawienie stworzonych przez Peplińskiego form teatralnych, objawi się ona 
w różnych gatunkach i różnej tematyce22. Objawia się jako autor o lekkim piórze, 
któremu pisanie wyraźnie sprawia radość. Wśród jego utworów spontanicznie wybija 
się umiejętność budowania intrygi teatralnej, wyrazistych postaci scenicznych oraz 
komicznych sytuacji. To stąd bierze się fakt, że jest grany na kaszubskiej scenie i ma 
swoich wielu zwolenników23. Zdecydowana większość obrazów scenicznych Alekse-
go Peplińskiego poświęcona jest ukazaniu kaszubskiej obrzędowości z perspektywy 

19 Skrótowe uwagi o dramaturgii Jana Rompskiego zawarte są we wspomnianych w przypisie 
1 tego artykułu syntetycznych omówieniach teatru kaszubskiego. Bardziej wnikliwe opracowania to:  
A. Skwarło, Życie i twórczość Jana Rompskiego. [w:] Katalog rękopisów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie: t. I – Spuścizna Jana Rompskiego, oprac. J. Kurowska, A. Skwarło, 
Wejherowo 2005, s. 97–136 oraz 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.

20 J. Rompski, Wożnjivjine, „Zrzesz Kaszëbskô”, 1947, nr 71, s. 5 oraz wydanie dzisiejsze: J. Rompski, 
Dramaty kaszubskie, s. 243–254.

21 Omówienie sztuki w tekście: D. Kalinowski, Ścinanié Kanië Jana Rompskiego. Dawna i współ-
czesna moc rytuału, „Acta Cassubiana” t. XII, 2010, s. 33–47.

22 Patrz charakterystyki tej twórczości: J. Borzyszkowski, Ò familëji i kaszësczi stegnie ksãdza 
Antóna i szkólnégo Alekségò – bracynów Peplińsczich, „Acta Cassubiana” 2005, t. VII, s. 52-nast.;  
D. Kalinowski, W u(ś)cisku teatru obrzędowego i okolicznościowego. O dramaturgii Aleksego Pepliń-
skiego, „Acta Cassubiana” t. XIV, 2012, s. 66–83. Teksty sztuk dostępne w wydaniach: A. Pepliński, 
Kaszëbsczié jasełka. Widowisko gwiôzdkowé w sztërech aktach, Gdańsk 1986; A. Peplińsczi, Bëtowsczé 
strôszczi. Òbrazë na binã, Gdiniô 2006 oraz Antologia lëteracczich dokôzów. Antón i Aleks Peplińsce, 
red. J. Tréder, Sierakowice 2009.

23 O znaczeniu działalności Aleksego Peplińskiego pisali: J. Borzyszkowski, Z kaszubskiego matecz-
nika. Życie i twórczość Aleksego Peplińskiego, „Pomerania” 1990, nr 1; J. Mielewczyk, Aleksy Pepliński do 
uczniów z Łyśniewa, „Wiadomości Sierakowickie” 2005, marzec, s. 23. Warto wspomnieć, że jednoaktówki 
Peplińskiego pojawiały się wśród repertuaru grup Przeglądu Zespołów Kolędniczych w Sierakowicach  
a później podczas Powiatowego Przeglądu Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bino”.
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konwencji teatru szkolnego. Utwory te napisane zostały z zaznaczeniem dystansu 
czasowego między współczesnymi bohaterami a przedstawianym, przywoływanym 
światem tradycji. Przez ten czynnik silnie zaznacza się pierwiastek dydaktyczny, 
który dominuje nad pozostałymi składnikami artystycznymi utworu. Pouczanie zaś 
wywołuje czynnik moralistyczny, który osłabia walory psychologiczne postaci, two-
rząc bohaterów jednowymiarowych i schematycznych. Obrzędowe dramaty szkolne 
Peplińskiego, będąc podporządkowane funkcji perswazyjnej, z jednej strony dobrze 
przygotowują młodego widza do rozpoznawania podstawowych znaków kaszubskiej 
kultury ludowej, z drugiej jednak stawiają go w obliczu świata silnie i sztucznie 
zhierarchizowanego, w którym przeszłość jest zawsze mityzowana pozytywnie, zaś 
teraźniejszość do niej tylko aspiruje.

Nurt dramaturgii społeczno-obyczajowej

Społeczno-obyczajowe sztuki kaszubskie to wcale rozległy zespół utworów, które 
ukazują za pomocą kilku technik teatralnych, jak wygląda w danym momencie dzie-
jowym model życia prywatnego, rodzinnego i wspólnotowego na Kaszubach. W tym 
trybie napisane utwory przyjmują rozliczne formy estetyczne: od obiektywistycznego 
realizmu począwszy, przez uwypuklający negatywne zjawiska naturalizm, satyrę, 
komizm, na ironii oraz najrzadszej w teatrze kaszubskim grotesce skończywszy.

Jednym z pierwszych autorów sztuk humorystyczno-społecznych był Leon Hey-
ke. To on właśnie udramatyzował anegdoty społeczno-obyczajowe (szołobułki), które 
ciążyły ku farsie scenicznej, wywodząc się z gatunku oracji ludowej. Najbardziej zna-
ną szołobułką Heykego (powstała na podstawie powiastki Alojzego Budzisza Żelôzk 
przed sądã) należy Agust Szloga24. Ta trzyaktowa dynamiczna krotochwila sceniczna 
atrakcyjność swą zawdzięcza głównie komizmowi słownemu i sytuacyjnemu25. Jej 
przystępność w scenicznej percepcji wynika z potocznego języka, wizerunku wiej-
skich bohaterów i ludowego humoru. Sztuka owa odzwierciedla relacje społeczno-
-obyczajowe Kaszub lat międzywojennych, sam zaś główny bohater ukrywa swoje 
prawdziwe motywacje i myślenie o świecie pod maską wiejskiego nieudacznika i nie-
spełna rozumu prostaczka. Właśnie taka postawa skutecznie rozbija sztuczny i napu-
szony styl bycia sędziego i ławników, ukazując jednocześnie, że represyjny system 
administracji państwowej można pokonać. Szołobułka głosi w tym momencie idee 
chłopskiego sprytu oraz oporu przed władzą, co w sytuacji niepewności politycznej 
czy ekonomicznej wydaje się szczególnie ważne ideowo26.

24 L. Heyke, Agust Szloga, „Gryf”, 1931/1932, nr 2. Nowe wydanie: L. Heyke, Szôłôbùłki, Gdańsk 
2002, s. 5–40.

25 Omawia ją: F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu, przeł. M. Boduszańska-
-Borowikowa. Gdańsk 1982, s. 136.

26 Odrębne rozważania na ten temat: D. Kalinowski, Dramaturgia Leona Heykego. Zarys Problema-
tyki. [w:] Dzieło Leona Heykego, red. J. Borchmann, M. Plińska i B. Wiszowaty, Bolszewo 2016, s. 19–32.
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Drugą szołobułką wciąż o podstawach ludowej opowiastki humorystycznej jest 
Katilina27. Intryga pierwszego aktu tej sztuki Heykego rozpoczyna się od spotkania 
dwóch studentów, którzy ze względu na swoje charakterologiczne cechy nazywani 
są Katyliną i Cyceronem. Akcja rozgrywa się na podmiejskich błoniach, studenci 
przekomarzają się, żartują i kilkakrotnie wypowiadają słowa podkreślające ich ciepłe 
uczucia wobec Kaszub. W pewnej chwili Katylina wpada na pomysł, aby podążają-
cym na targ ludziom robić żarty. Przystępuje zatem do jednego z chłopów – Mrocha 
i wmawia mu, że prowadzi na targi nie krowę, lecz kozę. Naiwny chłop wierzy w owe 
zapewniania i sprzedaje mu krowę w cenie, jaką by dostał za kozę. Dopiero spotkana 
później żona uświadamia gburowi jego głupotę. Otrzeźwiony Mroch postanawia 
zemstę. Rusza na poszukiwanie oszustów, zakładając odświętne ubranie, cylinder 
oraz udając nikomu nieznanego bogacza. W drugim akcie sztuki studenci ponoszą 
karę za swoje postępowanie, w kolejnym zaś trafiają do chaty Mrocha, by podziwiać 
autentyczne piękno życia wiejskiego na Kaszubach. Wydarzenia trzech aktów Kati-
liny zostały przez Heykego umieszczone w kompozycyjnej klamrze Prologu i Epilo-
gu. To bardzo ważne czynniki znaczeniowe, ponieważ wynoszą żartobliwo-ludową 
opowieść ku wyższym znaczeniom symboliczno-mitycznym oraz moralistyczno-
-patriotycznym. Inicjalne sceny dramatu odbywają się na Górze Zamkowej, wśród 
ruin dawnej osady, z tajemniczymi zjawami średniowiecznych rycerzy. W Epilogu 
ponownie widać zamkową izbę i znowu trafia do niej student, aby poznać tajemnicę 
tego miejsca. Tym razem odkrywa się przed nim o wiele więcej: widzi swojego przy-
jaciela Katilinę, który poszedł na wojenny front, widzi walkę dawnych Kaszubów pod 
wodzą Świętopełka, jak wygrywali z Krzyżakami. Ostatnim aktem wtajemniczenia 
jest zatem ujrzenie czasów nowożytnych i znaczenia Kaszub jako nadmorskiego re-
gionu Polski. Patetyzm zakończenia dramatu Heykego to z pewnością nie ludyczność, 
nawet nie chwalba swojskości, lecz poważny i wzniosły akt obywatelski.

W atmosferze humorystycznej intrygi rozgrywają się również niektóre utwory 
sceniczne Stefana Bieszka, które dając nieskomplikowaną rozrywkę, przynoszą ze 
sobą opis bardziej ambitnych wartości świata. Ciekawy jest zwłaszcza wizerunek 
Kaszubów przebijający się ze wspomnianego już dramatu Kòwôl Czarownik, który 
bynajmniej nie jest jednolity w podawanych treściach. Z jednej strony Kaszubi to lud 
chrześcijański, pracowity, obyty i dbający o swój język zarówno w sytuacjach życia 
codziennego, jak i w kościele. Jednakże w drugiej części dramatu kaszubska religij-
ność okazuje się dość powierzchowna i jedynie Kowal Czarownik potrafi wcielać 
w życie nakazy chrześcijaństwa. Wreszcie w ostatnich aktach ukazane zostały dalsze 
negatywne cechy Kaszubów, przekształcających się ze skromnych ludzi w kogoś, kto 
wykazuje chęć rządzenia innymi. Także i w sztuce Pólnô mësz Bieszk przedstawia 
społeczne przewartościowanie dotychczasowego modelu życia rodzinnego28. Kryzys 

27 Tekst sztuki w wydaniu: L. Heyke, Szôłôbùłki, s. 41–124.
28 Tekst maszynopisowy [w:] Pro memoria Stefan Bieszk (1895–1964), s. 305–347.
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obejmuje zarówno niezaradnego życiowo mężczyznę, jak ambitną i wyalienowaną 
kobietę. Do kłopotów rodzinnych dochodzi jeszcze wiejski bogacz i podrywacz, który 
zamierza rozbić owo małżeństwo. Dramat rodziny rozgrywa się w aurze przemian 
politycznych PRL-u. Utwór pokazuje miejscowych bogaczy, familię „kułaków”, któ-
rzy niechętnie patrzą na zmiany w ówczesnej polityce i ekonomii, zaś druga rodzina 
to zwolennicy spółdzielni produkcyjnej. Zatem skłóceni małżonkowie oprócz roz-
wiązywania własnych, prywatnych problemów, muszą również dokonać wyborów 
społeczno-politycznych, które skutkują ich późniejszą kondycją29.

W zgoła odmiennym tonie w latach pięćdziesiątych XX wieku powstawały sztuki 
teatralne Huberta Sucheckiego: Wrëje, Rebockie wesele, Ukriti kapr, Jedzeme na łów, 
W rebockiej checzy na półwyspie helszczim. Cechą wspólną wszystkich dramatów Hu-
berta Sucheckiego jest sceniczny opis specyfiki wiejskiego życia lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych XX wieku. Akcja jego sztuk teatralnych rozgrywa się na północ-
nych krańcach Kaszub. Uczestnikami wydarzeń dramatycznych są najczęściej rybacy, 
rzadziej rolnicy czy robotnicy, przeżywający odmieniającą się zasadniczo względem 
realiów przedwojennych rzeczywistość społeczną i mentalnościową. Przekształcenia 
z dawnego modelu konserwatywno-patriarchalnego na stosunki socjalistyczno-liberal-
ne wywołują tutaj pewien typ konfliktów, które nie mają jednak postaci drastycznych 
walk ideologicznych, a raczej żartobliwą aurę sporów pokoleniowych, okraszoną sporą 
dawką elementów folkloru kaszubskiego. Dramaty Sucheckiego unikają zatem jed-
noznacznego, politycznego opowiedzenia się po stronie socjalistycznej władzy, choć 
niewątpliwie sympatyzują swą tematyką z nowymi prądami kulturowymi30. Współ-
występowanie 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 teatral-
nych, choć przygnieciona sztywnymi hasłami propagandy politycznej i ekonomicznej. 
Jeśli Suchecki chciał wystawiać sztuki, które propagowały kulturę kaszubską, musia-
ły one w takich warunkach 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 wy-
różniki mityczne czy mitologiczne i miała poczucie własnej godności31.

29 O dwujęzycznej dramaturgii pisałem w artykułach: D. Kalinowski, Heroizm i historyzm. Drama-
turgia polska Stefana Bieszka, „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie” 
2010, nr 12, Bytów 2011, s. 273–290 oraz Pamięć o pięknej mowie. Kaszubskojęzyczne dramaty Stefana 
Bieszka. [w:] Pro memoria Stefan Bieszk (1895–1964), s. 280–304.

30 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” wła-
dzy ludowej na ruchem kaszubskim. Patrz o tych zjawiskach: C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi. Między 
dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk 2002.

31 Szerzej o tej dramaturgii pisałem w tekście: D. Kalinowski, Hubert Suchecki. Zapomniany dra-
maturg kaszubski, [w:] Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 2015, s. 134–145.



Referaty polskojęzyczne   235

Nurtowi społeczno-obyczajowemu dramaturgii kaszubskiej szczególnie mocno 
przysłużyła się Anna Łajming. Jej wydany drukiem debiut dramaturgiczny to obra-
zek sceniczny w dwóch odsłonach Szczesce32, później we fragmentach prezentowała 
interesującą sztukę Pustkowie33. W pierwszej z wymienionych sztuk pojawia się 
u Łajming stała cecha jej twórczości, tzn. opisywanie statusu najbardziej oddalonych 
od centrów kulturowych osad kaszubskich w realiach czasów międzywojennych. Nie 
chodzi przy tym jedynie o specyfikacje geograficzne, ale o charakterystyki życia 
emocjonalnego i intelektualnego Kaszubów. We wspomnianym dramacie autorka 
kilkakrotnie powraca do pytania o tytułowe szczęście, jej dramat jest więc analizą 
kaszubskiego rozumienia i wyobrażenia, czym jest bieda i bogactwo, bierność i ak-
tywność, duchowość i materialność, wreszcie czym indywidualne potrzeby jednostki, 
a czym spełnianie obowiązków wobec grupy.

Napięcia wewnątrz społeczności kaszubskiej szczególnie dobrze widoczne są 
w obrazku scenicznym Spotkanié na Półmacku to dramat rozgrywający się w podob-
nych realiach czasowych i przestrzennych jak Szczesce. Widać tutaj małą społeczność 
kaszubską biedującą z dnia na dzień, liczącą na jakieś zarobki i zajmującą się ciężką 
pracą na gospodarstwie. Główni bohaterowie dramatu to prości ludzie o ograniczo-
nych perspektywach światopoglądowych, ale na swój sposób godnie przyjmujący 
zewnętrzną sytuację bytową. Głównym wydarzeniem utworu jest spotkanie miej-
scowych Kaszubów z dawnymi mieszkańcami wybudowania na Półmacku, którzy 
po latach pobytu w Stanach Zjednoczonych zapragnęli wrócić do swej ojczyzny. 
Humorystyczno-ironicznym zabiegiem wyzyskanym przez Łajming w utworze jest 
to, że zarówno mieszkańcy wybudowania, jak i amerykańscy Kaszubi żyją w złudze-
niach. Mieszkańcy wioski marzą o Ameryce jak o krainie ekonomicznego spełnienia, 
myśląc, że przyjeżdżający stamtąd Marceli i Marcelowa przywiozą ze sobą walizki 
pełne dolarów. „Amerykanie” zaś sądzą, że w ich rodzinnej miejscowości dalej będą 
mogli spotykać się ze znajomymi, przeżywać przyjemne doświadczenia i osiągną na 
Kaszubach stabilizację, której nie doświadczyli w Ameryce34.

Trzecia sztuka Łajming pt. Gdzie jest Balbina?35 także bazuje na zderzeniu pro-
jekcji i rzeczywistości. Za kanwę intrygi dramaturgicznej posłużyła tutaj sytuacja 
swatania tytułowej Balbiny. Komizm z przenikliwym zmysłem realizmu tworzy 
w tym utworze ciekawą mieszankę, ukazując jednocześnie, jak silne w środowisku 
kaszubskim jest ocenianie i osadzanie człowieka w kategoriach posiadanego majątku, 

32 A. Łajming, Szczesce. Obrazek sceniczny, Gdańsk 1959. Nowe wydanie wraz z innymi dramatami: 
A. Łajming, Szczescé, Spotkanié na Półmackù, Gdze je Balbina, Gdańsk 2005.

33 Informacja za: To był mój świat. Z Anną Łajming rozmawia Edmund Szczesiak. [w:] Pro memoria 
Anna Łajming, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2004,  s. 187. Pierwodruk: „Pomerania” 1984, nr 7, s. 1–4.

34 Motyw powrotu Kaszubów z amerykańskiej emigracji jest widoczny również w dramacie Jana 
Rompskiego Pòrénk, w którym Nozderka przypływa ze Stanów Zjednoczonych, aby organizować przemysł 
nie zaś rolnictwo. Patrz: J. Rompski, Dramaty kaszubskie, oprac. A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski,  
J. Treder, Wejherowo – Gdańsk 2009, s. 24–25, 537–656. 

35 A. Łajming, Gdzie jest Balbina?, Gdańsk 1974.
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wieku oraz płci. Dramat Łajming z surową, ale nie tendencyjną pasją pokazuje jasne 
i ciemne strony schematów społecznych Kaszub: lojalność, która czasami przekształ-
ca się w podległość, kult dla pracowitości, który niekiedy zmienia się w jedyny spo-
sób wartościowania, wreszcie posłuszeństwo nakazom obyczajowym, które przybiera 
niekiedy postać konformizmu36. Kojarzący się dotychczas z obrzędowością trady-
cyjny motyw kaszubskiego wesela potrafiła Anna Łajming zastosować w nowych 
realiach kulturowych.

Wydarzenia niedawno wydanego, lecz chronologicznie pierwszego dramatu Łaj-
ming odkrywają prostych, przeciętnych ludzi wraz z ich śmiesznostkami i ogranicze-
niami. Chodzi tutaj o Parzyn37. Kobiety występujące w utworze całe dnie wysiadują 
przed domami opowiadając sobie sny, plotkując o sąsiadach czy powtarzając zasły-
szane od innych historyjki. Są pełne przesądów, strasząc się wzajemnie rozprawia-
niem o złym oku i opisami niesamowitych wydarzeń. Ich podejrzliwość wzmaga 
się, kiedy widzą obcych ludzi krążących po wiosce, obawiają się bowiem nowości 
i nieznanego. Podobnie zachowują się mężczyźni, którzy w przeważającej mierze są 
bezrobotni, oszczędzają każdy pieniądz, byle tylko przeżyć kolejny tydzień. Z ich 
dialogów wyłania się obraz ludzi prostych, ale pracowitych, ograniczonych w wiedzy 
o współczesnym świecie, ale za to przekonanych, że pracowitość i poszanowanie zie-
mi zawsze przynosi pozytywne rezultaty38. Ludzie ci bynajmniej na takim literackim 
opisie nie tracą, co więcej – zyskują, gdyż czytelnik-spektator może poznać bohatera 
mniej wystylizowanego, mniej modelowego, za to bardziej „prawdziwego” i typo-
wego dla świata kaszubskich „pustków” i wybudowań. Tego typu dramaty prowadzą 
już w świat problemów współczesności39.

Właśnie w wielu kwestiach mentalnościowych i obyczajowych zanurzona jest 
twórczość teatralna Stefana Fikusa, przy czym realizuje ją w utworach o profilu sa-
tyrycznym oraz realistycznym40. Pierwsze z ujęć ma na celu przede wszystkim zdy-
stansować się wobec zewnętrznej rzeczywistości polityki, moralności czy stosunków 
międzyludzkich i obnażyć ludzkie przywary i ograniczenia. Satyra używana przez 
Fikusa ma przez swą cechę ludyczności wyśmiać wszelkie indywidualne, społeczne 

36 Szersze omówienie dramatu w książce: J. Drzeżdżon, Współczesna literatura kaszubska 1945– 
–1980. Warszawa 1986, s. 180–184.

37 A. Łajming, Parzyn. Humoreska kaszubska, Gdańsk 2014.
38 Tytułowy Parzyn to rzeczywista wioska na południowych Kaszubach przedstawiona nie tylko  

w omawianym tutaj utworze Anny Łajming, ale także w jej opowiadaniach i wspomnieniach. Patrz 
rozważania: K. Ostrowski, Mały świat Parzyna. [w:] tegoż, Opowieść o trwaniu Kaszub, Gdańsk 1985,  
s. 87–102; E. Puzdrowski, Mały wielki świat Parzyna, „Pomerania” 1994, nr 5, s. 7–11.

39 D. Kalinowski, Dramaturgia Anny Łajming. Tematy i konwencje. [w:] Zapisane i ocalone. Twór-
czość literacka Anny Łajming, red. A. Kuik-Kalinowska, Gdańsk – Słupsk 2016, s. 55–70.

40 Wydania jego utworów: S. Fikus, A śmierć nie przëchôdô. [w:] Domôcô Bina. Dziewiãc dramów do 
jigrë. Wëbiór z nônowszi kaszëbsczi lëteraturë, red. J. Lipski, Wejrowò – Gduńsk 2006, s. 88–138; S. Fikus, 
Strach. Teatralnô sztëka w dwuch aktach. [w:] Antologiô kaszëbsczi dramë. Spòd strzechë na binã, red.  
i wyb. B. Ugowska, Gdańsk 2011, s. 357–485; S. Fikus, Gwiôzdka z Lëzëna. Sztëka teatralnô w krótczim 
wëkònanim. [w:] Antologiô kaszëbsczi dramë. Spòd strzechë na binã, s. 488–518.
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czy etyczne zło. Natomiast dramaty napisane bardziej w aspekcie realistycznym 
prowadzą do wskazania najważniejszych punktów życia społecznego, rodzinnego 
i osobistego z mniej lub bardziej jawną ich jednoznaczną oceną etyczną. Fikus opi-
sując świat w poetyce utworu współczesno-obyczajowego, dąży do obiektywizmu 
i ideowej bezstronności, co jednak nie znaczy, że mu się ten zabieg zawsze udaje.

Za udany przykład dramatu, w którym są obecne obydwie – satyryczne i reali-
styczne – tendencje do opisywania rzeczywistości, może posłużyć Stefana Fikusa 
Strach. W tej dwuaktowej sztuce najpierw w zabawny sposób przedstawia autor kom-
binatorstwo i deprawację wiejskiego środowiska Gminnej Spółdzielni znajdujące-
go się gdzieś na Kaszubach. W drugim z kolei akcie z dużą dozą empatii ukazuje 
kaszubską rodzinę z bezradnością utyskującą na realia życia w czasach socjalizmu 
lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Pierwszy akt sztuki Stefana Fikusa 
to typowa komedia rodem z dziewiętnastowiecznych jeszcze fars teatru ludowego. 
Pojawiają się tutaj postaci o „mówiących” nazwiskach41. Najważniejsze dla auto-
ra było tutaj ukazać wypaczenia socjalizmu jako systemu organizacji państwowej 
i wzorzec postaw obywatelskich. W Strachu i wielu innych dramatach Fikus nie tyle 
zważał na artystyczną formę swych propozycji, co podporządkował swe propozycje 
celom, jakie stawiał sobie teatr ludowy, perswazyjny, a nawet agitacyjny42. Nie jest 
to jakaś specyficzna, głęboko przemyślana strategia, wynikająca z lektur lub kon-
taktów artystycznych, a raczej intuicyjne przekonanie twórcy nieprofesjonalnego, 
sądzącego, iż tworzenie literatury czy sztuk scenicznych musi poprawiać istniejącą 
obok rzeczywistość społeczną i obyczajową43.

Atrakcyjnie od strony żywiołu teatralnego zbudowane zostały społeczno-oby-
czajowe dramaty Jana Piepki. Choróbsko to napisana w połowie lat pięćdziesiątych 
sztuka44, która w krzywym zwierciadle satyry ukazuje rzeczywistość społeczną lat 
pięćdziesiątych, a zwłaszcza realia życia na kaszubskiej wsi przeobrażającej się po-
woli z dawnych stosunków gospodarczych w narzucany zewnętrznie system gospo-
darki planowej. Zbiorowym bohaterem utworu jest rodzina Walkuszów, kaszubskich 
gburów, którzy uprawiają swoją ziemię, a jednocześnie muszą oddawać państwu 
zakontraktowane wcześniej plony. Wszystkie komiczne sytuacje sztuki Piepki wy-
nikają z faktu napięcia pomiędzy przemożną chęcią prowadzenia własnej uprawy 

41 To technika obecna zarówno w „wysokiej” dramaturgii osiemnastowiecznej, jak i w odmianach 
dramatu popularnego. Patrz np.: R. Górski, Dramat ludowy XIX wieku, Warszawa 1969.

42 Pod hasłem teatr agitacyjny można rozumieć tak oddziaływanie na sferę politycznych wyborów 
widzów, jak i bardziej ogólnie - na przemianę ich systemu wartości. Takim właśnie wartościom służył teatr 
ludowy i nieprofesjonalny. Patrz: J. Zięba, Ruch teatralny na wsi 1918–1939, Warszawa 1976, a w szer- 
szej perspektywie R. Rolland, Teatr ludowy, przeł. i oprac. P. Olkusz, Gdańsk 2008.

43  Szerzej o jego dramaturgii: D. Kalinowski, Moralistyka w przeróżnych odcieniach. Dramaturgia 
Stefana Fikusa, „Nasze Pomorze” 2014 [2015], nr 16, s. 169–196.

44 Pierwsze wydanie: J. Piepka, Choróbsko, „Dodatek do Biuletynu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego” 1968, nr 1; w najnowszych wydaniu: J. Piepka, Chòróbskò. [w:] Antologiô kaszëbsczi dramë. 
Spòd strzechë na binã, s. 109–193.
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czy hodowli a wymaganiami, jakie stawia nowa, socjalistyczna władza kaszubskim 
chłopom. Z kolei Rebaczi trzôsk to niewielkiej objętości sztuka teatralna, która wiąże 
się z konfliktem dwóch postaw wobec nadchodzącej nowoczesności: liberalnej oraz 
konserwatywnej45. W warstwie intrygi teatralnej dotyczy losów mieszkańców wio-
ski rybackiej leżącej w okolicy Władysławowa, przeżywających zmiany ustrojowe 
i mentalnościowe pierwszy lat powojennych. W zarysowaniu świata wartości sztuki 
pozytywnym bohaterem starszego pokolenia jest Macej, stary rybak i wędrowiec46. 
Jego ideowym przeciwnikiem jest Kąkol, uosobienie zacofania, defetysta i nierób. 
Wreszcie Domôcy wión to sceniczna opowieść o kaszubskiej rodzinie Dargów, żyjącej 
na północy Kaszub w latach pięćdziesiątych47. Rodzice obserwują dorastanie swoich 
dzieci: siedemnastoletniej Anieli oraz dziewiętnastoletniego Pawła. Zwłaszcza córka 
zaprząta ich uwagę, sądzą bowiem, że zbliża się ona do wieku wyjścia za mąż, a ku 
ich niezadowoleniu, dziewczyna nie szuka sobie męża, lecz wypatruje możliwości 
dalszej nauki w mieście.

Jan Piepka przede wszystkim ceniąc sobie możliwości prezentowania swych 
utworów na forum publicznych spotkań, nie zastanawiał się zbytnio nad technikami 
teatralnymi. Nie wchodził w swych sztukach w problematykę dyskusji ideologicz-
nych, skupiając się bardziej nad klarownym przesłaniem treściowym, które głównie 
miało uzdrowić, pomóc, zabawić lub rozśmieszyć48. Okazywał się w swych kome-
diach autorem mniej lub bardziej świadomie, ale jednak trafnie, stosującym komizm 
w odmianie słownej, sytuacyjnej i postaci49.

Bardzo reprezentatywne dla powojennego nurtu społeczno-obyczajowego dra-
maturgii kaszubskiej są także utwory Jana Rompskiego np. Jô chcę na swiat albo 
Zemia50. Tytuł pierwszej sztuki wskazuje na pragnienie wybicia się na samodzielność 
i samostanowienie każdego z bohaterów sztuki, chęć osiągnięcia osobistego szczę-
ścia i egzystencjalnego spełnienia. Ich zasadniczym problemem jest jednak to, że 
wszyscy żyją pod presją swoich własnych kompleksów i pod ciężarem narzuconych 
im ról społecznych. Druga ze sztuk dotyczy troski, wręcz walki o ziemię ojczystą, 

45 Tekst zawarty w wydaniu: Pro memoria Jan Piepka (1929–2001), zebr. i oprac. J. Borzyszkowski, 
Gdańsk 2013, s. 503–557.

46 Imię wspominanego tutaj bohatera wraz z jego przezwiskiem ma postać Macej Wanoga. Jest on 
mediatorem skłóconych postaw społeczności kaszubskiej, jednocześnie opowiadając się po stronie postępu 
i zmian. Nie bez znaczenia więc Macej Wanoga był pseudonimem artystycznym używanym przez krótki 
czas przez Piepkę.

47 Zapis tekstu w pracy: Pro memoria Jan Piepka (1929–2001), s. 503–560.
48 Dokładniej o tych zagadnieniach: D. Kalinowski, Jasna strona codzienności. Sztuki teatralne Jana 

Piepki, „Acta Cassubiana” 2015, nr XVII, s. 181–198.
49 W odniesieniu do dramaturgii kategorie te omówione zostały w tekstach, m.in.: J. Kleiner,  

Z zagadnień komizmu. [w:] tenże, Studia z zakresu teorii literatury, Warszawa 1956; B. Dziemidok,  
O komizmie, Warszawa 1967; J. Ziomek, Komizm – spójność teorii i teoria spójności. [w:] Powinowactwa 
literatury, Warszawa 1980. 

50 Wydanie tych dramatów w standaryzowanym zapisie: J. Rompski, Dramaty kaszubskie, s. 255–342,  
455–536.
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rozumianą jako prawo do uprawiania własnego zagonu, wedle planu, jaki samemu się 
zapragnęło realizować. Główną przeszkodą jest jednak niesprawiedliwy układ spo-
łeczny, który niszczy indywidualną inicjatywę, popiera zaś zachowania wyrachowane 
i szkodliwe. Zarysowane napięcie dramaturgiczne dotyczy stosunkowo niewielkiego 
grona ludzi, którzy reprezentują w zamierzeniu autorskim różne podejście do świata 
zewnętrznego. W utworze komediowym pierwszy styl bycia bohaterów wyraża się 
niezdecydowaniem, obawami i ciągłymi powrotami do dawnych czasów, drugi rodzaj 
manifestuje się poprzez gry towarzyskie, liberalny stosunek do wydarzeń społecznych 
i konformistyczny sposób życia. W utworze o znaczeniu tragedii jeden typ ludzi jest 
bierny, wyczekujący, poddający się władzy, dugi natomiast to jednostki ambitne, żą-
dające zmian, poświęcające się wspólnym wartościom. I w jednym i w drugim typie 
utworów Rompskiego skonfrontowane ze sobą postacie toczą z początku utajoną, 
a potem coraz bardziej jawną walkę o zawładnięcie umysłami młodego pokolenia 
Kaszubów. Dramaturgia ukazuje tym samym jak bardzo społeczność Kaszubów 
zmienia się w aktywną, dokonującą wyboru, mającą swoją wizję rozwoju wspólnotę 
obywatelską.

Nurt dramaturgii historyczno-tożsamościowej

Dramaturgia historyczno-tożsamościowa jest ilościowo najsłabiej reprezentowana 
w całym korpusie tradycji kaszubskiej, lecz mimo to właśnie tego typu utwory sta-
ją w hierarchii tematów najwyżej, jednocześnie najsilniej stymulując wyobraźnię, 
cele i zapatrywania się na poczucie samoistności kulturowej Kaszubów. W pewnym 
uproszczeniu pisząc, są to dzieła, które przedstawiając historyczne wydarzenia lub 
postacie, rzutują je na aktualność społeczno-polityczną czy obyczajowo-mentalno-
ściową, a nawet programują przyszłość. 

Za jednego z najważniejszych dramaturgów tego nurtu twórczości trzeba uznać 
Jana Karnowskiego, który różnymi środkami artystycznymi zaprojektował kilka zna-
czących obrazów tożsamościowych. W jego ujęciu legenda, podanie, bajka czy baśń 
wyjęta została z ram ludowej opowieści i skierowana ku figurom symbolicznym, mi-
tom, opowieściom historyzującym o wyrafinowanych, literackich formach. W takich 
utworach jak w różny sposób przedstawia się obyczajowość i niektóre z realiów życia 
Kaszub, ale przede wszystkim chodzi w nich o artystyczno-ideowy opis przestrzeni 
kulturowej Pomorza51.

Oto w Òtrôku Swiãtowida napotykamy nadnaturalne istoty, które wyrastają z nad-
morskiego folkloru i panują w magicznym świecie ludzi i natury52. Rocitka, Mora, 

51 W bardziej wyczerpujący sposób pisałem o tym w artykule: D. Kalinowski, Obraz – idea – toż-
samość. O dramaturgii Jana Karnowskiego. [w:] J. Karnowski, Dramaty, oprac. i przyp. M. Cybulski, 
wstęp C. Obracht-Prondzyński, D. Kalinowski, M. Cybulski, Gdańsk 2011, s. 71–139.

52 Tekst w najnowszym wydaniu: J. Karnowski, Dramaty, s. 377–400.
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Morskô Panna i Smętk są postaciami baśniowymi, lecz zarazem dzięki przedsta-
wieniu magicznego myślenia mieszkańców Pomorza (Czeszk, Òwczôrz, Dzecë, 
Kobiétë, Knôpi) stają się realnie w świecie przedstawionym utworu działającymi 
siłami. Szczególną rolę w dramacie Karnowskiego odgrywają Swiãtewid i Grif. 
Pierwszy – przedchrześcijański bóg Słowian nadodrzańskich (właściwie Rugij-
czyków) – troszczy się o swych wyznawców, obdarzając łaską powodzenia, drugi 
– wywodzący się z pomorskiego świata wyobraźni i średniowiecznej heraldyki 
– opiekuje się podległą mu krainą, broniąc ją przed przeciwnościami. Fabuła drama-
tu, choć wywodzi się ze schematycznych struktur ludowych, tworzy sensy głębsze. 
Uderza przede wszystkim figura snu. Z odrętwienia wybijany jest Czeszk, ze snu 
budzony jest Grif, z marazmu beznadziei i upadku ma powstać również Pomorze. 
Zakończenie dramatu ma wydźwięk negatywny, ale raczej nieostateczny. Ocalenie 
co prawda jeszcze nie nadchodzi, lecz mit odrodzenia wciąż żyje i można mieć 
nadzieję, że zostanie kiedyś z powodzeniem zrealizowany. W idei dramatu Kar-
nowskiego w jakiejś przyszłości przebudzą się kolejni Czeszkowie, którzy podejmą 
trud odnowy kaszubszczyzny.

Karnowski napisał także utwory w aurze dramaturgii historycznej. Wspólnym 
mianownikiem są średniowieczne losy księstwa wschodniopomorskiego. Jako arty-
sta nie dążył on jednak do precyzyjnego w ujęciu historycznym ukazania rozbicia 
dzielnicowego Polski czy do wyjaśnienia politycznych zawirowań księstwa, co raczej 
do syntetycznego i opartego na metaforycznym obrazie zarysowania podstawowych 
problemów politycznych tamtego czasu. Zôpis Mestwina to artystyczne widowisko 
mające za zadanie przypomnieć o układzie politycznym księcia pomorskiego i wiel-
kopolskiego łączącym Pomorze Gdańskie z pozostałymi ziemiami Polski (dokładnie 
z dzielnicą wielkopolską będącą niejako jądrem państwa Piastów)53. Jednoznacznie 
pozytywną rolę odgrywa w dramacie Karnowskiego Mestwin (Mściwój) jako władca 
przejmujący po swoim ojcu Świętopełku wizję samodzielnego istnienia politycznego 
Pomorza i Kaszub. To książę, który trafnie przewiduje losy tego terytorium po swojej 
śmierci. Aby uniknąć walk o sukcesję, wyznacza wielkopolskiego księcia Przemysła 
na następcę, podając za zgodą swoich poddanych i rodów pomorskich kierunek poli-
tyki propolskiej, nie zaś prokrzyżackiej czy też sprzyjającej Brandenburgii. Mestwin 
wierzy bowiem w kulturową i militarną jedność słowiańską, która tylko wówczas 
ma szansę na zbudowanie trwałej przeciwwagi dla żywiołu germańskiego, kiedy 
działa razem54. To przekonanie widoczne jest zresztą także po stronie polskiej. Do 

53 Tekst dramatu: J. Karnowski, Dramaty, s. 313–345.
54 W liryku Karnowskiego Spiritus flat, ubi vult (Dëch wieje, dze chce) pojawia się motyw histo-

rycznego znaczenia testamentu Mestwina. Doniosłość tego czynu objawiła się w sytuacji współczesnej 
podmiotowi (lata trzydzieste XX wieku) przede wszystkim zachowaniem tożsamości kaszubskiej. Patrz: 
J. Karnowski, Nowotné spiéwë i wiersze, oprac. L. Roppel, Gdynia 1958, s. 39–40. Karnowski także  
w swej publicystyce zawarł treści podkreślające zasadność jedności Pomorza z Polską: Śmierć Mestwina II 
(25.12.1294), wg S. Kujota Dzieje Prus Królewskich, „Mestwin” 1927, nr 1, s. 5; Scamma ducis Mestwini, 
„Mestwin” 1932, nr 8, s. 3.
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przyjęcia dalekosiężnego stanowiska politycznego Mestwina ideowo dojrzewa Swen-
ca, jeden z przywódców rodowych Pomorzan, odznaczający się męstwem, odwagą, 
ale i zapalczywością i prywatą. Jest on przykładem średniowiecznego Pomorzani-
na, który po części tylko jest chrześcijaninem, gdyż wciąż jeszcze nie wyzbył się 
dawnej przedchrześcijańskiej tradycji duchowej. Karnowski nie ukazuje dalszych 
losów rodu Święców, którzy z perspektywy polskiej historiografii nie są oceniani 
pozytywnie z racji swej zdrady na rzecz margrabiów brandenburskich55. Bardziej jed-
nakże zależało dramaturgowi na zaznaczeniu kwestii tego, iż strona polska w układzie 
z Pomorzanami mogła zbudować wspólną, trwałą przyszłość, jeśli tylko potrafiłaby 
powściągnąć swą ekspansywność. Dramat w szerokim kontekście historycznym opi-
sywał to, że model współistnienia politycznego i ekonomicznego między Pomorzem 
a dzielnicą senioralną Korony Polskiej był możliwy w układzie partnerstwa, nie zaś 
w sytuacji nierówności i wykorzystywania.

Drugi z historycznych dramatów Karnowskiego dotyczy związków rodowych 
między koroną czeską a pomorskim rodem Święców56. W wymiarze faktograficznym 
tłem dla sztuki teatralnej są zabiegi króla czeskiego Wacława II i potem Wacława III 
o panowanie nad Pomorzem. Ponieważ osobiście było im za daleko do bezpośred-
niego sprawowania władzy nad tymi ziemiami, szukali lojalnych wasali i skutecz-
nych zarządców przypadających im dziedzin. Takimi administratorami okazali się 
Święcowie, którzy zręcznie lawirowali między zależnością od Władysława Łokietka 
a czeskimi Przemyślidami. Zajmując się stroną treściową utworu, główną bohaterką 
jest czeska księżniczka Libusza – w źródłach historycznych żona zarządcy Pomorza 
Wschodniego nie jest znana z imienia – wydana za mąż za Piotra Święcę57. Przybywa 
ona na Pomorze, aby z jednej strony świadczyć o nobilitacji rodu jej męża, z dru-
giej zaś, aby ukazać mieszkańcom tych ziem, jak może wyglądać kultura duchowa 
o wysublimowanej postaci rodem z Czech58. Na szczególną uwagę zasługuje w tym 
dramacie Karnowskiego tendencja do kreowania figury Gryfa jako znaku-symbolu 
Pomorza. Zabieg ten widoczny jest już w pierwszym obrazie utworu, w którym służ-
ba zamkowa dekoruje bramę wjazdową i umieszcza na niej godła. Gryf obok Lwa 
to symbole zjednoczenia dwóch rodów i jednocześnie dwóch tradycji, przy czym 
Karnowskiemu zależy tutaj na uświadomieniu czytelnikom-spektatorom faktu, iż 
Kaszubi stanowili już od czasów średniowiecza ważną geopolitycznie część Europy 
oraz że byli jedną z ówczesnych społeczności, które legitymowały się już swym  

55 Jako kontekst dla postaci Swency można w tym miejscu przypomnieć liryk Karnowskiego  
z 1910 roku pod tytułem Zdrada Swiecô w 1309 r., w którym polityczny gest pomorskiego rodu został 
przedstawiony jako największa podłość wobec ojczyzny-Pomorza. Patrz: J. Karnowski, Nowotnè spiéwë 
i wiersze, s. 25–27.

56 Osobne rozważania o tym dramacie: D. Kalinowski, Czeska „księżniczka” na Kaszubach, „Slavia. 
Časopis pro slovanskou filologii” 2015, z. 2, s. 112–122.

57 J. Karnowski, Dramaty, s. 345–376.
58 Przedstawiał tę kwestię Kazimierz Ostrowski w artykule Nieznany utwór dramatyczny Jana 

Karnowskiego, „Zeszyty Chojnickie” 1967, nr 2, s. 62–73.
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godłem59. Oprócz Czechów, z jeszcze innej strony na Pomorze pożądliwie patrzy 
także strona polska, reprezentowana w dramacie przez zaufanych Władysława Ło-
kietka. Tutaj również przywołuje się różnego typu argumenty (związki dynastycz-
ne), aby uzmysłowić wahającym się w politycznych deklaracjach Pomorzanom ich 
bliskość z koroną polską. Karnowski jako dramaturg konstruujący utwór z ideowym 
zaangażowaniem krytykuje zarówno polskie jak i czeskie stronnictwo polityczne. 
Jego bowiem zdaniem obydwa środowiska chcą instrumentalnie – chciałoby się rzec: 
imperialnie – traktować Pomorze jako przestrzeń do osiągnięcia własnych korzyści 
politycznych i ekonomicznych60.

Nieco później po Karnowskim wystąpił ze swoją dramaturgią historyczno-mi-
tologiczną Bernard Sychta, któremu zależało na łączeniu tematyki mitycznej z pa-
triotyczną. Można tutaj wymienić takie tytuły jak Spiącé uejskue61, Przebudzenié62, 
Budzta spiącëch63 oraz Ostatnô gwiôzdka Mestwina64. Napotkamy w nich szereg 
historycznych obrazów, które z jednej strony mają znaczenie dydaktyczne, z drugiej 
jednak kształtują postawę patriotyczną. Dramaty stają się wówczas w pewnym sen-
sie utworami tyrtejskimi, w których oprócz sławienia przeszłości, poleca się czynne 
przeciwstawienie obcym żywiołom etnicznym oraz pielęgnowanie wzniosłych uczuć 
do ponadjednostkowych wartości (ojczyzna, heroizm, szlachetność). W jednej ze scen 
Ostatniej gwiôzdki Mestwina Sychta przedstawia pomorskiego księcia na łożu śmier-
ci, dokonującego obrachunku swego życia. Jego początkowy niepokój o losy Kaszub 
zmienia się w miarę rozwoju sceny (rozmowy z Sybillą, Świętopełkiem, Rycerzem) 
w pewność, iż „Nigdë do zgubë nie przińdą Kaszebë”. Ta scena wyraźnie obrazuje 
u Sychty zręczne połączenie autentyzmu i prostoty ludowości z cechami twórczości 
zaangażowanej ideowo i patriotycznie. W innych dramatach o profilu historyczno-
-mitologicznym zauważyć można wyraźną krytykę żywiołu niemieckiego, w którym 
Sychta widzi wszelkie zło nawiedzające ziemię kaszubską. Pozytywną wizją przy-
szłości u Sychty jest przestrzeń Wielkiego Pomorza na trwałe złączonego z Polską65.

Swego typu krytykiem ujęć Sychty i zradykalizowanym kontynuatorem myśli dra-
maturgicznej Karnowskiego był Jan Rompski. Wiązał on warstwę przedstawieniową 

59 W popularnonaukowej narracji o znaczeniu gryfa w pomorskich kontekstach kulturowych (pie-
częcie miejskie, książęce, heraldyka) pisał Tadeusz Bolduan, Gryf. Godło Pomorza, Gdańsk 1971.

60 Wspomina o tym C. Obracht-Prondzyński, Jan Karnowski (1886-1939). Pisarz, polityk i kaszub-
sko-pomorski działacz regionalny, Gdańsk 1999, s. 288–289.

61 B. Sychta, Spiącé uejskue, Wejherowo 1937.
62 Tegoż, Przebudzenié. Dramat kaszubski, „Arkona” 1946, nr 8, s. 9–10. Całość dramatu jak dotąd 

wciąż w rękopisie.
63 Tegoż, Budzta spiącëch, „Arkona” 1946, nr 12, s. 16.
64 Tegoż, Ostatnô gwiôzdka Mestwina czyli Słonecznicié pomorscié. Dramat w 2 obrazach, Gdańsk 1985.
65 O dramatach historycznych Sychty pisali wspomniani wcześniej: J. Walkusz, Piastun słowa,  

s. 78–97; Z. Mrozek, Kaszubsko-pomorska dramaturgia..., s. 135–136; D. Żebrowska, Realia obyczajowe..., 
s. 297–298. Warto również wspomnieć o charakterystyce dramatów Sychty, jakiej dokonał J. Drzeżdżon, 
O niewydanych dramatach Bernarda Sychty. [w:] Społeczność Zrzeszona 1956–1971, pr. zbior., Gdańsk 
1971, s. 19–20.
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dramatu z ideowością i treściami tożsamościowymi, lecz czynił to w duchu kreowania 
odrębności losów historycznych Kaszub. Myślę w tym miejscu o jego autorstwa 
tragedii historycznej pt. Vzenjik Arkonë66. Aliks – główny bohater dramatu – to swo-
isty refleks postaci Remusa z powieści Aleksandra Majkowskiego. Z kolei w świetle 
Òtrôka Swiãtewida tenże Aliks przypomina Czeszka, baśniową postać stworzoną 
przez Karnowskiego dążącą do przebudzenia identyfikacyjnego Kaszubów. Ideowość 
Aliksa z tragedii Rompskiego polega na tym, że przeżywa on rozterki duchowe, po-
czucie mocy i chwile zwątpienia, wszystko wszakże po to, aby dojrzeć do kaszubskiej 
sprawy narodowej. 

Inną historyczno-ideową sztuką Rompskiego jest opowieść o dziewiętnastowiecz-
nych Słowińcach pt. Jiwer òstatnëch67. W dramacie tym zapoznajemy się z material-
nymi i egzystencjalnymi problemami jednej tylko rodziny Gòjków. Są to biedni ry-
bacy, ciężko pracujący na swym gospodarstwie i z godnością znoszący sytuację ludzi 
na ciągłym dorobku. Osią dramaturgiczną, wokół której spotykają się wątki dramatu, 
jest przyszłe zamążpójście Marty. Wybrankiem jej serca jest Boles – sierota i parobek 
Gòjków, młodzieniec szlachetny, pracowity i prostolinijny, choć biedny i samotny. 

Ten wydawałoby się rodzinny dramat zarysowuje Rompski na szerszym planie 
sytuacji społecznej i kulturowej Słowińców w XIX i XX wieku68. Tytułowy „jiwer” 
(egzystencjalny ból) to przecież wyraz osamotnienia „òstatnëch” Słowian, zalewa-
nych niemieckim żywiołem narodowym. Kaszubi nad Gardnem nie mają wsparcia 
u Polaków, jest ich też zbyt mało, aby mogli stanowić rzeczywistą przeciwwagę dla 
niemieckiej dominacji gospodarczej czy politycznej. Najtrudniejszą wszakże sprawą 
jest to, że wewnątrz ich społeczności wyraźnie odczuwany jest kryzys tożsamo-
ści. Nikt już nie wierzy w magiczną moc góry Rowokół, nikt nie słucha dawnych 
opowieści i podań słowińskiego ludu. Kaszubska przeszłość jest zbędnym ciężarem 
przeszkadzającym w uzyskiwaniu profitów we współczesnych realiach Pomorza. 
Jedynie w najmłodszym pokoleniu znajdują się jeszcze jednostki, które wierzą w du-
chowe odrodzenie, w kaszubski etos „Pomorańców” – owych dawnych mieszkań-
ców tych ziem. Dalszy rozwój wypadków w dramacie zmienia postawy bohaterów. 
Duchową przemianę przechodzi nade wszystko ojciec kaszubskiej rodziny – Gòjka, 
który wcześniej fascynując się kulturą niemiecką, w ostatecznym rozrachunku uznaje 
siebie za jednego z ostatnich Słowińców i twardo podkreśla swoją odrębność wobec 

66 J. Rompski, Vzenjik Arkonë. „Zrzesz Kaszëbskô”, 1938, nr 4–11; 1939, nr 5. W nowym standa-
ryzowanym wydaniu: J. Rompski, Dramaty kaszubskie, s. 173–232.

67 Tekst dramatu w najnowszym wydaniu: J. Rompski, Dramaty kaszubskie, s. 829–888.
68 Dramat Rompskiego pozostaje w silnym związku z tym, co działo się ze Słowińcami po II wojnie 

światowej, kiedy potraktowani zostali przez polską administrację jako obcy żywioł narodowy. Sztukę 
Rompskiego można zatem uznać za artystyczny głos w dyskusjach o Słowińcach w latach czterdziestych 
i pięćdziesiątych XX wieku. Szerzej o problemie piszą m.in.: T. Bolduan, W krainie Słowińców, Warszawa 
1953 (w optyce publicystyki), H. Rybicki, Nazywano ich Słowińcami, Słupsk 1995 [cz. 1], Gdańsk 2003 
[cz. 2] (w optyce historycznej); T. Linkner, O Słowińcach w naszej literaturze (1880–1938). [w:] Wielkie 
Pomorze. Mit i literatura, red. A. Kuik-Kalinowska, Słupsk 2009, s. 91–107 (w optyce literaturoznawczej).
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Niemców. Cóż jednak z jego duchowej przemiany dla społeczności wiejskiej nad 
jeziorem Gardno, skoro pozostaje w swych wyborach samotny? Takie właśnie roz-
terki i nierozwiązywalne problemy są szczególną cechą dramatów Jana Rompskiego, 
które wiele zawdzięczają neoromantycznej atmosferze wydarzeń oraz postaw jego 
bohaterów. Panuje tutaj uwznioślanie, heroizowanie oraz mityzowanie kaszubskich 
składników tożsamości kulturowej.

Jeszcze inny zrzeszyniec Aleksander Labuda także napisał utwór o tematyce hi-
storycznej. Chodzi tutaj o dramat Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò69. Podstawowym 
zadaniem dramatu było ukazanie wizerunku rodziny kaszubskiej, spędzającej swój 
żywot w czasach średniowiecza na terytorium Kaszub, którym rządzi niemal ide-
alny władca – Świętopełk70. Mieszkańcy Kaszub wyróżniają się w utworze Labu-
dy poczuciem świadomości narodowej, co jest od strony historycznej XIII wieku 
niewątpliwie anachronizmem, choć dla wymiaru fikcjonalnego utworu nie stano-
wi wielkiej przeszkody. Poza tym postacie bohaterów nie zostały zbudowane dla 
zachowania prawdopodobieństwa stylu myślenia. Natomiast w takim operowaniu 
wartościami sprawy kaszubskie kojarzone są z rzeczywistością piękna, szlachetności 
i poświęcenia. Nie widać przy tym, że idealistyczna rzeczywistość przyszłościowych 
Kaszub nie ma u Labudy podstaw, a zbudowana została jedynie na marzeniu, wizji 
oraz pragnieniu. Specyficznemu naznaczeniu podlegają w utworze strona polska 
i krzyżacka, opisywane jako kolonizatorzy Pomorza, a zatem jako siły negatywne. 
Zabiegi Labudy mają na celu zarysować Kaszuby jako krainę szczęśliwości, w której 
panuje społeczna równość, zasobność i poczucie odpowiedzialności. Średniowie-
cze i Świętopełk mają w takim układzie przywoływać „złoty wiek” Kaszub, kiedy 
w ciągu panowania dwóch książąt Pomorze Wschodnie zdołało prowadzić względnie 
samodzielną politykę.

Kaszubskojęzyczny dramat szkolny

Najliczniejsze w wydawanej dramaturgii kaszubskiej są utwory, które projektuje się 
do wykorzystania w sytuacji edukacyjnej. Pisane są one niemal metodycznie od 
lat osiemdziesiątych XX wieku, a i wcześniej powstawały w zakresie twórczości 
autorów piszących także dla widzów dorosłych. W ostatnich latach pisze z dużym 
wyczuciem sceny młodego odbiorcy miniatury teatralne Ida Czaja71: Drama ò Bòżim 
Narodzenim lub Gwiżdż. Szpetôczél z óflama, taki też charakter mają dramaty Alek-
sego Peplińskiego72 Wilijô, Gwiôzdczi, Gwiôzdkòwi czas, Sylwestrowi wieczór, Stôri 

69 A. Labuda, Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò. Òbrôzk w trzech aktach, Bolszewo 2012.
70 Wstępny opis wydawnictwa oraz treści dramatu przedstawiałem w recenzji: D. Kalinowski, 

Średniowiecza uroki różne, „Pomerania” 2013, nr 7–8, s. 78–79.
71 Omawiane formy opublikowane są w zbiorku: I. Czajinô, Obrôzczi na binã, Gdańsk 2005.
72 Sięgam tutaj do utworów wydanych w zbiorze: A. Peplińsczi, Bëtowsczé strôszczi, dz. cyt.
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i Nowi Rok oraz Herodë. Do tego zestawienia dodać jeszcze można utwory scenicz-
ne, które napisali: Sabina Drywa73, Eugeniusz Gołąbek74, Brygida Bulczak75, Maria 
Mach76 opublikowane w połowie lat dziewięćdziesiątych w „Pomeranii” w wyniku 
akcji mającej przynieść nowy repertuar dla teatrów młodego widza. Wspomniane 
tutaj dramaty napisane są według dwóch metod. Wedle pierwszej wydarzenia scenicz-
ne opisywane są niejako od wewnątrz, bez zaznaczania przez podmiot dramatyczny 
dystansu czasowego pomiędzy bohaterami a przedstawianym światem. Wedle drugiej 
ukazywany świat dramatu ma w sobie zaznaczony dystans czasowy między „teraz” 
i „tutaj” bohaterów dnia dzisiejszego, a „kiedyś” i „tam” bohaterów przeszłości. 
W tego typu dramatach istotnym czynnikiem jest funkcja perswazyjna, która ogni-
skuje się na wykreowaniu szczęśliwego, pięknego świata kaszubskiej przeszłości, 
będącego probierzem wartości dla czasów dzisiejszych. 

Za przykład umiejętnie kojarzonej tradycji obrzędowej Kaszub z czynnikami edu-
kacyjno-wychowawczymi może posłużyć twórczość sceniczna Idy Czai, która np. 
korzysta z anonimowych bajek (Jak môlinczi spiéwôk kaszëbsczi do nieba sã do-
stôł, Za co bòcón béł ùkôróny). Autorka komponuje także własne utwory o bajkowej 
specyfice gatunkowej. Za przykład może posłużyć obrazek sceniczny Òpòwiescë 
mirochòwsczi pùszczë, w którym pojawia się ciekawe połączenie dydaktycznego 
moralizowania oraz elementów satyry politycznej w kostiumie zwierzęcej bajki nar-
racyjnej. Jest tutaj zarówno humor jak i partie nienachalnej dydaktyki, tak zabawa, jak 
i czynniki wychowawcze. Nad nimi jeszcze zawiesiła autorka składniki pozytywnego 
kreowania kaszubskiej przestrzeni kulturowej.

Jednym z ciekawszych zbiorów kaszubskich utworów scenicznych dla szkoły jest 
w ostatnich latach wydawnictwo W krôjnie Grifa77. Kaszubskie autorki w szczególny 
sposób podchodzą do tradycji: utrzymują ją, urozmaicają i propagują, starając się o to, 
aby nic nie umknęło z dawnych treści. W ich propozycjach scenicznych wyczuwa 
się troskę o wydobycie u dziecięcego i młodzieżowego odbiorcy-aktora ładunku ukie-
runkowanej ku pozytywom uczuciowości, która wspiera ucznia na dalszej drodze 
tożsamościowego rozwoju. Świat teatru bowiem przez umiejętność wywoływania tak 
nastroju radości, sympatii i szacunku, jak atmosfery smutku, niechęci czy dezapro-
baty wspiera tworzenie się osobistego stosunku do świata zewnętrznego. Nachylenie 
się ku młodemu człowiekowi w scenariuszach oznacza takie zaprojektowanie świata 
dramatu, aby aktor-widz mógł znaleźć dla siebie przestrzeń realizacji własnego „ja”, 
czyli możliwość wyrażenia osobistych emocji i myślenia. Poszczególne sceny minia-
tur dramatycznych czy konkretne rozwiązania inscenizacyjne podane są więc przez 
dramatopisarki tego zbioru na tyle „elastycznie”, że przy realizacji scenicznej zawsze 

73 S. Drywa, Kaszëbskô Wilëjô, „Pomerania” 1997, nr 2, s. 24–30.
74 E. Gołąbk, Nawrócenie króla tirana, „Pomerania” 1998, nr 1, s. 28–33. 
75 B. Bulczak, Wigilijné òpòwiôstczi, „Pomerania” 1998, nr 11–12, s. 45–48. 
76 M. Mach, Gwiôzdka dlô dzôtków, „Pomerania” 2000, nr 12, s. 40–41.
77 E. Pryczkowska, T. Wejer, D. Formella, W krôjnie Grifa. Téatrowé scenarniczi, Gdańsk 2012.
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znajdzie się w owych teatralnych składnikach miejsce na indywidualny pomysł lub 
rozwiązanie powstający już po stronie konkretnych wykonawców czy reżysera spek-
taklu. W przywoływanym zbiorze można ułożyć kilka kręgów tematycznych. Pierw-
szy to utwory oparte na kaszubskiej tradycji ludowej (kaszubskie mity, postacie). Dru-
gi krąg to formy dotyczące świąt kościelnych łączonych z kaszubską obrzędowością 
(Boże Narodzenie, Wielkanoc). Trzecią grupę tworzą scenariusze związane z trady-
cyjnymi i uniwersalistycznymi bajkami oraz baśniami. Czwarty zestaw utworów to 
inscenizacje uroczystości okolicznościowych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki 
i Ojca, Dzień Nauczyciela, Dzień Jedności Kaszubów). Ostatni wreszcie z kręgów 
skupia w sobie teksty kabaretowe i satyryczne78.

Kaszubskojęzyczna dramaturgia jest stosunkowo bogato reprezentowana także 
i przez to, że stale dokonuje się w niej adaptacji z dzieł dla literatury kaszubskiej 
klasycznych. Z jednej strony pozwala to przygotować młodego widza do percepcji 
większych, ambitniejszych propozycji tradycji kaszubskiej, z drugiej zaś wydobywa 
z oryginalnych utworów składniki bardziej modelowe, jednowymiarowe i zognisko-
wane na parenetycznych czynnikach dramatu. W zbiorze W krôjnie Grifa tak właśnie 
uczyniono z powiastką Floriana Ceynowy O trzech bracynach, sztuką Natalii Gołęb-
skiej Damroka i Gryf, legendą Józefa Ceynowy Dobro dobãdze, bajką Jerzego Sampa 
Diôbelsczé zelëskò, powieścią Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigodë Remusa79. 
Z kolei w antologii Spòd strzechë na binã przetłumaczono z polskiego dramat Stefa-
na Bieszka Tobie Òjczëzno80, zaś w zbiorze Domôcô bina pojawiły się: tłumaczenie 
z polskiego Lecha Bądkowskiego Sąd niéòstateczny, adaptacja liryki Krystyny Muzy 
Mamòta, opowiadania Jana Drzeżdżona Mónika, powiastki Franciszka Sędzickiego 
Nawrócenié Króla Tirana81. Wszystkie te utwory wzbogacają szkolną recepcję dra-
maturgii kaszubskiej, choć nieco szkoda, że oryginalna postać dramatów nie znajduje 
swoich realizacji na scenie dla widza dorosłego.

* * *

Trzy wyszczególnione tutaj typy dramaturgii oraz twórczość dla młodego odbiorcy 
wyrażają specyfikę treściową kaszubskojęzycznych utworów scenicznych. Nie jest to 
cały wachlarz możliwości dramaturgicznej, jakie są możliwe do realizacji w innych 
językach. Dla tradycji kaszubskiej wciąż nienapisane zostały utwory wolne od ideolo-
gizacji, a bardziej oparte na walorach autotematyzmu lub awangardyzmu. Poza tym 
bardzo rzadko pojawiają się dramaty pełnospektaklowe, wieloaktowe, z popisowymi 

78 Szerzej o specyfice tych utworów pisałem we wstępie do tego przywoływanego tutaj wydaw-
nictwa pt. Teatr dla kaszubskiej szkoły. O scenariuszach Elżbiety Pryczkowskiej, Teresy Wejer i Doroty 
Formeli, s. 7–12.

79 Patrz w zbiorze W krôjnie Grifa, s. 36–43, 44–64, 65–74, 107–116, 155–164.
80 S. Bieszk, Tobie Òjczëzno. [w:] Spòd strzechë na binã, s. 9–108.
81 Patrz w zbiorze: Domôcô bina, s. 25–72, 73–75, 76–87, 188–198.



Referaty polskojęzyczne   247

partiami dla głównych bohaterów, z ciekawymi zabiegami scenograficznymi czy 
muzycznymi. Dominuje za to raczej jednoaktówka sceniczna lub szkic dramatur-
giczny. Wynika to z różnych powodów, jednym z nich jest usługowość dramatu ka-
szubskiego, wykorzystywanego często po pierwsze do odzwierciedlania kwestii ide-
owo-politycznych, po drugie dla celów dokumentacyjno-etnograficznych, po trzecie 
wreszcie do pracy dydaktycznej i do celów szkolnych. W sytuacji XXI wieku utwory 
pisane dla czytelnika dorosłego poza okazjonalnymi dziś przykładami scenicznymi 
(np. tłumaczone z polskiego dramaty Lecha Bądkowskiego82 czy Damroka i Gryf 
Natalii Gołębskiej83) wciąż nie przebijają się wśród propozycji głównych mediów 
tożsamości kaszubskiej.

82 Patrz ich wydania: L. Bądkowski, Zaklęta królewianka / Zaklãtô królewiónka, Sobótka / Sobòtka, 
Złoty sen / Złoti spik, przeł. H. Makurat, Kartuzy 2009 oraz Sąd niéòstateczny. Téater w trzech aktach. Ada-
ptacjô dlô téatrowëch karnów, skaszëbienié: E. Gòłąbk ë Z. M. Jankòwsczi, adaptacjô: Z. M. Jankòwsczi. 
[w:] Domôcô bina. Dzewiãc dramów do jigrë, s. 26-72. Analiza treściowa tych utworów w artykule:  
D. Kalinowski, Między moralitetem a baśnią. Dramaty Lecha Bądkowskiego. [w:] Lech Bądkowski. Lite-
ratura i wartości, red. D. Kalinowski, Bytów – Słupsk – Gdańsk 2009, s. 129–141.

83 Wydany oryginalnie [w:] N. Gołębska, Fantazje kaszubskie, Gdańsk 2003.



Wanda Lew-Kiedrowska

Działania okołoedukacyjne  
w kaszubszczyźnie 

Na początek proponuję przypomnienie podstawowych terminów encyklopedycznych.
Edukacja to wychowanie wiążące się z rozwojem umysłowym i wiedzą człowie-
ka; to proces zdobywania wiedzy w szkole lub poza nią; to pojęcie używane dla 
określenia stanu wiedzy danej osoby, społeczeństwa, narodu. Edukacja to także 
wychowanie (głównie pod względem umysłowym), wykształcenie, nauka; to proces 
kształcenia, czyli ogół czynności i procesów mających na celu przekazywanie wiedzy, 
kształtowanie określonych cech i umiejętności.

W tym kontekście mówi się o dobrej lub złej edukacji, wystarczającej lub niewy-
starczającej. Edukacja miała szczególne znaczenie w starożytności, zwłaszcza w polis 
greckich. W XV wieku dzięki wynalazkowi druku nastąpił rozwój oświaty, od tego 
czasu do edukacji używano książek drukowanych.

W procesie uczenia się można wyróżnić pięć form edukacji:

l edukację formalną (albo szkolną) – która ma miejsce na etapie edukacji szkolnej, 
w trakcie studiów oraz w ramach różnego typu szkoleń. Zazwyczaj jest to proces 
prowadzący do uzyskania dyplomów, certyfikatów czy zaświadczeń, oparty na 
określonej strukturze i organizacji nauki i jej metodologii i metodyki,

l edukację nieoficjalną – która zazwyczaj ma miejsce obok oficjalnego procesu 
nauczania bądź szkolenia, ale przeważnie nie prowadzi do uzyskania w sposób 
sformalizowany certyfikatów i dyplomów. Tego typu uczenie się obecne jest 
w miejscu pracy albo w ramach aktywności organizacji społeczeństwa obywatel-
skiego (np. organizacji pozarządowych, młodzieżowych, związków zawodowych, 
klubów sportowych). Tego typu aktywności edukacyjne mogą kreować także same 
osoby uczące się,

l edukację nieformalną – którą można ogólnie opisać jako trwający przez całe ży-
cie proces kształtowania się postaw, wartości, umiejętności i wiedzy na podstawie 
różnych doświadczeń oraz wpływu edukacyjnego otoczenia (rodziny, znajomych, 
środowiska pracy, zabaw, rynku) oraz oddziaływania mass mediów. Przykładem 
mogą tu być m.in. różnego rodzaju edukacyjne konkursy, projekty, filmy, słucho-
wiska, gry multimedialne i symulacyjne, w które angażuje się konkretna osoba, 
a także edukacja rozrywkowa,
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l samoedukacja – jest formą wzbogacania swojej wiedzy w sytuacji, gdy aktualna 
edukacja nie spełnia oczekiwań danej jednostki lub gdy została już zakończona 
w wyniku edukacji formalnej1.

l edukację akcydentalną (ad hoc) – wynikającą z codziennych sytuacji, które 
wydarzyły się niespodziewanie i nie były zaplanowane, ale były źródłem cennej 
wiedzy lub doświadczenia.

„Mòwa, jãzëk, to je drżéń kaszëbiznë. Zagróżbą je Niewôrto – że przestónie sã 
dmùchac na nen płomiszk, stąd tak wôżny je pòkòleniowi przekaz òd kòlibczi. 
(…) Terôzka pòd faną Ùnii nastôł czas wënadgrôdzający pòliticzi. Kùreszce 
mòże dlô kaszëbiznë i calëchnégò Pòmòrza zrobic wicy dobrégò”.

Stanisław Pestka, „Pomerania”, V 2014 r.

Wszystko, co osiągnęliśmy w naszej kaszubskiej edukacji regionalnej, zawdzię-
czamy naszym poprzednikom, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i jego słowom 
skierowanym do Kaszubów, konkretnym działaczom kaszubskim znanym z imienia 
i nazwiska oraz tym, którzy nam w tym pomagali. 

Tu chciałabym wymienić śp. Romana Tempskiego i do dziś nam życzliwych Woj-
ciecha Książka i Edmunda Wittbrodta. R. Tempski przecierał z ramienia Kuratorium 
ścieżki regionalizacji, natomiast W. Książek i E. Wittbrodt swoimi ministerialnymi 
decyzjami usankcjonowali edukację regionalną.

W działaniach okołoedukacyjnych związanych z kaszubszczyzną, mamy do czy-
nienia z edukacją nieoficjalną i nieformalną. 

Możemy do tych działań zaliczyć przede wszystkim poczynania organizacji po-
zarządowej, jaką jest Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie. Wielką rolę w edukacji 
kaszubskiej na przestrzeni dziesiątek lat odegrała Komisja /Zespół/ Oświaty/Edu-
kacji ZG ZKP. Przewodniczącymi komisji byli m.in.: prof. Edward Breza, red. 
Henryk Galus, prof. Maria Pająkowska, Witold Bobrowski, Renata Mistarz, Judyta 
Śliwińska, pisząca te słowa, epizodycznie – Jerzy Stachurski, a w obecnej kadencji 
(2013–2016) jest nim Zbigniew Byczkowski.

Zespół ds. Oświaty może poszczycić się takimi dokonaniami jak: opracowanie 
i opublikowanie materiałów do regionalizacji nauczania w szkole, jako „Materiały 
do dyskusji na temat regionalizacji nauczania” – Wdzydze 9–10 X 1981 r. pod red. 
prof. E. Brezy; pierwszych programów: Tematyka kaszubsko-pomorska w nauczaniu 
języka polskiego w kl. IV–VIII szkoły podstawowej. Materiały pomocnicze do naucza-
nia języka polskiego – T. Lipski i E. Breza, IKN im. Wł. Spasowskiego w Warszawie, 
Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku, Gdańsk 1987 – we wstępie Autorzy 
zaznaczyli, że „Materiał powstał przy współpracy z Komisją Oświaty Zarządu Głów-
nego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku”.

Również przy współpracy Komisji Oświaty ZG ZKP i Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli w Gdańsku dwie Panie metodyczki – NIE-KASZUBKI! Janina 
Kwiecień i Józefa Siudaczyńska, zorganizowały 11–12 stycznia 1990 roku Sesję 
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popularno-naukową… dotyczącą programu regionalizacji w procesie dydaktyczno-
-wychowawczym szkoły, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedmioty klas I-III 
i muzyki w klasach I–VIII. Wykład „Z historii Kaszubów” wygłosił Tadeusz Bolduan, 
nauczyciele otrzymali „Materiały metodyczne” opracowane na tę okoliczność, zawie-
rające głównie opracowania scenariuszy lekcji, przygotowane przez nauczycieli ze 
szkoły w Stężycy (Grażyny Wesołowskiej, Wandy Kiedrowskiej, Jadwigi Kwidziń-
skiej-Naczk, Jolanty Treder-Michalskiej, Alicji Zielińskiej i Lucyny Szulc-Kerlin) 
oraz Tadeusza Lipskiego z Karsina, Józefa Błaszkowskiego z Lubania i Edmunda 
Kamińskiego z Wejherowa. Spotkanie uświetnił zespół „Tuchlińskie Skrzaty”.

Niezależnie od poczynań KO ZG ZKP pojawiły się materiały – programy Wo-
jewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Słupsku: Wiedza o regionie na lekcjach 
języka polskiego /Pomorze Środkowe/ – Małe formy metodyczne. Zeszyt I, Słupsk 
– 1992 oraz w 1993 r. Program nauczania języka kaszubskiego dla klas I-III szkoły 
podstawowej w opracowaniu Witolda Bobrowskiego ze Szkoły Podstawowej na 
Głodnicy.

Komisja ds. Oświaty zorganizowała 3 lipca 1998 r. pierwszy egzamin 12 osób, 
ubiegających się o certyfikat uprawniający do nauczania j. kaszubskiego w szkole. 
W komisji egzaminacyjnej zasiedli: prof. E. Breza, prof. Jerzy Treder (zastrzegł 
jednorazowość swojej obecności w takim gremium, bo uważał, że tylko studia 
mogą dać takie uprawnienia), dr. Marek Cybulski, z ramienia ZG ZKP – Aleksan-
der Klemp, z KOiW – Roman Tempski, ja, po zdaniu tegoż egzaminu, reprezen-
towałam Komisję ds. Oświaty. Znamienne były słowa proroczych życzeń prof. E. 
Brezy, skierowane do tej pierwszej „12” nauczycieli j. kaszubskiego, by stali się 
„dwunastoma apostołami” kaszubskiej edukacji. Dziś można powiedzieć, że tak się 
stało. Pamiętne certyfikaty otrzymali: Irena Ceynowa, Jaromira Labbuda, Brygida 
Bulczak, Maria Gusman-Krauza, Danuta Pioch, Barbara Miotke, Felicja Synak, 
Elżbieta Ścibor, Bożena Szymańska (Ugowska), Felicja Baska-Borzyszkowska, 
Tadeusz Lipski i pisząca te słowa. 

Niewątpliwym osiągnięciem Zespołu ds. Oświaty było doprowadzenie do usta-
lenia zasad pisowni kaszubskiej. 13 maja 1996 r. w Domu Kaszubskim zebrali się 
piszący po kaszubsku, młodsi i starsi oraz naukowcy i teoretycy j. kaszubskiego. 
Kompromis osiągnięto i podpisany „Protokół uzgodnień co do zasad pisowni ka-
szubskiej” obowiązuje do dziś. Jednak moja radość została przytłumiona doświadcze-
niem prof. E. Brezy, który powiedział, że to tylko czubek góry lodowej, problemy się 
dopiero zaczną. By je rozwiązywać, powstała kolejna komórka działająca okołoedu-
kacyjnie – Rada Języka Kaszubskiego, która wydając kolejne biuletyny pokazuje, 
że j. kaszubski żyje i wymaga stałego dopieszczania. 

Kiedy grupa ludzi, na czele z prof. Józefem Borzyszkowskim i przy wielkim 
wsparciu Kurator Danuty Kledzik, zatroskanych o los języka kaszubskiego i kultury 
kaszubskiej, powołała do życia Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach 
(1991 r.) z nauczanym j. kaszubskim, zaistniała konieczność zalegalizowania tego, 
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co od kilku lat na „tym okręcie flagowym” kaszubszczyzny się działo. Trzeba było 
przedstawić ministerstwu program nauczania. Opracował go Tadeusz Lipski, sfi-
nansowała córka Feliksa Marszałkowskiego Bogumiła (Lutogniewska)-Piechocka. 
Następnie trzeba było usankcjonować maturę z tego przedmiotu. Zespół ds. Oświaty 
wskazał MEN osoby, które po konsultacjach opracowały tzw. „sylabus”. Zdecydo-
wana postawa prof. E. Brezy spowodowała, że zamiast „sylabusa”, mamy „infor-
matory” maturalne, modyfikowane zgodnie z sugestiami nauczycieli i MEN. Zespół 
ds. Oświaty wspierany przez naszych Profesorów był bardzo aktywny i niezbędny 
do realizacji kolejnych ważnych zadań edukacyjnych i okołoedukacyjnych. Należy 
tu podkreślić wspaniałą współpracę z MEN (m.in. z p. Ireną Płoszajską), Centralną 
(Lucyna Grabowska i Paulina Olechowska) i Okręgową (Hanna Łęczycka) Komisją 
Egzaminacyjną, która trwa do dziś.

Pamiętne i wielce owocne były konferencje, warsztaty, wycieczki studyjne oraz 
wspaniała współpraca z Kociewiem i Krajną. Twardy Dół, Tczew, Malbork, Gołuń, 
Osieczna, Ostrołęka, Rytro i pamiętna Fryzja, to tylko niektóre miejsca kojarzące 
się z dobrą robotą, zaangażowaniem członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
i Komisji ds. Oświaty. Każda wycieczka i „warsztaty w drodze”, to nawiązanie do 
tradycji i wzorów Wielkich Kaszubów – poznawania w czasie wędrówek historii 
i kultury wpisanej w krajobraz. Niezbędnym czynnikiem do pokochania jest po-
znanie. Tu warto przytoczyć fragment z książki Alojzego Bùdzysza Zemia Kaszëb-
skô:„Chto twòje wòdë nie widzôł, zemia kaszëbskô, tatczëzna mòjich przodków, 
nie znô Ce”. 

(Cieszę się, że dr Ewa Kożyczkowska z Instytutu Pedagogiki UG podjęła się 
w swojej pracy habilitacyjnej szczegółowego zbadania i opisania działalności Ko-
misji Edukacji ZG ZKP i jej efektów.)

Poznawaniu piękna Kaszub służy „Marsz z flagami” od 6 lat organizowany przez 
SNJK „Remùsowi Drëszë” 2. maja w dzień flagi. Wędrując ścieżkami, polami, lasa-
mi, nad jeziorami, mijając stare chaty, głazy, kapliczki, ale i nowoczesne wsie, spo-
tykając ludzi, bawiąc się w wanożników, pokonują miłośnicy czynnego wypoczynku 
około 9–12 km i poznają piękne zakątki Kaszub, do których tylko pieszo dojść można. 

Z pewnością edukacją nieformalną są wszystkie konkursy okołoedukacyjne, 
związane z językiem, literaturą, kulturą, muzyką, historią czy geografią Kaszub. 

Kontynuowane są stare działania, jak 45-letni „Konkurs Recytatorski Lite-
ratury Kaszubsko-Pomorskiej”, znany dziś jako „Rodnô Mòwa”, odbywający 
się kolejno w Borzestowie, Brodnicy, Kartuzach, by ostatecznie zagościć na stałe 
w Chmielnie. Na tegorocznym finale zaprezentowali się uczestnicy z: Gdyni, Nowej 
Wsi Przywidzkiej, Pręgowa, Kowal, Luzina, Niepoczołowic, Szemuda, Wejherowa, 
Mostów, Rozłazina, Żarnowca, Starzyna, Władysławowa, Pucka, Odrów, Kosobud, 
Czyczków, Chojnic, Kościerzyny, Nowego Klincza, Wiela, Liniewa, Borowego Mły-
na, Brzeźna Szlacheckiego, Miastka, Lęborka, Leśnic, Popowa, Skórowa, Słupska, Potę-
gowa, Kobylnicy, Kartuz, Mirachowa, Żukowa, Stężycy, Miechucina i Borzestowa.  



252   BIU LE TYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO 2016

Byli to najlepsi z najlepszych. Z tego zestawienia wynika, że kaszubszczyzna wraca 
na swe dawne rubieże i obejmuje swym zasięgiem całe Pomorze. 

Do starszych konkursów należą nordowy „Bë nie zabëc mòwë starków”, czy 
Turniej gawędziarzy we Wielu na południu Kaszub. Przeglądy zespołów kolęd-
niczych, teatralnych, tanecznych, śpiewaczych mają wielkie znaczenie dla trwania 
kaszubszczyzny. Niektóre umierają, inne zmieniają swą formułę, rodzą się nowe 
pomysły, mające na celu doskonalenie kaszubszczyzny na wielu płaszczyznach. 
Przeglądy i konkursy pieśni i piosenek kaszubskich, „Pasje” i pastorałki, chóralne 
i indywidualne śpiewy, np. w Miszewie, Wierzchucinie, Szemudzie, Wejherowie, 
Żukowie, Kamienicy Szlacheckiej czy Lipnicy skupiają dzieci, młodzież i doro-
słych, kształcą coraz lepszy język kaszubski, wzbogacają repertuar a najważniejsze, 
że są. 

Swoją 11-letnią tradycję ma „Majówka z Gen. Józefem Wybickim, czyli wy-
prawa po generalskie epolety”. Jest to konkurs wiedzy połączony z rajdem na 
trasie Będomin – Kościerzyna – Sikorzyno. Organizatorem jest O/ZKP Stężyca 
i Nowa Karczma, starostwo Kartuzy i Kościerzyna, Muzeum Hymnu Narodowego 
w Będominie i państwo Maria i Leszek Zakrzewscy, właściciele Dworu Wybickich 
w Sikorzynie. Corocznie bierze w nim udział ok. 150 uczestników z całego Pomorza, 
którzy wykazują się wiedzą na temat epoki, w której żył i działał nasz rodak Józef 
Wybicki. Ciekawą oprawę sprawdzania wiedzy w tym konkursie, a także zabawy, 
przygotowuje młodzież I LO w Kościerzynie im. J. Wybickiego. Nazywam to „te-
atrem w plenerze”, bo zadania są tak skonstruowane, że wykonując je, uczestniczy 
się w czasie i przestrzeni XVIII- i XIX-wiecznych realiów. 

Trwające od kilku lat konkursy – Wiedzy o Kaszubach w Luzinie i znajomości 
życiorysów wybitnych Kaszubów w Kościerzynie cieszą się wielkim powodzeniem 
wśród gimnazjalistów.

Popularyzacji literatury kaszubskiej podjęła się Biblioteka w Bolszewie, która 
jest organizatorem konkursu „Bëlnégò czëtaniô”, swoim zasięgiem obejmuje on już 
cały region.

Wypełniona co roku po brzegi kolegiata w Wejherowie, gdzie słuchać można 
Danuty Stenki i muzyków interpretujących Verba Sacra po kaszubsku, świadczy 
o tym, że artystyczna uczta kaszubska jest potrzebna i oczekiwana. Uczestniczą 
w tym wydarzeniu nie tylko dorośli, ale młodzież i dzieci.

Gdzieś zniknął chojnicki „Tur”, zmienił regułę festiwal folkowy w Brusach, ale 
pojawiają się nowe. 

W tym roku O/ZKP i Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 
w Baninie im. ks. prałata Józefa Bigusa zorganizowali I Powiatowy Konkurs Dziecię-
cych Zespołów Wokalno-Tanecznych „Òd se cos dac”. O konieczności sprawdzenia 
się w konfrontacji z innymi, świadczy fakt, że wzięło w nim udział 7 zespołów. Zdo-
byty przez organizatorów „grant” pozwolił na uhonorowanie najlepszych zespołów 
nagrodami finansowymi. 



Referaty polskojęzyczne   253

Swoją 15-letnią historię ma już „Kaszubskie Dyktando –Królewiónka w Pała-
cu”. Jest to wanożąca impreza, która odbyła się 2 razy w Gdańsku oraz w Wejhero-
wie, Pucku, Kartuzach, Kościerzynie, Żukowie, Sopocie, Bytowie, Sierakowicach, 
Szymbarku, Luzinie, Strzepczu, Gdyni a tegoroczne odbędzie się w Kosakowie. 
Oprócz sprawdzenia umiejętności ortografii, uczestnicy mają okazję poznania kolej-
nych miejsc, szkół, ludzi. Na IX dyktandzie w Bytowie Pana Tadeusza po kaszubsku 
czytali Danuta Stenka i Maciej Miecznikowski. Z dwóch kategorii, rozrosło się dyk-
tando do sześciu, a najwięcej emocji budzi co 5 rywalizacja lat o tytuł Arcymistrza 
Kaszubskiej Pisowni. Mamy dwóch arcymistrzów: p. Iwonę Makurat z Kościerzyny 
i Eugeniusza Pryczkowskiego z Banina. Rywalizacja o tytuł następnego arcymistrza 
odbędzie w r. 2017 w Szemudzie, a w roku bieżącym wejdą do rywalizacji uczniowie 
klas I–III. Głównym organizatorem jest każdorazowo inny Oddział ZKP, wybrana 
szkoła oraz O/ZKP Stężyca (jako pomysłodawca), samorząd terytorialny, ZG ZKP, 
UG – przygotowujący teksty, SNJK „Remùsowi Drëszë” i Zespół ds. Oświaty odpo-
wiedzialni są za skład i pracę jury.

Studenci z Klubu „Pomorania” mają też swoje zadania okołoedukacyjne skie-
rowane do licealistów związane z „Remùsową Karą” czy Konkursem Wiedzy 
o Pomorzu. „Remusowa Kara” przemieszcza się po Kaszubach, a KWoP osiadł 
w ostatnich latach w Urzędzie Marszałkowskim. 

Redakcja „Pomeranii” organizuje coroczne warsztaty dla piszących po kaszub-
sku. Jest to również forma wędrująca po Kaszubach, a tym samym uaktywniająca 
poszczególne środowiska i dająca możliwość poznania rożnych zakątków Kaszub 
oraz ludzi tam mieszkających.

O „Ludowych Talentach” na stronie intrnetowej wydawnictwa „Czec” możemy 
przeczytać: „25 lat Ludowych Talentów. Kalendarium” – niewielka publikacja wy-
dana z okazji 25-lecia konkursu, organizowanego przez ZKP Gdańsk. Przez wiele lat 
konkurs przyczynił się do propagowania na Kaszubach twórczości ludowej. Publi-
kacja ukazała się w 1996 roku, konkurs „Ludowe Talenty” trwa do dziś, ale zmienił 
zasady, bo w 2015 r. odbyła się 8. edycja „Ludowych Talentów” w Bytonii. 

Prężnie rozwija się ruch hafciarski w wielu ośrodkach na Kaszubach, m.in. w Lini, 
Żukowie. Organizowane są wystawy i konkursy, działa też prężnie firma hafciarska 
pani Gabrieli Recy „Gabi” w Tuchomiu. A pani Andżelika Szulfer i jej firma „Farwa” 
z siedzibą w Kościerzynie produkuje przeróżne przedmioty, pamiątki z elementami 
haftu kaszubskiego. Obie panie organizują liczne warsztaty i pokazy produkcji coraz 
popularniejszych gadżetów kaszubskich.

Wszystkie muzea na Kaszubach wykazują się działaniami okołoedukacyjnymi: 
spotkania, warsztaty, konkursy związane z życiem na Kaszubach, kulturą, tradycjami, 
literaturą. 

Nie sposób przecenić działań okołoedukacyjnych mediów. Były i są bardzo waż-
ne. Dziś z rozrzewnieniem wspominamy „Rodną Zemiã”, oglądamy – za rzadko 
„Tedë jo!”, zaglądamy czasami do intrenetowej „TTM”, słuchamy nocą „Na bôtach 
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i w bòrach”, cały dzień „Radia Kaszëbë”, czytamy „Pomeranię” i dodatki w „Dzien-
niku Bałtyckim”. Nie sposób przecenić roli Internetu w dostępie do różnorodnego 
słowa kaszubskiego: mówionego, pisanego, śpiewanego, do obrazów filmowych, 
dokumentalnych i współczesnych. 

Od sześciu lat Eugeniusz Pryczkowski i Oddział ZKP w Baninie są organizato-
rami „Festiwalu Kaszubskich Filmów”. Od pierwszej edycji cieszy się on zacie-
kawieniem i popularnością. Ma interesującą formułę – oprócz filmów jest jeszcze 
spotkanie z ludźmi, którzy są związani z przedstawianymi obrazami. Jest też okazją 
do przyjacielskich rozmów, degustacji potraw i słuchania kapel kaszubskich.

Coraz częściej w szkołach, gdzie uczy się języka kaszubskiego, organizowane są 
tzw. dni, tygodnie kaszubskie, dni patrona, połączone z konkursami plastycznymi 
lub wiedzy, występami zespołów i spotkaniami z działaczami kaszubskimi. 

Są samorządy terytorialne, które doceniają kaszubskie sukcesy uczniów i nauczy-
cieli, organizując specjalne spotkania, wręczając podziękowania, dyplomy i nagrody. 
Zdaje się przodować w takiej formie działań okołoedukacyjnych gmina Sierakowice, 
o czym przeczytać można w „Wiadomościach Sierakowickich”.

Do działań okołoedukacyjnych można zaliczyć jeszcze wiele przedsięwzięć, ale 
w większości są one adresowane do osób starszych. Należą do nich wszystkie wyróż-
nienia i nagrody przyznawane przez różne gremia, Zjazdy Kaszubów, Dni Jedności 
Kaszubów i Kongresy. Czekają one jeszcze na fachowe opisanie. 

Ciągle narzekamy na to, że różne konkursy, imprezy, spotkania, konferencje re-
gionalne odbywają się w tym samym czasie, lecz świadczy to, że działań okołoedu-
kacyjnych jest dużo i cieszą się powodzeniem. Jest w czym wybierać, co poznawać 
i w czym się kształcić. 

O każdym wymienionym przedsięwzięciu okołoedukacyjnym można napisać ob-
szerne, szczegółowe opracowania. Zapewne są i takie, o których nie wspomniałam. 
Wszystkie wymagają opracowania i zapisania. 



Krystyna Lewna 

Jana Drzeżdżona  
poglądy na temat  

etniczności Kaszubów

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku spowodowało dynamiczny 
rozwój gospodarczy kraju, a wygenerowana przez Parlament Unijny polityka szcze-
gólnie wspiera mniejszościom etnicznym, co można zauważyć w prężnym rozwoju 
gospodarczym na Kaszubach i nie tylko. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, a także 
samorządy lokalne czy inne stowarzyszenia i organizacje regionalne szybko nauczy-
ły się pozyskiwać fundusze europejskie, pomagające w realizowaniu wielu zadań, 
a zwłaszcza w promowaniu regionalizmu. Ten dynamiczny rozwój spowodował, 
że Kaszubi od „skansenizacji” przeżywają obecnie renesans swojej kulturowości 
i obyczajowości1. Mimo tego istnieje zagrożenie archaizacją kaszubszczyzny, co 
potwierdza poniższa wypowiedź:

Sytuacja na Kaszubach nie jest prosta: coraz mniej osób mówi po kaszub-
sku i za Kaszubów się uważa. Język kaszubski może być używany w życiu 
publicznym, jednocześnie jednak coraz rzadziej spotykany jest w sytuacjach 
prywatnych. Kaszubi są coraz bardziej świadomi wartości swojej kultury, lecz 
ona coraz silniej się folkloryzuje i traci swoją żywotność. Działacze kaszubscy 
wkładają wiele wysiłku w zmianę jej wizerunku i w modernizację, jednak 
wielu Kaszubów boi się utraty jej specyficznego charakteru i autentyczności. 
Paradoksalnie, kultura kaszubska, znajdując się w dobrej sytuacji, ochraniana 
i rozwijana, nigdy nie była tak zagrożona2.

Zrozumienia tej hybrydowości należy szukać w korzeniach samych Kaszu-
bów, o których Cezary Obracht-Prondzyński pisze, że są „społecznością długiego 
trwania”3, to znaczy taką, która nierozerwalnie związana jest ze swoją przeszłością 

1 K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, Społeczność kaszubska w procesie przemian. Kultura, tożsa-
mość, język, [Zespoły senackie, zeszyt 12/2012], Warszawa 2012, s. 8.

2 N. Dołowy, Kaszubi z Pomorza, Gdynia 2010, s. 9.
3 K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, Społeczność kaszubska w procesie przemian, dz. cyt., s. 9.



256   BIU LE TYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO 2016

historyczno-kulturowo-obyczajową4. Zasymilowanie człowieka z postępem szczegól-
nie widać pod koniec XX wieku i na początku obecnego stulecia, kształtując „nowy 
obraz świata i polityczny, i kulturowy, i gospodarczy”5. Ta „integracja” zmusiła ba-
daczy regionalistów, językoznawców, historyków, etnologów, socjologów, geogra-
fów… do zwrócenia uwagi na dewaluację dziedzictwa dawnej obyczajowości. Mam 
tutaj na uwadze zarówno zanikanie języka kaszubskiego, obrzędowości, religijności, 
zmieniającej się mentalności Kaszubów, którzy czasami stają się popularyzatora-
mi wysublimowanej, „jarmarcznej” wręcz kaszubszczyzny. Jan Perszon nazywa to 
zjawisko „pęknięciami” następującymi między pokoleniami wskutek „postępującej 
globalizacji”6, co jest zbieżne z opinią C. Obrachta-Prondzyńskiego, który również 
zaleca czujność i krytyczność wobec masowego rozwoju „kruszącego fundamenty”7.

Stąd tak liczne pytania o przyszłość kulturową Kaszubów8, na które nie ma jed-
noznacznych odpowiedzi:

Nie ma, bo nie może być tu prostych odpowiedzi, jednoznacznych diagnoz, 
ani też oczywistych rozwiązań. W świecie paradoksów możliwa jest i taka 
sytuacja, w której znakomitemu rozwojowi instytucjonalnemu kultury kaszub-
skiej będzie towarzyszył zanik jej niektórych elementów, np. języka. Może się 
też tak zdarzyć, że ten rozwój zorganizowanych, systematycznych i celowych 
działań społeczności kaszubskiej, wspieranych środkami publicznymi i unij-
nymi przy zagwarantowaniu odpowiednich regulacji prawnych, przyczyni się 
do rozkwitu kultury kaszubskiej. Warunki korzystne ku temu są. Czy tak się 
stanie, zależy tylko od samych Kaszubów9. 

Pozostają jedynie sugestie na temat walorów małych grup etnicznych, objawiają- 
cych się jako potrzeba znalezienia „swojego miejsca na ziemi”, dającego poczucie 

4 Jako rozszerzenie tej myśliC. Obracht-Prondzyński pisze: „Na początku XX wieku Kaszubi żyli  
w państwie prusko-niemieckim, represyjnie nastawionym do tej społeczności, jak i do wszystkich Polaków. 
Następnie w okresie międzywojennym zostali podzieleni na trzy części – największa żyła w granicach Dru-
giej Rzeczpospolitej, druga na terenie Wolnego Miasta Gdańska (w samym mieście i wioskach w powiecie 
Gdańsk-Wyżyny), trzecia wreszcie pozostała w granicach Niemiec (powiaty bytowski, lęborski, słupski – tzw. 
Słowińcy, niewielkie grupki w powiatach człuchowskim i miasteckim). Najtrudniejszym okresem w dziejach 
dla Kaszubów była druga wojna światowa. Elita tej społeczności prawie w całości została wymordowana. Od 
marca 1942 roku obowiązywał na Pomorzu przymusowy wpis na Niemiecką Listę Narodowościową (DVL). 
W ślad za tym tysiące 10 kaszubskich synów musiało służyć w armii niemieckiej. Kaszubi umierali w KZ 
Stutthof i w wielu innych miejscach kaźni na Pomorzu i poza nim. Zbudowali jednak własną konspirację  
i oczekiwali wyzwolenia. Ale wyzwolenie i nowe porządki w państwie komunistycznym okazały się czę-
stokroć dla nich bardzo trudne. W okresie PRL władze kierowały się w stosunku do Kaszubów mieszanką 
nieufności i próbą wciągania ich przedstawicieli w struktury władzy”. Tamże,

5 J. Drzeżdżon, O etniczności, [w:] R. Mistarz, Twarze Drzeżdżona, Gdańsk 2007, s. 38.
6 J. Perszon, Kaszubi, tożsamość, rodzina, Gdańsk 2015, s.10.
7  K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, Społeczność kaszubska w procesie przemian…, dz. cyt., s. 11.
8 C. Obracht-Prondzyński, W kręgu problematyki kaszubsko-pomorskiej. Studia i szkice, Gdańsk – 

– Wejherowo 2003, s. 159.
9 K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, Społeczność kaszubska w procesie przemian…, dz. cyt., s. 15.
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przynależności i tożsamości ze wspólnotą, chroniącą przed „agresją, niechęcią do  
obcych”. Tak musi być, ponieważ „uprzedzenia rodzą się tam, gdzie jest pustka  
duchowa, gdzie ludzie nie są związani ze swoją tradycją, gdzie ludzie boją się 
– mają kompleksy. Patriotyzm strachu jest siłą napędową wszelkich nacjonalizmów 
i ksenofobii”10. 

Potwierdza to również Jan Drzeżdżon, pisarz, naukowiec, animator, do którego stale 
będę się w niniejszym tekście odwoływać: „Obawa przed inną organizacją <światową> 
lub przed chaosem prowadzi do wrogości, konfliktu i w rezultacie do zniszczenia. Po-
nieważ grupy etniczne nie posiadają ani armat, ani innej broni stworzonej przez naszą 
cywilizację są skazane w razie konfliktu na zagładę lub przejście pod obce wpływy, 
równie niebezpieczne, czego najlepszym przykładem jest Jugosławia”11.

Własna kultura, zatem staje się ochroną przed samym sobą, ale, jak podkreśla Jan 
Drzeżdżon, również jest casusem do obrony własnego „ja”12, co zapobiega tworze-
niu barier na inne narodowości czy nacje. Już w innej sytuacji kulturowej, wiele lat 
po Drzeżdżonie, odmienne zdanie wypowiedział Stefan Chwin, który w wywiadzie 
dla „Przeglądu Politycznego” sceptycznie odniósł się do „mniejszości etnicznych” 
twierdząc, że tkwi w nich destrukcyjna siła, hamująca rozwój człowieka, oferująca 
jedynie miraż przedawnionych wartości, symboli i prawd. W dodatku stanowi rów-
nież zagrożenie, gdyż stwarza sytuacje konfliktowe na tle religijnym, kulturowym 
i obyczajowym, nie tylko w obrębie swych granic. Przykładem na to, według autora 
Esther, była sytuacja w Jugosławii13. 

Edukacja kaszubska

Na początku XX, po przystąpieniu w 1991 roku ZKP do Federacyjnej Unii Euro-
pejskiej Grup Etnicznych (FUEV), pojawiły się głosy kwestionujące m.in. istnienie 
języka kaszubskiego czy odrębności kulturowej Kaszubów14. W tej kwestii stanowczo 
wypowiadał się Brunon Synak twierdząc, że tożsamość kaszubska i polska są ze sobą 
ściśle powiązane, a dowodził tego na podstawie badań empirycznych:

10 C. Obracht-Prondzyński, W kręgu problematyki kaszubsko-pomorskiej…, dz. cyt., s. 159.
11 J. Drzeżdżon, O etniczności, dz. cyt., s. 38.
12 Tamże.
13 J. Zalesiński, Kto dzisiaj jeszcze rozmawia o Gdańsku, rozmowa J. Zalesińskiego ze S. Chwinem, 

„Przegląd Polityczny” 2007, nr 83, s. 67–68. Warto również przytoczyć fragment tej wypowiedzi: „Tamta 
wojna, tamte małe bałkańskie ojczyzny, które z nożami skoczyły sobie do gardła, wszystko to rzutowało 
na mój sposób myślenia o małych ojczyznach u nas. Nigdy nie byłem żadnym fanem mitologii małych 
ojczyzn, jak mi się to przypisuje u nas”.

14 Patrz dyskusja redakcyjna z udziałem: redaktora Tadeusza Bolduana, wiceprezesa ZK-P i staro-
sty puckiego Artura Jabłońskiego, redaktora Jana Chrzana, prezesa oddziału toruńskiego ZK-P Tomasza 
von Piechowskiego, prezesa ZK-P prof. Brunona Synaka oraz reprezentujących „Pomeranię” Krystyny 
Puzdrowskiej i Stanisława Jankego, Czy to już rewolucja kaszubska? „Pomerania” 2002, nr 10–11 [także 
w wydaniu: 50 lat z Pomeranią, Gdańsk 2013, s. 342].
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Silna identyfikacja kaszubska nie przeszkadza w jednoznacznym określe-
niu i podkreślaniu polskiej przynależności. <Kaszubskość> i <polskość> są 
tożsamościami, które zachodzą na różnych poziomach identyfikacyjnych 
(regionalnym i narodowym), ale w obrębie tych samych wartości kulturo-
wych. (…) Tożsamość kaszubska i tożsamość polska nie są tożsamościami 
substytutywnymi, zatem umacnianie jednej może się odbywać bez osłabiania 
i wyzbywania się drugiej15.

Jan Drzeżdżon również był przekonany o tej zależność, co stale podkreślał w swo-
ich esejach: O etniczności16, O edukacji dziecka na ziemi kaszubskiej17. Autor Twarzy 
Smętka nie dzielił nigdy Kaszubów na Kaszubów-Polaków i Kaszubów jako odręb-
nych Kaszubów. Uważał, że Kaszubi są Polakami, którzy powinni reprezentować 
potrzeby lokalnej społeczności nie tylko na arenie narodowej, ale również międzyna-
rodowej18. Należy tu jednak pamiętać, że Drzeżdżon „w swym fenomenologicznym 
i hermeneutycznym myśleniu był w innym miejscu”19. Wiele spraw rozpatrywał pod 
kątem literaturoznawczym i kulturoznawczym, o czym chociażby świadczy odniesie-
nie regionalizmu do postawy Franza Kafki, jako przykładu zasymilowanego Żyda, 
który „wybrał język niemiecki na narzędzie do wydobycia na jaw swego zagrożonego 
świata” w bardziej lub mniej świadomy sposób, podyktowany etnicznością20.

Podążając tym tropem widać, że regionalizm i edukacja są pojęciami, w mnie-
maniu Jana Drzeżdżona, wzajemnie połączonymi. Dlatego obie te zasady należy 
rozpatrywać łącznie, gdyż propagowanie kultury kaszubskiej w szkole „zakończy 
dramat dziecka”. Jest to pierwszy istotny czynnik w „zachowaniu swojej tożsamo-
ści i zbudowaniu jej autentyczności”21. Dalej autor Na niwach postuluje, aby: „Nie 
burzyć delikatnej materii, z którą przychodzi dziecko do pierwszej klasy. Zachować 
jego zaufanie, ciszę domową, barwę głosu matki, pierwsze doznania, gdy styka się 
z rodzeństwem, z naturą, ze słońcem”22. Kazimierz Kossak-Główczewski nazywa 
to „powrotem do domu, do źródeł życia każdego człowieka”23 po to, aby posze-
rzyć wiedzę na temat tego, co „najbardziej swojskie i bliskie”24. Takie podejście do  

15 B. Synak, Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Gdańsk 1998, s. 72–73.
16 J. Drzeżdżon, O etniczności, [w:] Jana Drzeżdżona nie dokończony tryptyk społeczny a edukacja 

regionalna, red. K. Kossak-Główczewski, Gdańsk 1995, s. 41–44.
17 Tamże, s. 35–50.
18 J. Drzeżdżon,  O etniczności…, dz. cyt., s. 40.
19 K. Kossak-Główczewski, Jana Drzeżdżona etniczność; człowiek i jego współczesność, [w:] R. Mis- 

tarz, Twarze Drzeżdżona, s. 80.
20 J. Drzeżdżon,  O etniczności…, dz. cyt., s. 39.
21 J. Drzeżdżon, O edukacji dziecka…, dz. cyt., s. 33.
22 Tamże.
23 Edukacji nie można zostawiać w szkole, Z dr Adelą Kożyczkowską z Instytutu Pedagogiki UG  

o edukacji regionalnej i wstydzie etnicznym Kaszubów rozmawia Marek Adamkowicz, „Pomerania” 2012, 
nr 2, s.10.

24 Tamże.
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regionalizmu „otwiera przed człowiekiem możliwości rozpoznawania tego, kim jest 
i skąd pochodzi”25. Kolejnym asumptem rozważanym przez Adelę Kożyczkowską 
jest „wartość” mowy kaszubskiej, traktowanej jako „synonim” mowy polskiej, będą-
cej przez wiele lat wyznacznikiem „chłopskości, „wsiowości”, prostoty. Na „wstyd” 
Kaszubów złożyło się również to, „że socjalizowanie dziecka w mowie kaszubskiej 
jest przyczyną upośledzenia umysłowego”26. O takim podejściu pisał również Jan 
Drzeżdżon we wspomnianym artykule O edukacji dziecka na ziemi kaszubskiej cy-
tując słowa Stanisława Sikorskiego, na temat umieszczania wyobcowanego dziecka 
kaszubskiego w Szkołach Specjalnych27:

Błąd Sikorskiego jak i wspomnianych przez Skotnicką polonistów polega na 
tym, że uważają, iż kaszubszczyznę należy skutecznie wyrugować. Nie winił-
bym ich za to, Sikorski wykazał w swoim wystąpieniu dużo dobrej woli, ale 
nie dotarł do rzeczy, a więc do samych wartości kaszubszczyzny28.

Konstrukcja myślowa zawarta w powyższej wypowiedzi zmusiła autora do konklu-
zji, a także merytorycznych wskazówek tyczących się dalszego kształcenia kaszubskie-
go dziecka. Po pierwsze Drzeżdżon zabiegał o odpowiedni dobór kadry nauczycielskiej, 
sugerując, że osoba ucząca powinna znać mentalność i język ludzi, z którymi się spo-
tyka w szkole, po drugie „zetknięcie się dziecka z mądrym nauczycielem byłoby może 
ideałem”29. Zaleca również „wprowadzenie nauczycieli do pracy w środowisku kaszub-
skim”30 poprzez odpowiednie ich wyedukowanie. Proponuje zajęcia z regionalizmu 
na uczelniach wyższych, co również sugeruje Jerzy Treder: „Jak nôszerzi edukòwac 
w szkòłach. Jeżlë bãdze to robioné w taczim stãpniu jak dzys, to ni ma retënkù dlô 
kaszëbiznë.(…) W radzëznie mùszą bëc przédno ùczałi, w pierszim dzélu lingwiscë, 
ale mùszi téż bëc szerszé karno – ti, co sã zajimają edukacją, kùlturą”31.

W swoich poglądach edukacyjno-regionalnych Jan Drzeżdżon „wyprzedzał nasz 
czas”32, twierdząc, że: „W ciągu ostatnich trzydziestu lat znacznie wytępiono język ka-
szubski w rodzinie. (…), przez co kultura kaszubska ginie w zastraszającym tempie”33. 
Potwierdzeniem na to staje się chociażby, napisana w 2007 roku przez C. Obrachta-
-Prondzyńskiego, następująca teza na temat kondycji języka kaszubskiego:

25 Tamże. 
26 Tamże, s. 12.
27 J. Drzeżdżon, O edukacji dziecka, dz. cyt., s. 31.
28 Tamże.
29 Tamże, s. 33.
30 Tamże, s. 32.
31 Tłumaczenie własne: „Jak najszerzej edukować w szkołach. Jeżeli będzie to robione w takim 

stopniu jak obecnie, to nie będzie ratunku dla języka kaszubskiego. Dlatego też należy ludzi edukować, 
zarówno lingwistów, jak i zajmujących się kaszubszczyzną; edukacją czy kulturą”, Tegoż, Żëcé chùtkò 
nëkô, „Pomerania” 2012, nr 7–8, s. 15.

32 K. Kossak-Główczewski, Jana Drzeżdżona etniczność…, dz. cyt., s. 85.
33 J. Drzeżdżon, O etniczności…, dz. cyt., s. 29.
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Oto słabnie proces naturalnego przekazywania znajomości języka w rodzinach 
– ich funkcja enkulturacyjna wyraźnie traci na znaczeniu. Poznawanie języka 
odbywa się coraz częściej w kręgach znajomych („kolegów z podwórka”) oraz 
w przestrzeni publicznej, w tym szczególnie w szkołach. Problem polega na 
tym, czy zdąży się na tyle upowszechnić skuteczna nauka języka kaszubskie-
go w szkołach, 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. Jeśli nie, kaszubsz-
czyzna będzie w ciągu jednego, dwóch pokoleń zamierać poza enklawami 
środowiskowymi (w niewielkich społecznościach wiejskich lub w gronie pa-
sjonatów i działaczy motywowanych ideologicznie)34.

 Jan Drzeżdżon stał się „krytycznym pedagogiem nowatorem”35, który dostrzegał 
w edukacji regionalnej granice świata, budowane przez człowieka niezachwianego 
ani też nieobarczonego żadnymi kompleksami36. Prymarnym czynnikiem w jego 
postrzeganiu kaszubskości staje się zlikwidowanie obojętnego stosunku do kaszub-
skiego dziedzictwa, nazwanego przez B. Synaka „eskapizmem etnicznym”37. Ta 
„szczątkowość tożsamościowa”, przypominająca „jałową ziemię” stanowi pokłosie 
silnego kaszubskiego kompleksu, pokrywającego się zwykle z kompleksem wiej-
skości. Brakiem identyfikacji ze środowiskiem kaszubskim, z kaszubską kulturą38.

Jan Drzeżdżon i język kaszubski 

Aby dowiedzieć się na ile autor Twarzy Boga był autentyczny w tym, co robił i mówił 
na temat kaszubszczyzny, należy przeanalizować jego konotacje twórcze związa-
ne z regionalizmem. Wiadomo, że brał czynny udział w spotkania ludzi piszących 

34 C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi dzisiaj. Kultura – język – tożsamość, Gdańsk 2007, s. 19–20.
35 Tamże.
36 Sam bowiem zmagał się z kompleksami z dzieciństwa, o czym szerzej pisał D. Kalinowski, 

Drzeżdżon autobiografista, [w:] Światy możliwe Jana Drzeżdzona, red. D. Kalinowski / Pamięci Jana 
Drzeżdżona, red. J. Borchman, B. Wiszowaty, Bolszewo 2013, s. 28. Warto również tutaj zacytować 
następujące wyznanie J. Drzeżdzona, które potwierdza jego izolację kulturową i napiętnowanie: „Nie 
chcę tutaj potwierdzać tez, które na mój temat pisała Alicja Grajewska (Krzysztof Narutowicz) w swojej 
książce Konstelacje. Autorka wpisując się w styl przyjęty przez środowisko warszawskie usiłuje wykazać 
moje nieokrzesanie, w czym pomaga jej powierzchowna obserwacja, że mieszkam poza Warszawą, i chęć 
tamtego środowiska, aby od czasu do czasu znaleźć kogoś egzotycznego. Moje tu wyznania nie mają  
z tym nic wspólnego, jako że moje odkrycia dotyczyły samej istoty rzeczy, a więc śpiewu jako takiego, 
a nie faktu, że mam do czynienia z panami występującymi w Operze Bałtyckiej. Gdyby to był ktoś, kto 
zaśpiewałby przy moim piecu chlebowym, to olśnienie byłoby takie samo”. J. Drzeżdżon, Twarz Boga, 
Warszawa 1984, s. 130.

37 B. Synak, Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana, s.70.
38 Tamże.
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po kaszubsku, które były niejako rozszerzeniem zainicjowanych kilka lat wcześniej 
zjazdów literackich w Kościerzynie. Pierwszy taki zjazd odbył się, m.in. dzięki ini-
cjatywie Lecha Bądkowskiego, w październiku 1971 r. Jego problematyka tyczyła się 
Drogi rozwoju literatury kaszubsko-pomorskiej, którą zreferował Jan Drzeżdżon, sam 
nie tylko badacz, ale i pisarz tworzący po kaszubsku i po polsku. Zjazdy te odbywały 
się co roku do końca lat 90, najpierw pod tytułem: Spotkania Twórców Literatury 
Kaszubsko-Pomorskiej, a potem pod skróconą nazwą: Spotkania Wdzydzkie. Stały 
się one z czasem najważniejszym forum integracji środowiska literackiego i osób 
interesujących się rozwojem literatury w kręgach kaszubsko-pomorskich. Ważne 
było, że w spotkaniach tych brali udział nie tylko pisarze piszący po kaszubsku, ale 
współtworzący rzeczywistość literacką Pomorza. Pozwalało to spojrzeć na dorobek 
literacki regionu z szerszej perspektywy39. Zaangażowanie Jana Drzeżdżona w spra-
wy związane z regionalizmem doczekały się po latach uznania:

Niezwykły Kaszuba. Z pomorskiej macierzy, z prowincji wyrosły, ofiarował 
naszej literaturze dzieła, które śnić się (zdarza się) mogą i we śnie, i na jawie. 
Wciąż budząc magnetyczny zachwyt40.

Również M. Jentys-Borelowska twierdziła, że: „Kaszubskość Drzeżdżona jest 
ważnym, wręcz fundamentalnym faktem w jego biografii, bez uwzględnienia go nie 
można by nawet myśleć o dostosowaniu się do osobnego i tak bardzo innego świata 
jego utworów”41.

Biograficzne doświadczenia autora przekładają się na jego twórczość zarówno 
polskojęzyczną jak i kaszubskojęzyczną. Mam tutaj na uwadze debiutanckie opo-
wiadania (W niedzielni wieczór, 1974) i tomik wierszy (Sklaniané pôcorë z 1974) 
napisane po kaszubsku, które przyniosły mu pierwsze sukcesy wydawnicze42. Nie-
bagatelne znaczenie ma język kaszubski wpływający na autentyzm fabuły czy prze-
strzeń geograficzną w prozie kaszubskojęzycznej Drzeżdżona czy też na zachowanie 
podmiotu lirycznego w jego wierszach. Język staje się wyznacznikiem łatwiejszego 
oglądu świata, „pachnie swojskością”, a biograficzne i tekstowe argumentowanie 
psychologicznych hipotez motywacyjnych jest niezwykle sugestywne. O atucie „ję-
zyka pierwszego” wypowiadał się Henryk Bereza:

Uzewnętrzniony świat pierwszy pisarza – jego <wewnętrzna ziemia> – jest 
źródłem i podstawą wszystkiego, czego pisarz jest w stanie w literaturze  

39 J. Treder, C. Obracht-Prondzyński, Literatura kaszubska – jej fenomen, historia i społeczne zna-
czenie, [w:] K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, Społeczność kaszubska w procesie przemian, s. 91–92.

40 L. M. Jakób, Dlaczego Drzeżdżon?, „Elewator” 2012, nr 2, s. 80.
41 M. Jentys -Borelowska, Ogrody zamyśleń, marzeń i symboli. Rzecz o Janie Drzeżdżonie, Gdańsk 

2014, s. 8.
42 Natomiast później ukazały się w języku kaszubskim: J. Drzeżdżon, Dzwónnik, Kòl Biélawé, Twarz 

Smętka oraz zbiór wierszy Przëszlë do mnié.
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dokonać. Nie musiało tak być w literaturze dawnej, korzystała ona w więk-
szym stopniu z samej siebie (jedna literatura z drugiej) i z tego, co dyktował 
nabyty rozum, w dzisiejszej literaturze bez sięgnięcia do źródeł swego pierw-
szego (niejako przyrodzonego) świata nie ma się szans bycia sobą w twór-
czości, pierwszy świat to źródło pierwszego języka, w literaturze dzisiejszej 
nastał czas języków pierwszych…43. 

A także Jerzy Samp, podkreślając, że uwydatnia on kanon myślowy i artystyczny 
epoki. Staje się autorskim azylem, sposobem na zachowanie prywatności, odrębności, 
niezależności:

Uważał kaszubszczyznę za zjawisko wystarczająco bogate i mogące się wy-
razić we własnym języku. Odrzucał przeto potrzebę transponowania jej do 
języka ogólnopolskiego. Nie bez znaczenia jest też wielokrotnie wyrażany 
pogląd, że wrażliwość ukształtowana w jego własnym środowisku ma klu-
czowe znaczenie dla utworów, jakie stworzył, całkiem niezależnie od tego, 
w jakim powstały języku44.

Autor Upiorów wielokrotnie udowadniał, że pochodzenie etniczne ma ogromny 
wpływ na kształtowanie osobowości człowieka, stanowi „alternatywny punkt odnie-
sienia, tym punktem była Jego dwukulturowość”45. Dlatego też nigdy nie wyrzekał 
się swoich kaszubskich korzeni, a wręcz przeciwnie uczynił z nich fundamentalny 
atut, podkreślając, że: to „książki moje dają mi przestrzeń bezpieczeństwa w moim 
najgłębszym poczuciu tożsamości. Nie jest to ani bezpieczeństwo materialne, ani 
prestiżowe, ale głęboko egzystencjonalne, związane z czasem, w którym żyję”46.

 Adela Kuik-Kalinowska zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt: przyroda-czło-
wiek, występujący w twórczości Jana Drzeżdżona, jako nieodłączny element jego 
pisarstwa w języku kaszubskim47. Ta zależność prowadzi do konotacji wynikającej 
z pradawnych wierzeń i obrzędowości, do pradawnych czasów Bałtów48, o których 
szerzej wspominał Drzeżdżon w Twarzy Boga. Do takiego poglądu nie każdy się za 
czasów działalności Drzeżdżona i później przypisywał. Tadeusz Bolduan nie chciał 
wracać do „wspólnot plemiennych, do wczesnego średniowiecza”49, twierdząc, że 
historia nie jest wystarczającym casusem przemawiającym za tym, aby Kaszubi sta-
nowili etniczność narodową z własnym językiem: 

43 H. Bereza, Bieg rzeczy, Warszawa 1982, s. 7.
44 J. Samp, Kaszubszczyzna w prozie Jana Drzeżdżóna, [w:] Twarze Drzeżdżona, dz. cyt., s. 106–107.
45 K. Kossak-Główczewski, Jana Drzeżdżona etniczność, s. 91.
46 J. Drzeżdżon, Ulotna kruchość literatury (moje credo pisarskie), „Elewator” 2012, nr 2, s. 81.
47 A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk – Słupsk 2011, s. 215.
48 J. Drzeżdżon, Twarz Boga, s. 118.
49 Czy to już rewolucja kaszubska?, s. 345.
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Nie wyobrażam sobie, bym miał uznawać siebie za członka jakiejś mniejszości 
w Polsce. To absurd. Jeśli chodzi o język kaszubski, powiem otwarcie: nie byłem 
i nie jestem zwolennikiem nazwania kaszubskiego językiem. Jestem zwolenni-
kiem mowy kaszubskiej, mowy Kaszubów, a nie sztucznego tworzenia języka, 
zasad pisowni. Nie może być tak, że dialekt nazywa się językiem. Nie mogę z tym 
się pogodzić. (…) Kaszubi zawsze wychowywali się na kulturze polskiej…50. 

Podążając tym tropem, odrzucenia wszelkich przynależności/zależności czło-
wieka od historii, wspólnoty, kultury, tworzy się nowego człowieka, produkt, ma-
szynę, manekina, automat. O tym zagrożeniu przekonany był Jan Drzeżdżon, czego 
dowodzi w Mieście automatów, Karamoro, Oczach diabła, Okrucieństwie czasu…, 
a na co zwraca uwagę K. Kossak-Główczewski, twierdząc ponownie, że „Drzeżdżon 
w swym myśleniu wyprzedza rzeczywistość”, ponieważ świat nihilistyczny tworzy 
„człowieka-nikogo”51. 

Innowacyjność w postrzeganiu dziedzictwa kulturowego autora Upiorów wy-
wodziła się również z jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych Ameryki52, czego 
dowodzą następujące spostrzeżenia:

Z braku pozytywnych efektów [owego podtrzymywania] – pisał – najmłodsze 
pokolenie jest skłonne zastanowić się, czy ich tradycja na coś się zda, i jest 
to raczej niepewne. 

To, co obserwujemy ostatnio jako szukanie tzw. background, jest owym 
kolejnym zrywem [na rzecz ożywienia poczucia polskości] podyktowanym 
wspomnianą niepewnością i szukaniem potwierdzenia swoich racji w starym 
kraju. Jest więc rzeczą oczywistą, że emigracyjna grupa narodowościowa musi 
odrzucić stare, wyniesione z domu formy, natomiast nowych nie jest zdolna 
sama wypracować, bo stanowi już zupełnie inne społeczeństwo albo, inaczej, 
jest częścią nowego społeczeństwa53.

Bardzo sceptycznie do tej podróży stypendialnej Jana Drzeżdżona odniósł się 
Lech Bądkowski, twierdząc, że nie przyniosła ona żadnych korzyści merytorycznych 
dla badaczy kaszubszczyzny54. Powyższej opinii sprzeciwia się Maria Jentys-Bore-
lowska, która wskazuje na „odkrywcze szkice” na temat Kaszubów kanadyjskich55.

50 Tamże, s. 345.
51 K. Kossak-Główczewski, Jana Drzeżdżona etniczność, dz. cyt., s. 89.
52 W1973 r. Jan Drzeżdżon odbywał staż naukowy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie 

przebywał do czerwca 1974 r. Zajmował się Polonią Amerykańską, pisał szkice i artykuły naukowe. 
Więcej informacji o pobycie J. Drzeżdżona w Ameryce uzyskamy [w:] M. Jentys-Borelowska, Ogrody 
zamyśleń, s. 25-–46.

53 Tamże, s. 41.
54 J. Borzyszkowski, Pro memoria. Izabella Trojanowska (1929-1995), Gdańsk – Wejherowo 2015, 

s. 429–430.
55 M. Jentys-Borelowska, Ogrody zamyśleń…, dz. cyt., s. 36.
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Słodko-gorzkie doświadczenie autora Patalonków kulturą amerykańską, która 
według niego pielęgnuje „skamieniałości” pozostałe z innych kultur w imię podtrzy-
mania etniczności nie ma żadnego sensu, ponieważ stanowi ona sztuczny i wyima-
ginowany obraz tego, co było, a w rezultacie prowadzi do spłycenia i wytwarzania 
nowej „nadrzędnej superkultury”, „która zdawała się logicznie wynikać z rozważań 
wstępnych o naturalnym umieraniu grupy emigracyjnej w znaczeniu odrębności 
etnicznej”56.

Drzeżdżon w Twarzy Boga przestrzegał przed skutkami wyrzekania się swojej 
chłopskości na rzecz pseudokultury, czyli kultury zachodniej, która skupia się jedynie 
na konsumowaniu i płytkich wartościach57. Podobny apel do Kaszubów kierował Jan 
Perszon, twierdząc, że ich obecny stan duchowy i kulturowy przypominają agonię 
etniczności tradycyjnej, co powoduje spłycenie dotychczasowych wartości szczegól-
nie prymarnych dla ludzi z Pomorza58. O niepokojących zmianach, zachodzących 
wśród Kaszubów pisał również Brunon Synak, wskazując na zobojętnienie ludzi na 
swój regionalizm59. Jedynym antidotum na ocalenie kaszubszczyzny według Jana 
Perszona jest:

Zabieganie o żywe, prawdziwe Kaszuby. Ubogacają one bowiem bukiet ogól-
nonarodowej kultury polskiej. Idzie nie tylko o nasze przetrwanie, ale i o taką 
kulturową ekspresję naszej oryginalności, która będzie zdolna do twórczego 
uczestnictwa we współczesnej kulturze narodu polskiego, a szerszej perspek-
tywie w uniwersalnym dialogu kultury ludzkiej60.

56 Tamże, s. 42. Warto tutaj również zauważyć, że poglądy Jana Drzeżdżona na temat kultury 
amerykańskiej są zbieżne z poglądami J. Baudrillarda: „Stany Zjednoczone wraz z ich przestrzenią, tech-
nologicznym wyrafinowaniem, brutalnie dobrym samopoczuciem, a także wszechobecną symulacją, są  
w istocie jedynym dzisiejszym społeczeństwem prymitywnym. I fascynujące jest przemierzenie ich jako pry-
mitywnego społeczeństwa przyszłości: złożonego, przemieszanego, w najwyższym stopniu chaotycznego, 
społeczeństwa o rytuale okrutnym, lecz pięknym w swej powierzchownej różnorodności, społeczeństwa 
będącego totalnym faktem metaspołecznym o nieprzewidywalnych konsekwencjach, którego immanentność 
zachwyca, lecz nie wytwarza przestrzeni do refleksji nad sobą, a zatem fundamentalnie prymitywnego… 
Prymitywność przejawia się w hiperbolicznym i odhumanizowanym charakterze tego świata, który się 
nam wymyka i który daleko wyprzedza własną rację moralną, społeczną czy ekologiczną”. J. Baudrillard, 
Ameryka, przeł. R. Lis, Warszawa 2011, s. 13–14. 

57 J. Drzeżdżon, Twarz Boga…, dz. cyt., s. 64–65.
58 J. Perszon, Kaszubi, tożsamość, rodzina, Gdańsk 2015, s. 50.
59 C. Obracht-Prondzyński, Społeczność kaszubska w socjologicznym oglądzie Brunona Synaka. [w:] 

D. Rancew-Sikora, C. Obracht-Prondzyński, M. Kaczmarczyk, P. Czekanowski, O społecznym znaczeniu 
tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne, Gdańsk 2013, s. 37.

60 J. Perszon, Kaszubi …, dz. cyt., s. 52.



Adam Łuczyński 
Anna Lewandowska

Kaszubskie słownictwo medialne

Świat masowych środków informacji to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijają-
cych się i zmieniających sfer naszej rzeczywistości u progu XXI wieku. Powstają 
nowe media, związane przede wszystkim z komputeryzacją i internetem, a jednocze-
śnie tradycyjne środki przekazu, takie jak prasa, radio i telewizja, zmieniają ciągle 
swoją formę. Wraz z nowymi zjawiskami w tej sferze tworzy się nowoczesne słow-
nictwo medialne, napływające do języka różnymi drogami. W epoce globalizacji 
wiele nazw ma charakter międzynarodowy, pojawia się więc w wielu językach. Ale 
jest też rodzima część słownictwa, na którą składają się neologizmy słowotwórcze 
i nowe znaczenia wyrazów od dawna występujących w zasobie leksykalnym danej 
społeczności językowej. W ten sposób powstaje leksyka medialna w jakimkolwiek 
języku, w tym także w kaszubszczyźnie.

Język mediów jest jedną z najbardziej bujnie rozwijających się sfer języka ka-
szubskiego. Jego bazą jest zasób środków językowych związanych z rozwojem cza-
sopiśmiennictwa w XIX wieku. 

XX wiek, a w szczególności jego druga połowa, w kaszubskim języku medialnym 
był okresem wyzwań. Do najpoważniejszych zalicza się wypracowanie nowego słow-
nictwa używanego w medialnym przekazie. Punktem odniesienia był zasób wyrazów 
istniejących w kaszubszczyźnie. O istnieniu swoistego słownictwa kaszubskiego mo-
żemy się dowiedzieć najwięcej z zachowanych słowników. Pierwsze drukowane zbio-
ry leksyki kaszubskiej odnotowane są już w XVIII wieku1. W XIX stuleciu pojawia 
się kilka tekstów zawierających wyrazy kaszubskie oraz słowników kaszubskich au-
torstwa m.in. K. C. Mrongowiusza (1764–1855), F. S. Ceynowy (1817–1881), G. Po-
błockiego (1840–1915), L. Biskupskiego (1848–1893)2. Największy zbiór kaszubskiej  
leksyki z XIX wieku to Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana 
Ramułta (1859–1913). Swoista leksyka medialna w XIX-wiecznej leksykografii 

1 Za pierwszego autora zbioru leksyki kaszubskiej uchodzi niemiecki badacz kultury Słowian Anton 
Karl Gottlob, który w swoim dziele pt. Erste Linien eines Versuches über der alten Slawen Ursprung, 
Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntnisse z 1783 r. odnotował 84 wyrazy kaszubskie (zob. [H. Po-
powska-Taborska], Leksykografia, hasło [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder., 
wyd. 2. poprawione i poszerzone, Gdańsk 2006, s. 141–142.

2 Tamże, s. 142–146.
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kaszubskiej praktycznie jeszcze się nie pojawia, mimo że wiadomo, iż istniało w tym 
czasie piśmiennictwo periodyczne3. Stąd też można stwierdzić, że pierwsze próby 
tworzenia kaszubskiej terminologii medialnej szły w parze z kształtowaniem się ka-
szubskiego języka literackiego i aktywnością XX-wiecznych działaczy, literatów 
i publicystów kaszubskich. Należał do nich m.in. Aleksander Labuda (1902–1981) 
– jeden z założycieli periodyku „Zrzesz Kaszëbskô” oraz autor słowników, w któ-
rych, za pomocą licznych neologizmów, próbował zaproponować pisarzom i pu-
blicystom kaszubskim więcej słownictwa, niż dawały to gwary. Znacznie większe 
znaczenie dla dokumentacji leksyki kaszubskiej miał (i ma do dziś) wychodzący 
w latach 1967-1976 Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej księdza Ber-
narda Sychty (1907-1982), który powstawał na podstawie materiału zebranego przez 
autora wprost od ludności kaszubskojęzycznej przy okazji wielu podróży i rozmów 
autora z autochtonami. Pomimo że to słownik leksyki ludowej, notuje on pewne 
określenia medialne. 

Kontynuatorem starań Labudy nad tworzeniem kaszubskiego języka literackiego 
był jego bliski współpracownik i przyjaciel z najmłodszych czasów – Jan Trepczyk 
(1907–1989). Jego Słownik polsko-kaszubski, wydany w 1994 roku, notuje już bardzo 
wiele terminów medialnych, przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, że jest to głów-
nie (podobnie jak w przypadku Labudy) leksyka sztucznie stworzona. Jednak, jak 
przekonuje wieloletni redaktor pracujący w kaszubskojęzyczych mediach Eugeniusz 
Pryczkowski, słownik ten dostarczył dziennikarzom bardzo wielu przydatnych termi-
nów4. Warto dodać, że zabiegi słowotwórcze stosowane przez Trepczyka koncentrują 
się wokół charakterystycznej dla „zrzeszińców” tendencji do unikania zbieżności 
z polszczyzną, stąd np. pojawiają się tam takie wyrazy jak np. kòrespondenta (a nie, 
spotykany we współczesnych pracach leksykograficznych, kòrespóndent) lub redak-
tora (a nie redaktór)5. Na uwagę zasługuje również duża liczba formacji wielowyra-
zowych, które autor tworzył jako odpowiedniki polskich nazw jednowyrazowych (np. 
codniowô gazéta lub codzéniowé wiédze jako propozycje tłumaczenia na kaszubski 
polskiego słowa dziennik)6. 

Współczesny kaszubski leksykograf Eugeniusz Gołąbek (ur. 1949) jest właśnie 
w trakcie opracowywania największego w założeniu słownika polsko-kaszubskiego, 
a przedtem wydał swój Kaszëbsczi słowôrz normatiwny (2005 r.). W obu tych pracach 
wprowadził on słowa niewystępujące u Trepczyka, zaś niektóre z nich zastąpił swoimi 
propozycjami. Jednak brakuje tam ciągle wielu potrzebnych określeń medialnych, 

3 Nie licząc pojawiającego się w słowniku Ramułta wyrazu gazéta i jego zdrobnienia gazétka.
4 E. Pryczkowski, Neologizmy spopularyzowane w mediach kaszubskich w latach 1990–2010, 

[w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2011, s. 287.
5 H. Popowska-Taborska, W. Boryś, Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, Warszawa 1996, s. 52.
6 H. Popowska-Taborska, Specyfika kaszubskich innowacji leksykalnych w Słowniku polsko-kaszub-

skim Jana Trepczyka, [w:] H. Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje badań. Dzieje języka. 
Zabytki. Etymologie, Gdańsk 2006, s. 195.
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w szczególności tych powiązanych z działalnością dziennikarską w internecie. Można 
je znaleźć z kolei w prasie, w szczególności w pisanych po kaszubsku, lub tłumaczo-
nych na język kaszubski tekstach ukazujących się na łamach miesięcznika społecz-
no-kulturalnego „Pomerania”.

Ważne znaczenie w kwestii standaryzacji kaszubskiego języka medialnego mają 
zabiegi Rady Języka Kaszubskiego. Rada opublikowała w swoich biuletynach trzy 
uchwały zawierające kaszubskie propozycje nazewnictwa medialnego. Pierwsza 
uchwała reguluje podstawową terminologię prasową7. W drugiej uchwale ujęto już 
bardziej szczegółowe słownictwo8. W sumie jest to ponad 250 przydatnych w ję-
zyku dziennikarskim terminów odnoszących się głównie do prasy. W niniejszym 
Biuletynie Rady Języka Kaszubskiego pojawia się kolejna uchwała, która stanowi 
rozszerzenie obu poprzednich o terminologię związaną z mediami elektronicznymi. 

Ujęty we wspominanych trzech uchwałach zbiór kaszubskich nazw związanych 
ze środkami masowego przekazu daje przybliżony obraz stanu jednej z najdynamicz-
niej rozwijających się sfer nazewniczych w języku kaszubskim. Obraz językowy 
zawarty w zebranym materiale jest ściśle związany z historią czasopiśmiennictwa, 
radiofonii, telewizji i najnowszego medium, jakim jest internet, na Kaszubach.

Okazuje się, że pierwszych nazw związanych z najstarszym środkiem masowego 
przekazu informacji, czyli prasy, używano na ziemiach kaszubskich już w XIX, bo 
w drugiej połowie tego stulecia zaczęły być wydawane polskojęzyczne gazety, np. 
„Gazeta Grudziądzka”, w tym pierwsze czasopismo w języku kaszubskim „Skôrb 
Kaszébsko-słovjnskjè mòwé”, które jednak nie trafiło do masowego czytelnika. 
Duże znaczenie miały późniejsze tytuły prasowe: założony przez A. Majkowskiego 
„Gryf” (wychodzący od 1908 roku) i „Zrzesz Kaszëbskô” A. Labudy (pojawiająca 
się z przerwami od roku 1933 do 1993). Współcześnie największe znaczenie ma 
miesięcznik „Pomerania”, wydawany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie od 
1963 roku9.

Słownictwo kaszubskie związane z czasopiśmiennictwem jest najbardziej trady-
cyjne, a jednocześnie ma najdłuższą historię, gdyż ciągle pojawiają się nowe nazwy 
związane z tym medium, a kaszubski język literacki – istnieje w nim in statu nascen-
di10. W XX wieku obszar sfery medialnej poszerzył się najpierw o radio, a później 

7 Uchwała nr 8/RJK/11 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie stosowania kaszubskiej podstawowej ter-
minologii medialnej [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, 
Gdańsk 2011, s. 36–38.

8 Uchwała nr 1/RJK/13 z dnia 17.05.2013 r. w sprawie terminologii związanej ze słownictwem 
medialnym [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 
2013, s. 54–59.

9 O kaszubszczyźnie w „Pomeranii” zob. K. Serkowska, Język kaszubski w miesięczniku „Pomera-
nia” w latach 1963–2011, [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszub-
skiego, Gdańsk 2011, s. 242–249.

10 J. Treder, Język kaszubski, hasło [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, 
wyd. II, Gdańsk 2006, s. 102.
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o telewizję. Jednak na cykliczne audycje radiowe czy programy telewizyjne w języku 
kaszubskim trzeba było czekać do drugiej połowy XX stulecia. Dlatego też bujny 
okres rozwoju słownictwa związanego z mediami elektronicznymi przypada na te 
stosunkowo nieodległe czasy. Współcześnie znaczącą rolę w krzewieniu kaszubsz-
czyzny odgrywają regionalne rozgłośnie Polskiego Radia – Radio Gdańsk i Radio 
Koszalin, które emitują regularnie programy kaszubskie. Także ważną rozgłośnią 
jest Radio Kaszëbë, które ze względu na rozrywkowy charakter programu przyciąga 
młodszych odbiorców. Jeśli chodzi o telewizję, to obecnie jej rola w prezentowaniu 
treści kaszubskich jest ciągle niewystarczająca. Koncepcja programowa gdańskiego 
oddziału Telewizji Polskiej od czasu likwidacji audycji „Rodnô Zemia” (2010 rok) 
wzbudza kontrowersje. Nie utrzymała się na rynku medialnym telewizja CSB TV, 
która miała być docelowo ogólnopolską kaszubską stacją11.

Najkrótszą historię mają kaszubskie witryny internetowe. Ich pojawienie się od-
notowujemy dopiero w XXI wieku. Jako pierwsza pojawiła się strona naszekaszuby.
pl, założona w maju 2001 roku. Zintensyfikowało to rozwój słownictwa związanego 
z najmłodszym środkiem masowego przekazu. 

 Nazwy medialne w języku kaszubskim są różnorodne znaczeniowo. Analiza se-
mantyczna pozwoliła na wyodrębnienie wśród nich kilku grup o zróżnicowanej li-
czebności. Najliczniejszą grupę znaczeniową stanowią nazwy wytworów medialnych. 
W tej grupie nazw mieszczą się różne typy tekstów prasowych, audycji i programów 
radiowych czy telewizyjnych, a także informacji i komentarzy zamieszczanych w in-
ternecie. Można je rozumieć jako przykłady określonych gatunków dziennikarskich, 
znanych z teorii medioznawstwa12. Można powiedzieć, że ta grupa nazw to podstawa 
współczesnego słownictwa medialnego w języku kaszubskim. Wśród jednostek na-
zewniczych tej grupy są nazwy gatunków wypowiedzi dziennikarskich, które jako 
terminy są podstawą terminologii medialnej. To przykładowo takie nazwy jak arti-
czel13, repòrtôż, felietón, wëdowiédzô i in.

Dużą grupę semantyczną w kaszubskim słownictwie medialnym stanowią nazwy 
osobowe14. Ich liczebność wiąże się z występowaniem w tej grupie wielu nazw za-
wodów uprawianych przez ludzi związanych z mediami (por. przykładowo nazwy: 
gazétnik, pùblicysta, redaktór i in.). Na wyróżniającą się frekwencję osobowych nazw 
medialnych składa się też występowanie w kaszubszczyźnie licznych nazw osób 
uczestniczących w odbiorze przekazu medialnego (np. słëchińc, czëtińc).

11 Więcej na ten temat zob. D. Pioch, Kaszubskojęzyczna oferta w CSB TV, [w:] Biuletin Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2011, s. 257–263.

12 O gatunkach dziennikarskich zob. m.in.: K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, 
Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2006.

13 Formę articzel zaleca Rada Języka Kaszubskiego. Jako articziel wyraz jest zapisany w słowniku 
A. Labudy (wiąże się to z dawniej praktykowaną zasadą zapisu palatalizacji k jako czi, co dziś oddawane 
jest w ortografii jako cz). Spolszczoną wersją w postaci artikùł jest propozycja E. Gołąbka.

14 A. Łuczyński, Pospolite nazwy osobowe w słownictwie medialnym kaszubszczyzny, [w:] Polsz-
czyzna regionalna, cz. 8 / pod red. Doroty Czyż, Ostrołęka 2015, s. 177–187.
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Niewiele mniejszą grupę stanowią nazwy środków przekazu medialnego. Zna-
lazły się tu głównie nazwy związane z prasą, w tym stosunkowo liczne określenia 
typów czasopism, takie jak dniownik, tidzénik, dwatidzénik, miesãcznik, pismiono 
ilustrowóné, brukówc i in. Liczbę nazw tej grupy powiększają określenia wielo-
wyrazowe, oparte niekiedy na tym samym wyrazie (zob. przykładowo wyrażenia 
z rzeczownikiem cządnik, takie jak cządnik dlô dzecy, pòpùlarnoùczbòwi cządnik, 
warkòwi cządnik i in.).

Poza powyższymi grupami wyodrębniono jeszcze inne, choć mniej liczne zbiory 
nazw, tj. nazwy części wytworów medialnych (np. nôdpis, strzódtitel, lid), określenia 
miejsc związanych z mediami (np. redakcjô, gazétné bióro, radiowé studio), nazwy 
sprzętu medialnego (np. mikrofón, zdrzélnik, radioòdbiérnik) i grupę nazw czynności 
(np. nagrëwac, dac do gazétë, przesél).

Gdy rozpatrujemy zebrany materiał językowy od strony strukturalnej, możemy 
zauważyć występowanie dwóch grup jednostek: nazwy syntetyczne (jednowyrazowe) 
i analityczne (wielowyrazowe).

Wśród nazw wielowyrazowych wyraźnie dominują dwuskładnikowe wyrażenia 
przymiotnikowo-rzeczownikowe, takie jak codniowé gazétnictwò, pùblicystné ôrtë, 
gazétnô znowina i in. Zwraca w nich uwagę charakterystyczny dla kaszubszczyzny 
szyk z przymiotnikiem poprzedzającym rzeczownik. 

Analizowany materiał od strony słowotwórczej charakteryzuje się przewagą 
rzeczowników sufiksalnych. Największą produktywnością wykazał się przyrostek 
-ka, który pojawił się w wielu nazwach, głównie określających osoby płci żeńskiej 
związane z mediami (np. gazétniczka, pùblicystka). Produktywny też był sufiks 
-nik, który wystąpił w rzeczownikach, takich jak przezérnik czy rzecznik15. Znaczą-
cą liczbę derywatów rzeczownikowych odnotowano jeszcze wyrazach z sufiksami 
-ik (np. cządnik, miesãcznik), -ôcz (np. wëdôwôcz, przëzérôcz)16 i -k (np. ùsôdzk, 
wëdôwk). Ten ostatni przyrostek jest charakterystyczny dla kaszubszczyzny. Ze 
specyficznych przyrostków kaszubskich w analizowanym materiale warto jeszcze 
zwrócić uwagę na -ënk17, -ińc -(n)ota18, a także archaiczny sufiks -(ow)iszcze 

15 Na to, że jest to sufiks częsty w kaszubszczyźnie, zwraca uwagę J. Treder (zob. Język i leksy- 
kon Jana Trepczyka, [w:] J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, opr. J. Treder, Gdańsk 1994, t. II, 
s. 476).

16 Na produktywność przyrostka –ôcz w funkcji nazw wykonawców czynności i nazw narzędzi 
zwraca uwagę E. Breza (zob. Podstawowe wiadomości z morfologii [w:] E. Breza (red.), Kaszubszczyzna. 
Kaszëbizna, Opole 2001, s. 138). Autor podkreśla, że w języku kaszubskim często są wykorzystywane 
inne czasowniki bazowe niż w derywatach z przyrostkiem -acz w polszczyźnie

17 Jest to według J. Tredera częsty sufiks w kaszubszczyźnie mówionej (zob. Język i leksykon Jana 
Trepczyka, [w:] J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, opr. J. Treder, Gdańsk 1994, t. II, s. 478). W języku 
polskim analogiczny sufiks -unek ma mniejszy zakres występowania

18 Sufiks –ota zaliczany jest do charakterystycznych i często używanych przyrostków w języku 
kaszubskim (zob. E. Breza, Podstawowe wiadomości z morfologii, [w:] E. Breza (red.), Kaszubszczyzna. 
Kaszëbizna, Opole 2001, s. 138).
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w nazwie słëchòwiszcze19. Trzeba jednak zauważyć, że swoiste kaszubskie typy 
słowotwórcze stanowią zdecydowaną mniejszość w analizowanym materiale.

Oprócz licznych rzeczownikowych derywatów sufiksalnych znalazły się też na-
zwy utworzone formantem paradygmatycznym (np. przesél, wëdowiédzô20). Znaczą-
cą też okazała się grupa złożeń, takich jak np. radiosłëchińc.

Słowotwórstwo w pozostałych wyrazach występujących w analizowanym ma-
teriale zaznacza się w znacznie mniejszej skali. Można tu wspomnieć o pojawia-
jących się głównie w nazwach dwuwyrazowych derywatach przymiotnikowych 
(zdecydowanie dominują tu typy z przyrostkami -ny i -owi21) oraz o kilkunastu 
czasownikowych formacjach słowotwórczych (tu najwięcej jest derywatów z prze-
drostkiem wë-)22. 

Wśród derywatów są też nowe nazwy, utworzone na bazie kaszubskiego systemu 
słowotwórczego w celu uzupełnienia słownictwa medialnego (dla nowych obiektów 
i zjawisk) lub też jako alternatywa dla nazw obcojęzycznych23.

Ogólne wnioski, które nasuwają się po analizie słowotwórczej zebranego mate-
riału, prowadzą do stwierdzenia, że kaszubskie sposoby tworzenia nazw medialnych 
oparte są w większości na wzorcach strukturalnych, które są znane w polszczyźnie. 
Świadczy o tym nie tylko występowanie wielu formacji słowotwórczych bardzo po-
dobnych do polskich odpowiedników, lecz także używanie w większości tych samych 
formantów słowotwórczych.

Zgodnie z oczekiwaniami najwięcej określeń medialnych zostało przeniesionych 
do kaszubszczyzny z języka polskiego. W omawianym zbiorze można wyróżnić po-
nad 100 jednowyrazowych nazw zaliczonych do pożyczek z polszczyzny, takich jak 
nadôwca, nagranié, òdbiér, ògłoszenié, radioòdbiérnik, radiostacjô i wiele innych. 
W tym mieszczą się kalki z języka polskiego, widoczne zwłaszcza we wspomnianych 

19 Na temat sufisku -iszcze zob. M. Milewska, Kaszubskie augmentativa z sufiksem *-išče║-*isko, 
[w]: Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, 5, Gdańsk 2003. E. Breza w pracy Podstawowe wiadomości  
z morfologii [w:] E. Breza (red.), Kaszubszczyzna. Kaszëbizna… (s. 131–132) wymienia ten sufiks jako 
jeden z najbardziej charakterystycznych dla kaszubszczyzny. Ten sam autor zauważa zanikanie tego przy-
rostka w kaszubszczyźnie i zastępowanie go sufiksem –isko, rozpowszechnionym w polszczyźnie (zob.  
E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1981, s. 92–93).

20 Od wëdowiedzec sã ‘wywiedzieć się, zdobyć informację’. Wyraz ten jest omawiany przez  
H. Popowską-Taborską jako przykład neologizmu J. Trepczyka niepoddającego się analizie słowotwórczej 
(zob. H. Popowska-Taborska, Specyfika kaszubskich innowacji leksykalnych w Słowniku polsko-kaszubskim 
Jana Trepczyka, [w:] H. Popowska-Taborska, Szkice z kaszubszczyzny…, s. 196.

21 Wg danych B. Milewskiej –owi to najczęstszy sufiks wśród kaszubskich przymiotników odrze-
czownikowych (B. Milewska, Słowotwórstwo kaszubskiego przymiotnika. Formacje denominalne, Gdańsk 
2013, s. 145–146).

22 Formacje prefiksalne dominują w słowotwórstwie czasownika także w polszczyźnie (zob.  
R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Mor-
fologia, Warszawa 1999, s. 536).

23 Por. syntetyczne opisy słowotwórstwa kaszubskiego w pracy E. Brezy pt. Podstawowe wiadomości 
z morfologii, [w:] E. Breza (red.), Kaszubszczyzna. Kaszëbizna, Opole 2001, s. 125–150 oraz w rozdziale 
3.1.  Gramatyki kaszubskiej E. Brezy i J. Tredera, Gdańsk 1981, s. 87–110. 
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nazwach analitycznych, a także derywaty zbliżone do polskich odpowiedników. Rola 
polszczyzny w kaszubskim słownictwie medialnym zawiera się też w pośrednictwie 
w przechodzeniu do kaszubszczyzny nazw z języków zachodnioeuropejskich.

W wypadku wyrazów wchodzących w skład analizowanego materiału, dla któ-
rych źródło stanowią języki obce, inne niż polszczyzna, dane o pochodzeniu jedno-
stek leksykalnych można znaleźć w słownikach wyrazów obcych języka polskiego. 
Oczywiście lepiej byłoby, gdyby do tego celu służył słownik wyrazów obcych języka 
kaszubskiego, ale kaszubszczyzna takiego słownika jeszcze nie ma. Można jednak 
przyjąć, że w wypadku nazw medialnych wyrazy obce najczęściej najpierw przedo-
stawały się do języka polskiego, a następnie do języka kaszubskiego, choć możliwe 
jest też, że wchodziły równolegle do obu języków. Przy takim założeniu oznacza 
to, że wyrazy obce z punktu widzenia kaszubszczyzny są w takim samym stopniu 
obce w polszczyźnie, więc informacja o nich w słowniku wyrazów obcych języka 
polskiego jest do wykorzystania w odniesieniu do kaszubszczyzny. I tak przykładowo 
wyraz szpalta jest opatrzony w Wielkim słowniku wyrazów obcych pod red. A. La-
tuska informacją, że wywodzi się z niemieckiej nazwy Spalte. Przyjmujemy zatem, 
że występujący również w kaszubszczyźnie ten wyraz można uznać za jednostkę 
pochodzenia niemieckiego24.

Poza tym jako źródło do ustalania pochodzenia analizowanych wyrazów wyko-
rzystano analogicznie Etymologiczny słownik języka polskiego pod red. A. Bańkow-
skiego (Warszawa 2000)25.

Oprócz polszczyzny wpływem na analizowaną sferę nazewniczą wyróżnia się 
język niemiecki26. Ustalono, że prawie 40 kaszubskich nazw medialnych pochodzi 
z tego języka, np. abònent, emitowac, szlager, szpalta i in. Notowane są także zna-
czące grupy nazw pochodzenia francuskiego (np. biuletin, kòlpòrtôż, redaktór, i in.) 
czy też pożyczki z ekspansywnego obecnie języka angielskiego (np. blog, dubbing, 
mòderatór, radio i in.). Zapożyczenia z innych języków są w kaszubskim słownic-
twie medialnym wyjątkowe. Należy jednak zaznaczyć, że nazwy zakwalifikowane tu 
jako zapożyczenia z języków zachodnioeuropejskich (w tym także z łaciny i greki) 
w większości najprawdopodobniej dostały się do kaszubszczyzny za pośrednictwem 
języka polskiego. Wyjątkiem mogą być poszczególne germanizmy, takie jak merk, 
ôrt czy wark, które dostały się do języka kaszubskiego bezpośrednio z języka nie-
mieckiego.

Kaszubskie nazwy związane ze środkami masowej informacji, mimo czerpania 
wzorów z innych języków (przede wszystkim z polszczyzny), w dużym stopniu 

24 Oprócz Wielkiego słownika wyrazów obcych (red. A. Latusek, Kraków 2009) wykorzystano też 
Słownik wyrazów obcych PWN (red. J. Tokarski, Warszawa 1980).

25 Słownik ten nie został ukończony. Ukazały się dwa tomy, zawierające hasła od litery A do P.
26 Również według danych E. Brezy zapożyczeń z języka niemieckiego (nie licząc polszczyzny) 

jest w kaszubszczyźnie najwięcej (zob. Podstawowe wiadomości z morfologii [w:] E. Breza (red.), Ka-
szubszczyzna. Kaszëbizna… s. 126).
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zachowują swoistość. Kaszubski charakter analizowanego zbioru udaje się uzyskać 
przede wszystkim dzięki szerokiemu wykorzystaniu tradycyjnej leksyki, występują-
cej od dawna w kaszubszczyźnie ludowej. Takie jednostki wchodzą do słownictwa 
medialnego jako neosemantyzmy, jak np. karno (np. w wyrażeniu karno redakcjowé), 
klëka itp. Wiele wyrazów uzyskuje znaczenie medialne w ramach nazw wielowyra-
zowych, tak jak w wypadku rzeczowników: dodôwk czy zestôwk (zob. wyrażenia: 
dodôwk do pismiona, zestôwk wiadłów). 

Twórcy i propagatorzy kaszubskiej leksyki medialnej niekiedy świadomie wyko-
rzystują środki językowe, które są szczególnie charakterystyczne dla kaszubszczyzny. 
Widać to w neologizmach słowotwórczych, w których zastosowano takie sufiksy 
jak -k, -inc, -iszcze, -ota, -ënk czy -ëzna. Są one żywe w kaszubszczyźnie, natomiast 
w polszczyźnie albo w ogóle nie są używane, albo ich zakres użycia jest ograniczo-
ny. Podobnie rzecz się ma z wykorzystaniem rzeczownika zôchãcba (z archaicznym 
sufiksem -ba, dawno wymarłym w polszczyźnie).

Kaszubskość słownictwa związanego z mediami bywa akcentowana też przez 
wykorzystanie w nazwach swoistych dla kaszubszczyzny cech fonetycznych, tak 
jak brak alternacji e:ø w wyrazach z sufiksem -k (por. dodôwk, nôgłówk), swoisty 
rozwój prasłowiańskiej grupy tort w rzeczowniku starna27 czy kaszubskiej palatali-
zacji w nazwie articzel.

Interesującym zjawiskiem w ramach kaszubskiej leksyki medialnej jest wykorzy-
stanie w derywacji podstawy słowotwórczej w postaci czasownika zdrzec ‘patrzeć’. 
Ten tradycyjny wyraz kaszubski został użyty do utworzenia rzeczownika zdrzélnik 
‘telewizor’, który notuje nawet wydany ponad 40 lat temu leksykon księdza Bernarda 
Sychty28.

Podsumowując, należy przypomnieć, że kaszubszczyzna jest w stadium tworzenia 
nowoczesnego słownictwa specjalistycznego, w tym związanego z masowymi środ-
kami przekazu informacji. Można przyjąć, że słownik języka kaszubskiego wzbogaci 
się w najbliższych latach o wiele nowych określeń dotyczących mediów, zwłaszcza 
takich młodych jak internet. Z pewnością jednak część tradycyjnej leksyki medialnej 
utrzyma się w kaszubszczyźnie, a część wyjdzie z użycia. O tym, jak się ukształtuje 
kaszubskie słownictwo medialne, przekonamy się w przyszłości. Można mieć nadzie-
ję, że będzie to przedmiotem studiów językoznawczych i medioznawczych.

27 W kaszubszczyźnie -or- między spółgłoskami rozwinęło się w -ar-, np. charna ‘licha trawa’, 
warna ‘wrona’, warta ‘wrota’ (zob. E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska, s. 23). W języku polskim 
grupa prasłowiańska grupa tort rozwinęła się w trot, co przejawia się w takich wyrazach jak strona, wro-
na, wrota itp. (zob. Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka 
polskiego, Warszawa 1981, s. 124–125).

28 Zdřėlńik, hasło [w:] B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław 1973, 
t. VI, s. 206.



Hanna Makurat

Gramatyki języka kaszubskiego  
– analiza porównawcza

Dotychczas napisano kilka gramatyk kaszubszczyzny, jednakże nie została jeszcze 
wydana gramatyka normatywna języka kaszubskiego. Autorem pierwszych kaszub-
skich opracowań gramatycznych był Florian Ceynowa, który w języku niemieckim, 
jaki był wówczas językiem urzędowym, napisał pracę zatytułowaną Kurze Betrach-
tungen über die kaßubische Sprache, als Entwurf zur Grammatik, która została przy-
gotowana do druku 1998 r. przez Aleksandra Duliczenkę i Wernera Lehfeldta1. Na-
tomiast w 1879 r. została opublikowana również niemieckojęzyczna gramatyka tego 
samego autora pt. Zarés do Grammatikj Kaŝébsko-Słovjinskè Mòvé2. Jak słusznie 
zauważył Jerzy Treder, oba te opracowania stanowią opis gramatyki rodzimej gwary 
autora z okolic Sławoszyna3. 

Kolejnym autorem, który przygotował gramatykę kaszubszczyzny, był Aleksan-
der Majkowski. Napisał on pracę zatytułowaną Gramatyka kaszubska4, która znajduje 
się w rękopisie datowanym na 1937 r. w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Również w zbiorach wejherowskiego 
muzeum przechowywany jest maszynopis tej pracy przygotowany w 1960 r. przez 
Feliksa Marszałkowskiego. Gramatyka Majkowskiego w założeniu miała być nor-
matywna, a ustalone przez autora zasady zostały wykorzystane praktycznie w jego 
pracach. Własną gramatykę zatytułowaną Podręczna gramatyka kaszubska5 napisał 
też Aleksander Labuda w latach osiemdziesiątych XX wieku. Opracowanie Labudy 
stanowi wykładnię zasad gramatycznych stosowanych przez autora we własnych tek-
stach literackich, a po części nawiązuje ono też do lingwistycznych poglądów innych 
zrzeszyńców. Maszynopis Podręcznej gramatyki kaszubskiej znajduje się w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

1 F. Ceynowa, Kurze Betrachtungen über die kaßubische Sprache, als Entwurf zur Grammatik, 
eingeleitet und kommentiert von A. Duličenko & Lehfeldt, Göttingen 1998.

2 F. Ceynowa, Zarés do Grammatikj Kaŝébsko-Słovjinskè Mòvé, Poznań 1879.
3 J. Tréder, Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiznie, Gduńsk 2014, s. 90.
4 A. Majkowski, Gramatyka kaszubska, MPiMKP, rps: R-696. A. Majkowski, Gramatyka kaszubska, 

przëgotowoł F.Marszałkowski, 18 IV 1960, MPiMKP, rps: R-697
5 Aleksander Labuda, Podręczna gramatyka kaszubska, rok 1978, MPiMKP, rps: R-4784.
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Ważną pozycją wśród gramatyk kaszubszczyzny jest wydana w zeszytach przez 
Instytut Zachodniosłowiański w Poznaniu w latach 1927–1937 Gramatyka pomorska6 
Friedricha Lorentza, której drugie fotooffsetowe trzytomowe wydanie ukazało się 
we Wrocławiu w latach 1958–1962. Lorentz pisał tę pracę po niemiecku, natomiast 
z rękopisu niemieckiego dzieło przetłumaczył Mikołaj Rudnicki. Od prof. Alfreda 
Majewicza wiem, że nie wszystkie zeszyty rękopiśmienne ocalały; ostatni zeszyt 
dotyczący składni został zniszczony lub wywieziony przez Niemców, stąd też część 
dotycząca tego działu językoznawstwa w publikacji jest niedokończona. Niekomplet-
ny rękopis Gramatyki pomorskiej przechowywany jest w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Możliwe jest także, że Rudnicki, 
przekładając tekst Lorentza na polszczyznę, dokonywał własnych zmian i modyfika-
cji treści. Gramatyka pomorska nie ma charakteru normatywnego, lecz drobiazgowo 
opisuje systemy gramatyczne wyodrębnionych przez Lorentza 76 gwar kaszubskich. 
Pozycja ta jest ważna dla historycznych badań kaszubszczyzny, bo pokazuje stan 
języka z pierwszej połowy XX wieku. Lorentz napisał też krótszą popularnonaukową 
gramatykę, która w założeniu miała mieć charakter normatywny, a zatytułowana była 
Kaschubische Grammatik7; została ona wydana w Gdańsku w 1919 r. Powstała ona 
na prośbę młodokaszubów i stała się wzorem dla Majkowskiego podczas tworzenia 
jego własnej gramatyki8. Opracowaniem gramatycznym opisującym stan gwarowej 
kaszubszczyzny jest Gramatyka kaszubska. Zarys popularny9 Edwarda Brezy i Jerze-
go Tredera wydana w 1981 r. Treder opracował w tej książce część dotyczącą fonetyki 
oraz składni, Breza natomiast omówił morfologię kaszubską. Ostatnią pracą, o której 
chciałabym powiedzieć, jest Gramatika kaszëbsczégò jãzëka10 mojego autorstwa, 
napisana w języku kaszubskim. Zostanie ona wydana w 2016 r. przez Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie. W odróżnieniu od wcześniejszych pozycji to opracowanie 
gramatyczne jest ujęciem normatywnym, opisującym system gramatyczny literac-
kiego języka kaszubskiego. Poniżej przedstawię charakterystykę najważniejszych 
gramatyk.

Niemieckojęzyczna książka Floriana Ceynowy zatytułowana Zarés do Gramma-
tikj Kaŝébsko-Słovjinskè Mòvé nie jest opisem całego systemu gramatycznego, ale 
obejmuje jedynie fonetykę i fleksję. Praca zaczyna się od opisu głosek kaszubskich. 
Autor przy poszczególnych kaszubskich samogłoskach i spółgłoskach podaje ich 
niemieckie fonetyczne odpowiedniki oraz kaszubskojęzyczne wyrazy, w któ-
rych pojawiają się omawiane dźwięki. Przy opisie fleksji Ceynowa posługuje się 
terminologią gramatyczną w języku łacińskim oraz niemieckim, ale podaje też 

6  F. Lorentz, Gramatyka pomorska, t. I–III, wyd. I, Poznań 1927–1937, wyd. II, fotooffsetowe, 
Wrocław 1958–1962.

7  F. Lorentz, Kaschubische Grammatik, Danzig 1919.
8  J. Tréder, Spòdlowô wiédzô…, dz. cyt., s. 97–98.
9  E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1981.
10  H. Makurat, Gramatika kaszëbsczégò jãzëka, praca nieopublikowana.
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kaszubskie odpowiedniki użytych pojęć lingwistycznych, np. przymiotniki określo-
ne zostają nazwami: Eigenschaftswörter, przemȷotnjkj, nomina adjectiva; liczebniki 
ułamkowe – die Bruchzahlen, léчbnjkj wułąmkovè, numeralia partitiva; czasow-
niki – die Zeitwörter, чasnjkj, verba. Autor podaje sformułowane po niemiecku 
definicje terminów gramatycznych z zakresu fleksji oraz załącza tabele odmiany 
wyrazów: rzeczowników, przymiotników, zaimków, liczebników i czasowników 
w czasie teraźniejszym, przyszłym, przeszłym i zaprzeszłym. Ceynowa wyodrębnia 
osobne formy dla liczby podwójnej, co dowodzi tego, że w XIX wieku była ona 
na Kaszubach używana ze znaczeniem podwójności. Autor omawianej gramatyki 
opisuje też nieodmienne części mowy: partykuły, przysłówki, spójniki, wykrzyk-
niki, podaje ich definicje po niemiecku oraz ilustruje opis licznymi przykładami. 
Do gramatyki dołączone są krótkie opowieści, mające stanowić przykłady użyć 
tekstowych omawianych w pracy kwestii, oraz fragment napisanego przez Ceyno-
wę dialogu Rozmòva Pòláha s Kasébą. Na końcu książki wyjaśnione także zostały 
użyte w pracy skróty.

Gramatyka Aleksandra Majkowskiego pisana była w języku polskim. Ma ona 
prezentować znormalizowaną kaszubszczyznę – tę, która została wprowadzona 
w powieści Żëcé i przigòdë Remùsa. Majkowski zasadniczo nie tworzył kaszub-
skich terminów gramatycznych, nie używał też pojęć wypracowanych przez Floriana 
Ceynowę, ale wykorzystywał terminologię łacińską, np. futurum, genus feminium, 
verbum lub polską. Maszynopis gramatyki przygotowany przez Feliksa Marszałkow-
skiego został rozszerzony w stosunku do rękopisu. Na początku dodane zostały dwa 
teksty redaktora – Marszałkowskiego – dotyczące pisowni kaszubskiej stosowanej 
przez Majkowskiego oraz języka powieści o Remusie. Przedrukowany jest też list 
Aleksandra Majkowskiego dotyczący reguł ortograficznych w kaszubszczyźnie oraz 
tekst tegoż autora omawiający historię pisowni kaszubskiej. Samo opracowanie gra-
matyczne pióra Majkowskiego obejmuje jedynie problemy fonetyki (opisanej łącznie 
z zasadami pisowni) i fleksji. Autor przy poszczególnych literach alfabetu tłuma-
czy ich wymowę. Omawia też kaszubskie znaki diakrytyczne i zasady ich użycia 
w kaszubszczyźnie. Fleksja imienna opisana została przez Majkowskiego poprzez 
przedstawienie paradygmatów odmiany wybranych rzeczowników, przymiotników, 
zaimków, liczebników. Przy okazji wyjaśniania zasad fleksyjnych autor podaje też 
zasady akcentowania wyrazów oraz zwraca uwagę na wymiany głoskowe pojawiają-
ce się podczas odmiany. Majkowski podaje też zasady stopniowania przymiotników 
i przysłówków oraz sposób tworzenia adwerbiów od przymiotników w kaszubszczyź-
nie. W zakresie fleksji werbalnej autor prezentuje końcówki czasowników w czasie 
teraźniejszym, przeszłym, przyszłym oraz w trybie rozkazującym oraz podaje przy-
kłady odmiany wybranych czasowników. Gramatykę Majkowskiego kończy krótki 
tekst na temat tego, że pisownia nie musi być zgodna z wymową, ale najważniejsze 
jest to, by oddawała myśl. Ponadto załączona jest próbka tekstu Derdowskiego,  
a w maszynopisie są też fragmenty powieści Żëcé i przigòdë Remùsa.
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Friedrich Lorentz był językoznawcą, slawistą, kaszubologiem, a napisana przez 
niego Gramatyka pomorska ma charakter naukowy. W pierwszym tomie odnajdu-
jemy obszerny wstęp, w którym autor przedstawia ogólne zagadnienia dotyczące 
języka pomorskiego. Stara się on wyznaczyć granice pomorskiego obszaru języko-
wego, zwracając uwagę, że zakres pojęcia język pomorski jest szerszy niż zakres wy-
rażenia język kaszubski. W ujęciu Lorentza kaszubszczyzna była jednym z narzeczy 
pomorszczyzny. Autor twierdzi, że historii języka nie da się opisać w oderwaniu od 
dziejów ludu posługującego się tym językiem, dlatego prezentuje on przegląd naj-
ważniejszych wydarzeń na pomorskim obszarze językowym. Następnie w Gramaty-
ce pomorskiej została dokonana klasyfikacja narzeczy pomorskich, których Lorentz 
wyodrębnia aż 76. W dalszej części badacz zwraca uwagę na kontakty i wpływy na 
gwary pomorskie polszczyzny i niemczyzny. Następnie opisuje pomorszczyznę jako 
język literacki oraz omawia źródła, w których pojawił się kaszubski materiał języ-
kowy, oraz gramatyki i słowniki kaszubszczyzny. Na końcu rozważań wstępnych 
znalazły się reguły transkrypcji zastosowane przez Lorentza w książce. W tomie 
pierwszym oprócz wprowadzenia omówione zostały też zagadnienia fonetyczne 
z zakresu wokalizmu pomorskiego. Autor opisuje stan współczesnego kaszubskiego 
systemu samogłoskowego, odwołując się do zmian dokonujących się w wokalizmie 
od czasów prasłowiańskich. W Gramatyce pomorskiej omówione zostały problemy 
pomorskiego iloczasu, dyspalatalizacji samogłosek przednich, rozwoju grup tort, 
tolt, tert, telt, rozwoju sonantów w pomorszczyźnie, wokalizacji jerów w gwarach 
pomorskich, artykulacji samogłosek ustnych i nosowych w poszczególnych narze-
czach języka pomorskiego. W dalszej części pierwszego tomu Lorentz omawia prze-
sunięcia w obrębie systemu samogłoskowego, czyli kontrakcje samogłosek, wstawne 
samogłoski, wymiany wokaliczne. Drugi tom Gramatyki pomorskiej obejmuje zagad-
nienia fonetyczne z zakresu systemu spółgłoskowego oraz problemy słowotwórcze 
języka pomorskiego. Konsonantyzm – podobnie jak wokalizm – opisany jest na tle 
diachronicznym. Najpierw autor przedstawia prasłowiański system spółgłoskowy 
oraz procesy fonetyczne, które dokonały się w okresie przed ukształtowaniem się 
pomorszczyzny. W dalszej kolejności, nawiązując do kontekstu historycznego, oma-
wia on rozwój pomorskich spółgłosek w poszczególnych gwarach. Szczególną uwagę 
Lorentz zwraca na miękkie spółgłoski wargowe, rozwój spółgłosek przedniojęzyko-
wo-zębowych, zmiany w artykulacji spółgłoski ń, afrykatyzację tylnojęzykowych, 
bylaczenie, wymiany spółgłoskowe, asymilacje, dysymilacje. Ponadto w drugim 
tomie badacz omawia problemy akcentuacji głosek pomorskich. W drugiej części za-
mieszczonej w tym tomie szczegółowo opisane zostały zagadnienia z zakresu słowo-
twórstwa. Autor wyodrębnia tu słowotwórstwo imienne, słowotwórstwo zaimkowe, 
słowotwórstwo werbalne i słowotwórstwo przysłówków. Omawia formacje bezsu-
fiksalne, derywaty sufiksalne z wymienieniem poszczególnych przyrostków oraz 
derywaty prefiksalne i złożenia. Lorentz wyszczególnia też podstawowe kategorie 
słowotwórcze w obrębie słowotwórstwa pomorskiego. Z kolei trzeci tom Gramatyki 
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pomorskiej obejmuje fleksję i składnię. Odmianę rzeczownika i czasownika autor 
przedstawia, bazując na dawnych prasłowiańskich podziałach na deklinacje i koniu-
gacje. Omawiając rzeczownik, Lorentz pokazuje, jaki był rozwój pierwotnych prasło-
wiańskich końcówek w poszczególnych gwarach pomorskich. W obrębie przymiot-
nika przedstawione zostały pozostałości w narzeczach pomorskich dawnej prostej 
(rzeczownikowej) odmiany przymiotnika oraz różne gwarowe końcówki, wywodzące 
się z prasłowiańskiej złożonej (zaimkowej) odmiany. W zakresie deklinacji zaimka 
podane są typowe dla różnych pomorskich dialektów formy zaimków rzeczownych 
i przymiotnych. Osobno omówione zostały liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe 
i ułamkowe. W obrębie fleksji werbalnej szczegółowo przedstawiony został rozwój 
w gwarach pomorskich czasowników należących do odrębnych koniugacji i klas 
koniugacyjnych. Omówione zostały różne kategorie gramatyczne: czas, tryb, strona, 
osobne rozdziały są też poświęcone występującym w pomorszczyźnie imiesłowom. 
Nieodmienne części mowy opisane zostały w części poświęconej zagadnieniom syn-
taktycznym. Składnia przedstawiona została skrótowo i pobieżnie, co wynika z za-
ginięcia części rękopisu poświęconego zagadnieniom syntaktycznym. Na początku 
zaprezentowane zostały funkcje wyrazów w zdaniu, odmiennych i nieodmiennych. 
W dalszej części omówione zostały rodzaje zdań prostych i części zdania oraz nie-
które rodzaje zdań złożonych, autor zwraca także uwagę na spójniki i wskaźniki 
zespolenia. Pracę kończy posłowie oraz indeks wyrazów i form użytych w książce, 
dołączona jest także mapa narzeczy pomorskich.

Podręczna gramatyka kaszubska Aleksandra Labudy została napisana w języku 
polskim i obejmuje zagadnienia fonetyczne, słowotwórcze, fleksyjne oraz skład-
niowe. Autor posługuje się terminologią polską i po polsku formułuje definicje ter-
minów gramatycznych. W przedmowie autor wymienia dotychczasowe gramatyki 
kaszubszczyzny, dalej omawia pochodzenie mowy kaszubskiej, genezę nazwy Ka-
szuby, granice kaszubskiego obszaru językowego, stan współczesnej kaszubszczy-
zny, wpływ języków obcych na mowę kaszubską oraz znaczenie Kaszubów i ich 
języka dla Polski. W zakresie fonetyki autor przedstawia artykulację poszczególnych 
głosek w kaszubszczyźnie, problem iloczasu w języku kaszubskim, występowanie 
dyftongów, akcentuację; dokonuje klasyfikacji spółgłosek, ponadto opisuje histo-
ryczne procesy fonetyczne, które zaszły w kaszubszczyźnie: przegłos lechicki, zanik  
e ruchomego. Omówienie słowotwórstwa kaszubskiego w gramatyce Labudy zaj-
muje najmniej miejsca, autor wymienia charakterystyczne dla mowy kaszubskiej 
formanty słowotwórcze oraz podaje przykłady ich użycia. Szczególną uwagę zwraca 
on na tworzenie w języku kaszubskim form zdrobniałych i zgrubiałych, opisuje też 
złożenia i zrosty. W ramach słowotwórstwa autor przywołuje stosowane w kaszub-
szczyźnie skrótowce. Prezentując poszczególne części mowy, Labuda podaje ich 
definicje oraz dokonuje szczegółowych klasyfikacji. Opis obejmuje nie tylko od-
mienne części mowy, ale też nieodmienne: przysłówek, przyimek, spójnik, partykułę, 
wykrzyknik. W dalszej części autor gramatyki podaje zasady odmieniania wyrazów 
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w kaszubszczyźnie oraz przedstawia wzory deklinacji i koniugacji; prezentowane 
zagadnienia są bogato ilustrowane przykładami. Następnie Labuda opisuje funk-
cje części mowy w zdaniu i przyporządkowuje je odpowiednim częściom zdania, 
podając przy tym bogaty materiał egzemplifikacyjny. W zakresie składni opisane 
zostają zdania pojedyncze, równoważniki zdań oraz różne rodzaje zdań współrzędnie 
i podrzędnie złożonych. Na końcu pracy zamieszczony jest słowniczek trudniejszych 
wyrazów użytych w gramatyce jako przykłady.

Ważną pozycją jest też popularnonaukowa Gramatyka kaszubska. Zarys popular-
ny autorstwa Edwarda Brezy i Jerzego Tredera. Praca ta napisana została po polsku 
i stanowi opracowanie gramatyczne kaszubszczyzny gwarowej, która opisywana 
jest nie jako osobny język, ale jako dialekt języka polskiego. Niektórzy twierdzą, że 
ujmowanie mowy kaszubskiej jako dialektu polszczyzny przez Brezę i Tredera wy-
nika z przyczyn politycznych i dyskryminacji w okresie komunizmu języków mniej-
szości, jednakże prof. Jerzy Treder często w prywatnych rozmowach podkreślał, że 
kaszubszczyzna niegdyś faktycznie była dialektem języka polskiego, ale ewoluowała, 
rozwinęła się i w późniejszym czasie zyskała status odrębnego języka. Gramatyka ka-
szubska. Zarys popularny przez niektóre osoby była uznawana za normatywną, ponie-
waż wyeliminowane zostały z niej pewne mniej powszechne na obszarze kaszubskim 
gwarowe cechy językowe. Przykładowo w zakresie fleksji zaprezentowane zostały 
nie wszystkie warianty końcówek z różnych narzeczy, ale jedynie wybrane z nich. 
We wstępnych rozdziałach autorzy omawiają granice dialektu kaszubskiego, jego we-
wnętrzne zróżnicowanie i stosunek do innych dialektów polszczyzny. Problemy fone-
tyczne przedstawione zostały z szerokim uwzględnieniem kontekstu historycznego. 
Opisane zostały ważniejsze zjawiska prozodyczne: intonacja, iloczas i akcent, w dal-
szej kolejności zaprezentowane zostały najistotniejsze cechy kaszubskiej fonetyki 
historycznej: rozwój sonantów, rozwój grup tort, tert, tolt, telt, ruchome e, przegłos 
lechicki, palatalizacje i dyspalatalizacje, afrykatyzacja, wzdłużenie zastępcze i inne 
zmiany. Dużo miejsca autorzy poświęcają wokalizmowi i omówieniu poszczególnych 
samogłosek w kaszubszczyźnie, zaprezentowane też zostały alternacje samogłoskowe 
i spółgłoskowe oraz zmiany w grupach spółgłoskowych. Kolejny rozdział dotyczy 
morfologii. Słowotwórstwo opisano poprzez wskazanie charakterystycznych dla 
kaszubszczyzny formantów oraz derywatów, w których zostały one użyte. Szczegó-
łowo zostało omówione przede wszystkim słowotwórstwo rzeczownika, ale autorzy 
nie pominęli słowotwórstwa przymiotnika, czasownika, liczebnika, zaimka i przy-
słówka. Zaprezentowany też został stosunek słowotwórstwa ogólnopolskiego do ka-
szubskiego. Ponadto Breza i Treder zwracają uwagę na geograficzne zróżnicowanie 
kaszubskich formacji. W zakresie fleksji opisana została deklinacja rzeczowników, 
przymiotników twardo- i miękkotematowych, zaimków rodzajowych, wskazujących, 
pytajnych, zwrotnych i uogólniających oraz liczebników. Szczegółowo omówione 
zostały liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe, wielorakie, podziałowe, ułam-
kowe oraz zaimki liczebne. W obrębie koniugacji zaprezentowane zostały formy 
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czasu teraźniejszego, przeszłego, zaprzeszłego i przyszłego, trybu rozkazującego 
i przypuszczającego, strony biernej. Opisane zostały także formy bezosobowe oraz 
imiesłowy. Ponadto w ramach fleksji pojawiają się uwagi o nieodmiennych czę-
ściach mowy: przysłówkach, przyimkach, spójnikach, wykrzyknikach i partykułach. 
Składnia omówiona została przede wszystkim przez wskazanie cech syntaktycznych 
kaszubszczyzny, które nie są właściwe polszczyźnie. Autorze przedstawiają rodzaje 
wypowiedzeń w gwarach kaszubskich i zwracają uwagę na różnice między składnią 
kaszubską i ogólnopolską. Opisują typowe dla kaszubszczyzny spójniki i wskaźniki 
zespolenia oraz szyk wyrazów w zdaniu, ponadto prezentują obecne w narzeczach 
kaszubskich kalki składniowe z języka niemieckiego.

Ostatnią pracą, jaką tutaj przedstawię, będzie Gramatika kaszëbsczégò jãzëka 
mojego autorstwa. Jest to opracowanie w całości napisane po kaszubsku, książka nie 
została jeszcze opublikowana, ale zostanie wydana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie w 2016 r. Przykłady pojawiające się w pracy pochodzą ze Słownika gwar ka-
szubskich na tle kultury ludowej Bernarda Sychty, z Gramatyki pomorskiej Friedricha 
Lorentza, z Atlasu językowego kaszubszczyzny, ze Słownika polsko-kaszubskiego Jana 
Trepczyka oraz Wielkiego słownika polsko-kaszubskiego Eugeniusza Gołąbka oraz ze 
Kaszëbsczégò słowarza normatiwnégò tegoż autora. Jest to gramatyka normatywna, 
która przedstawia stan współczesnej literackiej kaszubszczyzny. W zakresie fonety-
ki opisane zostały podstawowe pojęcia, zaprezentowany został alfabet fonetyczny 
kaszubszczyzny, omówiony został współczesny system wokaliczny oraz konsonan-
tyczny z podziałami samogłosek i spółgłosek oraz opisem wymowy poszczególnych 
fonemów w standardowym języku kaszubskim. W dalszej części omówione zostały 
procesy fonetyczne, które zaszły w gwarach kaszubskich na przestrzeni wieków, oraz 
wpływ tych zmian na obecną literacką kaszubszczyznę. Na końcu rozdziału poświę-
conego fonetyce przedstawiona została współczesna norma dotycząca akcentuacji 
w języku kaszubskim. W opracowaniu zaprezentowane zostały tylko te formy flek-
syjne, które mieszczą się w ramach standardowej kaszubszczyzny. Opisane zostały 
podstawowe pojęcia fleksyjne oraz odmienne i nieodmienne części mowy. W ramach 
fleksji najpierw omówiony został czasownik, właściwe kaszubszczyźnie koniugacje 
i kategorie fleksyjne przypisane do tej części mowy. W dalszej części przedstawiony 
został rzeczownik, jego definicja, klasyfikacje oraz odmiana. Następnie opisana zo-
stała deklinacja oraz stopniowanie przymiotnika. Dokonana też została klasyfikacja 
zaimków oraz liczebników oraz omówiona ich odmiana. W książce tej jest też dość 
dokładny opis nieodmiennych części mowy wraz z podaniem ich licznych przy-
kładów. Część słowotwórcza jest najszerszym dotychczasowym omówieniem tego 
działu kaszubskiej gramatyki. Zaprezentowane zostały formacje rzeczownikowe, 
przymiotnikowe, czasownikowe i przysłówkowe. Wyszczególnione zostały forman-
ty: sufiksy, prefiksy, interfiksy, oraz kategorie słowotwórcze. Szczególna uwaga zo-
stała też poświęcona różnego rodzaju formom deminutiwnym, które są bardzo częste 
w kaszubszczyźnie. W zakresie składni także zostały opisane podstawowe pojęcia, 
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następnie omówione zostały poszczególne części zdania wraz z przykładami. W dal-
szej części przedstawione zostały związki składniowe: związek zgody, rządu oraz 
przynależności. Ponadto zaprezentowane zostały różne rodzaje zdań współrzędnie, 
podrzędnie i wielokrotnie złożonych z licznymi przykładami. Osobno omówiony 
został imiesłowowy równoważnik zdania oraz szyk zdania w kaszubszczyźnie. Na 
końcu pracy zamieszczona została bibliografia, w której wykazane zostały dotychcza-
sowe opracowania gramatyczne i inne artykuły oraz monografie, które były pomocne 
w przygotowaniu książki.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że próby opisu gramatycznego kaszubszczy-
zny pojawiały się od XIX w. Pierwsze gramatyki kaszubszczyzny nie obejmowały 
jednak wszystkich działów gramatycznych, ale omawiały przede wszystkim fleksję 
i wybrane zagadnienia fonetyczne. Taki kształt miał napisany po niemiecku Zarés 
do Grammatikj Kaŝébsko-Słovjinskè Mòvé Floriana Ceynowy oraz polskojęzyczna 
Gramatyka kaszubska Aleksandra Majkowkiego. Obie pozycje miały opisywać język, 
który był uważany przez autorów za normatywny, jednakże w dużej mierze był on 
zależny od domowej mowy autorów. Gramatyka pomorska Friedricha Lorentza z za-
łożenia nie jest pracą opisującą normę kaszubszczyzny, ale jest opracowaniem grama-
tycznym gwar kaszubskich. Jednakże jest to pozycja ważna, stanowi ona materiałowe 
źródło kolejnych gramatyk, a jednocześnie jest to pierwsza gramatyka obejmująca 
zarówno fonetykę, fleksję, słowotwórstwo, jak i składnię. Gramatyka Aleksandra La-
budy również obejmuje wszystkie działy językoznawstwa i stanowi ona opis normy 
stosowanej przez autora we własnych tekstach. Z kolei Gramatyka kaszubska. Zarys 
popularny jest obecnie najbardziej znanym opracowaniem gramatyki kaszubszczy-
zny. W pracy tej niektóre mniej powszechne formy gwarowe zostały wyeliminowane, 
nie można jednak powiedzieć, że ma ona charakter normatywny. Wykładnię normy 
kaszubszczyzny zawiera natomiast nieopublikowana jeszcze Gramatika kaszëbsczé-
gò jãzëka, w której właściwie brak jest wariantów dialektalnych, a przedstawione są 
jedynie formy mieszczące się w ramach standardowego języka kaszubskiego; jest to 
też jedyna gramatyka kaszubska napisana po kaszubsku.



Dariusz Majkowski

Normalizacja, teksty  
o języku kaszubskim  

i stosunek do Rady Języka Kaszubskiego,  
czyli kaszubszczyzna w „Stegnie”

„Stegna” to kaszubskojęzyczny kwartalnik literacki, darmowy dodatek do miesięcz-
nika „Pomerania”. Od 2006 roku ukazało się 40 numerów tego pisma (do czerwca 
2016 r.). Na jego łamach publikowane są literackie utwory, tłumaczenia na język 
kaszubski, pieśni, recenzje i opisy książek, wywiady z krytykami i znawcami litera-
tury. „Stegna” jest wykorzystywana przez nauczycieli języka kaszubskiego podczas 
lekcji tego przedmiotu, służy czytelnikom jako pomoc w pogłębianiu swojej wiedzy 
na temat kaszubskiej literatury, historii czy tradycji. 

Mówiąc o kaszubszczyźnie w tym kwartalniku, należy zwrócić uwagę na kilka 
aspektów. Wśród nich ważny jest język, jakim posługują się autorzy piszący do „Ste-
gny”, poza tym jego normalizacja oraz korekta pisowni, którą przeprowadza zespół 
redakcyjny. Trzecią sprawą są teksty na temat języka kaszubskiego, które stosunkowo 
często goszczą na łamach literackiego dodatku do „Pomeranii”. 

A o tym, że kaszubszczyzna dla redakcji „Stegny” ma znaczenie priorytetowe, 
świadczą słowa z pierwszego zamieszczonego w niej tekstu:

Wiémë, że nie dożdajemë sã tësąców Czëtińców, bò wcyg za mało je lëdzy, co 
chcą i rozmieją czëtac pò kaszëbskù. Rozsądzëlë jesmë równak, żebë nimò te 
pisac leno w tim jãzëkù, bò zdôwô sã nama, że wcyg na stegnach mieszkańców 
ti zemi za mało je kaszëbsczégò słowa1.

Język autorów publikowanych w „Stegnie”

Jako że „Stegna” jest kwartalnikiem literackim, w pierwszej kolejności przybliża 
twórców literatury i ich dzieła. Nie ma obecnie innego pisma, które w takiej skali 

1 Òd redakcji, „Stegna” nr 1 (1/2006), s. 3.
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ukazywałoby pisarzy, poetów i dramaturgów kaszubskich. W ciągu minionej de-
kady na łamach tego dodatku do „Pomeranii” swoje utwory prezentowało ok. 70 
twórców. Wśród nich są przedstawiciele starszego pokolenia, mający już spory 
dorobek pisarski czy poetycki, jak nieżyjący już Stanisław Pestka (Jan Zbrzyca) 
i Stefan Fikus czy Jerzy Hoppe albo Stanisław Janke. Zdecydowanie najczęściej 
w „Stegnie” publikują jednak młodsi kaszubscy autorzy. Są to przede wszystkim 
twórcy, którzy znani są (lub być powinni) Kaszubom jako autorzy własnych ksią-
żek, w tym zwłaszcza tomików poezji, współautorzy różnych antologii lub zdo-
bywcy nagród w literackich konkursach (głównie Prozatorskim Konkursie im. Jana 
Drzeżdżona). Wymienić tu można choćby Stanisława Bartelika, Elżbietę Bugajną, 
Idę Czaję, Piotra Dziekanowskiego, Romana Drzeżdżona, Tomasza Fopkego, Zbi-
gniewa Joskowskiego, Krystynę Lewnę, Hannę Makurat, Henryka Jerzego Musę, 
Eugeniusza Pryczkowskiego, Jerzego Stachurskiego, Ewę Warmowską. Dla wielu 
twórców „Stegna” była lub jest jedyną okazją do zaprezentowania swoich literac-
kich talentów czytelnikom, zwłaszcza po tym, gdy przestał się ukazywać ZYMK. 
W tym gronie jest m.in. Joanna Chaber, Sabina Drywa, Mateusz Łącki, Wojciech 
Myszk czy Karolina Serkowska. 

Tak szeroki wybór tekstów i twórców powinien – jak by się zdawało – oznaczać 
bardzo różne rodzaje kaszubszczyzny, oparte na różnych jej gwarach. W rzeczywi-
stości jednak zdecydowana większość pisze zestandaryzowanym językiem kaszub-
skim i trudno jest dostrzec większe różnice między nimi. Jak ujął to Stanisław Janke 
podsumowując w „Stegnie” jeden z konkursów prozatorskich im. Jana Drzeżdżona, 
nie da się dzisiaj na ogół rozpoznać, skąd jakiś autor pochodzi, bo wszyscy mniej 
więcej piszą w jednym uniwersalnym przyjętym kanonie2.

Oczywiście, każdy z piszących ma swój styl, ulubione słowa, mniejsze lub więk-
sze przywiązanie do neologizmów, słownika Jana Trepczyka lub Eugeniusza Gołąb-
ka, ale zasadniczo prawie wszyscy piszą w języku literackim. Wyjątkami są jedynie 
niektórzy piszący z północy Kaszub, którzy zachowują w swoich tekstach przede 
wszystkim bylaczenie.

Dla przykładu tekst Romana Drzeżdżona: 

To bëlo tej, czedë bëlo. W czasu ë môlu dôwno zadżinionym. (...) Nicht 
nikòmu nie wadzyl, ni zwiérz czlowiekòwi, ni czlowiek zwierzëcu3.

Podobnie pisze choćby Józef Roszman, Krystyna Lewna czy Artur Jabłoński, 
w którego tekstach północnokaszubskich cech jest najwięcej (np. wząn, wzãna za-
miast wzął, wzãła, pińc zamiast piãc itp.).

2 D. Majkòwsczi, Jakô je ta kaszëbizna?, „Stegna” nr 9 (3/2008), s. 2.
3 R. Drzéżdżón, Krótkô òpòwiesc ò..., „Stegna” nr 4 (2/2007), s. 16–18.
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Z kolei Grzegorz Schramke podkreśla, że jego domową kaszubszczyzną jest 
ta południowa, powołuje się na jej znajomość4, ale w jego tekstach obok form 
znanych w Brusach i okolicy pojawiają się też cechy kojarzone raczej z północą, 
jak „ë” w roli spójnika.

Pisownia i stosunek do Rady Języka Kaszubskiego

„Stegna” od samego początku istnienia jest wydawana w znormalizowanej pisowni 
obowiązującej na mocy porozumienia z 1996 r. Nie jest to nic dziwnego, jeśli weź-
miemy pod uwagę, że korektą zajmuje się przez te wszystkie lata jeden z sygnatariu-
szy tego porozumienia Eugeniusz Pryczkowski. Zapewne wnikliwemu czytelnikowi 
uda się znaleźć jakieś błędy, literówki, co jest nie do uniknięcia, ale generalnie teksty 
publikowane w kwartalniku są zgodne z tymi ustaleniami. 

Od 2006 r. mamy do czynienia z nową sytuacją w związku z powstaniem Rady 
Języka Kaszubskiego, która od początku wydawała wiele uchwał związanych z po-
prawną pisownią. I ponownie należy zaznaczyć, że wspomniany już E. Pryczkowski 
od samego początku był jej członkiem, więc na bieżąco mógł bez problemu imple-
mentować w „Stegnie” podejmowane przez RJK uchwały (od drugiej kadencji do 
tego ciała dołączył też Dariusz Majkowski, redaktor prowadzący „Stegnę” od jej 
powstania aż do dzisiaj). Zarówno promowane przez Radę słowa, jak i ustalenia 
dotyczące np. jotacji czy labializacji, w zdecydowanej większości w kwartalniku 
były uwzględniane. Wyjątkiem było labializowanie dyftongów au- i eu-. Pomimo 
tego, że w biuletynach RJK od pierwszego numeru (2007 r.) używano na ogół w tym 
wypadku labializacji5, w „Stegnie” dyftongi – jeden występuje nawet w imieniu ko-
rektora „Eugeniusz” – konsekwentnie zapisywano „bez sztriszczi”. Od 2009 r. nikt 
nie mógł mieć o to pretensji, bo wówczas Rada opublikowała uchwałę nr 7/RJK/09, 
w której m.in. napisano, że labializacja „nie dotyczy dwugłosek (dyftongów) au, eu 
najczęściej pochodzenia greckiego i łacińskiego”. W 2012 r. biuletyn RJK zupełnie 
zmienił tę zasadę, podając w uchwale nr 2/RJK/2012, że powinno się labializować 
powyższe dyftongi, i pozbawiając mocy dotychczasowe przepisy w tej sprawie. „Ste-
gna” dostosowała się do tego zapisu i od numeru 3/2012 m.in. Eugeniusz ze stopki 
redakcyjnej „się zlabializował” i stał „Eùgeniuszã”. 

Redakcja kwartalnika podporządkowała się też decyzji Rady, która w roku 2015 
zdecydowała, że nazwiska typu Heyke, po kaszubsku należy zapisywać jako „Hey-
ka”, a w odmianie „Heyczi”, „Heyce” itd. Na skutek tego dotychczasowy Stanisław 
Janke został Stanisławem Janką.

4 Por. G. J. Schramke, W òdpòwiescë na... òdpòwiésc, „Stegna” nr 13 (3/2009), s. 18–20.
5 Por. np. E. Breza, Wëbróné problemë kaszëbsczégò pisënku ë mòrfòlogie, Biuletin Radzëznë 

Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2007, s. 49–58, R. Wòszôk-Slëwa,  O jãzëkòwi normie nié blós w pòlsczim 
jãzëku, Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2007, s.59–63.
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Należy zaznaczyć, że stosunek redakcji do RJK od samego początku był bardzo 
przychylny. Jako dowód można przytoczyć słowa redaktora prowadzącego ze wstępu 
do numeru 4/2007:

Ju òd roku dzejô Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka, to je karno lëdzy, jaczé mô 
starã ò normalizacjã naji mòwë. Jich robòta je òsoblëwie wôżnô dlô szkólnëch, 
ale téż tëch wszëtczich, co zajimają sã kaszëbską lëteraturą. Kòżdi, chto twòrzi 
wiérztë, prozã czë dokazë na binã żdaje na brzôd robòtë Radzëznë – słowôrz 
i wskôzë pisënkù, dzãka chtërnym skùńczą sã bezùstôwné wątplëwòtë: jak 
to napisac?6

W tym samym numerze został zamieszczony wywiad z Witoldem Bobrowskim, 
ówczesnym przewodniczącym Rady Języka Kaszubskiego7, który żartobliwie za-
uważył, że największym sukcesem tego młodego wówczas ciała, było to, że po roku 
zmagań ze standaryzacją kaszubszczyzny nikt z członków nie ma poważnych obra-
żeń. Dodał też, że liczne spory w Radzie są skutkiem tego, że językiem kaszubskim 
zajmują się w niej przede wszystkim ludzie z sercem na dłoni – pisarze i poeci.

Tegò serca je nierôz tëli, że drãgò je sã jima dogadac. Do te, jak wiémë, 
kaszëbizna na pôłnim i nordze je jinszô. Drãgò je tej zrobic tak, żebë wszëtcë 
bëlë szczestlëwi8.

I jeszcze jeden cytat z W. Bobrowskiego, który rok po powstaniu Rady był dużym 
optymistą:

Chcemë, żebë pòwstałë słowarze kaszëbsczégò jãzëka: etimòlogiczny, fra-
zeòlogiczny, òrtograficzny. I z tegò, co je widzec, nie mdzemë muszelë długò 
żdac, jaż uzdrzimë te słowarze w ksãgarniach9.

Na temat normalizacji i standaryzacji pisał m.in. Roman Drzeżdżon, który zwra-
ca uwagę, że normalizowanie języka danego autora powoduje często utratę czegoś 
cennego, m.in. gwarowej specyfiki i odrębności. I dodaje, że najbardziej traci na pró-
bach normalizacji poezja, gdzie trudno zwłaszcza przerabia się fleksyjne końcówki. 
Osobnym problemem jest uwspółcześnianie dzieł kaszubskiej klasyki. Jako przykład 
szczególnie trudnego wyzwania podaje Drzeżdżon dzieło Hieronima Derdowskiego 
O Panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł. 

6 D. Majkòwsczi, Od redakcji, „Stegna” nr 6 (4/2007), s. 3.
7 D. Majkòwsczi, Kôrbiónka z Witołdã Bòbrowsczim, przédnikã Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, 

„Stegna” nr 6 (4/2007), s. 4–5.
8 Tamże.
9 Tamże.
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Teksty na temat języka kaszubskiego

Stosunkowo często w „Stegnie” pojawiają się artykuły lub wywiady, w których piszą-
cy lub rozmówcy wyrażają swoje opinie na temat języka kaszubskiego. Jako pierw-
szy na łamach kwartalnika poruszył tę kwestię pisarz, poeta, dramaturg, dziennikarz 
i tłumacz Stanisław Janke. Zwrócił on uwagę zwłaszcza na wolność poszczególnych 
autorów w wyborze odmiany języka kaszubskiego, którą chcą się posługiwać.

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 (....)10.

Na łamach „Stegny” to właśnie Stanisław Janke najczęściej wypowiada się na 
temat kaszubszczyzny. W 2008 roku podkreślał, że nie powinno się przyspieszać 
procesu tworzenia języka literackiego11. Ta wolność piszącego do wyboru własnej 
odmiany kaszubszczyzny nie dotyczy jednak jego zdaniem pisowni. Ta – jak pisze 
Janke – powinna być jedna dla wszystkich12. 

Autor Łiskawicë wyrażał też zastrzeżenia wobec przedstawiania w znormalizo-
wanej pisowni dzieł klasyków.

Derdowsczi przekôzóny w tim pisënkù znormalizowónym, to je czësto jinszi 
Derdowsczi niż ten, chtërnégò më czëtómë w òriginale. To nie jidze ò to, że 
tam ni ma tëch znaków diakriticznëch nad tima lëterkama, bò òn nie ùżiwôł 
tegò, ale téż ta całô jegò fleksjô, te kùnôszczi są czësto jiné niż dzysôdnia to 
zamieniają redaktorzë13.

Dla S. Jankego kwestia wyboru najbardziej odpowiedniej dla twórcy odmiany 
kaszubszczyzny była (i jest) ważna, bo w ciągu swego życia poznał i używał różnych 
odmian języka kaszubskiego. 

Urodził się w Kościerzynie, a pierwsze lata jego życia były związane z Lipuszem, 
gdzie poznawał kaszubszczyznę południową. Co prawda sam po kaszubsku jako 
dziecko nie mówił, ale słyszał ten dialekt od swoich rodziców, ich znajomych, miesz-
kańców wsi, którzy odwiedzali warsztat krawiecki jego ojca. Po latach przyznał, że 
miał wręcz problemy z poprawnym wypowiadaniem się po polsku. 

10 A. Cupa, D. Majkòwsczi, Kôrbiónka ze Stanisławã Janke, „Stegna” nr 1 (1/2006), s. 6-9. Por. 
także D. Majkowski, Ocena sytuacji literatury kaszubskiej na łamach „Stegny”. [w:] Biuletyn Rady Języka 
Kaszubskiego, Gdańsk 2015. 

11 Jakô je ta kaszëbizna? Gôdka ze Stanisławã Janke, „Stegna” nr 9 (3/2008), s. 2.
12 A. Cupa, D. Majkòwsczi, Kôrbiónka...
13 A. Cupa, D. Majkòwsczi, Kôrbiónka...
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I më jakò dzecë gôdelë jistną pòlaszëzną przemikłą kaszëbsczima słowama 
i tak samò gramaticzną kònstrukcją, na przikłôd „ja był”, „ja pojechał”. Jô 
pamiãtóm, że dopiérze w dozdrzeniałim wiekù jô òdkrił, że słowa „ugardlić”, 
to je ùdëszëc, w całoscë ni ma w słowarzu pòlsczégò jãzëka. Mòji bracynowie 
do dzysô gôdają taką pòlaszëzną14. 

Tymczasem w „Stegnie” lipuskiej kaszubszczyzny u Jankego nie znajdziemy. Od 
kilkudziesięciu lat literat rodem z Lipusza mieszka w Wejherowie, ale i ta odmiana 
kaszubszczyzny nie jest obecna w jego twórczości. Tworzy po prostu w literackim ję-
zyku kaszubskim – dodajmy pięknie opanowanym, czego potwierdzeniem jest choć-
by powieść Łiskawica czy zwłaszcza przekład na język kaszubski Pana Tadeusza.

W tekstach poświęconych językowi kaszubskiemu sporo jest narzekania na jego 
słabą znajomość wśród piszących, zwłaszcza tych młodych. 

W tekstach pòeticczich młodëch autorów jidze zauważëc słabą znajomòsc 
domôcy słowiznë i składni, a òsoblëwie môłi kòntakt z żëwą mòwą, czegò 
rezultatã je wëszukónô, słownikòwô kaszëbizna w wierszach15.

Z kolei autorce tych słów – Ludmile Gołąbek wytykano (konkretnie Grzegorz 
Schramke) nadmierne polaszenie i używanie takich słów, jak: „chaos”, „uswiado-
mic”, „dobitny”, „przestrzeń”, „wërôz”, „badôcz”, „ewidentny”, „gustowac” abò 
wërażeniów: „zdrzec przez primat”, „nostalgiczné przëwiązanié”16. O sporze toczo-
nym na łamach kwartalnika między L. Gołąbk a G. Schramke pisano już w Biuletynie 
RJK z 2015 r.17, więc tutaj nie będziemy rozwijać tego tematu.

Inny z młodych autorów – Sławomir Formella krytykował język piosenek zespołu 
Bubliczki na przykładzie Nie bãdã sã żenił.

Cëż taczégò mòżemë tam uczëc? Przede wszëtczim to, że „nie będę się że-
nił”. Zarô pò tim pòlsczim dzélëku czëjemë kaszëbsczé „jaż po Wiôldżinoce”. 
Dejade żebë zachòwac „równowôgã” midzë jãzëkã kaszëbsczim a pòlsczim, 
zarô pò tim mómë: „Wezmę sobie dziewczę, co ma modre ocze”. Wedle mòji 
dbë leno slédnô lëtra „psëje” to pò prôwdze pòlsczé zdanié (...) A gdze je 
tuwò kaszëbienié, chtërne je doch jedną z nôwôżniészich znanków kaszëbsczi 
mòwë?18

14 Droga z rodnégò gniôzda. Ze Stanisławã Janką gôdô Macéj Tamkùn. [w:] S. Janke, M. Tamkun, 
Szescdzesątka, Bolszewo 2016, s. 49–91.

15 L. Gòłąbk, Co sztôłtëje òbrôz współczasny pòezji kaszëbsczi?, „Stegna” nr 11 (1/2009), s. 19–23.
16 G. J. Schramke, W òdpòwiescë na... òdpòwiésc, „Stegna” nr 13 (3/2009), s. 18–20.
17 Por. D. Majkòwsczi, Otaksowanié stojiznë kaszëbsczi lëteraturë na stronach „Stegnë”, [w:] 

Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2015, s. 179–185.
18 S. Fòrmella, Czë „się” i „dziewczę” to kaszëbsczé słowa?, „Stegna” nr 17 (3/2010), s. 15.
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Na temat kaszubszczyzny wypowiadał się również Piotr Dziekanowski, który 
twierdził, że piszący po kaszubsku ma swoją odrębność, swoją własną standaryza-
cję19. Krytykuje on zarówno polaszenie, jak i germanizowanie. Podkreśla, że nie 
powinno się „brudzić” kaszubskiego tym, co nie jest potrzebne, a więc neologizmami 
lub obcymi słowami, bez wyraźnej konieczności.

Interesujące rozważania na temat języka kaszubskiego używanego przez różnych 
Kaszubów, zwłaszcza Zrzeszińców, na pocz. lat 90. snuje w „Stegnie” Eugeniusz 
Gołąbek. Jan Trepczyk, którego słownictwo Gołąbek wykorzystywał choćby w tłu-
maczeniu Nowego Testamentu na język kaszubski, pisał wg niego zbyt sztucznie, 
Aleksander Labuda pisał lekko jako Guczów Mack, ale pozostałe teksty roiły się od 
neologizmów – podkreśla Gołąbek. 

Ostatnią – jak dotąd – osobą wypowiadającą się w „Stegnie” wprost na temat 
kaszubszczyzny, jest rumski nauczyciel, pisarz i dziennikarz Jerzy Hoppe. Krytyku-
je on częściowo Radę Języka Kaszubskiego, z której niektórymi uchwałami się nie 
zgadza (m.in. dotyczy to niektórych zapisów o labializacji). Polemizuje też ze ś.p. 
prof. Jerzym Trederem na temat pisowni „pò prôwdze”, które J. Hoppe pisze razem, 
a przede wszystkim z redaktorem naczelnym „Pomeranii” i prowadzącym „Stegnę” 
Dariuszem Majkowskim:

Wasta redaktór pisze np. bez w znaczenim przez. Przez gãbã mie téż nie prze-
chòdzy sztôłcëc. Zdôwô mie sã, że to wszëtkò je gwarowé – ni mòże bëc 
ksztôłcëc le sztôłcëc, nié gdze le dze, nié ideja le deja. Zdrzã na to kriticzno20.

J. Hoppe krytykuje też przymiotnikowe odmienianie rzeczowników, np. żëcégò 
a nie żëcô oraz używanie ë w funkcji spójnika.

Podsumowanie

Podsumowując, można zauważyć, że kaszubszczyzna w „Stegnie” jest w zdecydo-
wanej większości ustandaryzowana i znormalizowana. Bardzo trudno jest znaleźć 
w tekstach tu publikowanych cechy właściwe dla jakiejkolwiek gwary kaszubskiej. 
Nie brak w tym literackim kwartalniku artykułów i wywiadów, w których praktycy 
języka kaszubskiego – pisarze, poeci, tłumacze wypowiadają się na temat kaszubsz-
czyzny, wskazują błędy i postulują zmiany. 

Warto również podkreślić, że „Stegna” będąca rówieśniczką Rady Języka Ka-
szubskiego od samego początku była jej sojuszniczką w normalizowaniu i standary-
zowaniu języka kaszubskiego. Właściwie wszystkie uchwały RJK natychmiast były 

19 D. Majkòwsczi, Dalek òd „achów” i „òchów”, „Stegna” nr 35 (1/2015)
20 D. Majkòwsczi, Lëteratura mô dawac nôdzejã, „Stegna” nr 38 (4/2015).
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w tym piśmie wcielane w życie, co z pewnością przyczyniało się do ich popularyzacji 
wśród nauczycieli, kaszubskojęzycznych dziennikarzy i twórców, którzy stanowią 
liczną grupę pośród czytelników tego literackiego dodatku do „Pomeranii”. 
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Janusz Mamelski

Język kaszubski w szkole  
– sukcesy, zagrożenia i porażki

Język kaszubski funkcjonuje w szkołach na Kaszubach już 25 lat. Można zaryzyko-
wać stwierdzenie, że jest stałym elementem szkolnego krajobrazu. Co jednak kryje 
się za tą szkolną rzeczywistością języka kaszubskiego? Z jego wprowadzeniem do 
szkół kaszubskie środowiska wiązały wielkie nadzieje, niektórzy nawet uzależniali 
od tego możliwość przetrwania języka kaszubskiego1. Na ile te nadzieje się spełnia-
ją? Co ewentualnie stoi temu na przeszkodzie? Co należy w tym względzie uznać 
za porażkę?

1. Sukcesy

Mało kto wie, że język kaszubski funkcjonował w szkolnictwie już w XIX wieku. 
W latach 1819–1837 dialekt kaszubski, jak wówczas go określano, obok języka 
niemieckiego, a w miejsce języka polskiego, był zalecany w szkołach pruskich 
na Kaszubach2.

W Polsce postulat wprowadzenie języka kaszubskiego do edukacji pojawił się 
stosunkowo późno, bo dopiero po roku 1989, czyli po przywróceniu w naszym 
kraju demokracji. Wysunęło go środowisko Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
Inicjatywa ta była przyjmowana bardzo różnie, począwszy od wielkiego entu-
zjazmu aż po duży sceptycyzm i sprzeciw. Głównym argumentem przeciwników 
była mała przydatność użytkowa języka kaszubskiego. Kaszubi, jako lud bardzo 
praktyczny, argumentowali, że w życiu językiem bardziej potrzebnym jest an-
gielski3.

a. Głodnica
Pierwsze kaszubskie szkoły powstały dzięki inicjatywom lokalnym. Od 1 września 
1991 roku zaczęły funkcjonować jednocześnie Szkoła Podstawowa na Głodnicy 

1 Por. Cezary Obracht-Prondzyński, Kaszubi dzisiaj, Gdańsk 2007, s. 19.
2 Por. Renata Mistarz, Dokonania i wyzwania edukacji kaszubskiej [w] „Edukacja Pomorska” nr 64/65 

(15/16) – maj-sierpień 2014 r. s. 4.
3 Por. Renata Mistarz, Dokonania i wyzwania edukacji kaszubskiej, dz. cyt., s. 5.



290   BIU LE TYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO 2016

w gminie Linia oraz Liceum Ogólnokształcące w Brusach w powiecie chojnickim. 
Szkoły otwarto, mimo że panował jeszcze częściowo niejasny stan prawny. Szkoła 
Podstawowa na Głodnicy stworzona została z inicjatywy Witolda Bobrowskiego, ów-
czesnego Przewodniczącego Rady Gminy Linia4. Nowe władze gminy, jako pierwsze 
na Kaszubach, oficjalnie uchwaliły, że mieszkańcy gminy są wspólnotą samorządową 
kultywującą specyfikę kulturową Kaszub ze szczególnym podkreśleniem odrębności 
językowej, co zostało zapisane w pierwszym paragrafie statutu gminy. Podczas prze-
prowadzonych badań sondażowych w 1990 roku w Miłoszewie rodzice 139 dzieci 
– na 146 uczniów uczęszczających do tamtejszej szkoły – wyrazili zgodę na objęcie 
swoich dzieci nauką języka kaszubskiego. Przychylność rodziców zaskoczyła nawet 
organizatorów sondażu i skłoniła Radę Gminy Linia do wystąpienia do kuratorium 
z wnioskiem o objęcie uczniów szkół podstawowych z terenu gminy nauką języka 
kaszubskiego, zgodnie z wolą rodziców. W efekcie otwarta została jedna szkoła 
z językiem kaszubskim, właśnie na Głodnicy5. 

b. Brusy 
Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach powstało z inicjatywy Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego przy aktywnej współpracy kuratorów oświaty województw 
gdańskiego i bydgoskiego6. W grudniu 1989 r. zjazd ZK-P, na wniosek Kazimierza 
Kossak-Główczewskiego, podjął uchwałę o stworzeniu kaszubskiego liceum. W roku 
1991 naukę kaszubskiego rozpoczęło 60 uczniów7.

c. Stan prawny
Do roku 1992 aktualne było Zarządzenie nr 67 Ministra Edukacji z 21 grudnia 1988 
r. w sprawie organizowania nauki języka ojczystego dla dzieci i młodzieży narodo-
wości niepolskiej w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących (Dz. Urz. 
MEN Nr 11, poz. 69). Zostało ono zastąpione rozporządzeniem MEN z dnia 24 marca 
1992 r. w sprawie organizacji kształcenia umożliwiającego podtrzymywanie poczucia 
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości 
narodowych (Dz. U. Nr 34, poz. 150), obowiązującym do r. 19998. Natomiast od 
2005 roku język kaszubski ma status prawny – języka regionalnego. Na tej podstawie 
odbywa się jego nauczanie w szkołach wszystkich typów i przedszkolach.

O tym, jak taki stan został osiągnięty, można by napisać książkę. Z pewnością 
zawdzięczamy to sprawności działania, zręczności i dyplomatycznemu talentowi 
wielu Kaszubów.

4 Por. Tamże.
5 Danuta Pioch, Nauka języka kaszubskiego – bogactwo form i związane z tym trudności, [w:] Biuletyn 

Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2008, s. 116.
6 Por. Renata Mistarz, Dokonania i wyzwania edukacji kaszubskiej, dz. cyt., s. 5.
7 Danuta Pioch, Nauka języka kaszubskiego…, dz. cyt., s. 123.
8 Por. Renata Mistarz, Dokonania i wyzwania edukacji kaszubskiej, dz. cyt., s. 5.
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d. Liczba uczniów
Od momentu wprowadzenia kaszubskiego do szkół praktycznie stale rośnie liczba 
uczniów, którzy uczęszczają na lekcje języka kaszubskiego. Ilustruje to poniższy 
wykres i tabela.

Lata W sumie SP Gimnazjum Ponadgimnazjalne

2003/2004 4744 3928 544 272

2012/2013 15242 12498 2286 457

2013/2014 17145 13373 2572 514

2014/2015 17585 14110 2733 742

2015/2016 19085 15511 2653 937

e. Materiały – podręczniki
Gdy inicjowano nauczanie języka kaszubskiego w szkołach, nie było programów 
nauczania ani podręczników. Musieli tworzyć je nauczyciele, którzy dopiero zbierali 
doświadczenia. 

Milowym krokiem ułatwiającym naukę czytanie i pisania po kaszubsku było 
wprowadzenie, po wielu latach sporów, ujednoliconej pisownia dnia 13 maja 1996 r. 
na posiedzeniu Zespołu ds. Oświaty9.

9 Por. Danuta Pioch, Nauka języka kaszubskiego…, dz. cyt., s. 122.
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Ministerstwo Edukacji Narodowej dopuściło do użytku szkolnego pierwsze pro-
gramy nauczania języka kaszubskiego i historii regionalnej w 1996 r. Ich autorami byli 
Jaromira Labudda, Tadeusz Lipski i Elżbieta Brzeska. W toku prac nad reformą eduka-
cji wdrażaną w 1999 r. powstały, dzięki aktywności nauczycieli z Zespołu ds. Oświaty 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: podstawa programowa języka mniejszości naro-
dowej i grupy etnicznej, standardy wymagań i syllabus z języka kaszubskiego Matura 
2003. Podręczniki do nauczania języka kaszubskiego powstawały z wielkim trudem. 
Opracowali je czynni zawodowo nauczyciele: Danuta Pioch, Witold Bobrowski (wraz 
z Katarzyną Kwiatkowską), Jaromira Labudda, Teresa Czerwińska, Aleksandra Pająk 
i Lucyna Sorn, Felicja Baska-Borzyszkowska i Wojciech Myszk, a także językoznawcy 
z Uniwersytetu Gdańskiego: Marek Cybulski i Róża Wosiak-Śliwa10.

Podręczników i innych materiałów do nauczania języka kaszubskiego przybywa 
z każdym rokiem. Rok 2015 przyniósł nam kolejne pozycje: 

E. Pryczkowska, J. Hewelt, W jantarowi krôjnie. Dzél I. 
A. Pająk, L. Sorn, Z kaszëbsczim w szkòle część 3. Książka pomocnicza do nauki 

języka kaszubskiego w klasie V.
M. Kargul, K. Korda, Kaszuby przez wieki. Poradnik dla nauczycieli.

Ciekawym i wartym odnotowania jest też podręcznik do chemii, pierwszy w cało-
ści napisany po kaszubsku podręcznik przeznaczony do nauczania przedmiotu innego 
niż język kaszubski: Jerzy Nacel Chemiô òglowô i òrganicznô! 

f. Kształcenie nauczycieli
Wprowadzenie nowego przedmiotu do szkół zawsze wiąże się z kwestią przygoto-
wania nauczycieli do jego nauczania. Początki były niełatwe.

Począwszy od roku akademickiego 1982/83 działało Studium Podyplomowe Wie-
dzy o Pomorzu Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzono też kursy języka kaszub-
skiego dla nauczycieli, organizowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz 
Studium Edukacji Regionalnej i Alternatywnej UG (Instytut Pedagogiki). 

W roku 1991 odbył się pierwszy kurs j. kaszubskiego dla nauczycieli, obejmujący 
procesy językowe w kaszubszczyźnie, zagadnienia gramatyczne oraz naukę pisania 
po kaszubsku, zorganizowany w Chmielnie. Kolejne szkolenia odbywały się w Kar-
tuzach (1992) i w Sierakowicach (1998/99).

Po nim Instytut Pedagogiki UG powołał Studium Edukacji Regionalnej i Alterna-
tywnej (I edycja ruszyła w 1995 roku). W końcu lat 80. Instytut Filologii Polskiej po-
wołał również lektorat języka kaszubskiego. W roku akademickim 1993/1994 została 
ustanowiona specjalizacja kaszubologiczna od III roku studiów, jednak w praktyce 
niewiele osób ją ukończyło.

10 Por. Renata Mistarz, Dokonania i wyzwania edukacji kaszubskiej, dz. cyt., s. 7.
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W roku szkolnym 2001/2002 ruszyło pierwsze Studium Kwalifikacyjne Przed-
miotowo-Metodyczne Nauczania Języka Kaszubskiego na UG, nadające uprawnienia 
do nauczania języka kaszubskiego. Studium to ukończyło 41 nauczycieli, którzy 
zostali wybrani z grona 120 ubiegających się o przyjęcie. Dotychczas odbyły się trzy 
edycje i społeczność nauczycielska oczekuje kolejnych. 

Społeczność kaszubska czekała też bardzo długo na kaszubistykę – oddzielny 
lub prowadzony dwutorowo z innym kierunkiem sposób kształcenia nauczycieli. 
Z niemałym trudem został on uruchomiony w 2014 roku na Uniwersytecie Gdańskim 
i ciągle cierpi na zbyt małą liczbę chętnych.

Ofertę kształcenia nauczycieli języka kaszubskiego poszerzyła Akademia Po-
morska w Słupsku. Również tam odbywają się Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne 
Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego11. 

Około 1987 roku powstało „Drëszstwò szkólnëch”, które prowadziło wzajemną 
wymianę myśli pedagogicznej i metod nauczania.

Nauczycieli wspiera też aktywnie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszub-
skiego „Remùsowi Drëszë”. Jego członkowie przygotowali sporo materiałów dla 
nauczycieli, organizują też cykliczne imprezy, jak choćby Marsz z Flagą czy Dyk-
tando Kaszubskie.

g. Efekty nauczania
Do sukcesów zaliczyłbym także efekty nauczania języka kaszubskiego osiągane 
w szkołach. Dzięki kaszubskiemu w szkołach coraz więcej osób mówi, czyta i pisze 
po kaszubsku. Coraz więcej osób pracujących w mediach, w radiu, w prasie, co-
raz więcej twórców i działaczy kultury to ludzie, którzy kaszubskiego nauczyli się 
w szkołach. Poziom nauczania jest na tyle wysoki, że od kilkunastu lat odbywają się 
Kaszubskie Dyktanda, na które przyjeżdżają setki uczestników. 

To głównie nauczyciele kaszubskiego organizują dziesiątki najróżniejszych ka-
szubskich imprez: konkursów, przeglądów, festiwali, wycieczek, marszów, wędró-
wek, itd. Niekiedy szkoły bardziej przypominają kaszubski dom kultury niż szkołę.

2. Zagrożenia

Pod pojęciem zagrożenia rozumiem wszystkie zjawiska negatywne, które mają ujem-
ny wpływ na proces nauczania języka kaszubskiego w szkołach i obniżają jego efekty.

a. Dużo, ale za mało
Jak pokazano powyżej, liczba dzieci uczących się języka kaszubskiego ciągle rośnie 
i z tego należy się cieszyć. Ale jeśli spojrzymy na to z innej strony, to łatwo zauważyć, 

11 Por. Renata Mistarz, Dokonania i wyzwania edukacji kaszubskiej [w] „Edukacja Pomorska” nr 64/65 
(15/16), maj–sierpień 2014 r. s. 7–8.
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że liczba uczących się języka kaszubskiego nie osiąga nawet 10% uczniów woje-
wództwa pomorskiego. Z jednej strony mamy szkoły, w których kaszubskiego uczy 
się 100% uczniów. Z drugiej strony wiele jest jeszcze szkół na Kaszubach, gdzie 
kaszubskiego nie uczy się wcale.

Co ciekawe, często przeciwnicy nauczania języka kaszubskiego to mieszkańcy 
najbardziej „kaszubskich” gmin Pomorza, tzw. Szwajcarii Kaszubskiej. Mieszkańcy 
„obrzeży” Kaszub wykazują wielokrotnie dużo większe zrozumienie dla nauki języka 
kaszubskiego.

Zarówno badania jak i szkolna rzeczywistość pokazują, że najbardziej otwar-
ci na naukę języka są uczniowie. Znacznie mniej (nawet dwukrotnie) entuzjastów 
nauczania kaszubskiego jest wśród rodziców. Często uczeń chciałby zapisać się na 
kaszubski, lecz nie pozwalają mu na to jego rodzice. Najbardziej sceptyczni wobec 
nauczania kaszubskiego są wciąż nauczyciele, także nauczyciele Kaszubi12. 

b. Nauczyciele
Jak wspomniano wcześniej, obecnie nie brakuje możliwości kształcenia nauczycieli 
języka kaszubskiego. Nie stanowi zatem problemu brak ofert kształcenia. Natomiast 
problemem jest mała liczba chętnych do skorzystania z istniejących ofert.

Minęły już czasy, kiedy to nauczyciel uczył się języka kaszubskiego razem ze 
swoimi uczniami. Nie wypada już także, by języka kaszubskiego uczył nauczyciel 
z racji tego, że potrafi po kaszubsku mówić, a akurat zabrakło mu godzin do pełnego 
etatu. Ufam, że takie sytuacje już się nie zdarzają i że przed uczniami stają już tylko 
nauczyciele profesjonalnie przygotowani.

Jednakże spora część nauczyciele języka kaszubskiego nie ukończyła studiów 
w tym kierunku i pracuje tylko na podstawie egzaminu i zaświadczenia z ZK-P. Jak 
mówi Łukasz Grzędzicki, „nierzadko w takich sytuacji dochodzi do dylematu. Czy 
puścić takiego nauczyciela, który ma to w sercu i wyniósł z domu, ale nie ma całego 
instrumentarium naukowego, czy w ogóle nie dać mu takiego zaświadczenia o znajo-
mości kaszubskiego i w danej miejscowości nie będzie wówczas nauki tego języka”13.

c. Modele nauczania
Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmuje, że języki mniejszości grup etnicz-
nych są językami ojczystymi i należy ich uczyć w taki sposób, jak Polaków języka 
polskiego. 

Nie sposób nie zauważyć, że wynika z tego kilka problemów. Po pierwsze coraz 
więcej dzieci, czasami wręcz wszystkie w klasie, nie wynosi z domu znajomości 
języka kaszubskiego. Po drugie sposób nauczania często jest zdeterminowany przez 

12 Por. Renata Mistarz, Dokonania i wyzwania edukacji kaszubskiej, dz. cyt., s. 5.
13 http://wyborcza.pl/1,91446,15505103,Rosnie_liczba_dzieci_i_mlodziezy_uczacych_sie_jez_.

html?disableRedirects=true
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fakt, że dzieci zgłaszane są na ten przedmiot dobrowolnie. Można zaobserwować 
co najmniej dwa modele nauczania języka kaszubskiego. W pierwszym nauczycie-
le w bezkompromisowy sposób realizują podstawę programową ucząc intensywnie 
pisania, czytania i innych umiejętności i konsekwentnie egzekwują ich znajomość 
u uczniów. Inni, nie zaniechawszy realizacji podstawy programowej, więcej czasu 
poświęcają na „empiryczne” zaznajamianie z kaszubszczyzną, na wycieczki, spacery, 
rozmowy. Bardziej dbają o taką formę zajęć, która okaże się dla uczniów atrakcyjna, 
nie zniechęci ich do nauki, a może też przyciągnie więcej chętnych. Obydwa modele 
wydają się słuszne, choć przynoszą odmienne efekty14.

Dochodzi do tego wiele problemów organizacyjnych wynikających nieraz z ko-
nieczności łączenia grup uczniów z różnych klas, a także uczniów znacznie różnią-
cych się poziomem kompetencji językowych.

d. Finansowanie
W pierwszych latach nauczanie języka kaszubskiego odbywało się albo na koszt 
gmin, albo realizowane było przez nauczycieli społecznie. Dopiero od 1995 roku 
rozpoczęto subwencjonowanie nauczania języka kaszubskiego, do czego walnie przy-
czynił się dyrektor szkoły na Głodnicy.

Obecnie przepisy jasno regulują tą kwestię, wprowadzając dwa progi liczbowe. 
Generalnie subwencja, choć zróżnicowana, jest dosyć wysoka. Natomiast problemem 
jest nieprzekazywanie przez organy prowadzące otrzymanej od państwa subwencji 
szkołom, które realizują nauczanie języka kaszubskiego. Wiele samorządów wyko-
rzystuje te pieniądze na inne, bardzo różna, nawet pozaedukacyjne cele. Rzeczywi-
stość wygląda naprawdę źle. Wiele organów prowadzących nie przekazuje nawet 
połowy subwencji do szkół. Zazwyczaj ograniczają się one do opłacenia nauczyciela 
uczącego języka kaszubskiego i przyznania jakiejś kwoty, zazwyczaj niższej niż 100 
zł na ucznia, na uatrakcyjnienie tych zajęć w postaci warsztatów, wycieczek czy 
spotkań z twórcami ludowymi. 

e. Brak spójności
Ostatnia niedoskonałość, jaką należałoby w edukacji kaszubskiej przezwyciężyć, to 
brak spójności podręczników, materiałów pomocniczych i wszelkich innych pomocy 
do nauczania język kaszubskiego.

Nauczyciel języka obcego, np. angielskiego, wybiera podręcznik jakiegoś wy-
dawnictwa i ma do dyspozycji pełen pakiet materiałów na cały etap edukacyjny, a na-
wet na kilka etapów. W skład takiego pakietu wchodzą podręczniki, zeszyty ćwiczeń, 
materiały metodyczne i mnóstwo pomocy dydaktycznych: nośniki z multimediami 
(nagrania audio i wideo), plansze, tablice, najróżniejsze karty, nierzadko materiały 
interaktywne, dostępne także w internecie.

14 Por. Danuta Pioch, Nauka języka…, dz. cyt., s. 124.
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Nauczyciel języka kaszubskiego może tylko o tym pomarzyć. Nie ma jeszcze 
żadnego cyklu podręczników przeznaczonych dla wszystkich klas, wzbogaconego 
o metodyczną obudowę i pakiet pomocy naukowych. Wiele materiałów jest zupełnie 
autonomicznych i nie powiązanych z innymi. Wiele inicjatyw ma charakter fragmen-
taryczny i nie są kompatybilne z innymi.

3. Porażki

Czy po dwudziestu pięciu latach nauczania języka kaszubskiego w szkołach można 
już wprowadzać pojęcia tak mocno wartościujące jak porażka? Obawiam się, że 
w jednym przypadku tak.

Jak pamiętamy, wprowadzenie języka kaszubskiego do szkół miało być antido-
tum na zanik przekazu międzypokoleniowego w rodzinach. Myślę, że wszyscy się 
zgodzimy z tezą, że ten efekt nie został osiągnięty i nie widać na razie szans, by to się 
mogło zmienić. Nie dlatego, że szkoła nie potrafi nauczyć języka kaszubskiego, albo 
że robi to źle. Wiele dzieci nabywa w szkole umiejętność posługiwanie się językiem 
kaszubskim. Problemem jest to, że poza lekcjami dzieci i młodzież tym językiem się 
nie posługują. Kaszubski jest dla nich niczym angielski, niemiecki czy francuski. 
Młodzież szkolna nie używa kaszubskiego na przerwach, nie używa go po szkole, 
w domu, w kontaktach z rówieśnikami, nie używa go w nowych mediach. Młodzież 
szkolna prawie wcale nie spotyka się z językiem kaszubskim poza szkołą! Ani w me-
diach, ani w domu, ani na podwórku, ani w urzędzie, prawie nigdzie! Tysiące dzieci 
uczęszcza na lekcje języka kaszubskiego, bo są fajne, bo jest miło, bo dowiaduje się 
ciekawych rzeczy, bo uczy się mówić inaczej, bo jeździ na wycieczki, na konkursy, 
bo może coś wygrać, ciekawie spędzić czas. Ale efektem tych zajęć prawie nigdy nie 
jest używanie języka kaszubskiego na co dzień.

Prawie nikt nie mówi głośno o tym problemie, nie widać analiz i propozycji 
jego rozwiązania. Odzywają się nieśmiałe głosy mówiące o nauczaniu dwujęzycz-
nym, o obowiązkowym wprowadzeniu języka kaszubskiego dla wszystkich uczniów, 
o częstszym używaniu kaszubskiego w sytuacjach oficjalnych, itd. Żadna z tych ani 
z innych propozycji nie jest na razie poważnie brana pod uwagę. Nie wiadomo, co 
robić. Jak pisze dr Nicole Dołowy-Rybińska, język kaszubski „pojawia się w życiu 
publicznym sporadycznie, zazwyczaj używany jest przez lokalnych działaczy bądź 
polityków na spotkaniach z wyborcami. Kaszubskim do niedawna w ogóle nie można 
było porozumiewać się w sytuacjach oficjalnych”15. 

Czy winę za taki stan rzeczy można przypisać szkole? Czy rzeczywiście jest to 
porażka kaszubskiej edukacji? Ośmielam się twierdzić, że nie. Szkoły wykonują 

15 Nicole Dołowy-Rybińska, Odwracanie zmiany językowej na Kaszubach, [w:] Studia Socjologiczne 
2010, 3 (198), https://www.academia.edu/4388752/Odwracanie_zmiany_j%C4%99zykowej_na_Kaszubach
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swoje zadanie dość dobrze. Porażkę ponieśli ci, co się spodziewali, że szkoła zastąpi 
środowisko rodzinne i przejmie jego zadanie, że wypełni lukę w realizacji przekazu 
międzypokoleniowego. Ci, którzy mieli nadzieję, że edukacja w szkole jest w sta-
nie zapobiec zanikowi języka kaszubskiego w codziennym użytku. Okazuje się, że 
nie. Szkoły uczą języka kaszubskiego, ale nie są w stanie skłonić uczniów do jego 
powszechnego używania. Moim zdaniem to zadanie przekracza możliwości szkół. 
Nadzieja na to, że może być inaczej, narobiła wielu szkód. Starając się o przetrwanie 
języka kaszubskiego, skupiono się na edukacji szkolnej, a zaniedbano kaszubskie 
rodziny i prace nad ich świadomością.

4. Zakończenie

Mija 25 lat edukacji kaszubskiej w szkołach. Śmiało można powiedzieć, że przez 
ten czas przeszliśmy długą drogę. Drogę wspaniałego rozwoju. Początki nie były 
łatwe. W dalszym ciągu nie brakuje problemów. Jednakże bilans tych lat napawa 
dumą. Poradziliśmy sobie z wieloma problemami, dlatego nie powinniśmy martwić 
się zbytnio tym, czego nie udało się osiągnąć. 

Natomiast koniecznie trzeba znaleźć sposób na ożywienie języka kaszubskiego 
w mowie codziennej, zwłaszcza wśród młodych pokoleń. To już jednak nie jest za-
danie wyłącznie dla szkół.



Eugeniusz Pryczkowski

Ks. prał. Franciszek Grucza  
– ojciec i promotor  

języka kaszubskiego  
w liturgii Kościoła

Rozważając znaczenie Kościoła katolickiego w dziele zachowania języka i kultury 
kaszubskiej w XX i XXI wieku najczęściej przytaczana jest postać św. Jana Pawła 
II, który – jak twierdzą niektórzy – uczynił najwięcej dla tej sprawy1. W kolejnych 
publikacjach, na portalach społecznościowych, a przede wszystkim w licznych 
rozmowach, ten fakt nieustannie jest przypominany. Ostatnio, przy okazji obcho-
dów 38. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, przypomniał też o tym 
znany pisarz i publicysta Stanisław Janke, pisząc: Dziewięć lat później Jan Paweł II 
powiedział w Gdyni słowa, które nas zaszokowały i olśniły: „Drodzy bracia i siostry 
Kaszubi! Strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o waszej tożsa-
mości”. Trudno zliczyć inicjatywy i działania, które zrodziły się pod wpływem tego 
przesłania, w tym najważniejsze: tłumaczenie Pisma Świętego na język kaszubski. 
Nawet osoby w naszym środowisku, które traktują chrześcijaństwo z dystansem, 
muszą przyznać, że dzięki Janowi Pawłowi II poszliśmy do przodu znacznie dalej, 
niż marzyliśmy2. I chociaż słowa S. Jankego, niczym uderzenie w stół poruszyły 
internetowe nożyce, to jednak prawda ta okazuje się znacznie silniejsza niż protesty 
antyklerykałów. Można przypuszczać, że dopóki kaszubszczyzna będzie egzysto-
wała w przestrzeni publicznej, dopóty też prawda o jej wielkich promotorach także 
będzie żywa. 

Słowa papieża przyniosły odwagę działaczom, dały natchnienie pisarzom i zin-
tensyfikowały prace translatorów3. Wkrótce powstały tłumaczenia Biblii na język 

1 Zob. np. wypowiedź prof. Brunona Synaka, ówczesnego prezesa ZKP, w filmie dokumentalnym 
„Kaszubi u Ojca Świętego”, real. E. Pryczkowski, Banino 2004. Także: E. Pryczkowski, Bòże pòmagôj. 
Jan Paweł II do Kaszubów, Banino-Pelplin 2005, s. 118 i 125.

2 https://www.facebook.com/profile.php?id=100000665020571&fref=ts
3 Zarówno w Gdyni i Gdańsku papież otrzymał dary od Kaszubów. W Gdańsku wręczał go Mariusz 

Szmidka. Wpierw udał się do ks. Gruczy, który polecił mu mówić do papieża w języku kaszubskim,  
a w darze przekazać figurkę Matki Boskiej Sianowskiej. M. Szmidka powiedział m.in.: Ùlubiałi Òjcze 
Swiãti! Młodzëzna kaszëbskô skłôdô Wóm w darënkù figùrënkã Matczi Bòsczi Swiónowsczi – kaszëbsczi 
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kaszubski, wydano modlitewnik, ukazały się śpiewniki i inne publikacje. W dzie-
ło wprowadzania języka kaszubskiego do liturgii Kościoła włączyły się dziesiątki 
działaczy społecznych, głównie związanych ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. 
Zaczęto odprawiać msze święte z kaszubską liturgią słowa. Wkrótce też w niektórych 
miejscach stały się one cykliczne, z reguły comiesięczne. Pierwszym takim miejscem 
był kościół Matki Boskiej Różańcowej (tzw. okrąglak) na gdańskim Przymorzu. Stało 
się to w roku 1987za sprawą ówczesnego wikariusza ks. Bogusława Głodowskiego, 
niespełna pół roku po papieskiej wizycie w Gdyni. W szczytowym okresie (lata 
2003–2008) cyklicznych msze były odprawianie prawie w trzydziestu parafiach na 
Kaszubach4. W ostatnich latach liczba ta maleje. Dostrzegalny jest wyraźny regres 
w tej przestrzeni. 

Zanim jednak doszło do wypowiedzenia pamiętnych słów papieskich na Skwerze 
Kościuszki, już co najmniej od kilkudziesięciu lat trwały działania zmierzające do 
wprowadzeniu kaszubszczyzny do liturgii. Wydarzeniem, które było kamieniem wę-
gielnym w tej kwestii, była koronacja Matki Boskiej Sianowskiej na Królową Kaszub 
w Sianowie. W 2016 r. obchodziliśmy złoty jubileusz tego wydarzenia. Personalnie 
zaś największe zasługi na tym polu należy przypisać niezłomnego kaszubskiemu 
kapłanowi, ks. prał. Franciszkowi Gruczy. Jest on też autorem pierwszej pieśni ko-
ścielnej „Swiónowskô Panienka”5 oraz pierwszym kapłanem, który odprawił mszę 
z liturgią słowa w języku kaszubskim6. Jaka była zatem droga tego zasłużonego 
kapłana, by na trwałe zapisać się w dziejach ruchu kaszubskiego? 

Franciszek Grucza urodził się 19 listopada 1911 r. w Pomieczyńskiej Hucie jako 
dwunaste dziecko w rodzinie. Ochrzczony został w Sianowie, 26 listopada 1911 r. 
Czworo z rodzeństwa zmarło przed jego urodzeniem. Rósł więc jako ósmy wśród 
dziewięciorga rodzeństwa7. – Nas bëło dzewiãc knôpa i jedno dzéwczã. Tej wa mòżeta 
wiedzec, co to bëła za familiô. A nasz tata, ten béł baro machtny w gòspòdarzenim 
– wspominał w telewizyjnym programie8. Ojciec przyszłego kapłana Jan, urodził się 
w 1869 roku w Sitnie w parafii żukowskiej. Był tam rybakiem, zaś w Pomieczyńskiej 

Madonnë, naj kaszëbsczi królewiónczi, żebë Was chrónia i bronia swòją mòdlëtwą ù Bòga (…). Papież na 
to odpowiedział: Sianowo - piękne sanktuarium. Zob.: E. Pryczkowski, Bòże pòmagôj…

4 Zob.: m.in.: Kaszubszczyzna z Kościele [w:] Biuletyn Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn 
Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2012, s. 247–253.

5 Utwór ten powstał tuż po wojnie, a być może nawet przed wojną. Nieco starszą pieśnią jest „Òjcze 
nasz”  Aleksandra Labudy z muzyką Jana Trepczyka, zob.: J. Trepczyk, Kaszëbskji pjesnjôk, Rogoźno 
1935, s. 24. Jest to jednak utwór o charakterze religijnym, a nie stricte pieśń kościelna. 

6 E. Szczesiak, Ze strychu do pałacu, „Dziennik Bałtycki”, 24.10.2014. Także: Pro memoria. Józef 
Ceynowa (1905–1991), zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk 2005, s. 55, gdzie w liście napisanym 
w październiku 1983 r. do pisarza Józefa Ceynowy poeta Alojzy Nagel odnotował: „Ks. Grëcza odprawił 
mszã po kaszëbskù”. O początkach liturgii w języku kaszubskim patrz także: E. Pryczkowski, Kaszubski 
Kordecki. Życie i twórczość ks. prał. Franciszka Gruczy, Banino 2008, s. 61; tenże, Siła Żukowa, Żuko-
wo-Banino 2009, s. 196–202. 

7 Baptizatorium L er Parochiae Sianovensis (1911–1924), AP Sianowo.
8 Film dokum. „Kaszëbskô stegna”, real. A. Jabłoński, TVG, emisja 1992.
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Hucie trudnił się między innymi handlem9. W 1903 roku ks. Franciszek Okoniewski, 
ówczesny proboszcz sianowski, odnotował, że jest z zawodu karczmarzem10. W dość 
krótkim czasie dorobił się na tyle, że był w stanie zakupić karczmę w Gowidlinie, 
gdzie Gruczowie przenieśli się w 1912 roku11.

Korzenie matki, Marty Gruczy z Flisykowskich, od pokoleń związane były z Siano-
wem. Do Gowidlina wyprowadziła się także matka matki, Franciszka, która tam dożyła 
wieku 95 lat (jej mąż Antoni – dziadek Franciszka – zmarł w 1909 r. w Pomieczyńskiej 
Hucie i pochowany został w Sianowie). To ona – jak wspominał po latach ks. Grucza 
– nas chòranczi ùcza spiewac i baja ò stôrëch czasach, ò Gduńskù, ò Chmielnie, że 
tam w Òliwie bëlë naji kaszëbsczi królowie, tam jesz są jich grobë... ò panienkach 
żukòwsczich, co tam je Prësowie wëmòrdowelë i że òne snôżo wësziwałë w kaszëbsczé 
kwiôtczi kòscelné òrnôtë, co jesz do dzysô dnia tam są. Ò Chmielnie, ò jedny królewión-
ce, co sã zwa Damroka. Ò Garecznicë, że w ti górze spi kaszëbsczé wòjskò, co czedës 
Kaszëbë zbùdzą. A spiewac rozmia i bòżé, i kòzé piesnie (...). Chòdza téż z Gòwidlëna 
na òdpùstë do Swiónowa jiże tam sã ùrodza i ùrosła. Bra mie ze sobą i wiele ò Swióno-
wie i Swiónowsczi Panience pòwiôda, jak to czej sã swiónowsczi kòscół òd grzëmòtu 
spôlił a figùra Matczi Bòsczi sã ùchòwa i sã nie spôlëła i jã zanioslë do strzépsczégò 
kòscoła, a Òna wiedno wrôca do Swiónowa i we snie jedny starëszce wiedno przëkôzo-
wa, że mają jeji kòscół zôs wëstawic, bò żlë nié, tej pùdze do Tërecczi, a tu zle mdze sã 
dzejało… Ò jednym, co tu na kòrëtkù sã sënął do Swiónowa na òdpùst, bò béł krãczny 
i ni mógł na nodżi. A czej béł ju na Młëńskù, ùczuł jak w gromadã zwònilë na wiôldżé 
nôbòżeństwò i serdeczno zapłakôł, że ju nie zańdze na nôbòżeństwò i westchnął do 
Nôswiãtszi Panienczi. Nôgle ùczuł mòc w nogach i zerwôł sã ze swòjim kòrëtkã i czija-
ma pòd pôchą dobiégł do Swiónowa i jesz przëszedł na czas na nôbòżeństwò. Ne czije 
jesz dłudżi czas wisałë na scanach kòscoła…12. 

F. Grucza był orędownikiem Sianowskiej Pani od najmłodszych lat. Po szkole 
powszechnej w Gowidlinie swe kroki skierował do wejherowskiego gimnazjum, 
gdzie tkwią korzenie jego kaszubskiej działalności. W tym czasie zetknął się po raz 
pierwszy z Aleksandrem Majkowskim, który był na jednym ze spotkań organizo-
wanych przez gimnazjalne koło kaszubskie. Pod wpływem tego spotkania stał się 
wielkim orędownikiem kaszubszczyzny13.

Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie. Już na pierwszym 
roku, przy moralnym poparciu ks. bpa Konstantyna Dominika, kleryk F. Grucza reak-
tywował Koło Kaszubologów14. Ogromne znaczenie, zarówno przy reaktywowaniu  

9 R. Ciemiński, Grëcza, „Pomerania”, 9/1995.
10 Baptizatorium L er Parochiae Sianovensis...
11 E. Pryczkowski, Kaszubski Kordecki...
12 Wspomnienie ks. F. Gruczy Mòje kaszëbsczé drożëszcze, rękopis w posiadaniu autora.
13 F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej, Gdańsk 1982, s. 194. Także: R. Ciemiński, Grëcza, 

„Pomerania”, 9/1995.
14 Ks. J. Walkusz, Rys historyczny Klubu Studentów Kaszubów w Pelplinie, „Pomerania”, nr 1, 

1979, s. 7. Zob. także: A. K. Hirsz, Kronika życia i twórczości Aleksandra Majkowskiego, Banino 2008.
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koła, jak i jego prosperity, miała przychylność ks. prałata Kazimierza Bieszka, pro-
fesora Seminarium Duchownego w Pelplinie15. Ks. Bieszk nie tylko wspierał kle-
ryków w działaniu organizacyjnym, ale także pomagał im finansowo. Był wielkim 
miłośnikiem kaszubszczyzny, bardzo cenionym przez kleryków, w tym Gruczę. Przy 
finansowym wsparciu ks. Bieszka, kaszubscy klerycy przyczynili się do wydania 
pierwszego kaszubskiego śpiewnika o tytule Kaszëbskji pjesnjôk Jana Trepczyka16 
oraz pierwszego tomu powieści Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa. Wydanie 
tego dzieła zawdzięczamy przede wszystkim działającemu w Toruniu Stowarzysze-
niu Miłośników Kaszubszczyzny „Stanica”. Kluczową rolę odegrał w tej sprawie 
przyjaciel ks. F. Gruczy, Karol Krefft17. Obaj należeli do pokolenia literackiego Zrze-
szińców, nazwanego tak od organu prasowego „Zrzesz Kaszëbskô”18.

Dnia 4 czerwca 1939 r. diakon F. Grucza otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. 
bpa Konstantyna Dominika. Prymicje odbyły się w Gowidlinie. Byli na nich między 
innymi pisarze i działacze kaszubscy: ks. dr Leon Heyke, ks. dr Kazimierz Bieszk, 
Jan Rompski, Feliks Marszałkowski oraz syn Aleksandra Majkowskiego, Mestwin, 
z którym młody kapłan się przyjaźnił. Na obrazku prymicyjnym umieścił napis w ję-
zyku kaszubskim, który w tłumaczeniu brzmi: Błogosławieństwo Boże niech zstąpi na 
Ciebie i zostanie na zawsze z Tobą. Amen. Błogosł. Prymicyjne. Pamiątka święceń ka-
płańskich i prymicji. Ks. Franciszek Grucza. Pelplin – Gowidlino 4/6 czerwca 1939r. 
Panienko Sianowska miej nas Kaszubów, wierny swój lud w łaskawej opiece! W Sia-
nowie odbyły się sekundycje ks. F. Gruczy. Po nich został mianowany wikariuszem 
w Lignowach Szlacheckich, a po miesiącu w Piecach pod Starogardem Gdańskim, 
gdzie zastała go wojna, aresztowanie i osadzenie w starogardzkim więzieniu. Nosił 
zawsze przy sobie obrazek prymicyjny. Z nim odmawiał w Starogardzie i w ciągu 
całej wojny, nowennę do MB Sianowskiej19. Uwolnienie z więzienia zawdzięczał 
Sianowskiej Pani, mówiąc: Mògã dzãkòwac, że jô wëszedł cało ze Stutthofu. Czej 
jô ju béł z niewolë wëszłi, tej moje pierszé kroczi téż bëłë do Swiónowa. Tam jô miôł 
w nen czas pierszé kôzanié mòje pò wòjnie. Wiedno we mie grało, że jô jem Matce 
Bòsczi Swiónowsczi winny mòjégò żëcégò. (...) Jô czãsto biwóm w Swiónowie na 
òdpùstach. Jô tu móm kôzania. Mòje dzeje bëłë baro złączoné z kùltã Swiónowsczi 
Panienczi. Tak to òstało i jô chcã tą drogą trafic czedës do nieba20.

15 Ks. J. Walkusz, Rys historyczny...; R. Ciemiński, Grëcza, „Pomerania”, 9/1995.
16 J. Trepczik, Kaszëbskji pjesnjôk. Dzél I, Rogoźno Wlk 1935. Śpiewnik jest debiutanckim dziełem 

Trepczyka, którego zesłano do pracy nauczycielskiej z kaszubskiego Miszewa pod Żukowem do wielkopol-
skiego Rogoźna. Właśnie tęsknota za rodzinnymi Kaszubami stała się dodatkową inspiracją do powstania 
pięknych pieśni, znanych i śpiewanych po dzień dzisiejszy.

17 Zob.: E. Pryczkowski, Król Kaszubów. Karol Krefft, Banino 2016.
18 Czołowymi działaczami z grona Zrzeszińców byli: Aleksander Labuda, Jan Trepczyk, ks. Fran-

ciszek Grucza, Ignacy Szutenberg, Feliks Marszałkowski, Jan Rompski, Stefan Bieszk, Karol Krefft  
i Brunon Richert.

19 R. Ciemiński, Grëcza, „Pomerania”, 9/1995.
20 Film dokumentalny „Kaszëbskô stegna”…
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Tuż przed wybuchem wojny biskup chełmiński nakazał ukryć cudowną figurę 
z sianowskiego kościółka. Na początku wojny rozstrzelano cała pelplińską kapitułę, 
nikt więc nie znał miejsca ukrycia21. Wielki niepokój ogarnął Kaszubów po bardzo 
smutnych odpustach w 1939 i 1940 roku, kiedy w miejscu cudownej figury stał obraz 
z Jej podobizną. Zdawało się, że cudowna figura została utracona na zawsze22. Ks. 
Grucza, który w tym czasie był administratorem w Gowidlinie, mówił wówczas: 
Przyjaciele Kaszubi, teraz jest źle, bardzo źle. Pewnie tym razem utracimy na za-
wsze naszą Cudowną Panienkę. Objechałem na rowerze całe Kaszuby, całą ziemię 
chełmińską i nigdzie jej nie znalazłem. Ale miejmy nadzieję w Bogu…)23. I wówczas 
ks. Grucza zainicjował odprawianie nowenny w kilku sąsiednich parafiach jedno-
cześnie. Było to w sierpniu 1942 roku. Modlitwy w intencji powrotu figury trwały 
dniem i nocą. W dziewiąty dzień nowenny nadeszła pocztówka z informacją, że na 
kolejowym dworcu w Kartuzach jest do odebrania paczka. Okazało się, że była to 
skrzynka z cudowną figurą. Jej odnalezienie wierni Kaszubi odczytali jako cud24. Na 
odpust Narodzenia NMP zwany Matki Boskiej Siewnej w niedzielę po 8 września, 
figura stała już na swoim miejscu25.

W Gowidlinie ks. F. Grucza zaangażował się w działalność konspiracyjną, jako 
członek „Gryfa Pomorskiego”. W czerwcu 1944 r. został ponownie aresztowa-
ny i osadzony w Stutthofie. Tam potajemnie odprawiał msze święte zaopatrzony 
w paramenty liturgiczne od ks. bpa Karola Marii Spletta. Szedł w marszu śmierci, 
z którego udało mu się – przy pomocy znajomych Kaszubów – zbiec w Kczewie koło 
Przodkowa. Po wyzwoleniu udał się do Sianowa, by tam podziękować za cudowne 
ocalenie z marszu śmierci. 

Po zakończeniu II wojny światowej ks. Grucza szybko włącza się w wir dzia-
łalności kaszubskiej. Wchodzi w skład Komitetu Honorowego I Kongresu Ka-
szubskiego, który odbył się 12 i 13 stycznia 1946 roku w Wejherowie26. W tym 
czasie ks. F. Grucza był wikariuszem parafii katedralnej w Oliwie. Po rocznej 
służbie został proboszczem nowo utworzonej parafii NSPJ w Sopocie, gdzie 
pozostał do końca swego życia. Tam poddany był inwigilacji przez aparat Służ-
by Bezpieczeństwa. Grupę Zrzeszińców otoczyła sieć agentów o kryptonimach: 
„Wojciech Kos”, „Leszek”, „Janusz”, „Szybki”, „Marynarz”, „Kubacki”, „Ja-
strząb”, „Wojciech Sudomski”, „C.5”, etc.27. Ostatnie dwa były pseudonimami 

21 F. Grucza, Dzieje cudownej figury Matki Boskiej Świanowskiej w czasie ostatniej wojny, „Zrzesz 
Kaszëbskô”, Nr 100/1946.

22 F. Grucza, Dzieje cudownej…
23 E. Pryczkowski, Swiónowskô nasza Matinkò. Dzieje parafii i sanktuarium oraz cuda Królowej 

Kaszub, Banino 2016, s. 159.
24 T. Pulcyn, Kaszubska Królowa „Trzeźwymi bądźcie…”, Warszawa nr 1–2, 1991.
25 E. Pryczkowski, Swiónowskô nasza Matinkò. Dzieje parafii i sanktuarium oraz cuda Królowej 

Kaszub, Banino 2016.
26 „Zrzesz Kaszëbskô”, 22 gromicznik – luty 1992 r., nr 1, s. 8 i 9.
27 Akta IPN, GD 0027/886, t.1–6. 
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Brunona Richerta, darzonego przyjaźnią przez ks. F. Gruczę, który dał się złamać 
na skutek osobistych problemów28. 

W 1965 r. pojawiła się szansa na ukoronowanie MB Sianowskiej na Królową 
Kaszub. W dzieło to osobiście zaangażował się ordynariusz diecezji chełmińskiej, ks. 
bp Kazimierz Józef Kowalski, który wiedział o łaskach doznawanych za przyczyną 
Pani Sianowskiej zarówno od księży, jak i osób świeckich, m.in. od ks. Stanisła-
wa Gronowskiego, Augustyna Kowalewskiego z Kartuz, a zwłaszcza od ks. prał.  
F. Gruczy, który w sposób szczególny zaangażował się w to dzieło. Pragnął, by uro-
czystość wypadła okazale, a przede wszystkim, żeby przybyło jak najwięcej ludzi29. 
Osobiście wraz z ks. prał. Józefem Bigusem towarzyszył biskupowi – koronatorowi 
w kulminacyjnym momencie nałożenia koron na głowę Maryi i Dzieciątka30. Miał 
wówczas 55 lat. 

Ciekawe jest, że na temat koronacji próżno szukać nawet wzmianki w „Pomeranii 
– Biuletynie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”. Tymczasem kaszubszczyzna po 
raz pierwszy w dziejach tak pięknie zabrzmiała właśnie w Sianowie, na uroczysto-
ści, która miała ogromne znaczenie dla przyszłości regionu. Była to w największym 
stopniu zasługa ks. F. Gruczy oraz jego przyjaciela Jana Trepczyka. To wówczas, pod 
koniec uroczystości, chór z Gowidlina wykonał pieśń kościelną „Swiónowskô Pa-
nienka” autorstwa ks. F. Gruczy. Z kolei Maria Bemke z Wejherowa zadeklamowała 
wiersz J. Trepczyka o tytule „Kaszëbskô Królewô”. Poeta dopisał później nuty do 
tego utworu. Współcześnie jest to najbardziej znana pieśń na Kaszubach. Koronacyj-
ne utwory stały się fundamentem kaszubskiej pieśni kościelnej31.

Historyczne znaczenie miało też wystąpienie poety J. Trepczyka, który w języku 
kaszubskim dziękował biskupom za akt koronacji32. Autorem tekstu wystąpienia był 
także ks. F. Grucza. Jego treść jest następująca: Nôpòczestniészi Ksãże Biskùpie! Jô, 
jakno jeden ze sënów naszégò kaszëbsczégò lëdu, i jakno chrzcony w Swiónowie, co 

28 S. Formella, Pòmachtóny żëwòt Bruna Richerta, „Pomerania”, nr 10, 2016, s. 28–30.
29 IPN GD 003/43. Notatka agenturalna z dn. 16 lutego 1966 r. sporządzona przez ppor. Wł. Ster-

czewskiego po spotkaniu z TW „Mathias”.
30 Zob.: E. Pryczkowski, Swiónowskô nasza Matinkò…, dz. cyt.
31 Zob. Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł E. Pryczkowski, Gdańsk 2006. Śpiewnik 

zawiera aż 120 pieśni kościelnych. Większość z nich powstała w latach 1990-2006. Pieśni F. Gruczy  
i J. Trepczyka stanowią klasykę kościelnej pieśni kaszubskiej. Zob. także: R. Grucza, Możliwości wyko-
rzystania pieśni kościelnej w nauce katechezy i jęz. kaszubskiego w oparciu o śpiewnik „Dlô Was Panie”, 
[w:] Kaszubskie teksty i pieśni religijne w edukacji szkolnej, materiały IV Wojewódzkiej Konferencji 
Nauczycieli Regionalistów, Żukowo 2007 oraz tamże, J. Perszon, Kaszubska pieśń religijna w edukacji 
dzieci i młodzieży.

32 To wystąpienie było też szeroko komentowane przez aparat władzy (Uroczystości milenijne 1966 r.  
Sprawozdania Urzędu Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1966, s. 40-41), który starał się maksymalnie 
obniżać znaczenie uroczystości. Władza jednak uznała, że koronacja była najważniejszym milenijnym 
wydarzeniem religijnym Kaszubów i jednocześnie główną uroczystością diecezji chełmińskiej. Wystąpie-
nie Trepczyka scharakteryzowano, jako próbę oprawy zgromadzenia manifestacyjnego […] akcentujące 
głębokie przywiązanie ludności kaszubskiej do wiary katolickiej, MB Sianowskiej i przywiązania do kleru. 
Zob.: C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi. Między dyskryminacją..., dz. cyt., s. 640.
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bëło mòją parafią od knôpiczich lat, móm dzys szczescé dzãkã złożëc w rãce Waszi 
Ekscelencji, za wiôldżi akt kòrunacji Matczi Bòsczi Swiónowsczi, naszi Kaszëbsczi 
Królewi. Nen wiôldżi, redosny a swiãti dzys dzéń, czwiôrti séwnika milenijnégò rokù, 
wéńdze do dzejów Swiónowa i całi naszi ùmiłowóny kaszëbsczi Tatczëznë. Bóg zapłac 
Cë, Wami Ekscelencjo, że jesce mionã Òjca Swiãtégò Pawła VI, ùkòrunowelë naszã 
Swiónowską Panienkã, przez co më jã w tak niebiwałi, ùroczësti, a swiãti spòsób 
ùtczëlë jakno Królewą wszëtczich Kaszëbów. Kaszëbsczi lud, co òd stalat wiôldżim 
swòjim sercã przëlgnął z nôwikszą tczą do Swiónowsczi Panienczi wdzãczny je Swiã- 
témù Kòscołowi, naszémù Òjcu Swiãtémù i Wami, nôtczëwôrtniészi arcëpasturze, 
na tã ùroczëstosc hewò tu zeszłi. Niech Bògù mdze chwała i Jegò Nôswiãtszi Matce 
w nym dzysészim kòrunacyjnym òdpùsce Matczi Bòsczi Séwny. 

Swiónowskô Panienkò, Matinkò Bòżô, nasza Kaszëbskô Królewô! Tak jak òd 
stalat jes błogòsławia naszim starkóm a òjcóm, co ù Cë tu w Swiónowie wëprôszelë 
so swòjã drogã do Bòga, tak błogòsławië, żegnôj nas, Twój wiérny lud. Żegnôj naszã, 
lubòtną Kaszëbską Tatczëzna, ji niwë a wòdë, naje chëczë a dobëtk, naszã robòtã 
a trud. Żegnôj naszã swiãtą kaszëbską mòwã, żegnôj dzecë a młodzëznã, żegnôj nas 
wszëtczich. Żebë jesmë swiãtim turã starków szlë i przez Twòjã mòdlëtwã i za Twòjim 
mienim sã doszlë téż do Bòga33.

Ten tekst stał się po latach perłą religijnej literatury kaszubskiej. Jego fragmenty 
często są prezentowane na różnych uroczystościach. Końcowy fragment stał się też 
elementem anglojęzycznej Nowenny do MB Sianowskiej odmawianej na Kaszubach 
Kanadyjskich. W kaszubskiej wersji odczytano go podczas uroczystości intronizacji 
repliki figury Królowej Kaszub w Kanadzie, w dniu 8 maja 2016 r.34. W ten sposób 
język kaszubski, spychany w czasie koronacji do rzędu gwar polskich35, zaczął eg-
zystować we wspólnocie Kościoła, aczkolwiek jego obecność w liturgii ograniczała 
się tylko do sporadycznych przypadków głoszenia kazań. Podstawową przyczyną był 
brak odpowiednich i zatwierdzonych przez Kościół tłumaczeń tekstów biblijnych. Na 
to trzeba było poczekać jeszcze kolejnych prawie dwadzieścia lat. Wówczas zainicjo-
wano prace nad translacją ksiąg Nowego Testamentu na język kaszubski, psalmów 
oraz innych modlitw36.

33 E. Pryczkowski, Swiónowskô nasza Matinkò..., dz. cyt., s. 220.
34 Tamże, s. 364–365.
35 W tym czasie swoistym „autorytetem” w zakresie kaszubszczyzny wobec władz partyjnych, 

a także w zwierzchnictwie ZKP, był prof. Andrzej Bukowski, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej  
w Gdańsku w latach 1956–1962. Był aktywnym członkiem PZPR i miał wielki wpływ na życie kultural-
ne regionu gdańskiego. Występował jako ekspert Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku głównie  
w zakresie spraw kaszubskich. Lansował polonocentryczne widzenie problematyki kaszubskiej. Język 
kaszubski uważał za gwarę polskiego. Był ideowym przeciwnikiem Zrzeszińców, zwłaszcza A. Labudy,  
J. Trepczyka i F. Gruczy, a to właśnie ci trzej byli najbardziej zaangażowani w kaszubską oprawę koronacji. 
Zob. m.in.: SBPN, Supl. 1, s. 47, Gdańsk 1998 (hasło „Bukowski”, autor: J. Borzyszkowski) oraz artykuły 
A. Bukowskiego publikowane w „Dzienniku Bałtyckim” na początku lat 80-tych XX wieku.

36 Plon tych prac ukazał się w postaci: Kaszëbskô Biblëjô. IV Ewanjelje, tłum. Franciszek Grucza, 
Poznań 1992; Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu, skaszëbił Eugeniusz Gołąbk, Gduńsk – Pelplin 1993,  
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W dniu 8 października 1983 r. ks. prał. F. Grucza odprawił w Wygodzie w czasie 
spotkania kaszubskich literatów pierwszą mszę częściowo w języku kaszubskim. 
Osobiście tłumaczył perykopy lekcyjne37. Jednym z uczestników tej mszy był Feliks 
Marszałkowski, który napisał: Ks. Grëcza skaszëbił Mszą sw., przez to wicy zrobił, 
nigle Mòstnik (czilże „Pontanus” ze swòjim „Małim katechizmã” 1643) i Krofey (ze 
swòjim „Duchowne piesnie” z 1586) razã. Ks. Grëcza rozdôł Mszą sw. pôrãnôsce 
òsobóm. Jem czekawi, jak na „próba” z próbë wińdze38. Rok później było podob-
nie. Na tej mszy byli też obecni księża Bogusław Głodowski, Jacek Dawidowski 
i Marian Miotk oraz literaci i działacze kaszubscy39. Wówczas ks. F. Grucza był już 
emeryturze. Mógł wtedy w znacznie większym stopniu poświęcić się działalności ka-
szubskiej. Często jeździł do różnych parafii odprawiać msze święte, na których głosił 
kazania w języku kaszubskim40. Zarówno te, jak i kolejne msze w języku kaszubskim, 
odprawiane były zazwyczaj w związku z jakimś wydarzeniem. Często były to pogrze-
by. Ks. Grucza odprowadzał na wieczny spoczynek większość swego rodzeństwa oraz 
wszystkich Zrzeszińców, także swego przyjaciela, dra Jana Drzeżdżona41. 

Po przejściu na emeryturę ks. F. Grucza rozpoczął translację Ewangelii na język 
kaszubski. Impuls do tej pracy dał mu tłumacz całego Nowego Testamentu, Eugeniusz 
Gołąbek, który – jak podaje „Pomerania” – z gotowym przekładem Ewangelii św. 
Łukasza udał się w początkach lat osiemdziesiątych do księdza Franciszka Gruczy. 
Nie wiedział wówczas, że da księdzu impuls, swoistą zachętę, do spróbowania tego 
samego42. Oba tłumaczenia różnią się bardzo. Fakt, że ks. Grucza znał częściowo 
przekład Gołąbka, mógł mieć znaczenie w dobieraniu przez niego słów i zwrotów. 

Më trzimómë z Bògã. Kaszëbsczé mòdlëtwë i spiéwë, przełożëlë i przërëchtowelë E. Gołąbk i E. Prëcz-
kòwsczi, Gduńsk 1988; Knéga Psalmów, skaszëbił Eugeniusz Gòłąbk, Gdańsk 1999; Òjcze nasz, Kaszëbsczé 
spiéwë a mòdlëtwë, zebr. E. Pryczkowski, Banino – Gdańsk – Pelplin, 2004; Z. Joskòwsczi, Przez Krziż 
do Bòga. Kaszëbskô Droga Krziżewô, Banino 2004; Ksążeczka do nôbòżéństwa, przërëchtowôł E. Prëcz-
kòwsczi, Pelplin 2005; Dlô Was Panie. Kòscelny spiéwnik, przërëchtowôł E. Pryczkowski, Gdańsk 2006; 
To je słowò Bòżé. Czëtania mszalné i spiéwë midzëlekcyjné na niedzele i swiãta we wszëtczich cządach 
lëturgicznëch rokù, na kaszëbsczi przełożił Eugeniusz Gòłąbk, Gdańsk 2007; Ewanielie na kaszëbsczi 
tołmaczoné, z greczi na kaszëbsczi przełożił o. Adam Ryszard Sikora OFM, Gduńsk 2010.

37 E. Szczesiak, Ze strychu do pałacu, „Dziennik Bałtycki”, 24.10.2014. Także: Pro memoria. Józef 
Ceynowa (1905–1991), zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk 2005, s. 55, gdzie w liście napisanym 
w październiku 1983 r. do pisarza Józefa Ceynowy poeta Alojzy Nagel odnotował: Ks. Grëcza odprawił 
mszã po kaszëbskù. O początkach liturgii w języku kaszubskim patrz także: E. Pryczkowski, Kaszubski 
Kordecki..., s. 61; tenże, Siła Żukowa, Żukowo – Banino 2009, s. 196-202. 

38 Feliks Marszałkowski..., dz. cyt., s. 278.
39 Zob.: Wspomnienia ks. B. Głodowskiego, w których napisał: Tam to, w parafii Wygoda w kaplicy 

w domu parafialnym (organistówce), gdzie proboszczem był ks. Stanisław Gackowski, w październiku 
1984 roku, odprawialiśmy Mszę św. z kaszubską liturgią słowa, razem z ks. Prałatem Franciszkiem, on 
pewnie już wcześniej. 

40 Trzeba jednakże zaznaczyć, że pierwsze kazania całkowicie w języku kaszubskim ks. Gru-
cza głosił już w czasie okupacji, w rodzinnym Gowidlinie. Po wyzwoleniu głosił kaszubskie kazania  
w Sianowie i Wygodzie.

41 Zob.: E. Pryczkowski, Kaszubski Kordecki..., dz. cyt.
42 R. Ciemiński, Dwaj…, dz. cyt., s. 7.
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Chciał, żeby jego tłumaczenie było oryginalne, zawierało wiele rdzennie kaszubskich 
słów. Mimo zamieszkania przez dziesiątki lat poza zwartym obszarem używania 
języka kaszubskiego, w jego mieszkaniu ten język rozbrzmiewał nieustannie, pod 
koniec życia zwłaszcza dzięki młodym z „Tatczëzny”43. 

Pierwsze egzemplarze dzieła Kaszëbskô Biblëjô – Nowi Testament IV Ewanjelje 
ukazały się tuż przed II Kongresem Kaszubskim, który odbył się w dniach 12–14 
czerwca 1992 roku. Rozpoczął się uroczystą mszą w katedrze oliwskiej pod przewod-
nictwem biskupów pomorskich diecezji. Lekcję i modlitwy wiernych po kaszubsku 
odczytali członkowie studenckiego klubu „Pomorania”, ewangelię natomiast odczytał 
ks. Grucza44, który po mszy rozdał pierwsze egzemplarze biskupom biorącym udział 
w uroczystości. Rozesłał też egzemplarze do wielu znajomych na całym świecie. 
Egzemplarz dzieła trafił też do United Bible Societies w Wielkiej Brytanii. Tłumacz 
też osobiście zabiegał, by Pismo dotarło do Ojca Świętego. Udało się to za pośrednic-
twem młodego księdza, Kaszuby, Mirosława Adamczyka, wówczas studenta w Wa-
tykanie, obecnie arcybiskupa posługującego w Afryce45.

Ks. F. Grucza wkrótce zmarł, w dniu 23 kwietnia 1993 r. Pochowany został na 
cmentarzu parafialnym w Sopocie. Po kilku latach jego grób przeniesiono w pobliże 
kościoła, a plac przykościelny nazwano jego imieniem. W piętnastą rocznicę śmierci 
ukazała się biografia tego wybitnego kapłana zatytułowana Kaszubski Kordecki. Życie 
i twórczość ks. prał. Franciszka Gruczy. 

19 listopada 2016 r. minęła 105 rocznica jego urodzin. W tym dniu, z inicjatywy 
redaktorów „Tatczëzny” Eugeniusza Pryczkowskiego i Mariusza Szmidki, zawisła 
w sanktuarium sianowskim Królowej Kaszub tablica poświęcona temu zasłużone-
mu księdzu i wielkiemu Kaszubie. Jej kaszubski tekst brzmi następująco: Na pa-
miãc pisarza i dolmacza Ewanielii na kaszëbsczi jãzëk Ks. prał. Francyszka Grëczë 
(1911–1993) Sëna ti parafii i wiôldżégò tczëcela Królewi Kaszëb, Zrzeszińca w 105. 
roczëznã ùrodzeniô, 19.11.2016 r. – Wdzãczny Kaszëbi, „Tatczëzna”. Uroczystość 
połączona była z I Kongresem Młodych Kaszubów. 

43 Skład redakcji stanowili: Piotr Dziekanowski, Jarosław Ellwart, Wojciech Etmański, Artur Ja-
błoński, Eugeniusz Pryczkowski, Mariusz Szmidka i Dariusz Szymikowski.

44 S. Janke, W poczuciu odpowiedzialności, „Pomerania”, nr 7/8 1992, s. 3. Natomiast w niedzielę, 
w ostatni dzień kongresu, mszę świętą w kościele św. Bartłomieja odprawił i kazanie wygłosił ks. Grucza 
w asyście księży: ks. dra Jana Walkusza, ks. dra Jana Perszona, ks. prał. Henryka Cyrzana i ks. Krzysztofa 
Niedałtowskiego.

45 Zob.: E. Pryczkowski, Kaszubski Kordecki…, dz. cyt.



Eugeniusz Pryczkowski 

Młoda inteligencja kaszubska  
w zorganizowanym działaniu  

dla kaszubszczyzny

Zorganizowany kaszubski ruch młodzieżowy dotychczas nie był jeszcze tematem 
pogłębionych badań. Mimo że istnieje on już ponad sto lat to jednak nie powstało 
jeszcze żadne kompendium, które ukazywałoby tę działalność i dokonania. Jedy-
nym, jak dotychczas, opracowaniem książkowym jest publikacja wydana przez 
kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie o tytule „Më trzimómë 
z Bògã. Księga jubileuszowa – 100 lat Klubu Studentów Kaszubów w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Pelplinie 1908-2008”1. Ważna jest też broszura wydana 
w 2012 r. z okazji 50-lecia Klubu Studenckiego „Pomorania”, a w niej – oprócz 
wielu danych statystycznych – szczególnie cenne wspomnienia byłych prezesów 
klubu2.

Początków młodzieżowego ruchu kaszubskiego należy upatrywać w działal-
ności wybitnego działacza i pisarza kaszubskiego Jana Karnowskiego, studenta 
pelplińskiego seminarium, który zafascynowany słownikiem prof. Stefana Ramuł-
ta3, już w grudniu 1907 r. zaprezentował na ogólnym spotkaniu kleryków referat 
„Przebieg i wyniki badań nad językiem kaszubskim”. Spotkania te odbywały się 
w ramach samokształceniowego ruchu narodowo-polskiego kleryków, który inten-
sywnie się wówczas rozwijał w Pelplinie4. Wkrótce Karnowski postanowił utwo-
rzyć osobną sekcję nazwaną Kołem Kaszubologów. Stało się to w czerwcu 1908 r. 
Owa data jest początkiem kaszubskiego koła kleryckiego, które – z dosyć dużymi 
przerwami – funkcjonuje do dziś5. 

1 Më trzimómë z Bògã. Księga jubileuszowa – 100 lat Klubu Studentów Kaszubów w Wyższym Semi- 
narium Duchownym w Pelplinie 1908–2008, red. Ks. A. Nadolny, Pelplin 2008. 

2 Klub Studencki Pomorania. Organizacja młodych, wokół której powstaje legenda 1962–2012, 
red. W. Dejk, K. Główczewska, M. Jelińska, P. Kowalewski, M. Pek, A. Pryczkowska, K. Serkowska,  
T. Slowi, P. Szmidka, Gdańsk 2012.

3 S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893.
4 C. Obracht-Prondzyński, Jan Karnowski 1886–1939. Pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz 

regionalny, Gdańsk 1999, s. 64n. 
5 Zob.: J. Karnowski, Moja droga kaszubska, Gdańsk 1981. 
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W kole tym swą kaszubską działalność rozpoczął także inny wybitny pisarz-
-Młodokaszuba, kleryk Leon Heyke. Praca ta skupiała się głównie na spotkaniach 
dyskusyjnych, na których klerycy wygłaszali referaty. W ciągu dwóch lat działalności 
zaprezentowano ich ponad 20. Karnowski pochłonięty ideą kaszubską postanowił 
na Wielkanoc 1910 r. za zgodą biskupa odejść z seminarium, by oddać się dalszym 
studiom kaszubologicznym na świeckich uczelniach. Niestety, dla Koła oznaczało 
to kres działalności, o czym zdecydował regens seminarium oznajmiając to następ-
cy Karnowskiego, przyszłemu księdzu Bolesławowi Piechowskiemu6. Zawieszone 
koło wznowiło działalność dopiero przed wybuchem II wojny światowej za sprawą 
kleryka Franciszka Gruczy, później wybitnego kapłana, znanego z celebracji pierw-
szych mszy z kaszubską liturgią słowa oraz tłumaczenia czterech Ewangelii na język 
kaszubski7. 

Jan Karnowski, zwany często sumieniem regionalizmu kaszubskiego, był jednym 
z czołowych działaczy pokolenia regionalistów kaszubskich zwanych Młodoszubami, 
których przywódcą był Aleksander Majkowski. Z kolei ks. Franciszek Grucza należał 
do drugiej generacji działaczy nazwanych Zrzeszińcami od swego organu prasowego 
o tytule „Zrzesz Kaszëbskô”. Liderami organizacji byli Aleksander Labuda8 i Jan 
Trepczyk9, faktyczni twórcy organizacji o nazwie Zrzeszenie Regionalne Kaszubów, 
powstałej 18 sierpnia 1929 r. w Kartuzach. Zarówno pierwsi, a zwłaszcza drudzy, 
byli dobrze znani Karolowi Krefftowi, urodzonemu 15 czerwca 1907 w Zaworach 
koło Chmielna. Krefft był rówieśnikiem J. Trepczyka, z którym łączyły go więzy 
przyjaźni. Prezesem ZRK został Majkowski, jego zastępcą Labuda, Trepczyk zaś 

6 Tamże. Zob. także J. Karnowski, Moja droga kaszubska (fragment,) „Biuletyn Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego”, Nr 1, R II, Gdańsk 1965, s. 25–31.

7 Zob.: E. Pryczkowski, Kaszubski Kordecki. Życie i twórczość ks. prał. Franciszka Gruczy, Ba- 
nino 2008.

8 Aleksander Labuda urodził się 9 sierpnia 1902 roku w Mirachowie. Ukończył Seminarium Na-
uczycielskie w Kościerzynie, gdzie spotkał się z młodokaszubą ks. drem L. Heyke. Po spotkaniu z drem 
A. Majkowskim latem 1925 roku postanowił wyłącznie pracować dla Kaszub i kaszubszczyzny. W 1929 
wraz z Janem Trepczykiem, założył Zrzeszenie Regionalne Kaszubów. Był przywódcą trzeciego pokolenia 
regionalistów kaszubskich Zrzeszińców, wydających organ „Zrzesz Kaszëbskô”. Jest najznakomitszym 
felietonistą kaszubskim. Swoje felietony podpisywał pseudonimem „Guczów Mack”. W 1992 roku wy-
dano je wszystkie razem pod wspólnym tytułem Guczów Mack gôdô. Jest też autorem Zasad pisowni 
kaszubskiej i słowników kaszubskich oraz kilku książek literackich, w tym zbioru Kaszëbsczim jesmë 
lëdã. Zmarł 24 października 1981 roku. Pochowany jest w Strzepczu. Po śmierci ukazały się kolejne jego 
dzieła: Ewanielskô spiéwa (3 tomy), Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò, Bògòwie i dëchë naj przodków oraz 
Òstatny sąd w Mirchòwie.

9 Jan Trepczyk urodził się 22 października 1907 roku w Stryszej Budzie koło Mirachowa. W 1926 
ukończył Seminarium Nauczycielskie w Kościerzynie i podjął pracę w Kartuzach. Pod wpływem Maj-
kowskiego i Labudy zajął się kaszubszczyzną. Jako poeta zadebiutował w 1930 roku w gdyńskiej „Chëczë 
kaszëbsczi”, następnie związał się „Gryfem Kaszëbsczim” i „Zrzeszą Kaszëbską”. Po wojnie pracował jako 
nauczyciel w Wejherowie. Jest autorem dziesięciu publikacji zwartych, w tym Kaszëbsczégò piesniôka, 
Lecë chòrankò – zbioru pieśni z nutami, Odecknienié – tomu zawierającego 86 wierszy i tomiku wierszy 
dla dzieci Ukłôdk dlo dzôtk. Dziełem życia jest dwutomowy Słownik polsko-kaszubski zawierający około 
60 tysięcy haseł. Zmarł 3 września 1989 roku. Pochowany jest w Wejherowie.



Referaty polskojęzyczne   309

sekretarzem, natomiast Krefft, który w tym czasie był po drugim roku wydziału prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego, należał do jej członków założycieli. To jemu właśnie 
przypada miano ojca ruchu młodej inteligencji kaszubskiej. 

Od początku studiów K. Krefft wykazywał rosnące zainteresowanie rozwijaniem 
idei kaszubskiej w ruchu akademickim. Utrzymywał kontakty z wybitnymi postacia-
mi regionu. W Warszawie K. Krefft stwierdził, że profesorowie byli przychylni wobec 
Kaszubów i chętnie słuchali dźwięcznego języka kaszubskiego. Często rozmawiał 
z nimi też w obcych językach. Sami warszawiacy jednak byli negatywnie ustosun-
kowani do Kaszubów. Pewnego dnia K. Krefft oprowadzał po kaszubsku wycieczkę 
z Pucka. Będąc przy jednym z pomników, podszedł do niego starszy pan i powiedział: 
„W Warszawie mówi się wyłącznie po polsku”10. Ta przygana spowodowała, że Ka-
rol – wbrew pierwotnym planom przeniesienia się na paryską Sorbonę – postanowił 
pozostać na uniwersytecie w Warszawie. Pragnął wykazać, że Kaszubi są zdolnymi 
i równoprawnymi, a zapewne wielekroć lepszymi patriotami polskimi. Krefft napisał 
o tym incydencie w liście do dra Aleksandra Majkowskiego, który odpowiedział, że 
chce się spotkać ze studentami, by omówić plany utworzenia organizacji studenckiej. 

W XX-leciu międzywojennym bardzo popularną formą zorganizowanego ruchu 
studenckiego były korporacje. Wywierały one znaczący wpływ na kształtowanie się 
życia społecznego studentów. Nawiązywały do tradycji licznych korporacji polskich 
działających w czasie zaborów, zwłaszcza na terenie zaboru pruskiego, które dawały 
tam Polakom poczucie oparcia w zbiorowości. Pierwsza korporacja powstała w 1815 r.  
na uniwersytecie w Jenie w Niemczech. Szybko powstawały kolejne. Sam A. Maj-
kowski, w czasie swych studiów, był także członkiem polskich towarzystw akademic-
kich działających w Berlinie oraz Gryfii, natomiast w czasie studiów w Monachium 
sam założył w 1902 r. polskie towarzystwo akademików „Vistula”, które propago-
wało idee zbliżone do późniejszych korporacji działających w II Rzeczypospolitej11. 

Pierwsza organizacja młodzieży skupiająca studentów z Pomorza powstała już 
w 1919 r. na Uniwersytecie Poznańskim. Z niej wyodrębniła się w 1921 r. korpora-
cja „Baltia”, która skupiała się – zgodnie ze swoją nazwą – na propagowaniu idei 
morskich. Dopiero kolejna korporacja o nazwie „Pomerania”, założona przez grupę 
siedmiu poznańskich studentów z Pomorza 2 grudnia 1923 r., koncentrowała się 
zdecydowanie bardziej na zagadnieniach związanych z regionem Pomorza i jego 
integracją z odrodzoną Rzeczypospolitą12. Wśród członków tej korporacji było wie-
lu Kaszubów. Pierwszym prezesem został Damazy Gracz, były filomata pomorski. 
Miała też członków honorowych, wśród których byli znani już wówczas działacze 

10 E. Pryczkowski, Karol Krefft. Europejski samotnik, „Czas Żukowa”, nr 17, styczeń 2003 r. 
11 Zob.: J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876–1938). Biografia historyczna, Gdańsk – 

– Wejherowo 2002, ss. 121n.
12 D. Pater, P. Tomaszewski, Od morza jesteśmy… Świadomość pomorska w mysli i działalności 

akademickiego ruchu korporacyjnego w Polsce w czasach II Rzeczypospolitej, Toruń 2006, ss. 19–20.
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młodokaszubscy A. Majkowski oraz J. Karnowski13. „Pomerania” wkrótce należała 
do największych korporacji poznańskich. Była także jedną z najstarszych i najlicz-
niejszych w kraju korporacji chrześcijańskich.

Wśród założycieli „Pomeranii” był między innymi Wiktor Jagalski ze Sławoszyna 
pod Puckiem, prezes korporacji na przełomie lat 1926/27. Wraz z nim organizację 
zakładał Jan Krefft z Kosobud pod Brusami, absolwent uniwersytetu z 1925 i prezes 
z lat 1924/25. Wiadomo, że K. Krefft utrzymywał z nimi, a także z innymi członkami 
„Pomeranii”, kontakty. Działalność poznańskiej korporacji była jedną z inspiracji 
powołania podobnego ruchu w Warszawie. Jeszcze większą motywację przynosił 
fakt, że wielu warszawiaków traktowało Kaszubów jak Niemców, nad czym K. Krefft 
ubolewał. To był jeden z ważnych powodów, dla których postanowił on założyć ka-
szubską organizację studencką. Swój plan zrealizował na pierwszym roku studiów 
w 1927 roku zakładając korporację „Cassubia”, której został pierwszym prezesem. 
Nazwą organizacja nawiązywała do książęcej przeszłości Kaszub, którą K. Krefft był 
zafascynowany do końca swego życia. 

Na samym starcie organizacja natrafiła jednak na problemy. Dyrektor departa-
mentu Ministerstwa Wyznań, Religii i Oświecenia Publicznego nie chciał dopuścić 
do jej rejestracji. Uważał, że na uczelni warszawskiej nie trzeba akcentu kaszubskie-
go. Skutecznie zadziałało dopiero wsparcie słynnego prof. Ignacego Koschembahr-
-Łyskowskiego, byłego rektora Uniwersytetu Warszawskiego, pochodzącego z Że-
lichowa pod Gdańskiem, który w 1884 roku ukończył z wyróżnieniem gimnazjum 
w Chojnicach14. Nowa korporacja miała charakter organizacji apolitycznej, między-
uczelnianej, samokształceniowej, samopomocowej i towarzysko-propagandowej15. 
Postrzegała się – na wzór poznańskiej „Pomeranii” – jako korporacja chrześcijańska 
i należała do Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich. 

Według ostatniego prezesa korporacji, Antoniego Skwiercza16, który jej początki 
pamiętał z opowiadań starszych kolegów, nigdy nie było żadnych wątpliwości, co do 
zasług K. Kreffta – głównego inspiratora i twórcy korporacji17. Wśród pierwszych 

13 Zob.: http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/poznan/k-pomerania/
14 A. Grzędzicki, Zapomniana „Cassubia”, „Nasz Tygodnik Kartuzy”, nr 6, 1.02.1992.
15 J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876–1938). Biografia historyczna, Gdańsk – Wejherowo 

2002, s. 608.
16 Antoni Skwiercz ur. się 24 kwietnia 1917 r. w Połchowie pod Puckiem. Studia w Warszawie roz-

począł w II połowie lat 30-tych. Został wybrany na prezesa „Cassubii” wiosną 1939 roku. Było to efektem 
jego aktywności w działaniach korporacji. Na zebraniu 30 stycznia 1939 roku – jeszcze jako komiliton 
(członek korporacji) - wygłosił główny referat pt. „Rozwój gospodarczy Kaszub”, który wzniecił ożywioną 
dyskusję. Na zachowanym zaproszeniu na doroczny zjazd w Kartuzach, który odbył się 16 lipca 1939 
roku, widnieją nazwiska prezesa Polskiej Korporacji Akademickiej „Cassubia” w Warszawie, Antoniego 
Skwiercza oraz prezesa Koła Filistrów, Karola Kreffta. A. Skwiercz po wojnie związał się z Gdynią. Zmarł 
9 grudnia 2003 r. Pochowany jest na cmentarzu komunalnym w Kosakowie. 

17 W swoich wspomnieniach podaje on: Kaszuba, Karol Krefft (absolwent Polskiego Gimnazjum 
Macierzy Szkolnej w Gdańsku – student prawa Uniwersytetu Warszawskiego) był głównym inicjatorem i or-
ganizatorem tego przedsięwzięcia. Zob.: Wspomnienia Antoniego Skwiercza, maszynopis w posiadaniu autora.
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członków organizacji byli także: Brunon Nowicki (zginął w powstaniu warszawskim), 
Jan Bielawa z Nowego Podlesia pod Kościerzyną, Jerzy Chrostowski, Alfons Grajew-
ski z Lubawy, Roman Świetlik ze Starogardu, Walenty Rosiński, Tomasz Perczyński. 
W kolejnych latach do organizacji przystąpili m.in.: Piotr Rolbiecki z Chojnic, Tade-
usz Kitkowski, Bernard Kula, Leon Pohnke, Abdon Stryszak, Stanisław Tollik, ks. 
Roman Wiśniewski, Bernard Nuszkowski, Franciszek Wróblewski z Gdyni, Roman 
Kossak-Główczewski18. W swoich założeniach korporacja przyjęła charakter organi-
zacji regionalnej i apolitycznej w odróżnieniu od większości innych korporacji w kraju. 
Podstawowe zasady działalności to: a) K. „Cassubia” była organizacją międzyuczelnia-
ną na terenie Warszawy i skupiała męską młodzież studencką z regionu pomorskiego;  
b) Władzę korporacji stanowił zarząd składający się z prezesa, sekretarza i skarbnika 
wybieranych przez rycerzy w głosowaniu tajnym. Nad planem działania pracował Za-
rząd. Przyjmował nowych kandydatów na członków, zwanych giermkami i wyznaczał 
dla nich opiekunów z grona rycerzy, czyli członków stałych. Rytuału pasowania gierm-
ka na rycerza dokonywał prezes „Cassubii”. Finansową podstawę działania stanowiły 
składki członkowskie oraz subsydia przekazywane przez sympatyków19. 

Podstawowym celem działania korporacji było upowszechnianie szerokiej znajomo-
ści historii regionu kaszubsko-pomorskiego i pielęgnowanie jego kultury, kształtowanie 
postaw obywatelskich w zgodzie z etosem Pomorzan i propagowanie idei gospodarki 
morskiej w duchu hasła „Gdynia naszym oknem na świat”20. Ważna była też wszech-
stronna pomoc dla członków w okresie studiów i po ich ukończeniu, i wdrażanie form 
dobrego wychowania w oparciu o zasady moralno-etyczne21. Jako oznaki zewnętrzne 
korporanci przyjęli czapkę – korporantkę, zwaną też deklem, koloru morza z czarno-
-żółtym otokiem i złotym naszyciem na denku przedstawiającym splot czterech kotwic. 
Używano też wstęgi o trzech zasadniczych kolorach niebieskim, złotym i czarnym oraz 
miniaturową odznakę czyli cyrkiel noszony w klapie marynarki i spleciony z pierw-
szych słów: Vivat, crescat, floreat, K’ Cassubia (Cassubia niech żyje, wzrasta, kwitnie!) 
oraz herb czarny gryf pomorski na złotym polu22. W siedzibie korporacji był sporych 
rozmiarów emblemat Gryfa Pomorskiego. Organizacja posługiwała się okrągłą pieczę-
cią z napisem w otoku: Akademicka Korporacja Cassubia w Warszawie23. Miała też 
swój hymn z tekstem Jana Tryzny i muzyką Mieczysława Konarzewskiego24. 

18 Wspomnienia Antoniego Skwiercza, maszynopis w posiadaniu autora. Zob.: także: E. Kamiń-
ski, Kaszëbsczé młodzëznowé karna, „Pomerania”, nr 9/2002, s. 31. Także: A. Grzędzicki, Zapomniana 
„Cassubia”, „Nasz Tygodnik Kartuzy”, nr 6, 1.02.1992.

19 Wspomnienia Antoniego Skwiercza, maszynopis w posiadaniu autora.
20 Tamże. Także: J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876–1938). Biografia historyczna, 

Gdańsk – Wejherowo 2002, s. 608.
21 Rozmowa z Antonim Skwierczem przeprowadzona przez Eugeniusza Pryczkowskiego i Lucynę 

Reiter dnia 1.04.2000, zarejestrowana na kasecie magnetofonowej.
22 E. Kamiński, Kaszëbsczé młodzëznowé karna, „Pomerania”, nr 9/2002, s. 31.
23 J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski..., s. 611.
24 A. Grzędzicki, Zapomniana „Cassubia”, „Nasz Tygodnik Kartuzy, nr 6, 7.02.1992. Dotychczas 

jeszcze go nie odnaleziono.



312   BIU LE TYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO 2016

Ostatni przedwojenny prezes tak wspominał te chwile: Początkowo w tej or-
ganizacji byli Pomorzacy i Kaszubi. Gdy tych ostatnich przybywało Pomorzacy 
odchodzili. Przed wybuchem II wojny światowej członków było około 50. Obok 
korporacji działało także Koło Pomorzan w Warszawie. Należały do niego przede 
wszystkim studiujące dziewczyny. Cassubia była wyłącznie dla mężczyzn. Oni rów-
nież mogli należeć do tego koła. Na przykład Bernard Kula był naszym członkiem 
i zarazem prezesem Koła Pomorzan. Biuro korporacji znajdowało się przy ulicy 
Sierpnia – właścicielką kamienicy była hrabina Olszanowska. Był tam także ma-
gazyn, w którym przechowywano wszelkie dokumenty naszej organizacji. Niestety 
w wyniku działań wojennych prawdopodobnie wszystkie uległy zniszczeniu. W kor-
poracji obowiązywał regulamin (niestety nie posiadam już jego treści). Były w niej 
m.in. określone kryteria, które decydowały o przyjęciu nowych członków. Prezes 
korporacji otrzymywał na własną prośbą z sekretariatu listę studentów przyjętych 
na I rok. Kaszubów „wyławiało się” po nazwiskach i po miejscu zamieszkania. Całe 
prezydium analizowało, kto z jakiej rodziny pochodzi. Wybrane przez nas osoby, 
wyrażające jednocześnie chęć wstąpienia do organizacji, przez rok były kandydata-
mi, następnie zdawali egzamin wg wymogów regulaminu. Gdy przeszedł pomyślnie, 
a zazwyczaj wszyscy zdawali, wchodził w szeregi starszyzny i każdy otrzymywał 
informacje na temat zakresu swojej pracy, następnie odbywało się ślubowanie. 
Mieliśmy swój hymn, a później sztandar. Zebrania odbywały się raz w miesiącu, 
wówczas każdy z członków otrzymywał spis zadań do wykonania. Wszystkie zebra-
nia i spotkania były protokołowane25.

Spotkania korporacyjne, na których każdorazowo wygłaszane były referaty, sta-
nowiły dodatkową płaszczyznę edukacji studentów. Przysposabiały ich do pracy 
społecznej w terenie. Poważna praca ideowa i naukowa w połączeniu z rozrywką, 
dająca radość i pogodę ducha, wyróżniała „Cassubię”. Zbliżała ją do organizacji filo-
mackich i filareckich, których dewizą było: Ojczyzna, nauka i cnota26. W rozumieniu 
założyciela organizacji chodziło też w ogromnej mierze o podniesienie statusu języka 
kaszubskiego. To przesłanie towarzyszyło mu przez całe życie.

„Cassubia” wkrótce okazała się najaktywniejszą korporacją pomorską w War-
szawie. Autorzy monografii polskich korporacji skupiających studentów z Pomorza 
podkreślają, że w latach trzydziestych, aż do wybuchu II wojny światowej, stanowiła 
ona najprężniejszy ośrodek myśli i działalności Pomorzan na warszawskich uczel-
niach. Jej członkowie zdominowali niemal całkowicie życie społeczne studentów 
z Pomorza, przejmując w swoje ręce wszystkie ważniejsze akademickie instytucje 
regionalne Pomorzan w stolicy27. 

25 Rozmowa z Antonim Skwierczem przeprowadzona przez Eugeniusza Pryczkowskiego i Lucynę 
Reiter dnia 1.04.2000, zarejestrowana na kasecie magnetofonowej.

26 Z życia K! „Cassubia” w W-ie, „Biuletyn Pomorski”, nr 3 z 1 marca 1939.
27 D. Pater, P. Tomaszewski, Od morza jesteśmy… Świadomość pomorska w myśli i działalności 

akademickiego ruchu korporacyjnego w Polsce w czasach II Rzeczypospolitej, Toruń 2006, s. 39.
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Ideowym opiekunem korporacji był dr Aleksander Majkowski, wówczas znany już, 
jako wybitny działacz i pisarz kaszubski. K. Krefft utrzymywał z nim bliskie kontakty 
jeszcze z czasów nauki w Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Darzył go wiel-
kim szacunkiem28. Również A. Majkowski cenił K. Kreffta, o czym świadczą choćby 
życzenia dla niego wyrażone w zachowanym liście do Edmunda Jonasa29. Do wielu 
sukcesów korporacji należy między innymi opracowanie fragmentów Historii Kaszu-
bów A. Majkowskiego. Dzieło to wywarło szczególne wrażenie na K. Kreffcie30. Spo-
ry rezonans społeczny przynosiło wydawanie „Biuletynu Pomorskiego”. Czasopismo 
wychodziło wprawdzie pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Pomorza, jednakże 
trzon redakcyjny stanowili korporanci „Cassubii”. Redaktorem naczelnym był Alfons 
Kotowski31. Pismo zdecydowanie opowiadało się za wspólnym budowaniem silnej 
polskiej ojczyzny akcentując tożsamość kaszubską, jako ważną wartość w dziele kon-
solidacji państwa. Już sam ten fakt budził opór innych korporacji „Baltia” i „Masovia” 
związanych ze Stronnictwem Narodowym, którzy w swoim organie o tytule „Słowo 
Pomorskie” próbowali podważać linię programową „Cassubii”.

Wielkim wydarzeniem w życiu korporacji była obecność kilkunastoosobowej 
grupy Kaszubów w Warszawie w dniach od 2 do 5 maja 1932 r. Przewodniczył 
jej A. Majkowski. Grupa wzięła udział – wraz z przedstawicielami innych regio-
nów ówczesnej Polski – w uroczystościach jubileuszowych Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. Po spotkaniu z prezydentem RP Ignacym Mościckim na Zamku 
Królewskim Kaszubi byli gośćmi studentów w lokalu zebrań „Cassubii”. Wówczas 
studentom prezesował Roman Kossak-Główczewski. Korporanci oprowadzili też 
gości po stolicy. Duże zainteresowanie wzbudzały wszędzie żeńskie stroje kaszub-
skie wykonane według projektu Franciszki Majkowskiej, siostry Aleksandra, obecnej 
także w kaszubskiej grupie32. 

28 W jednym z zachowanych listów K. Krefft napisał do A. Majkowskiego: Warszawa 10/II.28 r. 
Szanowny Panie Doktorze! Bardzo przepraszam, że dziś dopiero chcę podziękować za łaskawą odpowiedź. 
Dziękuję w imieniu mych, sprawą korporacji zainteresowanych, kolegów za życzliwy i przyjacielski ton 
listu. Ze względów formalnych nie rozstrzygnęliśmy jeszcze sprawy ostatecznie. Po drugie trza się dobrze 
zastanowić nad tą kwestją, ażeby ewent. nie ośmieszyć samej nazwy. Gdy zaś już coś ostatecznego się 
ukonstytuuje, to z największą chęcią poinformuję o tem Sz. Pana. W załączeniu pozwoliłem sobie przesłać 
w imieniu akademików Pomorzan zaproszenie na „czarną kawę”. Z wysokiem poważaniem, Karol Krefft. 
AMPiMKP, Listy do A. Majkowskiego, k. 261–262.

29 F. Marszałkowski, Listy do Przyjaciół; „Domòwina” – „Mòje doma” [w:] Pro memoria Feliks 
Marszałkowski (1911–1987), zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk 2007, s. 574.

30 Córka Majkowskiego Damroka Majkowska pisała w liście do F. Marszałkowskiego: Odczuwam, 
że jest on bardzo pod urokiem „Historii Kaszubów” ojca, bo to, co mówi, często wyjęte z tej książki. Patrz: 
Pro memoria Feliks Marszałkowski (1911 – 1987), zebrał i opracował Józef Borzyszkowski, Gdańsk 
2007, s. 401.

31 D. Pater, P. Tomaszewski, Od morza jesteśmy… Świadomość pomorska w myśli i działalności 
akademickiego ruchu korporacyjnego w Polsce w czasach II Rzeczypospolitej, Toruń 2006, s. 42.

32 Al. Fonek [Aleks Cierocki], Kaszubi w Warszawie z okazji uroczystości jubileuszowych Polskiego 
Tow. Krajoznawczego, „Gryf Kaszubski”, nr 10, lipiec 1932. 
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Korporanci włączyli się również w organizację pobytu znacznie większej gru-
py Kaszubów, bo ponad pięćsetosobowej, której przewodził wejherowski burmistrz 
Teodor Bolduan. W większości byli to kaszubscy rybacy. Spotkali się oni z naczel-
nym wodzem, marszałkiem Edwardem Rydz-Śmigłym nadając mu tytuł Honorowe-
go Obywatela Wejherowa33. Dwudniowym wydarzeniom związanym z obchodami 
rocznicy odzyskania niepodległości 10 i 11 listopada 1937 r., towarzyszyły pokazy 
kaszubskich tańców regionalnych, które ożywiły tłumy warszawian. Z kolei w Te-
atrze Wielkim prezentowano operę Feliksa Nowowiejskiego „Legenda Bałtyku”, na 
którą zaproszono Kaszubów. Korporanci z „Cassubii” przygotowali wieczornicę, 
na której niemal całe środowisko akademickie Warszawy mogło poznać czar pieśni 
i tańców kaszubskich34.

Po zakończeniu studiów korporanci nadal pozostawali członkami „Cassubii”. 
Zwano ich filistrami. Od 1933 r. zaczęto organizować w Kartuzach coroczne zjaz-
dy korporantów. Pierwszy odbył się w dniach 22–24 kwietnia tego roku. Na nim 
właśnie zawiązano koło filistrów. Prezesem został także K. Krefft35, który pełnił 
tę rolę, z przerwami związanymi głównie z pobytami na szkoleniach wojskowych, 
aż do wybuchu wojny. Udało się ustalić około 50 nazwisk członków korpora-
cji. Wiadomo, że liczba ta stanowi tylko część stanu członkowskiego36. Do bar-
dziej znanych postaci, które wpisały się w dzieje ruchu kaszubskiego – oprócz 
K. Kreffta – należą: Aleksander Arendt37, Robert Komkowski38, Bernard Kula39, 

33 T. Bolduan, Nie dali się złamać, Gdańsk 1996, s. 73.
34 B. Nuszkowski, Wycieczka kaszubska w Warszawie, „Teka Pomorska”, R. 2, nr 4, 1937, s. 125.
35 A. Fonek, Pierwszy zjazd Akademickiej Korporacji „Cassubia” w Kartuzach.
36 http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/warszawa/k-cassubia/
37 Aleksander Arendt ur. się 6 grudnia 1912 r. w Będargowie. W 1934 r. ukończył Gimnazjum  

w Wejherowie. Od 1935 r. studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Był prezesem Koła Akademi-
ków Kaszubów w Kartuzach i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Pomorza w Warszawie 1935–1938, także 
członkiem „Cassubii”. W czasie wojny był członkiem „Gryfa Pomorskiego”, m.in. więziony w Stutthofie. 
Po wojnie pracował w administracji rządowej, był m.in. komendantem powiatowym Milicji Obywatelskiej 
w Kartuzach, wicestarostą powiatu gdańskiego i starostą kościerskim (1947–48). W 1956 r. był jednym  
z założycieli i pierwszym prezesem Zrzeszenia Kaszubskiego. Współpracował z Urzędem Bezpieczeństwa. 
Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Partyzanckim, medalami kaszubskimi. Zmarł  
1 stycznia 2002 r. Pochowany jest w Kartuzach.

38 Robert Komkowski ur. się 6 czerwca 1913 roku we wsi Cieszenie, gmina Chmielno. W jego dzie-
ciństwie rodzina przeprowadziła się do Banina. Gimnazjum ukończył w Wejherowie. W latach 1937–1938 
pod pseudonimem Er-Ka publikował na łamach „Zrzeszë Kaszëbsczi” zebrane przez siebie kaszubskie 
pieśni ludowe. W 1939 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Przez krótki czas był 
prezesem „Cassubii”. W czasie wojny był więźniem oficerskiego oflagu Wolenberg II C. Po wojnie był 
sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Po Październiku 1956 roku 
był zarówno członkiem założycielem Zrzeszenia Kaszubskiego, jak i aktywnym działaczem Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. Do końca lat 80-tych był sekretarzem tej organizacji, jednym z reżyserów 
budowy struktury organizacyjnej Zrzeszenia i jego programu. Zmarł 2 czerwca 2006 roku w wieku 93 lat  
w Sopocie, gdzie został pochowany.

39 Bernard Kula ur. się 15 września 1908 r. w Śliwicach k. Tucholi. Studiował prawo na Uniwersytecie 
Warszawskim. Był członkiem „Cassubii” oraz prezesem Akademickiego Koła Pomorzan. W 1937 r. zaini-
cjował powstanie Stowarzyszenia Przyjaciół Pomorza. W 1956 r. był czlonkiem założycielem Zrzeszenia 
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Alfons Cierocki40, Abdon Stryszak41, Antoni Skwiercz. Wielu członków, zwłaszcza 
w pierwszym okresie, zwerbował osobiście K. Krefft. Tak było np. w przypadku 
Marii Koprowskiej, studentki prawa UW, o kilka lat młodszej absolwentki Gimna-
zjum Macierzy Szkolnej. Z liderem „Cassubii” utrzymywała przyjacielskie stosunki 
jeszcze wiele lat po wojnie. Kilkakrotnie odwiedziła go nawet w jego późniejszej 
samotni za rzeką Radunią42. 

Dorobek korporacji na warszawskiej uczelni oraz jej znaczenie dla środowiska 
kaszubskiego Pomorza trafnie określa jeden z jej członków Bernard Nuszkiewicz, 
który w rocznicę jej powstania napisał: Założona przed 10 laty, zdołała w swym 
gronie skupić najcenniejszy element pomorski, który udał się po wiedzę do ognisk 
naukowych w Warszawie. Wykuwając swą samodzielną myśl ideową, wspartą bogatą 
tradycją kultury kaszubskiej i aktualnymi założeniami społecznymi, zdołała dzisiaj 
zająć należne sobie miejsce w Rzeczypospolitej Akademickiej43.

W dniach 25 i 26 lipca 1937 r. (10. rocznica) odbył się w Kartuzach zjazd czyn-
nych korporantów i filistrów „Cassubii”. W zjeździe tym uczestniczyli przedstawi-
ciele wojewody pomorskiego, duchowieństwa, Instytutu Bałtyckiego, Komisariatu 
rządu w Gdyni oraz ruchu kaszubskiego z dr A. Majkowskim na czele. Prezesem 
klubu był wówczas student weterynarii Klemens Kuca. Natomiast na szefa filistrów 
wybrano tam Stanisława Tollika z Gdyni, zaś B. Nuszkowski z Warszawy został jego 
zastępcą. Kulminacyjnym punktem zjazdu kartuskiego był komers w sali Hotelu 
Centralnego. Ustalone zostały na nim drogi, którymi miała w nowym dziesięcioleciu 
kroczyć młoda i pięknie rozwijająca się korporacja. Jednym z głównych celów było 
poszerzenie bazy organizacyjnej, by na zapleczu gdyńskim stać się pozytywnym 
ośrodkiem ruchu młodej inteligencji kaszubskiej44. 

W tym czasie K. Krefft – już jako radca prawny wojewody pomorskiego – ofiarnie 
poświęcał się sprawie wydania dzieła A. Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa. Brał 
nadal aktywny udział w życiu swych młodszych kolegów. W dniu 3 lipca 1938 r.,  

Kaszubskiego. Był blisko związany z A. Arendtem. Współtworzył z nim w 1983 r. Związek Przyjaciół 
Pomorza. Zmarł 2 września 2001 r. w Gdańsku. Zob. SBPN. Suplement III, s. 131–133.

40 Alfons Cierocki (pseud. Al-Fonek) ur. się w Starej Hucie k. Sianowa w 1906 r. Ukończył prawo 
na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w ambasadzie polskiej we Włoszech. Był publicystą i działa-
czem kaszubskim, członkiem Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów. Jest autorem rozprawy „Czy Kaszubi 
są Polakami?”. Zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau w maju 1943 r.  

41 Abdon Stryszak ur. się 30 grudnia 1908 w Domatowie k. Pucka. Był absolwentem Wydziału 
Weterynaryjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał w 1935 r., od 1948 był profesorem, a od 
1958 profesorem zwyczajnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, od 1960 – jako 
pierwszy lekarz weterynarii – członek korespondent PAN, od 1969 członek rzeczywisty, doktor honoris 
causa Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze 1963, aktywny członek Komitetu Rozwoju Gospo-
darczego Ziemi Kaszubskiej, współzałożyciel Zrzeszenia Kaszubskiego, wyróżniony tytułem Członka 
Honorowego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 27 listopada 1995 w Warszawie.

42 G. Danielewicz, W kręgu Polonii gdańskiej, Gdańsk 1996, ss. 204 i 210.
43 B. Nuszkowski, Akademicy pomorscy w Warszawie, „Teka Pomorska”, R. 2, Nr 3, 1937, ss. 91 i 92.
44 Tamże.
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nastąpiło w Kartuzach poświęcenie sztandaru „Cassubii”. Wówczas to on właśnie 
– jako główny inicjator, także w części fundator – wręczał go na ręce nowego pre-
zesa Kazimierza Wittke45. Wśród rodziców chrzestnych sztandaru był pracodawca  
K. Kreffta, wojewoda pomorski Władysław Raczkiewicz, późniejszy prezydent 
Polski na uchodźstwie, działacz narodowy Tomasz Rogala z Wiela46, dr Franciszek 
Kręcki, a także jedna z sióstr K. Kreffta, Anna. Na wspólnym gwoździu widnieje też 
nazwisko Heleny Wdzięczkowskiej. Wśród fundatorów byli też: Wincenty Łącki 
– starosta krajowy pomorski, korporacja „Pomorania” z Poznania, Zarząd Miejski 
Kartuz, Powiat Kartuski, Stowarzyszenie Przyjaciół Pomorza, Stowarzyszenie Mi-
łośników Kaszubszczyzny „Stanica” z Torunia i Gdyni, Augustyn Kąkol z Nadola, 
Ottomar Ptach z Wyczechowa, Emil Lniski z Kartuz i czternastu filistrów założycie-
li47. Nietrudno zauważyć, że większość podmiotów i prywatnych osób znalazło się 
w tym gronie z inicjatywy K. Kreffta. Dotyczy to zwłaszcza jego szwagra O. Ptacha, 
przyjaciół filistrów oraz instytucji toruńskich i kartuskich. Uroczystościom towarzy-
szyła wystawa zbiorów A. Majkowskiego oraz tradycyjny komers korporantów, na 
którym wykład wygłosił Bernard Kula. Były też przemówienia delegatów z innych 
organizacji studenckich48. 

Trójbarwny sztandar uznano za arcydzieło kaszubskiej sztuki hafciarskiej49. 
Obok kaszubskiego Gryfa umieszczono na nim zawołanie korporacji „Fortiter et 
constanter” (śmiało i konsekwentnie)50. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. prał. 
Franciszek Jank z Torunia, natomiast kazanie wygłosił wydelegowany przez bpa  
K. Dominika, który pierwotnie miał być osobiście na zjeździe, ks. dr Kazimierz 
Bieszk z Pelplina. Sztandar wykonała znana instruktorka hafciarska Bronisława Wry-
cza z Wejherowa51. Artystka pochodziła ze Stężycy. Była stypendystką Towarzystwa 
Popierania Przemysłu Ludowego w Toruniu, a później instruktorką haftu w różnych 

45 Kazimierz Wittke ur. się 4 marca 1913 w Pobłociu w pow. wejherowskim w rodzinie ziemiań-
skiej, jako syn Antoniego i Pelagii z d. Zakrzewskiej, brat Stefana (członek korporacji „Pomerania”  
w Poznaniu), absolwent Gimnazjum w Wejherowie, student i absolwent ekonomii SGH. W wojnie obronnej 
1939 r. był dowódcą plutonu w 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Uczestniczył w Bitwie nad Bzurą, 
trafił do niewoli niemieckiej, w oflagach przebywał w latach 1939–45. Po wojnie pracował do 1960 
r. w Ministerstwie Handlu Zagranicznego w Warszawie, a następnie w Dziale Handlu Zagranicznego  
w Centromorze w Gdańsku. Po przejściu na emeryturę 30 czerwca 1978 r. osiadł w Starogardzie Gdańskim, 
którego został zasłużonym obywatelem. Tam jest pochowany. Zmarł 18 września 2006 r. Zob.: J. Kostka, 
Ród Wittke, Koszalin 1995, s. 10.

46 Tomasz Rogala (1860–1951) był wybitnym działaczem pochodzącym z Wiela k. Kościerzyny, 
członkiem delegacji pomorskiej do Wersalu. Zwany był królem kaszubskim. Również jego brat Wincenty 
(1871–1958) był działaczem patriotycznym i kulturalnym, zwanym „kaszubskim Sabałą”. Zob.: SBPN, 
red. Z. Nowak, T. 4, ss. 76–78.

47 Wspomnienia Antoniego Skwiercza, maszynopis w posiadaniu autora.
48 B. Nuszkowski, Zjazd młodzieży pomorskiej w Kartuzach, „Teka Pomorska”, R. 3, Nr 4, 1938, 

s. 143.
49 Z. K., Kronika, „Biuletyn Pomorski”, nr 1 z 25 grudnia 1938 – 1 stycznia 1939.
50 Antoni Grzędzicki, Zapomniana „Cassubia”, „Nasz Tygodnik Kartuzy”, nr 6 z 7 lutego 1992 r.
51 Zjazd pomorskiej młodzieży akademickiej, „Klëka”, R. 2, nr 12, 1 VII 1938.
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miejscowościach Pomorza. Pod koniec lat 30. XX w. była nauczycielką w Szkole dla 
Głuchoniemych w Wejherowie, choć wykonywała głównie hafty szkoły wdzydzkiej. 
Takie motywy zawiera też sztandar „Cassubii”52. B. Wrycza była bra tanicą pierw-
szego pomorskiego kapelana z armii gen. Józefa Hallera, ks. płka Józefa Wryczy. 
Została żoną wybitnego rzeźbiarza kaszubskiego Teodora Plińskiego (1907–1951)53. 
Po wojnie związała się z Kościerzyną, gdzie zmarła w 1995 r. 

Antoni Skwiercz tak wspomina uroczystość wręczenia sztandaru: Staraniem gro-
na filistrów z Karolem Krefftem na czele w dniu 3 lipca 1938 r., na dorocznym zjeździe 
korporacji w Kartuzach, nastąpiło poświęcenie sztandaru K.Cassubia. W uroczysto-
ści tej uczestniczyli licznie członkowie korporacji, przedstawiciele władz i duchowień-
stwa oraz szerokie grono działaczy kaszubskich i społeczeństwa. Uroczystość odbyła 
się w nastroju poważnym i patriotycznym, zwłaszcza dla społeczności kaszubskiej 
szczególnie radosnym, ponieważ piękny sztandar z napisem K.Cassubia i gryfem 
pomorskim stanowił jednocześnie o jej podmiotowości – odebrali go jako «swój». 
Sztandar ten stał się w opinii społeczeństwa kaszubskiego aktem nobilitacji, ponieważ 
przez całe lata dla młodzieży kaszubskiej studia w szkołach średnich, a zwłaszcza 
wyższych, były praktycznie nieosiągalne, przez to była ona pozbawiona możliwości 
współudziału w aktywnym życiu społecznym. Pod tym sztandarem skupiła się pierwsza 
generacja młodej inteligencji kaszubskiej54.

W zjeździe obecne były delegacje, np. „Pomeranii” z Poznania, reprezentacja kor-
poracji polskich z Wolnego Miasta Gdańska, działacze „Stanicy”, oraz wielu innych. 
Fakt ten odbił się szerokim echem także w Warszawie, gdzie 4 grudnia 1938 r. odbyła 
się uroczysta msza, a po niej spotkanie filistrów, na którym ponownie prezes Koła 
Filistrów K. Krefft dokonał symbolicznego wręczenia sztandaru prezesowi korpora-
cji, K. Wittke. Tenże przyrzekł w imieniu korporacji stać na straży honoru i ideologii 
„Cassubii”, po czym przekazał go pocztowi sztandarowemu55.

Nadanie sztandaru zintensyfikowało działalność o charakterze kaszubskim. Prym 
wiedli rodowici Kaszubi, jak kolejni prezesi: Roman Kossak-Główczewski z Brus, 
K. Wittke z Pobłocia pod Wejherowem, czy A. Skwiercz z Połchowa pod Puckiem. 
Wygłaszano przemówienia i referaty na różne tematy związane z Kaszubami i Pomo-
rzem. Na przykład 11 kwietnia 1939 roku – jak czytamy za zachowanym zaproszeniu 

52 Najstarsza szkoła, wdzydzka, wyróżnia się bogatym wzornictwem skoncentrowanym na środko-
wych częściach płaszczyzny. Duże i bogate kompozycje są bardzo kolorowe, z przewagą niebieskiego, czer-
wonego, zielonego, czarnego i żółtego. Uzupełniają je kolory pastelowe. Teodora Gulgowska wychowała 
wiele hafciarek, jej uczennice jeszcze więcej. Bronisława Plińska z Wiela, która założyła w Kościerzynie 
ośrodek haftu, wyszkoliła w tej sztuce aż 450 dziewcząt.

53 SBPN, red. Z. Nowak, T. 3, Gdańsk 1997, s. 442. Autor osobiście znał artystkę i rozmawiał z nią. 
W bezpośredniej rozmowie dowiedział się, że to ona wykonywała sztandar „Cassubii”. W programie TVG 
„Rodnô Zemia” ukazał się reportaż o tej sprawie.

54 Rozmowa z Antonim Skwierczem przeprowadzona przez Eugeniusza Pryczkowskiego i Lucynę 
Reiter dnia 1.04.2000, zarejestrowana na kasecie magnetofonowej.

55 Z. K., Kronika, „Biuletyn Pomorski”, nr 1 z 25 grudnia 1938 – 1 stycznia 1939.
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– odbyła się w kartuskim „Kaszubskim Dworze” konferencja informacyjna poświę-
cona omówieniu ówczesnych zadań i potrzeb ruchu kaszubskiego w zakresie pi-
śmiennictwa, zdobnictwa, turystyki, letnictwa i przemysłu ludowego. Obok podpisu  
K. Kreffta są na nim też podpisy Franciszka Szroedera, Aleksandra Labudy, Mał-
gorzaty Cylkowskiej, Józefa Kolki, Leona Pohnke, Franciszka Tredera, Aleksandra 
Arendta i Bolesława Torlińskiego56. Aż do wybuchu wojny odbywały się też zabawy 
taneczne oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze57. 

Ostatni zjazd korporantów odbył się w lipcu 1939 r. w Kartuzach. Panowało na 
nim przygnębienie wywołane coraz bardziej realnym widmem wybuchu wojny. Część 
filistrów nie mogła już przybyć w związku z powołaniem do armii. Coraz wyraźniej 
odczuwano skutki negatywnych działań mieszkających na Pomorzu Niemców. Nikt 
jednak nie sądził, że rozmiary zbliżającego się koszmaru będą tak tragiczne i że tylu 
obecnych jeszcze na kartuskim zjeździe korporantów odda życie za ojczyznę58.

Po wojnie uznano, że sztandar zaginął. Przez pewien czas komuniści szukali go, 
by zatrzeć ślady wszelkiej działalności kaszubskich studentów. Dopiero w roku 1993 
okazało się, że przechował go ostatni prezes korporacji, Antoni Skwiercz. W dniu  
23 kwietnia tego roku przekazał go – za pośrednictwem ówczesnego prezesa Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego Stanisława Pestki – na ręce studenta Politechniki Gdań-
skiej Eugeniusza Pryczkowskiego, prezesa Klubu „Pomorania” w latach 1991–9259. 
W poczcie sztandarowym byli także nieco starsi byli pomorańcy: Krzysztof Barem-
bruch i Tomasz Szymański. Działo się to podczas uroczystości otwarcia Domu Ka-
szubskiego w Gdańsku, w którym sztandar od tego czasu jest przechowywany. W dniu 
6 grudnia 2003 r. towarzyszył on młodzieży z gminy Żukowo podczas spotkania 
założycielskiego Klubu Młodzieży Kaszubskiej, która przyjęła historyczną nazwę 
„Cassubia”. Prezesami byli najpierw Magdalena Bisewska, a po niej Renata Pupacz60. 
Po czterech latach działalności aktywność klubu ustała. Jego reaktywacja nastąpiła 
w dniu 17 września 2016 r. Prezesem został Robert Groth. Klub ten jest głównym or-
ganizatorem I Kongresu Młodych Kaszubów. Zgodnie z regulaminem główna działal-
ność klubu skupiona jest na integracji młodzieży z terenu gminy Żukowo oraz innych 
gmin kaszubskich wokół kwestii związanych z wszechstronnym rozwojem tego terenu 
i społeczności go zamieszkującej. W pismach wystosowanych do współpracowników, 
członkowie „Cassubii” napisali między innymi: Ufamy gorąco, że Kongres będzie miał 
duże znaczenie w kształtowaniu przyszłych nauczycieli języka kaszubskiego, księży, 

56 Zob.: zbiory MPiMKP w Wejherowie.
57 Zjazd korporacji „Cassubia”, „Gazeta Kartuska” z 15 sierpnia 1936 r. 
58 Wspomnienia Antoniego Skwiercza, maszynopis w posiadaniu autora.
59 Taka była wola A. Skwiercza, z którym E. Pryczkowski utrzymywał już wcześniej częste i przy-

jazne kontakty. Między innymi z inicjatywy E. Pryczkowskiego ukazały się w programie TV Gdańsk 
„Rodnô Zemia” reportaże o korporacji „Cassubia” z udziałem A. Skwiercza w dniach 21.02.1993 r. oraz 
19.10.1997 r. 

60 E. Pryczkowski, Zrzeszeni w Baninie, Banino 2006, s. 78 i 80–81.
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artystów, dziennikarzy, działaczy kultury. Niewątpliwie podkreśli rolę młodych w całym 
regionie kaszubskim oraz wyznaczy priorytety w przyszłej działalności61.

Współczesna „Cassubia” bezpośrednio nawiązuje do idei głoszonych przez  
K. Kreffta, który pochowany jest na żukowskim cmentarzu i od 2002 roku patronuje 
jednemu z żukowskich rond. Jednocześnie czerpie z dokonań klubów powstałych po 
II wojnie światowej, zwłaszcza „Pomoranii”. Większość działaczy przedwojennych 
przeżyła okupacje, w tym także K. Krefft. Szybko przystąpili oni do wskrzeszenia 
ruchu kaszubskiego. Na początku 1946 r. zorganizowali w Wejherowie I Kongres 
Kaszubski. Byli to głównie działacze z grona Zrzeszińców, w tym także K. Krefft. 
Mieli po około czterdzieści lat, a więc wciąż byli jeszcze młodzi, pełni wigoru do 
kaszubskiej działalności. Jednak komunistyczna machina nabierała wówczas swej 
siły i wkrótce rozwiała nadzieje kaszubskich działaczy, pozbawiając ich wszelkich 
szans na rozwój działalności. Nadzieje na nowo odżyły podczas odwilży popaździer-
nikowej w grudniu 1956 r., kiedy doszło do zawiązania się Zrzeszenia Kaszubskiego, 
od 1964 r. Kaszubsko-Pomorskiego. W tym czasie szybko objawiły się działania 
młodych działaczy. Jednym z nich był Wojciech Kiedrowski, twórca klubu „Or-
muzd”, o którego krótkiej działalności mamy niewiele informacji. We wspomnieniu  
o W. Kiedrowskim, Kazimierz Ostrowski z Chojnic podaje takie informacje: 13 paź-
dziernika 1963 r. w niedzielne przedpołudnie, w Szkole Muzycznej we Wrzeszczu 
odbyła się konferencja, która miała na celu uaktywnienie młodzieży skupionej w Zrze-
szeniu Kaszubskim. Głównym referentem był Wojciech Kiedrowski, który najpierw 
omówił rolę młodych w dziejach pomorskiego ruchu regionalnego, potem wykładał, 
jakie są dzisiejsze oczekiwania względem młodego pokolenia regionalistów. Prze-
konywał, że najlepszą formą aktywności młodych są kluby, które powinny powsta-
wać w oddziałach na wzór „Pomoranii”. Sam był bowiem współtwórcą tego klubu, 
a wcześniej organizatorem studenckiego klubu „Ormuzd”. Zapewniał, że „Pomora-
nia” wspomoże doświadczeniem i radą bratnie kluby „w terenie”62. 

W biogramie W. Kiedrowskiego, ujętym w tej samej książce, także nie znajduje-
my o klubie „Ormuzd” nic poza tym, że: Pierwszym wymiernym dziełem Wojciecha 
działacza było założenie Klubu Studentów Ormuzd i przewodniczenie mu63. Również 
w pośmiertnych wspomnieniach pomieszczonych w „Pomeranii” nr 5 z 2011 r. nie 
znajdujemy nic więcej. W. Kiedrowski urodził się 22 listopada 1937 r. Wiemy, że 
studia na wydziale inżynierii wodnej Politechniki Gdańskiej ukończył na początku 
1961 r.64. „Ormuzd” zatem istniał przed tym rokiem, a ściślej przed rokiem 1959, 
o czym informują nas doniesienia agenturalne, które przynoszą nam tę zasadniczą 
informację, że był to klub poddany ścisłej obserwacji. Z tego też powodu nie mógł 

61 Zob. J. Antonowicz, Przyszłość kaszëbizny, „Dziennik Bałtycki”, 30.09.2016. 
62 K. Ostrowski, „Pomerania” – radość i troska [w:] Lew. Stolem. Budziciel. Wojciechowie Kie-

drowskiemu na 70. urodziny, Gdańsk-Wejherowo 2007, s. 79. 
63 E. Szczesiak Lew, Stolem, Budziciel [w:] Lew. Stolem. Budziciel…, dz. cyt., s. 13.
64 Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945-2015, red. J. Model, Gdańsk 2015, s. 96.
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rozwinąć skrzydeł. Z tychże doniesień wiemy, że wpływ na działalność „Ormuzda” 
mieli także Zrzeszińcy. W doniesieniu z 14 stycznia 1961 r. czytamy: Wpływ „Zrze-
szińców” na działalność powstałych klubów ma swoje odbicie w postawie działaczy 
tych klubów. Np. Wojciech Kiedrowski – student Politechniki Gdańskiej w liście do 
Rompskiego z dnia 19 II 1959 r. pisze, że o faktycznej działalności Klubu „Ormuzd” 
nie powinien rozgłaszać, bo myśli studentów jeszcze nikt spoza Klubu nie zna, daje 
on Rompskiemu do zrozumienia, że może na nich liczyć, lecz musi być ostrożny przy 
angażowaniu ich do zamierzonej przez niego działalności65. 

Znacznie więcej dowiadujemy się z innego doniesienia agenturalnego sporzą-
dzonego 8 lipca 1960 r. przez tajnego współpracownika o kryptonimie „Smętek”, 
który przechwycił list W. Kiedrowskiego do Edmunda Puzdrowskiego, wówczas 
studiującego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Smętek” podaje, 
że: Kiedrowski pisze o swym stosunku do sytuacji w Zrzeszeniu Kaszubskim, a na-
stępnie udziela szereg wskazówek w sprawie powołania klubu Stud. Kaszubów przy 
Uniwersytecie w Toruniu. M. innymi pisze: „Jak ja sobie wyobrażam Wasz Klub. 
Moim zdaniem obecnie nie powinien on być oficjalny. Taki Klub stworzony przez 
studentów istniał już w Poznaniu. Spotykali się w prywatnym mieszkaniu prowadząc 
dyskusje, przygotowując referaty. Wiem, że praca takiego klubu jest nieco ograni-
czona, ale jawność niekiedy nawet jest niekorzystna (oczywiście przy anormalnej 
sytuacji, która ciągle jeszcze na Kaszubach jest)”. Następnie Kiedrowski dzieli się 
swymi uwagami o działalności Klubu „Ormuzd”, o osiągnięciach, o których tak pisze: 
„...Efekty naszego Klubu nie są wielkie, lecz wytworzenie przywiązania do Kaszub, 
poznanie zasadniczych elementów tworzących tzw. sprawę kaszubską wśród wielu 
studentów zostało uzyskane. Śmiem przypuszczać, że bez względu pod jaką firmą 
będzie występował „Ormuzd”, wielu z nas często się będzie spotykało i w różnej 
formie pracowało dla dobra Kaszub i Kaszubów”66. 

Z dalszych materiałów agenturalnych wynika, że W. Kiedrowski planował unie-
zależnienie się klubów młodzieżowych (podobny klub istniał także w Wejherowie, 
zaś pewne działania młodzi podejmowali także w Chojnicach) od Zrzeszenia Ka-
szubskiego. Powodem miała być zbytnia zależność władz naczelnych organizacji, 
w której prym wiedli wówczas Aleksander Arendt i Bernard Szczęsny, od czynników 
partyjnych. Dalszych działań w tym kierunku nie było, ponieważ wkrótce działalność 
klubów zamarła. Wiemy jednakże, że członków „Ormuzda” było niewielu. Wśród 
założycieli – poza W. Kiedrowskim – byli Damroka Majkowska, Izabella Troja-
nowska i Konstanty Bączkowski. Związany był z nim także ks. Władysław Szulist 
z Wielkiego Kacka. Próbowano zwerbować agenta w tej grupie, co się nie udało, ze 
względu małą liczbę członków67. W dniu 3 lipca 1960 r. przybyli oni na spotkanie 

65 IPN Gd 0027/886 T.1, k. 68.
66 IPN Gd 00118/929/2-7.
67 INP Gd 0027/886 t.2, k. 187 z 8 lipca 1960 r.
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do Kartuz. Byli tam też przedstawiciele Klubu Młodej Inteligencji z Wejherowa oraz 
Klubu Studentów z Torunia, a także działacze kaszubscy, tacy jak J. Trepczyk. J. 
Rompski, Tadeusz Bolduan, Lech Bądkowski i Aleksander Arendt68. Razem około 
trzydziestu osób.

Jednym z gospodarzy kartuskiego spotkania był Klub Młodych Kaszubów z Kar-
tuz, z innych publikacji znany też jako Klub Młodej Inteligencji Kaszubskiej przy 
Zrzeszeniu Kaszubskim w Kartuzach. Taka nazwa widnieje na oficjalnej pieczątce 
klubu69. Prezesem był Edmund Kamiński, który wspomina, że klub działał w latach 
1958-1961, a jego głównym zadaniem było przygotowanie kadry dla Zrzeszenia70. 
W materiałach agenturalnych Kamiński przedstawiany jest jako przewodniczący Koła 
Literatów Kaszubów w Kartuzach. Ponadto podawany jest jako organizator spotkania 
Zrzeszińców i klubów młodzieżowych w tym mieście71. 

Najważniejsze w działalności klubów było samokształcenie. Do sukcesów „Or-
muzda” należy zaliczyć wydanie pieśni Jana Trepczyka, zorganizowanie wycieczki po 
Kaszubach i wystawy malarstwa kaszubskiego w Kartuzach72. Każde jednak działanie 
klubu, nawet wypowiedzi liderów, były odnotowywane przez agentów Służby Bezpie-
czeństwa. Ówcześni liderzy ZK Szczęsny i Arendt bynajmniej nie wspierali działalności 
młodych. Z kolei intensywnie pomagali im Zrzeszińcy, zwłaszcza Jan Rompski, który 
w tym ruchu widział przyszłość organizacji. Materiały podają, że: Rompski wysuwa na 
pierwszy plan sprawę zjednania ludzi a szczególnie młodzieży kaszubskiej – pokazania 
jej czym jest ruch kaszubski. Obecne kluby – zdaniem Rompskiego – pracują dobrze, są 
nawet popierane przez władze, bo np. jak w Kartuzach występują pod szyldem Klubu 
Literackiego, studiują historię Pomorza, ale obok tych spraw daje się pogadanki wy-
chowujące młodzież na prawdziwych patriotów kaszubskich73. 

Rompski miał plany zorganizowania podobnych klubów w Chojnicach i Kościerzy-
nie. Te i wszystkie inne zostały wkrótce zniweczone przez SB. W planie przedsięwzięć 
operacyjnych zalecenia dotyczące inwigilacji Rompskiego oraz jego najbliższych 
przyjaciół, a także infiltracji klubów, zawierają aż sześć stron maszynopisu. Zostały 
one wprowadzone w czyn po 8 lipca 1960 r., a zrealizowane w ciągu kolejnych trzech 
miesięcy. Stosowano intrygi, preparowano fałszywe oskarżenia, skłócano członków 
klubów i działaczy kaszubskich. Podjęto liczne próby werbunków do współpracy 
z organami władzy. Doprowadzono nawet do rewizji w mieszkaniach Zrzeszińców. 
Wszystko czyniono w celu skompromitowania ich. Była to jedna z bardziej ponurych 
chwil w dziejach ruchu kaszubskiego. 

68 IPN Gd 00118/929/2-7.
69 APG 1597/9, k. 168. Odpis pisma ze Szkoły Podstawowej nr 34 z Poznania dotyczący postaci 

Franciszka Peplińskiego. 
70 Informacja od Edmunda Kamińskiego, 6.10.2016 r.
71 IPN Gd 0027/886 t. 3, k. 201.
72 T. Bolduan, Kluby kaszubskie, „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubskiego”, styczeń-luty 1963, s. 16.
73 INP Gd 0027/886 t.2, k. 192–193.
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Krótka działalność „Ormuzda” i innych klubów młodych nie była daremna. Już 
w 1962 r. powstał w Gdańsku klub „Pomorania”. Pierwszym jego liderem został L. 
Bądkowski. Jego następcą był W. Kiedrowski. Klub działa nieprzerwanie do dnia dzi-
siejszego przechodząc wzloty i upadki. W zamyśle założycieli miał stać się podcho-
rążówką Zrzeszenia. Na pewno w dużym stopniu tak właśnie jest. Na 50-lecie klubu 
wydano broszurę, z której dowiadujemy się, że do tego czasu przez klub przewinęło 
się około 600 osób. Rekordową liczbę członków – 64, odnotowano w 1992 r. Klubem 
do 2012 r. sterowało 35 prezesów. Rozdano 130 Medali Stolema, zorganizowano 25 
Konkursów Wiedzy o Pomorzu74. Działalność studenckiej „Pomoranii” zasługuje na 
pewno na solidne opracowanie i wydanie w pozycji książkowej. Taka wiedza ukazała-
by nam rzeczywistą rolę klubu w kreowaniu kadr organizacji. Nie ulega wątpliwości, 
że jest ona znacząca. Starczy choćby zauważyć, że co najmniej trzech prezesów ZKP 
ukształtowało swą regionalną formację w „Pomoranii”, z kolei w wielu oddziałach 
także prym wiedli i wiodą byli pomorańcy. Ciekawe również byłyby spostrzeżenia 
dotyczące udziału byłych członków klubu w innych przestrzeniach życia regionu, 
np. w mediach, szkolnictwie czy samorządzie terytorialnym.

Współczesny młodzieżowy ruch kaszubski również jest obecny w innych mia-
stach regionu. W 2000 r. powstał przy Akademii Pomorskiej w Słupsku Kaszubski 
Klub Studentów „Tatczëzna”. Jego pierwszym liderem była Lucyna Reiter, obecnie 
aktywny działacz O/ZKP w Baninie. Nazwą klub nieprzypadkowo nawiązywał do 
pisma redagowanego na początku lat 90-tych ubw. przez grupę studentów związanych 
z kolei z „Pomoranią”. Słupska „Tatczëzna” w szczytowym okresie swej działalności 
skupiała ponad dwadzieścia osób. W ostatnich latach działalność klubu jakby zamar-
ła75. Tymczasem z mediów dochodzą informacje o powstaniu klubu młodzieżowego 
„Nowô Tatczëzna” założonego przez uczniów z rumskich szkół. Niestety, jego dzia-
łalność trwała zaledwie kilka miesięcy76. Z kolei przy Kaszubsko-Pomorskiej Szkole 
Wyższej w Wejherowie zawiązał się klub „Zemia Rodnô”, który wiosną 2016 r. zor-
ganizował już pierwszą konferencję naukową. W Wyższym Seminarium Duchownym 
w Gdańsku Oliwie funkcjonuje od 1992 r. (po reorganizacji diecezji) klub kleryków, 
na wzór pelplińskiego. Klerycy co roku przygotowują przedstawienie obrzędowe 
„Gwiżdże”. Występują też z kaszubskimi pieśniami religijnymi w kościołach diecezji 
gdańskiej. Aktywność klubów najbardziej zależy od postawy lidera. Tak jest zresztą 
w każdym innym tego rodzaju przypadku. Te wszystkie i inne współczesne działania 
młodzieży kaszubskiej zasługują na osobne badanie i na pewno także wsparcie ze 
strony bardziej doświadczonych działaczy. 

74 Klub Studencki Pomorania. Organizacja młodych, wokół której powstaje legenda 1962–2012, 
red. W. Dejk, K. Główczewska, M. Jelińska, P. Kowalewski, M. Pek, A. Pryczkowska, K. Serkowska,  
T. Slowi, P. Szmidka, Gdańsk 2012.

75 K. Narloch, http://stara.mojemiasto.slupsk.pl/index.php?id=2862, dostęp z 10.10.2016 r.
76 Zob.: http://radiokaszebe.pl/nowo-tatczezna-najmlodsza-organizacja-kaszubow/, dostęp z 10.10. 

2016 r. Także List od Wojciecha Skierki z Rumi. 



Karolina Serkowska

Tradycja tańca na Kaszubach 
na podstawie opracowań  

Pawła Szefki  
pt. „Tańce kaszubskie”

Taniec na Kaszubach był niegdyś bardzo bogato rozwinięty. Niestety wiele jego 
form odeszło w zapomnienie, a niektóre praktykowane są głównie przez zespoły 
folklorystyczne podczas imprez regionalnych. Nie są już tak powszechne i popu-
larne, jak dawniej. Według źródeł traktujących o tym zagadnieniu, kaszubski taniec 
ukształtował się głównie z wpływów tradycji środkowoeuropejskich, ściślej zachod-
niosłowiańskich, a więc polskich, a także, choć w mniejszym stopniu, z niemiec-
kojęzycznych1 i możliwe, że również ze skandynawskich. W książce pt. Muzyka 
Kaszub Witosława Frankowska pisze, że taniec podlegał modzie, która przenosiła się 
z zachodu na wschód2. Stąd też, jak podaje autorka, wiele wspólnych cech z tańcem 
kaszubskim można odnaleźć na Warmii i Mazurach, Wielkopolsce i Śląsku. Do cech 
tych należą sytuacje obrzędowe, zabawy dziecięce i młodzieżowe, nawiązania do 
polskich tańców narodowych, wpływy centralnoeuropejskie, tańce towarzyskie oraz 
czerpanie z kaszubskiego regionalizmu etnicznego.

Ze względu na okoliczności tańca, wyróżnić można ich różne odmiany. Jednym 
z głównych źródeł informacji na ten temat jest książka opracowana przez Pawła 
Szefkę pt. Tańce kaszubskie. Dzieli on tańce na grupy: obrzędowe, zabawy tanecz-
ne, tańce zawodu lub pracy, tańce popisowe3, a następnie każdej z grup przypisuje 
poszczególne rodzaje. Warto prześledzić je wszystkie po kolei.4

1 Zob. Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, pod red. W. Witosławy Frankowskiej, Gdańsk 
2005, ss. 231–234.

2  Tamże, s. 231.
3 Tańce kaszubskie, zeb. i oprac. P. Szefka, zeszyt I, wyd. II, Wojewódzki Dom Kultury, Gdańsk 1968.
4 We wstępie do wydania drugiego Tańców kaszubskich, zeszytu I Paweł Szefka podaje klasyfikację 

różną od tej zawartej w spisach treści wszystkich trzech publikacji oraz pomija niektóre tańce, które zawarte 
są we wspomnianych pozycjach. Dlatego w pracy tej zawarte są tańce i zabawy taneczne wymienione na 
podstawie spisów treści.



324   BIU LE TYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO 2016

Kaszubi za pomocą tańca pokazywali różnorodne obrzędy, które swoje początki 
brały nawet z pogańskich czasów. Wśród takich tańców Szefka wymienia Kosesa5, 
Rebacki tónc6, Brutczi tónc, Wróżbë, Naspik7, Glemdę, Wide Witę8. 

Koses był dożynkowym korowodem tańczonym w rytmie różnych melodii. Czę-
sto myli się go z kosederem, ale znacznie się od niego różnił. Polegał on na odby-
waniu pochodu przez żniwiarzy, którzy ustawiali się w korowód po zakończeniu 
swoich prac żniwiarskich. Tak uformowani z pola szli do wsi, by obwieścić sąsiadom 
zakończenie czasu zbierania żniw. Kosiarze dawali dziewczętom znak do rozpoczęcia 
plecenia wianków. Oni też wręczali starszyźnie tzw. „wińce”. Spośród nich wybierano 
przywódcę, który uzyskiwał przydomek „żniwnego wójta”. Miał on za zadanie kiero-
wać pochód albo całe dożynki oraz pilnować układu i poprawności kroków tancerzy, 
przywiązywano bowiem wielką wagę do tego, by nikt się nie pomylił. W zabawie 
tej ważne były trzy podstawowe elementy, takie jak ukłon i korowód, ustawienie 
stosów grabi i kos, popisy9. Szefka kosesa określił jako „poloneza dożynkowego”10. 
Był to chód na zasadzie marszu. Chodziło się w nim parami, kosiarz był po lewej 
stronie, w ręku trzymał kosę. Grabiarka zaś szła po prawej stronie, trzymając pod 
rękę kosiarza, a w drugiej ręce miała grabie. Oba atrybuty przystrojone były kwiatami 
polnymi i kłosami zbóż. Na czele pochodu było troje osób – mężczyzna w środku 
i dwie kobiety po obu jego stronach.

Rebacki tónc wykonywali mężczyźni. W innych rejonach nazywano go też „kle-
porz rebacki” bądź „kuflorz”. Był on niegdyś ściśle związany z obrzędowością. Za 
jego pomocą rybacy okazywali radość przed wyprawą na połów albo zadowolenie 
z udanej wyprawy na ryby. Każdej uroczystości rybaków towarzyszyło piwo, tańczyli 
więc oni z kuflami tego złotego napoju w rękach. Zamiast niego mogli mieć też fajkę 
lub chustkę. Druga ręka była wolna. W takt muzyki chłopi podrygiwali w drewnia-
nym obuwiu, zwanym „korkami”, które wzmacniało ich rytmiczne kroki.

Kolejny, obrzędowy taniec również nacechowany był symboliką. Brutczi tónc, 
czyli taniec oczepinowy oznaczał przejście pary, tuż po zaślubinach, z młodzieńczego 
życia do roli małżonków i rodziców. Słowo brutka w języku kaszubskim oznacza 
bowiem pannę na wydaniu. Wieś dzieliła się niegdyś na dwie grupy: młodzież i go-
spodarzy. Taniec ten był więc pożegnaniem pary młodej ze swoimi rówieśnikami. 
Obrzęd zmienił się w formę tańca w roku około 1790. Towarzyszyła mu duża nastro-
jowość. Składał się z czterech części: pożegnania panny młodej, pożegnania pana 
młodego, oczepin (zdjęcia wianka pannie młodej), tańca wróżbe11. Pożegnalne tańce 

5 Nazwy tańców przywołane zostały tu w oryginalnej pisowni Pawła Szefki.
6 Tańce kaszubskie, dz. cyt., ss. 11, 57.
7 Tamże, zeszyt II, wyd. II, Gdańsk 1939, ss. 21, 25, 31.
8 Tamże, zeszyt III, wyd. I, Gdańsk 1969, ss. 9, 23.
9 Zob. Tańce…, s. 58.
10 Tamże.
11 Tamże, zeszyt II, wyd. II, s. 21.
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pary młodej były skoczne i radosne, w rytm walczyka. Same zaś oczepiny nakreślone 
były poważną muzyką, na wzór pieśni kościelnej. Tańczono krokiem walca. Podczas 
obrzędu panna młoda żegnała się z innymi młodzieńcami, a pan młody z dziewczę-
tami. Pożegnalny taniec podzielony był na dwie części. Każda oprawiona była inną 
melodią. Układ tańca panny młodej wyglądał tak, że do stołu, przy którym siedziała 
jej matka z talerzami w ręku, podchodził młodzieniec, rzucał na jeden z nich garść 
pieniędzy, od czego talerz ów rozbijał się, wypowiadał życzenia dla panny i tupnię-
ciem nogi zapraszał ją do tańca. Gdy okrążyli całą izbę, już znalazł się kolejny kandy-
dat do tańca, który uprzednio stłukł nowy talerz swoimi pieniędzmi, złożył życzenia 
i tak samo w przypadku pozostałych, aż do ostatniego mężczyzny. Oznaczało to, że 
panna nie wróci już do grona młodych. Następnie podchodził pan młody, wykonywał 
te same czynności, co jego poprzednicy, zamiast jednak tańczyć, obchodził ze swoją 
wybranką salę weselną, pokazując ją ostatni raz w wianku i odprowadzał na miejsce. 
Druga część obrzędu, zwana przez Pawła Szefkę „Rëmnikiem kawaléra”12, polegała 
na obtańcowywaniu przez pana młodego wszystkich panien uczestniczących w wese-
lu, a na końcu tańczył ze swoją małżonką. Zmieniał on partnerki charakterystycznym 
tupnięciem nogi i odpowiednim gestem ręki. W czasie oczepin zmieniano nastrój na 
poważny i doniosły. Usuwano stół ze środka sali, a w to miejsce, pośród potłuczonych 
talerzy i pieniędzy, stawiano dwa krzesła, na których zasiadała młoda para, tyłem do 
siebie. Podczas piosenki matki i drużbowie zdejmowali wianek z głowy dziewczyny, 
po czym ona oddawała go swojemu ukochanemu na „znak wierności, oddania i przy-
wiązania”13. Następnie pan młody obiecywał, że postara się sprawić, aby życie jego 
żony podobne było do tego wianka, piękne i bez trosk, i po pocałunkach oddawał jej 
dar z kwiatów do przechowania. Później nastrój uroczystości znów stawał się radosny 
i zaczynała się czwarta część, wróżbë.

Wróżbë to jedna z najciekawszych zabaw weselnych. Tańczone były po skoń-
czonych oczepinach. Miały one na celu wywróżenie, kto w kolejnym roku stanie na 
ślubnym kobiercu. W niektórych miejscach forma tej zabawy stała się insceniza-
cją, w innych zaś pozostała formą tańca. Rozpoczynała się ona spokojnym krokiem 
przeplatanym poleczką. Dzieliła się na trzy etapy. W pierwszym, goście weselni, 
tworząc koło, trzymali się za ręce. Maszerowali w kółko według wskazówek zegara. 
Następnie drużba wprowadzał do koła pannę młodą, a druhna pana młodego, wcze-
śniej jednak zawiązując im oczy chustkami. Po czym młodzi z drużbami tańczyli 
wewnątrz koła do rytmu poleczki. W drugim etapie zabawy goście tańczyli w odwrot-
nym kierunku niż pokazywał zegar. Do nich przyłączali się drużbowie i zostawiali 
parę młodą w kręgu. Oboje spośród tancerzy z zakrytymi oczami wybierali przy-
szłych małżonków, panna młoda dziewczynę, której nakładała swój wianek, 
zaś pan młody młodzieńca, któremu przypinał pęk swoich wstążek. Następnie, już 

12 Tamże, s. 23.
13 Tamże.
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z odsłoniętymi oczami, prosili ich do tańca. W ostatnim etapie tworzyły się dwa 
koła, w wewnętrznym były dziewczęta, w zewnętrznym chłopcy. Poruszali się w takt 
muzyki w przeciwnych kierunkach. Wszystkie te etapy odbywały się przy trzech 
zwrotkach pieśni, po której następowała poleczka. Biesiadnicy tańczyli w parach 
w wybranych kierunkach. Do zabawy dołączany bywał taniec „odbijany”, sygnali-
zowany charakterystycznym klaskaniem.

Naspik był ostatnim tańcem wesela. Wskazuje na to też jego nazwa, gdyż spik 
w języku kaszubskim oznacza sen. Po tańcu tym świeżo upieczeni małżonkowie 
odprowadzani byli do domu. Był to również znak dla gości, by także udali się na 
spoczynek. O rozpoczęciu tańca decydował weselny starosta, zwany Bôbcą14. Osoba 
taka odpowiedzialna była za sprawdzanie, na jak długo starczy jedzenia i napojów 
do odpowiedniego ugoszczenia biesiadników. Pilnowała również całej uroczystości. 
Szefka podaje, że choć był to taniec obrzędowy, po części można klasyfikować go 
też pod kategorią zabaw tanecznych15. Brały w nim udział pary taneczne w dowolnej 
ilości. Polegał na tym, że obie pary drużbów tworzyły koło z własnych rąk, w którego 
wnętrzu zamknięta była para młoda i chodzili wokół niej. Reszta osób stała półkolem 
za grupą. Pan młody trzymał obiema rękami partnerkę w pasie, ta zaś kładła ręce na 
jego ramionach.

Glemdą przez Kaszubki nazywany był mężczyzna niezaradny życiowo. Do tańca 
na jego cześć wybierały zazwyczaj dwa święta w okresie powitania wiosny, czyli turniej 
pasterski, który odbywał się podczas strzyżenia owiec i zabawę w Sobótkową Noc. 
Podczas postrzyżyn owiec mieszkańcy jednej lub kilku wsi przebywali w szałasach 
nad wodą. W dzień kąpali i strzygli owce oraz sortowali i prali wełnę. Wieczorem gro-
madzili się przy ognisku, bawiąc się i odbywając turnieje pasterskie. Jednym z zadań 
dla mężczyzn w ramach turnieju była konieczność ostrzyżenia owcy w ciemnym lesie. 
Mieli na to godzinę. Dostawali owcę, nożyce oraz mogli wybrać sobie do pomocy jed-
ną z panien. Oprócz ostrzyżonej owcy musieli przynieść wełnę w zawiniątku. W tym 
momencie dziewczęta miały okazję do poznania zaradności młodzieńców. Ten, który 
schował w lesie wcześniej ostrzyżoną owcę oraz zawiniątko, podmieniał ją, a resztę 
czasu spędzał z niewiastą, chwaląc jej wdzięki i tym procentował w jej oczach. Ten 
zaś, który nie miał przygotowanej owcy, prosił dziewczynę o przytrzymanie owieczki, 
by móc ją ostrzyc. Panna przynosiła wówczas z wyprawy, zamiast miłych wspomnień, 
ubrudzone i podarte ubranie, a nawet siniaki wynikłe na skutek mocowania się ze 
zwierzęciem. Miała wtedy powód do nazwania swojego towarzysza nieporadnym, czyli 
Glemdą. Swoje niezadowolenie kobiety wyrażały zazwyczaj za pomocą śpiewów i in-
scenizacji, które później przerodziły się w zabawy taneczne. 

Wide Wita była zabawą związaną z dawnym obrzędem zwanym owocobraniem. 
Zaczęła być praktykowana w miejscach, w których nie występowały owoce i zboże. 

14 Tamże, s. 31.
15 Tamże.
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Mieszkańcy je więc przynosili z innych miejsc, co było dla nich powodem do radości 
i zabawy. Na wyjaśnienie sensu nazwy tańca istnieje kilka teorii. Jedną z nich jest 
twierdzenie, że powstała ona na podstawie pytania wypowiadanego podczas tańca: 
„Wide, Wide Wita, gdzesz te bela”16, czyli „Witko, gdzieś ty była?”17. Warto dodać, 
że podczas tworzenia tekstów, aby uzyskać rym i rytm Kaszubi niekiedy skracali 
lub zmieniali wyrazy, nie zawsze dbając o ich poprawność. Podobnie było i w tym 
przypadku. Pozbywając się nadmiaru spółgłosek, twórca tekstu udźwięcznił i zwielo-
krotnił pierwsze jego zgłoski. Sama zabawa polegała na tym, że uczestnicy obrzędu 
podchodzili do różnych stoisk, na których częstowani byli zazwyczaj owocowymi 
podarunkami. Każdy gospodarz oferował produkty, które w danym roku najlepiej 
mu się udały. Dlatego właśnie rytuałowi temu towarzyszyły przechwałki i licytacje. 
Następnie obdarowana młodzież z zebranym towarem biegła do rodziców, by za-
prezentować, co otrzymała. Tę wesołą czynność przedstawiał właśnie taniec Wide 
Wita. Jeszcze tego samego dnia na zabawie ogólnej młodzież w groteskowy sposób 
przedstawiała swoje przechwałki i odnoszenie zdobyczy rodzicom. Inscenizacja ta 
dostarczała wiele uciechy. Głównymi cechami tego tańca był jego humorystyczno-
-ludowy charakter. 

Dobrą okazją do tańca były dla ludności kaszubskiej zabawy organizowane dla ca-
łej wsi, czy uroczystości rodzinne i młodzieżowe. Do takich zabaw tanecznych Szefka 
zaliczył Naszą nenkę, Maruszkę, Okrąc so wkół18, Mulszkę19, Klepocza, Krzyżnika, 
Naszą kozę, Wiém jo wiém, Zańca20. 

Nasza nenka była jedną z zabaw tanecznych, która dawniej zawierała w sobie 
wiele obyczajowego charakteru. Podczas niej zauważyć można było jedną z istotnych 
cech Kaszubów, jaką jest ich upór, tym razem upór nenki, czyli matki podczas wyda-
wania swojej córki za mąż. W tym celu rodzice organizowali targi, na których oma-
wiali wysokość ekwiwalentu pieniężnego za małżeństwo z ich dzieckiem. Praktyka 
ta była wówczas bardzo powszechna, o czym świadczyły choćby liczne inscenizacje 
odgrywane na tę okoliczność. Zawarte w niej pieśni o tej tematyce to np. „Glemda”, 
„Ożenił jem so”, „Józefk”, „Nasza nenka”, „Hejda storo”21. Zabawa weselna Nasza 
nenka obchodzona była z reguły przed oczepinami, czyli przed północą. W ten sposób 
biesiadnicy podkreślali początek współżycia młodej pary i zgodę na to rodziców. 
Jeśli matka wyraziła zgodę, to nie należało się temu sprzeciwiać, nawet jeśli młodzi 
nie wyrazili takiej chęci. 

Maruszka należała do rodzaju tańców zwanych „trôflem”, które charaktery-
styczne były dla żeglarzy. Domniemywa się, że wzorowana była na skandynawskich 

16 Tamże, s. 25.
17 Tamże.
18 Tamże, ss. 39, 73, 81.
19 Tamże, s. 11.
20 Tamże, zeszyt III, wyd. I, ss. 35, 45, 59, 65, 75.
21 Tamże, zeszyt I, wyd. II, Gdańsk 1968, s. 39.



328   BIU LE TYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO 2016

tańcach. Wskazuje na to wyraz znajdujący się w tekście piosenki towarzyszącej tań-
cowi „szoc”. Takie miano albo podobne – „szkoc” oznaczało osoby „z tamtej strony 
wody”22, czyli z Bałtyku, a więc Szkotów, Szwedów, Norwegów, Duńczyków. Ma-
ruszka to tylko jedna z form całego bogactwa tańca trôfla. Jednak uległa wpływom 
ekspansji germańskiej, przejmując cechy niemieckiego tańca ludowego „Teoländler”. 
Podobieństwo kaszubskiego „trôfla” z niemieckim „Teoländlerem” sprawiło, że oba 
te tańce przejęły wzajemne cechy, tworząc nową formę tańca, zwaną „Laurą”. W nie-
zmienionej, kaszubskiej formie zachowana jest tylko Maruszka.

Zabawa stworzona dla nieśmiałych młodzieńców nosiła nazwę Okrąc so wkół. 
Nieśmiałość mężczyzn przejawiała się w tym, że byli mało rozmowni, wstydzili się 
poprosić dziewczynę do tańca, spędzali czas głównie z kolegami. Aby temu zapobiec 
dziewczęta nakłaniały ich do zabawy. Dedykowały im w tym celu taniec zwany bia-
łym walczykiem i zachęcały do wspólnego świętowania. Odbywało się to głównie 
podczas specjalnych uroczystości, takich jak wesele, dożynki, sobótki. W niektórych 
stronach Kaszub nieśmiałych mężczyzn nazywano mruczkami, dlatego taniec o nich 
nosił tam miano „Mreczk”. 

Taniec Mulszka był częścią bardzo urozmaiconej zabawy obchodzonej podczas 
jesiennego owocobrania. Zwyczaj ten polegał na zbieraniu owoców i ich przetwarza-
niu w wino, piwo, wódkę, marmoladę, leguminę, placek, itp. Mówiło się wówczas 
o „gotowinach” albo „brzôdniku”, bo brzôd to owoc. Uroczystość w niedzielę, z re-
guły w pierwszej połowie października, świętowała zarówno młodzież, jak i starsi. 
Chłopcy, mający od dziesięciu do czternastu lat zrywali owoce, a dziewczęta w tym 
samym wieku zanosiły je do starszej od siebie młodzieży. Ta z kolei podzielona na 
kilka grup, paliła w piecach i suszyła owoce, przygotowywała drewno na opał oraz 
wyciskała sok z tartych owoców. Dziewczęta zajmowały się obieraniem i tarciem 
owoców na tarkach, gotowaniem marmolady, soku, leguminy, a także pieczeniem 
placków owocowych. Natomiast trunki przyrządzali starzy mieszkańcy wsi. Przy 
wszystkich tych pracach była też okazja do opowiadania dowcipów, bajek i wspólne-
go śpiewu. Zajęcia te powtarzano u każdego gospodarza, aż wszyscy zapełnili swoją 
piwnicę lub spiżarnię. Gdy prace zostały zakończone, urządzano święto owocobrania, 
każdego roku u innego gospodarza. Zabawa polegała na wystawianiu sporządzonych 
smakołyków i wspólnej biesiadzie. Wyznaczana była jedna z ulic bądź placów we 
wsi, gdzie ustawiano stoiska, na których gospodarze kładli swoje najsmaczniejsze 
wyroby. Dzieci częstowały się plackami, leguminami, owocami i kompotami. Dorośli 
kosztowali piwo, wino, wódkę i inne przysmaki. Dzięki temu humor im dopisywał. 
Wieczorem młodzi formowali pochód z pochodniami i lampionami, i chodzili wokół 
straganów. Zatrzymywali się przy stoisku mieszkańca, który przygotował najlepsze 
wyroby. Następnie śpiewali i tańczyli na cześć gospodyni, która je przyrządziła, 
a wyróżnionego gospodarza młodzież nosiła na ramionach. Jednym z towarzyszących 

22 Tamże, s. 73.
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temu zwyczajowi tańców była właśnie Mulszka, zwana również „złotym jabłkiem” 
oraz „gołąbkiem”. Wykonywana była w żywym, radosnym tempie polki. Taniec ten 
zawierał pewien symbol. Mulszka oznacza bowiem dojrzały owoc. Złośliwie mówio-
no tak o pannach, które ukończyły dwudziesty szósty rok życia. Toteż dziewczęta 
biorące w nim udział, uważano za dojrzałe owoce, o które młodzieńcy mogą się 
starać, by następnie je poślubić. Oprócz pokazu tanecznego gospodarze otrzymywali 
zielony wieniec z mirty lub borówki, wyglądający jak sznur z korali. Potem pochód 
ruszał do izb gospodarzy, gdzie trwała zabawa do rana. Istnieją wzmianki o tym, że 
w pochodzie brały też udział „maszkary”, czyli zjawy podobne do ropuch, diabłów, 
purtków, które rzekomo prześladują pijaków. W ten sposób chciano przestrzec bie-
siadników przed nadmiernym spożywaniem alkoholu.

Kolejną, interesującą zabawą taneczną był Klepocz. Nazwę tańca wymyślił Pa-
weł Szefka na podstawie różnych ludowych określeń, takich jak wiwat zaproszenie, 
wiwat klepony, wiwat tręptocz, dżuk wiwat23. Z tych wszystkich najbardziej właści-
wy wydał mu się wiwat klepony, ze względu na charakter tańca, w którym klepie 
się rękami i nogami. Zabawa ta praktykowana była na weselach. Na Kaszubach 
był zwyczaj przybywania orszakiem uformowanym przez dobrane w pary gości. 
Zdarzały się sytuacje, kiedy gospodarz nie dysponował dostatecznie obszerną salą 
taneczną, więc często wypożyczano dużą salę od sąsiada. Tym sposobem istniała 
konieczność przechodzenia orszaku z izby tanecznej do izby, w której odbywał się 
posiłek. Podczas takiego przechodzenia gościom weselnym zawsze dopisywał dobry 
humor. Korowód prowadziła kapela, tuż za nią starosta weselny i swat, czyli Boboa 
oraz osoba zajmująca się rozdawaniem gościom poczęstunków pitnych, czyli Toczk. 
Następnie szła para młoda, a za nią goście. Czasem też, aby oświetlić orszakowi dro-
gę, dziatwa niosła pochodnie, które w późniejszym czasie zamieniono na lampiony. 
Posiłki, na które zmierzali biesiadnicy, odbywały się z reguły o późnych porach. 
Najpierw jedzono między godziną dwudziestą a dwudziestą trzecią, a drugi posiłek 
był dopiero nad ranem, między drugą a trzecią. Wzorując się na zamożniejszych ro-
dzinach stosowano zwyczaj rzucania przez mężczyzn talarów dla kapeli i zapraszania 
tupnięciem oraz ukłonem do posiłku wybraną przez siebie pannę. Kapela tymczasem 
grała tak długo aż uformował się cały orszak. Kawaler, który wybrał sobie partnerkę 
do marszu, zobowiązany był do towarzyszenia jej podczas przemarszu do pomiesz-
czenia z jedzeniem, dbania o to, by najadła i napiła się do syta, komplementowania 
jej, a także przyprowadzenia z powrotem na salę zabawy. W związku z tak licznymi 
obowiązkami, mężczyźni często ociągali się z wyborem towarzyszki zabawy. To z ko-
lei sprawiało, że skojarzone wcześniej pary na początku orszaku, aby się nie nudzić, 
bawiły się w takt przygrywanych melodii wiwatowych. Ta skoczna i radosna zabawa 
była popularna przed pierwszą wojną światową oraz w okresie międzywojennym 
w zamożniejszych kaszubskich domach. 

23 Tamże, zeszyt III, wyd. I, s. 38.
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Inną, ciekawą rozrywką Kaszubów był Krzyżnik. Zależnie jednak od regionu, 
posiadała ona różne nazwy, takie jak Krzyżnik, Krzeżok, Krio-polka, Huzar-polka, 
Lelok i W nogę. Krio-polka oraz Huzar-polka prawdopodobnie są skutkiem wpły-
wów niemieckich. Ciekawą genezę mają natomiast nazwy Lelok i W nogę. Lelok to 
określenie dla osób niezaradnych i to właśnie w tańcu było zaprezentowane poprzez 
rozdzielanie się partnerów i kojarzenie z innymi. Taniec W nogę kryć w sobie mógł 
dwa sensy. Pierwszy to taki, że para tak długo ze sobą tańczyła, aż w końcu któraś ze 
stron nie wytrzymała i „dała nogę”, czyli uciekła z tańca i każdy szukał sobie nowego 
partnera. Drugi natomiast zakładał bardziej optymistyczną wersję, iż melodia i krok 
tańca były rytmiczne, więc wymagały zgodnego, efektownego tańca. Charaktery-
zował się on krzyżykowym krokiem. Zabawa ta cieszyła się dużym powodzeniem 
wśród tancerzy, ponieważ pozwalała im na dużo swobody i beztroski. Oprócz tego 
podczas Krzyżnika każdy traktowany był, pod względem towarzyskim, na równi. 

Naszo koza tańczona była w dzień Zielonych Świąt. W tym czasie bardzo często 
odbywały się tzw. gwesnosce, czyli upewniny. Była to uroczystość młodej pary, która 
najpierw świętowała oględziny, następnie wspomniane upewniny i dopiero potem 
zaręczyny. Tego też dnia zapadała ostateczna decyzja o ślubie. Na takie domowe za-
bawy zapraszana była znaczna część młodzieży. Zaś młode dziewczęta i mężczyźni, 
którzy zaproszeni nie byli, organizowali się w śpiewno-taneczne zespoły i przycho-
dzili na podwórka gospodarzy, u których organizowane były przyjęcia przyszłych 
małżonków. Następnie dość swawolnymi przyśpiewkami, dowcipami, zabawami 
tanecznymi i kupletami rozweselali biesiadników. Za to w podzięce otrzymywali 
ciastka, jajka oraz piwo lub wino. Kuplety w żartobliwy sposób traktowały o umie-
jętnościach panny młodej lub jej rodziny. Pochwały były tym większe, im bardziej 
zespoły były przez gospodarzy ugoszczone. W przypadku małej gościny, młodzież, 
„dziękując” za „chciwą szczodrość”24, wymieniała wady przyszłej panny młodej. 
Zabawa Naszo koza odzwierciedlała też krytykę mężczyzn za ich materialistyczne 
podejście do spraw ożenku.

Do zabawy Naszo koza podobna jest zabawa taneczna Wiém jo wiém. Obcho-
dzona była w okresie zalecania się przyszłego pana młodego do przyszłej panny 
młodej. Zanim bowiem doszło do ślubu, dawniej Kaszubi obchodzili kilka istotnych 
uroczystości. Najpierw były nimi obzérczi, czyli oględziny, zwykle w drugie świę-
to Wielkanocy w domu panny. Następnie były wspomniane wcześniej gwesnosce, 
czyli upewniny, z reguły podczas Zielonych Świąt. Panna młoda i jej rodzina mieli 
wówczas okazję do rewizyty u pana młodego. Potem przychodził czas na zarękawice, 
czyli zaręczyny. Odbywały się one zazwyczaj u kawalera podczas dożynek. I dopiero 
po nich można było urządzić wesele, na które goście schodzili się w domu panny 
młodej. Najczęściej wyprawiane było ono późną jesienią, po tzw. żniwach małych, 
wielkich oraz miodowych, czyli po sianokosach, żniwach zbóż, a także wykopkach 

24 Tamże, s. 61.
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i owocobraniu. Był to dla gospodarza najlepszy czas na wyprawienie córce przyjęcia 
weselnego, gdyż wtedy właśnie miał jedzenia pod dostatkiem. Podobnie jak drugiego 
dnia Wielkanocy, w dzień Zielonych Świąt grupa mężczyzn, urządzając „polewkę 
dyngusową”25, chodziła od domu do domu i udawała zaloty kawalera chcącego się 
ożenić. Zaś w Zielone Święta chłopcy zbierali się na podwórkach gospodarzy, u któ-
rych miała być rewizyta panny młodej z rodziną i za pomocą zabaw tanecznych oraz 
śpiewu ogłaszali sąsiadom tę wizytę. Najpierw podkreślali atuty przyszłej małżonki, 
a gdy kawaler długo nie zjawiał się z poczęstunkiem, zaczynali wymieniać jej wady. 
Wówczas domownicy częstowali przybyłą młodzież smakołykami, by tylko przestała 
źle mówić o pannie. Byli na podwórku tak długo, aż otrzymali od gospodarza zasłu-
żone ciastka, kiełbasę i napiwek. Jedną z zabaw przedstawianych przez chłopców 
była właśnie pieśń-zabawa Wiém jo Wiém. Charakteryzowała się ona wychwalaniem 
bądź osądzaniem przyszłej panny młodej. Taniec ten posiadał cechy groteski.

Podczas kaszubskiego wesela nie brakowało dowcipów, kupletów, przyśpiewek, 
inscenizacji. Odbywały się one głównie późną porą, w czasie między głównym 
posiłkiem, czyli obiadem a oczepinami. Ich celem było ukazanie zalet i wad młodo-
żeńców oraz ich rodziny. Za pomocą tańca Zańc żartowano sobie z pana młodego. 
Przy czym każdy, kto przybył nieproszony na wesele z dowcipem dla młodej pary, 
zawsze miał dla niej jakiś upominek. Często prezent ten zapakowany był w za-
bawny sposób, tak że na uroczystości weselnej odpakowywanie go wywoływało 
wiele śmiechu. Po odpakowaniu przy wszystkich gościach, dowcipnisie wręczali 
go młodym. Taniec Zańc, podobnie jak inne zabawy związane z uroczystościami 
rodzinnymi, takimi jak upewniny, zaręczyny, wesele, choć miały różne melodie, to 
ich kroki i figury taneczne podobne były do głównej konstrukcji tańca zabawowego 
o nazwie Krzyżnik. 

Kaszubi tańczyli też po to, by wyrazić swoją radość z faktu posiadania pracy, 
zajęcia, które przynosiło im oczekiwane owoce oraz satysfakcję. Czasem pokaz ten 
przybierał formy groteskowe, na przykład, gdy wyśmiewano czyjąś niezdarność bądź 
rodzaj pracy zmuszającej do ciągłego powtarzania jednej czynności. Spośród tańców 
zawodu lub pracy wspomniany badacz wyróżnił Owczarza26, Cepôrza, Szewca27 oraz 
Kowala28. Owczarz to zabawa związana z obrzędem „powitania wiosny”29. Pasterze 
wypędzali wówczas stada owiec na pastwiska. Kaszubi obrzęd ten obchodzili naj-
częściej w sobotę, piętnaście dni przed uroczystością Zielonych Świąt, a kończyli 
w środę, przed Wniebowstąpieniem. Gdy była zimna wiosna, zmieniano termin na 
czas po Zielonych Świętach. Obrzęd przebiegał w ten sposób, że najpierw z osady na 
dużą polanę, na punkt zborny, spędzane były owce. Stamtąd kierowano je do rzeki, 

25 Tamże, s. 67.
26 Tańce kaszubskie…, dz. cyt., s. 47.
27 Tamże, zeszyt II, wyd. II, ss. 37, 51.
28 Tamże, zeszyt III, wyd. I, s. 83.
29 Tamże, zeszyt I, wyd. II, s. 47.



332   BIU LE TYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO 2016

stawu albo jeziora. Sprawni chłopcy brali swoje owce i myli je w wodzie. Następnie 
zwierzęta przenosiły się na zieloną łąkę albo polanę w celu ochronienia ich wełny 
przed wyschnięciem oraz zabrudzeniem. Przebywały tam kilka dni. Następnie, z re-
guły od poniedziałku, mieszkańcy wsi przychodzili na strzyżenie owiec. Zdobycie 
sporej ilości wełny oraz gotówki z jej sprzedania dawało mieszkańcom powody do 
radości i świętowania. Dlatego po udanych postrzyżynach owce wypędzane były na 
pastwisko, gdzie zostawały przez całe lato, a pracownicy bawili się i cieszyli z na-
stania okresu wiosennego oraz pożegnania pasterzy, którzy mogli zająć się swoimi 
pasterskimi zajęciami. 

W wielu kaszubskich miejscowościach dzień wypędzania owiec na pastwiska 
traktowano jako oddzielny obrzęd. Zabawy te obfitowały w radość i beztroskę. 
Owczarz to jedna z najstarszych takich zabaw. Bogata była ona w różnorodność 
tekstów i melodyjność. Brali w niej udział, oprócz tancerzy, także konkretne postacie, 
takie jak tancerz, pies i wilk (jako soliści). Wplecione były do niej elementy insceni-
zacyjne. „Postrzyżyny owiec” były niegdyś bardzo barwnym i żywym obrzędem na 
Kaszubach. Prawdopodobnie łączył się on niegdyś ze zwyczajem składania bogom 
urodzaju, nazywanego „Wywołaniem urodzaju” płodów rolnych, leśnych, łąk, zwie-
rząt domowych, a nawet rodziny30. 

Cepôrz był tańcem obrazującym pracę ludzi, którzy młócili cepami. Nie był 
on mocno rozpowszechniony na Kaszubach. Prawdopodobnie wywodzi się z za-
bawy inscenizacyjnej, która często dostarczała Kaszubom rozrywki podczas dłu-
gich, jesiennych wieczorów. Mężczyźni młócili zboże od rana do wieczora zaraz 
po zakończeniu prac przy żniwach. Zbierali się na klepisku i pracowali w sześć do 
dziesięciu osób. Klepiskiem była wydzielona część stodoły, w której znajdowała się 
twarda, ubita podłoga z gliny. Można było wjeżdżać na nią wozem i młócić zboże 
cepami. Nazwa tańca pochodzi od klepania, ubijania. Po omłóceniu zboża u jednego 
gospodarza „Cepôrze” udawali się do następnych, aż u wszystkich mieszkańców wsi 
omłócone zostało zboże cepami. Obiad dla „ceprów” był skromny, by nie zajmował 
zbyt dużo czasu, za to kolacja wystawna, by pracownicy mogli najeść się do syta. 
Nie tylko mężczyźni zajmowali się młóceniem. Również kobiety miały w nim swój 
udział i zaliczane były do grupy „draszôków”31, czyli młócarzy. Do zadań niewiast 
należało zbieranie, a następnie wiązanie słomy, układanie jej w zagrodach, przygoto-
wywanie klepiska do omłotów, przesiewanie ziarna i napełnianie nim worków. Stąd 
też wzięło się kaszubskie porzekadło „jedzą jak draszôce” (jedzą jak młócarze)32. Po 
obfitej kolacji młodzież miała ochotę na dobrą zabawę. W tańcach więc, które się 
potem odbywały, pokazywana i chwalona była praca „cepôrza”. Taniec ten nie był 
nigdy kojarzony z dożynkami, traktowano go zawsze jako zabawę jesienną. Świetnie 

30 Tamże, s. 48.
31 Tamże, zeszyt II, wyd. II, s. 37.
32 Tamże, s. 38.
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nadawał się on jednak do uzupełnienia programu zabaw, takich jak „Brzôdnik”, czyli 
owocobranie, „Òżniwinë”, czyli dożynki, „Zarękawinë”, czyli zaręczyny. 

Taniec przedstawiający pracę szewca zachował się do dzisiejszych czasów i po-
kazywany jest na Kaszubach przez liczne zespoły folklorystyczne. Dawniej wy-
korzystywano go również na zabawach oraz weselach. Stał się bardzo popularny 
z powodu prostoty jeśli chodzi o technikę taneczną, jak i układ. Przypuszcza się, że 
Szewc jest jednym z najstarszych tańców kaszubskich. Legenda głosi, że nawet król 
Jan Sobieski, będąc na Kaszubach, tańczył Szewca33. Składał się on z trzech figur: 
szycia, wbijania ćwieków oraz poleczki. W północnej części Kaszub traktowany był 
jak zabawa, natomiast w południowej odbierano go za formę groteski inscenizacyj-
no-tanecznej. Być może dlatego, że tancerze rękami wykonywali charakterystyczne 
ruchy ilustrujące pracę szewca. 

Taniec o nazwie Kowal swoje początki bierze z obrzędu Ścinania Kani. Gdy ob-
chodzono to niegdyś najważniejsze na Kaszubach święto powitania wiosny, ludność 
wiejska wyrażała swoją radość za pomocą różnych tańców, również Kowala. Zwyczaj 
Ścinania Kani odbywał się w czasie Zielonych Świąt. Tak samo jak przyroda wciąż 
się zmienia, tak i społeczność wiejska starała się o zmiany w swoim środowisku na 
lepsze. Lud wierzył, że okres zimy sprzyja rozpanoszeniu się w domach wszelkiego 
zła. Pod tym złem rozumiane były między innymi chciwość, oczernianie, kłótnie. 
Mieszkańcy wsi starali się więc to zło poznać, aby móc się go skutecznie pozbyć. Stąd 
też podczas pochodu Ścinania Kani wytykano na głos wszystkim ich błędy. Kaszubi 
mieli nadzieję, że po wypowiedzeniu zła ono automatycznie zacznie znikać. Były 
jednak wyjątki. Czasem zło zadomowiło się w zwierzętach lub ptakach, które znane 
są z tego, że choć nie pracują, to i tak znajdują pożywienie. Uosobieniem zła według 
Kaszubów była kawka, znana jako kania. Wybrano ją prawdopodobnie dlatego, że 
jest czarna, podobnie jak długie noce w zimie, że na zimę chowa się pod strzechami, 
blisko kominów i wreszcie że na zimę nie wylatuje do ciepłych krajów, w związku 
z czym traktowana była jako niepożyteczna. Uważano, że to jej krakanie wywołało 
wszelkie nieszczęścia i że trzeba ją zniszczyć. Odbywało się to poprzez ścięcie jej 
głowy, a następnie zakopanie martwego ptaka. W ten sposób pozbywano się naj-
większego we wsi zła. Sądzono, że najniebezpieczniejsze zło ukryte było w kaniach, 
które chowały się w kominie albo w zakamarkach kuźni. Nie reagowały one bowiem 
na kucie o kowadło, a wierzono, że uderzenia w żelazo, blachy, beczki czy bębny 
przepędza to zło. Łapano więc jedną z kani, by ją unicestwić i tym samym pozbyć się 
nieszczęścia. Kania niesiona była na czele pochodu. Kowal zatrzymywał się przed 
kuźnią, gdzie oczyszczał i ostrzył lemiesz do ścięcia głowy ptaka. Po jej ucięciu 
przez kata, uczestnicy pochodu hałaśliwie przenosili martwe zwierzę na nieuprawiane 
pole, by je zakopać. Potem zbierali zielone gałęzie i przynosili do swoich domów na 
znak odrodzenia, wyrzucenia zła oraz wprowadzenia świeżości, płodności i urodzaju. 

33 Tamże, s. 51.
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Podczas gdy kowal przygotowywał lemiesz, młodzież tańcem oraz śpiewem wyrażała 
swoją radość z powodu pozbywania się zła. Taniec o nazwie kowal był jedną z takich 
zabaw i ściśle wiązał się z obrzędem ścinania kani. Z czasem jednak zaczął zmieniać 
swoją formę, przekształcając się w taniec związany z zawodem lub pracą. 

Istniał także rodzaj tańców popisowych. Powstały one prawdopodobnie z po-
trzeby przedstawienia się w jak najlepszym świetle, a więc podczas zalotów. Szefka 
wymienił tu Dzëka, Kosédera, Wôłtôka34 i Diabli tónc35. 

Dzëk do dziś jest chętnie wykonywany przez liczne zespoły folklorystyczne. 
Kaszubi stworzyli kilka wersji dla tego tańca. Na południu regionu określany był 
jako żëk (od żuka), na wybrzeżu zaś funkcjonował pod nazwą dzëk (od dzika). Po-
równanie to wzięło się prawdopodobnie od dzikości oraz energiczności towarzyszą-
cej tańcowi. Paweł Szefka powołuje się na wykład Jadwigi Mierzejewskiej, która 
w dzëku dopatrzyła się śladów tańców korsarskich, które również charakteryzowały 
się „dzikością”36. Wpływy te przesiąkły prawdopodobnie podczas wizyt na wybrzeżu 
korsarskich piratów. Mieli oni bowiem schronienie u ubogich Kaszubów, których 
wspierali materialnie. Poza tym wprowadzali do spokojnego życia rybaków dużo 
energii oraz wigoru. Wpływy te widoczne są w dzëku. Taniec stał się popularny 
na całych Kaszubach. Rozpowszechniło się kilka jego wersji, ale melodia i kroki 
wszędzie były jednakowe. 

Koséder to taniec, który Kaszubi traktowali i nadal traktują jako swój rodowy. 
Prawdopodobnie pochodzi od słów kosej, kuszej, kuszaj używanych jeszcze w II poło- 
wie XIX w. Oznaczały one ucztę37. Oprócz radości, ekspresji i energii, taniec ce-
chowała także dostojność. Był szybki, ale jednocześnie poważny i pełen wdzięku. 
Posiadał jeden główny krok, który powtarzał się przez cały czas jego trwania. W celu 
jego ożywienia, wzbogacony został o poleczkę, która wprowadzała do całego tańca 
swobodną atmosferę. Do układu kosedera dobierane były niegdyś różne melodie. 
Jego figury odznaczały się dużą powagą. Dla kaszubskiej ludności taniec ten miał 
bardzo duże znaczenie z kilku powodów. Przede wszystkim każda oficjalna uroczy-
stość rozpoczynać musiała się tym właśnie tańcem. Chatę, w której zabawa odbyła się 
bez kosedera, traktowana była jako wyalienowana. Co więcej – w pierwszych parach 
kosedera tańczyć powinni najzacniejsi goście. Poza tym na każdej osobie spoczywał 
obowiązek dobrej znajomości tego tańca. Istniało także przekonanie, że tak długo 
będą istnieć Kaszubi, jak długo będą oni tańczyć kosedera. 

Wôłtôk to taniec morski. Jego nazwa wzięła się od dwóch kaszubskich wyrazów. 
Pierwsza część nazwy „wôł” pochodzi od kaszubskiego słowa „wała”, czyli fala, 
a druga, „tok”, to skrót od kaszubskiego słowa „toklowanie”, określającego kłótnię. 

34 Zob. Tańce…, dz. cyt., ss. 29, 65, 21.
35 Tamże, zeszyt III, wyd. I, s. 97.
36 Zob. Tamże, zeszyt I, wyd. II, s. 29.
37 Zob. http//szkola.interklasa.pl/f019/strona/pol/muzyka.html#5
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Wôłtôk oznacza zatem silne, gwałtowne fale, które uderzają o brzeg morza w czasie 
sztormów jesienią lub wiosną. Taniec ten nazywany był również Trojakiem, gdyż 
na południowych Kaszubach nabrał cech trojaka śląskiego. Ponadto używana była 
nazwa Wetrójnik, mająca podkreślić uczestnictwo w tańcu trzech osób. W pierwszej 
jego części, którą wykonywały trzy osoby, czyli jeden mężczyzna i dwie kobiety bądź 
na odwrót, należało wykonywać rękami ruchy przypominające fale morskie. Druga 
część, zwana oberkową, polegała na imitowaniu wiru wodnego i przeznaczona była 
głównie dla mężczyzn. 

Diabli tónc zawierał duże znaczenie obrzędowe. Dawniej Kaszubi posiadali silną 
wiarę w istnienie złych duchów, które należało, jak sądzili, przepędzać. Rok obrzędo-
wy ludności kaszubskiej dostarczał wielu okazji do kultywowania tego zwyczaju. Są-
dzono, że zła na tych terenach było tak dużo, że często trzeba było je przepędzać. Ta-
niec symbolizujący wypędzanie zła nazywany był także „Tańcem trzech diabłów”38. 
Ilość diabłów zawarta w nazwie wskazywała na poczucie dużego zagrożenia przez 
ludność kaszubską. Naśladowanie diabłów poprzez żywiołowe ruchy, będące formą 
obrzędu, z czasem zamieniła się w taniec popisowy, który wykonywany był z dużą 
starannością. Każdy tancerz wkładał w niego wiele kunsztu i dużą dozę indywidu-
alizmu. Taniec ten kultywowany jest do dziś.

O popularności i szerokim rozwoju kaszubskiego tańca wskazują zachowane ma-
teriały. Dużo wiedzy na ten temat niewątpliwie dostarczają informacje zebrane przez 
Pawła Szefkę. Wynika z nich, że taniec przedstawiał bogactwo zwyczajów i obrzę-
dów mieszkańców tego regionu. Wyrażał charakter życia społecznego Kaszubów 
i ukazywał obraz ich codzienności. Biorąc pod uwagę religijność tej ludności, można 
pomyśleć, że kierowała się podobną myślą, co współcześnie Eben Alexander: „Gdy 
ludzie tańczą, wyrażają tę część siebie, która wie i pamięta, skąd przychodzi i dokąd 
zmierza, która wie, że ten świat nie jest kresem istnienia”39. 

38 Zob. Tańce…, dz. cyt., s. 102.
39 Eben Alexander, Ptolemy Tompkins, Mapa nieba. Nauka, religia i zwykli ludzie udowadniają, 

że zaświaty naprawdę istnieją. (Niesamowite historie ludzi, którzy dotknęli tajemnicy życia po śmierci),  
tł. Rafał Śmietana, Kraków 2014, s. 189. 
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Wpływ języków obcych  
na leksykę kaszubszczyzny

1. Wstęp

Celem tego artykułu jest omówienie zapożyczeń w języku kaszubskim, głównie in-
ternacjonalizmów, pochodzących z języków innych niż język polski, między innymi 
z angielskiego, francuskiego, włoskiego, a także z greki i łaciny. Trzeba tu zaznaczyć, 
że polski często występuje w roli pośrednika, ponieważ to właśnie z jego zasobów 
leksykalnych kaszubszczyzna bezpośrednio zapożycza słowa wcześniej przezeń 
przyswojone. 

Wpływem innych języków na leksykę, składnię i fonetykę języka kaszubskiego 
zajmowało się wielu badaczy, m.in. (w kolejności chronologicznej): Stanisław Go-
golewski w artykule Wpływy niemieckie na kaszubski system czasów przeszłych1, 
Edward Breza w artykule Zapożyczenia w kaszubszczyźnie2, Jerzy Treder w pracy 
Kaszubska i pomorska frazeologia pochodzenia niemieckiego (na tle słowiańskim)3 
oraz haśle Zapożyczenia4, Róża Wosiak-Śliwa w artykule Germanizmy składnio-
we w prozie północnokaszubskich pisarzy Jana Bilota i Alojzego Budzisza5, Hanna 
Popowska-Taborska w pracy Specyfika leksykalnych interferencji kaszubsko-dol-
noniemieckich6, Anna Gliszczyńska w artykule Germanizmy leksykalne południo-
wej kaszubszczyzny (Na materiale książki Bolesława Jażdżewskiego Wspomnienia 

1 S. Gogolewski, Wpływy niemieckie na kaszubski system czasów przeszłych, „Rozprawy Komisji 
Językowej” Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1963, nr 9, s. 69–75.

2 E. Breza, Zapożyczenia w kaszubszczyźnie, „Litery” 1979, nr 8, s. 13–26.
3 J. Treder, Kaszubska i pomorska frazeologia pochodzenia niemieckiego (na tle słowiańskim),  

[w:] Problemy frazeologii europejskiej I, red. A. Lewicki, Warszawa 1996, s. 131–146.
4 J. Treder, Zapożyczenia, [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, wyd. 2., red. J. Treder, 

Gdańsk 2006, s. 277–278. 
5 R. Wosiak-Śliwa, Germanizmy składniowe w prozie północnokaszubskich pisarzy Jana Bilota  

i Alojzego Budzisza, „Rocznik Gdański” 1996, nr LVI, z. 2, s. 103–111.
6 H. Popowska-Taborska, Specyfika leksykalnych interferencji kaszubsko-dolnoniemieckich, [w:] 

Językoznawstwo. Prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie 1998, Warszawa 1998, 
s. 225–230.
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kaszubskiego „gbura”)7, Lechosław Jocz w dwuczęściowym artykule Wpływ fone-
tyczny i fonologiczny języka niemieckiego na łużycczyznę i kaszubszczyznę w kon-
tekście słowiańskim. Wybrane aspekty na tle porównawczym8 czy też Piotr Bartelik 
w swojej rozprawie doktorskiej zatytułowanej Niemieckie zapożyczenia leksykalne 
w  kaszubskim dialekcie gowidlińskim9, a także w artykule Wpływ języka niemieckie-
go na system gramatyczny kaszubszczyzny w świetle nowszych badań10. Jak wyżej 
zaznaczyłam, nie zajmuję się wpływem polszczyzny na kaszubszczyznę, lecz tutaj 
chciałabym przywołać chociaż jedną publikację – monografię Interferencjowé przeji-
naczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub autorstwa Hanny Makurat11.

Jak widać z przytoczonych wyżej tytułów, językoznawcy często badają wpływ 
języka niemieckiego na kaszubszczyznę. Piotr Bartelik zauważa, że „Badania wpły-
wów niemieckich na kaszubszczyznę mają za sobą długą historię”12 i wymienia prace 
Floriana Ceynowy, Aleksandra Hilferdinga i Leona Biskupskiego, a także Friedricha 
Lorentza i Friedhelma Hinzego13. 

2. Zapożyczenie językowe, internacjonalizm,  
kalka językowa, neosemantyzm 

Zanim zajmę się nowymi zapożyczeniami w kaszubskim, chciałabym przytoczyć 
kilka definicji omawianych w tym artykule zjawisk językowych. 

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego definiuje zapożyczenie językowe jako 
„element przejęty z obcego jęz. Najczęściej jest nim wyraz […], rzadziej prefiks lub 
sufiks […]”14. Internacjonalizm określany jest jako „wyraz albo wyrażenie fraze-
ologiczne występujące w postaci adaptowanej do ortografii, struktury fonologicznej 
i gramatycznej danego jęz. W wielu jęz. świata źródłem jest jęz. oddziałujący silnie 

7 A. Gliszczyńska, Germanizmy leksykalne południowej kaszubszczyzny (Na materiale książki Bole-
sława Jażdżewskiego Wspomnienia kaszubskiego „gbura”), „Lingvaria” nr 1(3), Kraków 2007, s. 79–89;  
artykuł dostępny w internecie pod adresem <http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/
ba471e18-619c-4c78-ae3b-5ac07e26bb93>.

8 L. Jocz, Wpływ fonetyczny i fonologiczny języka niemieckiego na łużycczyznę i kaszubszczyznę  
w kontekście słowiańskim. Wybrane aspekty na tle porównawczym, „Acta Cassubiana” 2011, nr XIII, s. 67–84; 
L. Jocz, Wpływ fonetyczny i fonologiczny języka niemieckiego na łużycczyznę i kaszubszczyznę w kontekście 
słowiańskim. Wybrane aspekty na tle porównawczym II, „Acta Cassubiana” 2012, nr XIV, s. 39–52. 

9 P. J. Bartelik, Niemieckie zapożyczenia leksykalne w  kaszubskim dialekcie gowidlińskim, rozprawa 
doktorska, promotor: T. Czarnecki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013. 

10 P. Bartelik, Wpływ języka niemieckiego na system gramatyczny kaszubszczyzny w świetle nowszych 
badań, „Gwary Dziś” 2015, nr 7, s. 215–230; artykuł dostępny w internecie pod adresem: <http://www.
ptpn.poznan.pl/Wydawnictwo/czasopisma/gwary/Gwary-7-18-Bartelik.pdf>. 

11 H. Makurat, Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub, Gdańsk 2014.
12 P. Bartelik, Wpływ języka niemieckiego…, s. 216. 
13 Tamże.
14 K. Polański, Zapożyczenie językowe, [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wydanie drugie 

poprawione i uzupełnione, red. K. Polański, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999, s. 668.
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na inne, dawniej grec. […] i łac. […], dziś – jęz. ang. […], ale por. też obecność 
wyrazu tabu z jęz. mieszkańców wysp Tonga na Pacyfiku w różnych jęz. świata”15. 
Przykładami internacjonalizmów są filozofia, obiektywny, subiektywny, komputer, 
a także telewizja – wyraz ten jest hybrydą grecko-łacińską. 

Swoistym zapożyczeniem jest kalka językowa (klisza, refleks), czyli „wyraz 
lub wyrażenie utworzone za pomocą rodzimych elementów jęz. według wzoru se-
mantycznego jęz. obcego”16. Kalki językowe dzielą się na leksykalne (a te z kolei 
na wyrazowe i frazeologiczne) oraz gramatyczne17. Można tu podać następujące 
przykłady: kalki wyrazowe: drapacz chmur (z ang.), listonosz (z niem.); kalki 
frazeologiczne: zabijać czas (z franc.), kalka gramatyczna: Wszystko, czego po-
trzebujesz to… (z ang. All you need is…) czy niepoprawne wyrażenia *pasja dla 
zwierząt (z ang. passion for animals) zamiast pasja do zwierząt18 i *wszystko dla 
twojego domu (z ang. everything for your house) zamiast wszystko do twojego 
domu19. 

Potrzebny będzie również termin neosemantyzm, używany w przypadku, gdy 
istniejący wyraz nabywa nowe, zapożyczone znaczenie, np. mysz (komputerowa) 
– z ang. mouse, strona (internetowa), z ang. web page.

3. Przykłady zapożyczeń 

W tej, zasadniczej części artykułu przedstawię przykłady reprezentujące różne typy 
zapożyczeń. Przedstawione przykłady pochodzą z następujących źródeł: uchwały 
Rady Języka Kaszubskiego publikowane co roku w jej Biuletynie20 oraz teksty publi-
kowane w miesięczniku „Pomerania”21 – m.in. felietony i wywiady22. Przytoczone  

15 Z. Saloni, Internacjonalizm, [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wydanie drugie popra-
wione i uzupełnione, red. K. Polański, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999, s. 259.

16 K. Polański, Kalka językowa, [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wydanie drugie po-
prawione i uzupełnione, red. K. Polański, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999, s. 284.

17 Tamże.
18 Zob. E. Lubiszewska, Która forma jest poprawna: „pasja dla zwierząt” czy „pasja do zwierząt” 

(jako tłumaczenie angielskiego „passion for pets”)?, Porady językowe, <http://fil.ug.edu.pl/wydzial/
instytuty_i_katedry/instytut_filologii_polskiej/porady_jezykowe/skladnia?page=3>.

19 Zob. S. Waszewska, Która z form jest poprawna: „wszystko do biura” czy „wszystko dla biura”?, 
Porady językowe, <http://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_polskiej/porady_je-
zykowe/skladnia?page=11>.

20 „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2007–2015. Uchwały dostępne są w internecie na stronie 
Rady: <https://www.rjk.org.pl/dokumenty/uchwaly-rjk.html>.

21 Strona internetowa „Pomeranii”: <http://www.miesiecznikpomerania.pl/>. Numery archiwalne 
można znaleźć pod adresem: <http://www.miesiecznikpomerania.pl/archiwum>.

22 Należy tu odnotować, że gatunkami dziennikarskimi w „Pomeranii” zajmuje się Marika Jocz  
w pracy pt. Gatunki publicystyczne w „Pomeranii” w latach 1970–2010, [w:] Język, literatura, kul- 
tura i edukacja kaszubska I, red. D. Stanulewicz, E. Komorowska, B. Afeltowicz, Szczecin 2016,  
s. 147–157.
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definicje pochodzą z internetowych wersji słowników – Słownika języka polskiego 
PWN (dostępnego pod adresem <http://sjp.pwn.pl/>) i Słownika języka polskiego 
pod red. W. Doroszewskiego (dostępnego pod adresem <http://sjp.pwn.pl/doro-
szewski>)23. 

3.1. Uchwały Rady Języka Kaszubskiego

3.1.1. Internacjonalizmy
We współczesnej kaszubszczyźnie występują liczne internacjonalizmy związane 
z dziedzinami takimi jak religia, teatr, film, technika, technologia informacyjna, 
medycyna czy też językoznawstwo oraz wiele innych. Ze względu na szczupłość 
miejsca przedstawię po kilka przykładów pochodzących tylko z wybranych działów 
leksyki.

Do kaszubskiego słownictwa religijnego24 weszło wiele terminów od dawna funk-
cjonujących w polszczyźnie (zob. m.in. Uchwała nr 3/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 
r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego (1. Słownictwo zwią-
zane z okresem Bożego Narodzenia); Uchwała nr 4/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. 
w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. (2. Słownictwo związane 
z okresem wielkanocnym), Uchwała nr 1/RJK/14 z dnia 14.04.2014 r. w sprawie sto-
sowania słownictwa religijnego związanego z określeniami Boga Ojca, Uchwała nr 
3/RJK/14 z dnia 14.04.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa religijnego związa-
nego z angelologią, Uchwała nr 2/RJK/15 z dnia 13.05.2015 r. w sprawie stosowania 
słownictwa związanego z rzeczami ostatecznymi), np.

— adoracjô, pol. adoracja, «ceremonia oddawania czci Bogu lub przedmiotom kultu 
religijnego»25, z łac. adoratio26;

— angelologiô, pol. angelologia, 1. «dział teologii dotyczący wiedzy o aniołach», 
2. «dział demonologii dotyczący dobrych duchów»27, z łac. angelus ‘anioł’ [z gr. 
ángelos ‘posłaniec’] + gr. lógos ‘słowo, nauka’28;

23 Dostęp do tych słowników, a także innych źródeł internetowych wykorzystanych w artykule: 
1-12.06.2016.

24 Słownictwem religijnym zajmują się m.in. Edward Breza (m.in. Kaszëbsczé lëdowe, liturgiczne  
i lëteracczé pozwë (swiãtów) Bòżi Matczi / Kaszubskie ludowe, liturgiczne i literackie nazwy (świąt) Matki 
Bożej, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2012, s. 46–66 
[wersja kasz.], 182-202 [wersja pol.], „Słowo Pańskie trwa na wieki”. Ze studiów nad słownictwem reli-
gijnym i obyczajowym, Gdańsk 2015) i Elżbieta Bugajna (m.in. Słownictwo religijne w poezji kaszubskiej 
/ Nôbòżnô (religiowô) słowizna w kaszëbsczi póezji, „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego / Biuletin 
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2008, s. 266–281).

25 <http://sjp.pwn.pl/sjp/adoracja;2548839.html>.
26 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/adoracja;5407758.html>. 
27 <http://sjp.pwn.pl/sjp/angelologia;2550043.html>. 
28 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/angelologia;5409097.html>, <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/aniol; 

5409179.html>. 
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— eschatologiô, pol. eschatologia, «część doktryny religijnej, także teoria filozo-
ficzna, traktująca o losach pośmiertnych człowieka oraz celu i przeznaczeniu 
świata»29; z gr. éschatos ‘ostatni’ + lógos ‘słowo, nauka’30;

— mònoteizm, pol. monoteizm, «wiara w istnienie jedynego Boga»31, mono- + gr. 
theós ‘bóg’ / Theós ‘Bóg’32;

— Pascha, pol. Pascha, «święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyjścia Izra-
elitów z Egiptu»33, z gr. páscha z hebr. pesah ‘przejście’34.

Nieuniknione także są internacjonalizmy związane z nowymi technologiami, 
funkcjonujące w wielu językach świata – chociaż są wyjątki, np. komputer po francu-
sku to ordinateur, po hiszpańsku podobnie – ordenador (lecz również computadora). 
W kaszubskim słownictwie komputerowym znajdziemy liczne internacjonalizmy, 
co trzeba podkreślić, stosowane przez użytkowników internetu35 (zob. Uchwała nr 
6/RJK/09 z dnia 2-10-2009 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów i pojęć 
informatycznych, Uchwała nr 9/RJK/14 z dnia 24.09.2014 r. w sprawie stosowania 
pojęć i terminów związanych z internetem – uzupełnienie), np. 

— kòmpùtr, pol. komputer, z ang. computer;
— Jinternet / internet, pol. internet, z ang. Internet;
— klik, klikac, pol. klik, klikać, z ang. click;
— online, z ang. online;
— pòrtôl, pol. portal, z ang. portal, «witryna internetowa o charakterze komer-

cyjnym, udostępniająca indywidualnym użytkownikom różnorodne informacje 
i usługi»36 (chociaż tu trzeba przypomnieć pochodzenie tego słowa: śrdw.-łac. 
portale ‘brama’37 i jego znaczenia: 1. «ozdobne architektoniczno-rzeźbiarskie 
obramowanie otworu wejściowego jakiejś budowli» 2. «drzwi lub brama mające 
takie obramowanie»38); 

— serwer, pol. serwer, «w sieciach komputerowych: komputer lub program przeznaczo-
ny do obsługi użytkowników przez udostępnianie ich komputerom swoich zasobów 
i wykonywanie otrzymanych poleceń»39, z ang. server (serve ‘służyć, podawać’);

29 <http://sjp.pwn.pl/sjp/eschatologia;2557022.html>.
30 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/eschatologia;5426399.html>.
31 <http://sjp.pwn.pl/sjp/monoteizm;2568386.html>. 
32 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/monoteizm;5452828.html>. 
33 <http://sjp.pwn.pl/sjp/pascha;2498599.html>.
34 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/pascha;5470188.html>.
35 Zob. D. Stanulewicz, Kaszëbsczé terminë sparłãczoné z fùnkjonowanim jinternetowëch starnów /  

/ Kaszubskie terminy związane z funkcjonowaniem stron internetowych, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2011, s. 136–141 [wersja kasz.], 274–279 [wersja pol.].

36 <http://sjp.pwn.pl/sjp/portal-II;2572143.html>.
37 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/portal;5478082.html>.
38 <http://sjp.pwn.pl/sjp/portal-I;2572142.html>.
39 <http://sjp.pwn.pl/sjp/serwer;2575297.html>. 
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— webméster, pol. webmaster, «osoba tworząca stronę internetową i aktualizująca 
zawarte w niej dane»40, z ang. webmaster, dosł. mistrz sieci. 

Oczywiście, przykłady można byłoby tu mnożyć, nie tylko w przypadku słow-
nictwa religijnego czy słownictwa związanego z nowymi technologiami, lecz także 
w przypadku wszystkich innych dziedzin. Jedną z nich są media41. Słownictwo me-
dialne, zawarte w Uchwale Nr 8/RJK/11 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie stosowania 
kaszubskiej podstawowej terminologii medialnej, zawiera m.in. takie zapożyczenia:

— czat, pol. czat, chat, 1. «rozmowa za pośrednictwem Internetu, polegająca na 
przekazywaniu treści w formie pisemnych komunikatów», 2. «miejsce na stronie 
internetowej, które umożliwia prowadzenie takich rozmów»42, z ang. chat ‘poga-
wędka, rozmowa, rozmowa przez internet’;

— lead, lid, pol. lead, «wstępna, wprowadzająca część artykułu prasowego»43, z ang. 
lead ‘przewodzić, prowadzić; wprowadzenie do artykułu’; 

— repòrtéra, pol. reporter, z ang. reporter44.

Również w polu ODZIEŻ pojawiają się nowe leksemy zapożyczone z angielskiego 
i innych języków, związane ze zmieniającą się modą (zob. Uchwała nr 1/RJK/15 z dnia 
21.03.2015 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z ubiorem i modą), np. 

— bikini, pol. bikini «damski kostium plażowy, dwuczęściowy, skąpo okrywający 
ciało»45, „może od nazwy wyspy Bikini”46, Bikini, Bikini Atoll, „atol w archipe-
lagu Wysp Marshalla (państwo stowarzyszone z USA), w grupie Ralik”47;

— bòdi, pol. body, «część kobiecego ubrania przypominająca jednoczęściowy ko-
stium kąpielowy»48, z ang. body ‘ciało’, „the part of a garment covering the body 
or trunk”49 ‘część ubrania zakrywająca ciało lub tułów’;

40 <http://sjp.pwn.pl/sjp/webmaster;2579619.html>.
41 Użyciem języka kaszubskiego w mediach zajmują się m.in. Eugeniusz Pryczkowski w artykule 

pt. Język kaszubski w działalności publicznej i obrocie prawnym, a zwłaszcza w reklamie, prasie, radiu  
i telewizji oraz administracji, „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2007, s. 73–82; Dariusz Majkowski 
w artykule pt. W niewoli słuchaczy, czyli jak mówić po kaszubsku w radiu / W niewòlë słëchińców, to je 
jak gadac pò kaszëbskù w radiu, „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2008, s. 140–149; Adam Łu-
czyński m.in. w pracy pt. Gazétny słowôrz – współczesne kaszubskie słownictwo medialne w słownikach  
i w miesięczniku „Pomerania”, [w:] Język, literatura, kultura i edukacja kaszubska I, red. D. Stanulewicz, 
E. Komorowska, B. Afeltowicz, Szczecin 2016, s. 159–176.

42 <http://sjp.pwn.pl/sjp/czat;2554155.html>. 
43 <http://sjp.pwn.pl/szukaj/lead.html>.
44 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/reporter;5489753.html>. 
45 <http://sjp.pwn.pl/sjp/bikini;2552122.html>.
46 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/bikini;5413412.html>.
47 <http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Bikini;3877627.html>.
48 <http://sjp.pwn.pl/sjp/body;2552421.html>.
49 <http://www.merriam-webster.com/dictionary/body>.
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— dżinsë, pol. dżinsy, z ang. jeans: dżins, jeans «mocna tkanina bawełniana, grana-
towa lub niebieska»50;

— leginsë, pol. legginsy (lub leginsy51), [wym. leginsy] «obcisłe, elastyczne spod- 
nie»52, z ang. leggings (leg ‘noga’);

— pònczo, pol. ponczo, poncho, «wierzchnie okrycie z czworobocznego płata sukna 
z wyciętym pośrodku otworem na głowę»53, hiszp. poncho54;

— strindżi, pol. stringi, «majtki z wąskim paskiem między pośladkami»55, z ang. 
string ‘sznurek’;

— top, pol. top, krótka koszulka lub bluzeczka, często bez rękawów, z ang. top (top 
‘góra, wierzchołek’).

Także w słownictwie muzycznym używa się licznych internacjonalizmów (zob. 
Uchwała nr 7/RJK/14 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa zwią-
zanego z muzyką – litery A–B, Uchwała nr 3/RJK/15 z dnia 26.06.2016 r. w sprawie 
stosowania słownictwa związanego z terminami muzycznymi – litery C–F), np. 

— C-dur, pol. C-dur, «gama lub tonacja durowa»56, z łac. durus ‘twardy’57;
— chòreògrafiô, pol. choreografia, 1. «sztuka komponowania tańców i widowisk ta-

necznych», 2. «układ tańca lub ruchów tanecznych w widowisku scenicznym»58, 
z gr. choreía ‘taniec’ + gráphō ‘piszę’59;

— czardasz, pol. czardasz, z węg. csárdás «węgierski taniec narodowy; też: muzyka 
do tego tańca»60;

— czarlston, pol. charleston [wym. czarlston], 1. «taniec towarzyski o żywym tem-
pie, popularny w latach dwudziestych i trzydziestych XX w.; też: muzyka do tego 
tańca», 2. «instrument perkusyjny»61, Charleston – miasto w Stanach Zjednoczo-
nych62;

— dirigent, pol. dyrygent, z łac. dirigens, dirigentis ‘kierujący’63;
— dodekafóniô, pol. dodekafonia, «technika komponowania utworów muzycznych, 

50 <http://sjp.pwn.pl/sjp/dzins;2555914.html>.
51 Mirosław Bańko odpowiada na pytanie, czy powinno się pisać legginsy czy leginsy (M. Bańko, 

Legginsy czy już leginsy?, Poradnia Językowa PWN, <http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/legginsy-czy-juz-
-leginsy;14535.html>.

52 <http://sjp.pwn.pl/sjp/legginsy;2477765.html>.
53 <http://sjp.pwn.pl/sjp/poncho;2572077.html>.
54 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/poncho;5477112.html>.
55 <http://sjp.pwn.pl/sjp/stringi;2576352.html>.
56 <http://sjp.pwn.pl/sjp/C-dur;2447049.html>.
57 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/dur-II;5423445.html>.
58 <http://sjp.pwn.pl/sjp/choreografia;2448472.html>.
59 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/choreografia;5416928.html>.
60 <http://sjp.pwn.pl/sjp/czardasz;2554149.html>.
61 <http://sjp.pwn.pl/sjp/charleston;2553294.html>.
62 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/charleston;5416377.html>.
63 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/dyrygent;5424244.html>.
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w której uznaje się za równouprawnione wszystkie dźwięki oktawy ułożone w do-
wolną serię»64, z gr. dṓdeka ‘dwanaście’ + phōnḗ ‘głos, dźwięk’65;

— duet, pol. duet, «dwóch śpiewaków lub instrumentalistów wykonujących razem 
utwór muzyczny; też: utwór muzyczny na dwa głosy lub dwa instrumenty»66, 
z wł. duetto67;

— kantata, pol. kantata, «utwór wokalno-instrumentalny w nastroju uroczystym, 
złożony m.in. z arii, duetów i chórów»68, z wł. cantata, z łac. canto ‘śpiewam’69.

Czasami na równi z internacjonalizmami stosuje się warianty rodzime, np.

— atmosfera i wiodrowina, pol. atmosfera, 1. «warstwa powietrza otaczająca kulę 
ziemską», 2. «powłoka gazowa otaczająca planety i gwiazdy»70, z gr. atmós ‘para’ 
+ sphaíra ‘kula, glob’71;

— lënk i łączba, pol. link, «element dokumentu elektronicznego łączący jego frag-
menty lub odsyłający do innego dokumentu»72, z ang. link ‘ogniwo, połączenie, 
link (elektroniczny)’;

— kòmentôrz i dopòwiesc, pol. komentarz, z łac. commentarius ‘pisemne objaśnienie’73. 

W przypadku pierwszej pary słów, termin wiodrowina odnajdujemy w słowniku 
Jana Trepczyka74. Natomiast zarówno lënk, jak i łączba są stosowane przez użytkow-
ników internetu – w zależności od indywidualnych preferencji. 

Należy też tu odnotować, że niekiedy obok internacjonalizmów proponuje się 
również warianty peryfrastyczne (peryfraza lub omówienie to „użycie wyrażenia 
złożonego, opisowego, zamiast pojedynczego wyrazu”75), np.

— cezura i lëftowô pauza (dosł. powietrzna pauza), pol. cezura, «nieznaczna prze-
rwa między frazami utworu, którą wykorzystuje śpiewak lub instrumentalista do 
zaczerpnięcia oddechu»76, z łac. caesura77;

64 <http://sjp.pwn.pl/sjp/dodekafonia;2555259.html>.
65 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/dodekafonia;5421245.html>.
66 <http://sjp.pwn.pl/sjp/duet;2454565.html>.
67 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/duet;5423378.html>.
68 <http://sjp.pwn.pl/sjp/kantata;2562772.html>.
69 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/kantata;5437701.html>.
70 <http://sjp.pwn.pl/sjp/atmosfera;2441774.html>.
71 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/atmosfera;5410443.html>.
72 <http://sjp.pwn.pl/sjp/link;2478615.html>.
73 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/komentarz;5441081.html>. 
74 J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, oprac. J. Treder, Gdańsk 1994, t. I, s. 31. 
75 S. Karolak, Peryfraza (omówienie), [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wydanie drugie 

poprawione i uzupełnione, red. K. Polański, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999, s. 431.
76 <http://sjp.pwn.pl/sjp/cezura;2553232.html>.
77 <sjp.pwn.pl/doroszewski/cezura;5416231.html>. 
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— abrazjô i pòdmiwanié brzegù (dosł. podmywanie brzegu), pol. abrazja, «proces 
niszczenia stromego wybrzeża przez działanie fal»78, z łac. abrasio ‘odskroby-
wanie’79.

3.1.2. Kalki językowe

Wśród terminów proponowanych w uchwałach Rady Języka Kaszubskiego zdarzają 
się również kalki językowe, będące dosłownym tłumaczeniem obcych słów, a także 
wyrażeń i zwrotów, np. 

 
— tritón, „diôbeł w mùzyce”, pol. tryton, diabolus in musica, «odległość trzech 

całych tonów»80, z fr. triton, z gr. trítonos ‘złożony z trzech tonów’, łac. diabolus 
in musica ‘diabeł w muzyce’; 

— zladënk, używane w pol. download, z ang. ‘ściąganie, ładowanie plików lub pro-
gramów z internetu’; 

— włączë i ùżiwôj, używane w pol. plug and play, z ang. ‘włącz i używaj’.

3.1.3. Neosemantyzmy

Podobnie jak w polszczyźnie, w języku kaszubskim funkcjonują neosemantyzmy, 
czyli słowa, które zyskały nowe znaczenia. Wśród nich znalazły się m.in.:

 
— starna ‘strona (np. strona gazety, także: bok), strona internetowa’, pol. strona, na 

wzór ang. page;
— mësz ‘mysz (zwierzę), mysz komputerowa’, pol. mysz, myszka, na wzór ang. mouse;
— séc ‘sieć (np. rybacka), sieć internetowa’, pol. sieć, z ang. web.
— wpisënk ‘wpis, post (wiadomość na forum internetowym lub w grupie dysku-

syjnej)’, prawdopodobnie na wzór pol. wpis ‘wpis, post’ (post ‘wpis na forum 
internetowym’81). 

3.2. Przykłady zapożyczeń – miesięcznik „Pomerania”
W tekstach publikowanych w miesięczniku „Pomerania”, szczególnie tych dotyczą-
cych struktury miejskiej, gospodarki, nowych technologii itd., czytelnicy napotkają 
wiele zapożyczeń, głównie internacjonalizmów, np.

— Jakôs robota bë bëła pewno krodzy, ale òsoblëwi charakter naszi trójgardowi 
aglomeracji sprôwiô, że na niejedne fachë nôwiãkszé zapòtrzebówanié je prawie 
tam. […] Czej zdrzã na parkindżi pòd biórowcama w Òliwie, to widzã, że kòl 10% 
aùtów, jaczé tam stoją, to są aùta na kaszëbsczich numrach82;

78 <http://sjp.pwn.pl/sjp/abrazja;2548620.html>.
79 <http://sjp.pwn.pl/doroszewski/abrazja;5407567.html>.
80 <http://sjp.pwn.pl/sjp/tryton-II;2531000.html>.
81 <http://sjp.pwn.pl/so/post;5586942.html>.
82 Ni ma Kaszëb bez Trójmiasta, a Trójgardu bez Kaszëb, „Pomerania” 2016, nr 7–8, s. 3.
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— Chcemë, żebë Olivia Star stôł sã nowim symbòlã i i bùchą Gduńska, Trzëgardu 
i całégò Pòmòrzô. Olivia Business Centre to to biznesowò-kònferencjowé serce 
całi metropòlie. Bëlnô lokalizacjô w Òlëwie, jakô je geògraficznym centrum naji 
aglomeracji, parłãczi mòżlëwòtë Gduńska i Gdini […]83. 

— Innowacyjnosc to je cos, co ni mô za baro swòjégò placu, tak pó prôwdze nijak 
nie trzeba wiele lëdzy do tegò, żebë rozwinąc baro dobrze dzejający biznes w skalë 
swiatowi, dzejający równo w jaczim placu. I to nie blós w IT84. 

Wyróżnione wyrazy w powyższych przykładach funkcjonują również w polsz-
czyźnie. W tekstach drukowanych w „Pomeranii” można znaleźć wiele innych in-
ternacjonalizmów obecnych w obu językach, zapożyczonych w XXI wieku, a także 
wcześniej, np.

— Jô téż mëszlã, że to je równak symbioza85. 
— A Kaszëbi równak téż na tim zwëskiwają, bò wiele lëdzy z Gduńska na weekend 

jedze na kaszëbsczé jezora, tam òstôwiô pieńdze, dzãka temù wiele firmów môłëch 
sã rozwijô86.

— A jeżlë jidze ò edukacjã, to mómë dzys wiãcy jak 20 tësący, dzecy i młodzëznë, co 
sã ùczi kaszëbsczégò jãzëka87. 

Natomiast wśród najnowszych zapożyczeń odnotować można m.in. słowa wy-
różnione w poniższych przykładach:

— Òne tam mają jesz PILINDŻI…88.
— Terô mieszkô ù nich sztërech przedstôwców zortu siberian husky […]89.
— Co noszą? […] Wszëtkò. […] pendrajwë, ksążeczka zdrowiô kòta, […] platka 

CD, disk mòbilny, notbùk, […]90.
— Zachãcywómë do czëtaniô newsów na stronie kaszubi.pl a téż na najich profilach 

na facebookù […]91.

Należy też tu odnotować żart językowy, jakim jest użycie przez Romana Drzeżdżona 
zamiast litery a tzw. a handlowego, znanego powszechnie jako małpa, czyli @, w felieto-
nie o trzech dzieciach Cywilizowanego Świata – telewizorze, telefonie komórkowym 

83 Nôwëższi bùdink nordowi Pòlsczi, „Pomerania” 2016, nr 9, s. 15.
84 Ni ma Kaszëb bez Trójmiasta…, s. 7.
85 Tamże, s. 4. 
86 Tamże.
87 Wcyg jidzemë do przódkù, „Pomerania” 2016, nr 10, s. 22. 
88 T. Fópka, Nié dlô chłopa, abò czemù chłopi nie są mëmoma, „Pomerania” 2012, nr 1, s. 67.
89 M. Gelniôk, Husky na Pòmòrzim, „Pomerania” 2012, nr 12, s. 44.
90 T. Fópka, Co białczi w taszë noszą, „Pomerania” 2016, nr 6, s. 67.
91 Weńc, pògadac i wząc knëżkã do rãczi, „Pomerania” 2016, nr 5, s. 4.
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i komputerze. Oto fragment tego tekstu, zawierającego także liczne zapożyczenia 
z zakresu nowych technologii: 

— Trzecé dzeckò je nôgòrszé, @ zwie sã Kòmpùtr. Cywilizowóny Swi@t dôł mie 
w darënkù Kòmpùtr r@zã z Jinternetã ë kôzôł serfòw@c pò sécë. Serfujã, @ 
co móm biédny zrobic? J@k jô bë nie surfòwôł, tej bëm nie wiedzôł j@k lëdze 
wëzdrzą, @ z niczim bëm nie pògôdôł92.

4. Słowo końcowe

W tym krótkim artykule przedstawiłam tylko wybrane przykłady różnych rodzajów 
zapożyczeń, zaproponowane w uchwałach podjętych przez Radę Języka Kaszub-
skiego, a także występujące w tekstach opublikowanych w jednym czasopiśmie, 
„Pomeranii”. Temat oczywiście zasługuje na szersze i głębsze potraktowanie przy 
wykorzystaniu większej liczby tekstów pochodzących z różnych źródeł, także z lite-
ratury pięknej (która tutaj nie została uwzględniona). 

Zaprezentowany w artykule materiał językowy wskazuje na to, że z jednej strony 
zapożyczenia, szczególnie te nazywające nowe bądź dotychczas nieznane na Ka-
szubach przedmioty i zjawiska, są nieuniknione w kaszubszczyźnie, podobnie jak 
w polszczyźnie i innych językach. Ich adaptacja – fonologiczna, z którą powiązana 
jest ortograficzna, a także morfologiczna – dokonuje się w sposób systemowy, bez 
większych problemów. Z drugiej strony użytkownicy języka kaszubskiego są również 
w stanie korzystać z rodzimych zasobów leksykalnych i tworzyć, w miarę potrzeby, 
nowe słowa i wyrażenia.

92 R. Drzéżdżónk, Cywilizowóny Swi@t, „Pomerania” 2007, nr 12, s. 68.



Bożena Ugowska

Przekłady na język kaszubski  
i z języka kaszubskiego

Omawiając literaturę kaszubską (rozumianą najczęściej jako twórczość Kaszubów 
dla Kaszubów i pisaną po kaszubsku) nie sposób pominąć coraz obszerniejszego 
działu tłumaczeń. Jak dotąd zaistniało w nim kilka znaczących dzieł tłumaczonych 
bądź „skaszubionych” (tym terminem określam wszelkie przekłady z języków nie 
będących językiem oryginału, a więc najczęściej z j. polskiego). 

O tym, że zarówno od strony twórczej, jak również badań językoznawczych jest 
to ważny obszar piśmiennictwa świadczą dwie1 konferencje zorganizowane z inicja-
tywy prof. Daniela Kalinowskiego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie. Pokłosiem obu sesji są prace monograficzne pod red. 
prof. D. Kalinowskiego, zawierające tematyczne materiały prezentowane podczas 
spotkań w MPiMKP w Wejherowie2. 

Niniejsza praca zawiera syntetyczną informację o przekładach kaszubskoję-
zycznych dzieł literackich, jak też tłumaczeń na j. kaszubski, również tych, które 
zostały wydane w okresie następującym po owych konferencjach, co świadczy 
o ciągłym zainteresowaniu tą dziedziną, jak też o jej żywotności. Nie znajdą się tu 
jednak informacje o tekstach zamieszczanych na portalach internetowych, gdzie 
autorzy są często nieznani, a utwory prezentowane we fragmentach, ponadto nie 
ma informacji, czy przekładu dokonano z tekstu oryginalnego, czy też jest to ada-
ptacja, do której posłużyła wersja polskojęzycznego tłumaczenia. Nie zajmowałam 
się również przekładami kolęd, piosenek, przysłów, jak też pojedynczych utworów 
poetyckich czy prozatorskich zamieszczanych w czasopismach, a nie wydanych 
w antologiach czy zbiorach wydawniczych, gdyż utwory te niekiedy nie mieszczą 
się w formule utworu literackiego, ponadto z uwagi na ich liczbę wymagają od-
dzielnego opracowania. 

1 Pierwsza odbyła się 16 grudnia 2011 r., zaś druga trzy lata później, 17 grudnia 2014 r.
2 Tłumaczenia na język kaszubski. Osiągnięcia, metody, cele, red. D. Kalinowski, Wejherowo 2012 

oraz Tłumaczenia z kaszubskiego. Osoby, techniki, perspektywy, red. D. Kalinowski, Gdańsk-Wejherowo 
2015. 
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Przekłady Biblii i tekstów religijnych

Nobilitacją dla każdego języka i jego usankcjonowaniem (w odniesieniu do języ-
ków mniejszości czy j. regionalnego, jakim jest kaszubski) są przekłady Biblii. 
Samo słowo „przekłady” w tym wypadku oznacza tekst tłumaczony bezpośrednio 
„z biblijnych języków oryginalnych”3. Sobór Watykański II, Konstytucja o Obja-
wieniu Bożym, a następnie Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
w Instrukcji liturgicznej „Liturgiam authenticam” z 2001 roku wyjaśniają, „że 
chodzi o tekst Biblii, który w przypadku Starego Testamentu powstał w języku 
hebrajskim i aramejskim (tzw. księgi protokanoniczne) bądź greckim (tzw. księgi 
deuterokanoniczne), a w przypadku Nowego Testamentu — tylko w języku grec-
kim. Jedynie te teksty uznawane są bowiem za natchnione”4. Z uwagi na wieloletnią 
obecność kaszubskojęzycznych elementów w liturgii, istniało zapotrzebowanie na 
coraz lepsze i współcześnie brzmiące teksty czytań i psalmów. Pierwsze teksty 
liturgiczne Kaszubi zawdzięczają reformacji. Jako prekursora należy wspomnieć 
pastora Szymona Krofeya, który oprócz katechizmu przygotował dla wiernych 
również Duchowne piesnie D. Marcina Luthera y ynßich naboznich męzow (1586). 
Dzieło w dużej mierze spolszczone z licznie wplecionymi kaszubizmami. Podobny 
styl i charakter miał Mały Catechism D. Marcina Luthera NiemieckoWándalski abo 
Słowięski to jestá z Niemieckiego języká w Słowięski wystáwion y na jáwnosc wydan 
(1643) Michaela Brüggemanna, a podpisany przez niego „trójjęzycznie w kolejno-
ści: Mostnik-Pontanus-Brückmann (Ostatnia od niem. die Brücke ‘most’, Mostnik 
zaś to forma zasłowiańszczona, a Pontanus zlatynizowana)”5. Również F. Ceynowa 
uważał, że język kaszubski powinien być obecny nie tylko w sferze publicznej, 
ale również duchowej. Przekonywał, że po kaszubsku mówili apostołowie w dniu 
Pięćdziesiątnicy, gdyż „w ti jedny mòwie zawiérają sã wszëtczé jiné”6, a w innym 
miejscu udowadniał Polakowi: „To wejle Waspón widzysz, jakô to mòwa, jaczé 
to wëbòrné słowa!”7. Ceynowa uważał, że kaszubskie dzieci powinny używać ję-
zyka we wszystkich sferach życia, by „po tysiącach lat nadal pozostawały Sło-
wianami”8, stąd z j. niemieckiego przełożył katechizm Pjnc głovnech wóddzałov 
Evangjelickjeho Katechizmu z Njemjeckjeho na Kaśebsko-Słovjenskj język przełożeł 
Wójkasin ze Sławóśéna, Roku Panskjeho 1861, Svjece (1861), który przypomniano 

3 Stanowisko PAN dot. współczesnych przekładów Biblii, Źródło: http://rjp.pan.pl/index.php?option=-
com_content&view=article&id=154:uwagi-o-wspoczesnych-przekadach-b lii&catid=55&Itemid=61 (do-
stęp: 17.06.2016).

4 Tamże.
5 Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdańsk 2006, s. 32.
6 Cytat zapisano we współczesnej kaszubszczyźnie. Por. Krotochwilnô rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą 

[w:] F. Ceynowa, Teksty więzienne, Wejherowo-Puck 2004, s. 128. 
7 Tamże, s. 129.
8 F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej, Gdańsk 1982, s. 45.
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we fragmencie na okoliczność II Kongresu Kaszubskiego9, wydając bibliofilską 
pozycję: Kaszubskie teksty modlitewne Floriana Ceynowy (1992) w oryginalnej 
pisowni autora. W tym samym roku zostaje wydane pierwsze znaczące dzieło, 
jakim była Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewanjelje (1992), przełożona 
z łaciny przez ks. Franciszka Gruczę. Zaledwie rok później społeczność kaszub-
ska otrzymuje Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu (1993) Eugeniusza Gołąbka, 
skaszubione na podstawie polskojęzycznego tekstu Biblii Tysiąclecia. Dla zaspo-
kojenia potrzeb liturgicznych ten sam autor wydaje Knégã Psalmów (1999). Dzięki 
większej zrozumiałości i współczesnemu brzmieniu tłumaczenia Gołąbka do dziś 
są wykorzystywane podczas kaszubskojęzycznych liturgii. Największym jednak 
uznaniem cieszą się tłumaczenia o. Adama Ryszarda Sikory: Ewanielëjô wedle 
swiãtégò Marka (2001), Ewanielëjô wedle swiãtégò Jana (2007), wreszcie Nowi 
Testameńt. Ewanielie pò kaszëbskù (2014), który obecnie pracuje nad tak potrzeb-
nymi przekładami Starego Testamentu, oddając dotychczas do rąk wiernych Knégã 
Zôczątków (2015) oraz Knéga Wińdzeniô (2016). O pierwszym z przekładów prof. 
J. Treder pisał, że „Język przekładu o. A. Sikory (ur. 1955) z Wejherowa bliższy 
jest kaszubszczyźnie tłumaczenia Gołąbka, a zatem i wersji polskiej, odbiegając 
zarazem bardziej od Gruczy”10.

Omawiając przekłady Biblii nie sposób nie wspomnieć o kaszubskojęzycznej ada-
ptacji tekstów Starego Testamentu Mòja pierszô Bibliô. Stôri Testament w òbrôzkach 
(2014), przygotowanej przez Aleksandrę i Dariusza Majkowskich, będąca pozycją 
pozwalającą trudne teksty religijne przybliżyć dzieciom. 

Jednocześnie należy wspomnieć, że Polska Akademia Nauk zaniepokojona jest 
w sferze teologiczno-religijnej, jak i na płaszczyźnie językoznawczo-filologicznej 
„trawestowaniem” tekstów biblijnych na gwary i slang, np. Biblia Ślązoka, gdyż prze-
noszenie ich na język regionalny nie służy „udostępnianiu Pisma Świętego, ale naraża 
jego treść na językową trywializację, a na płaszczyźnie doświadczenia religijnego na 
bezrefleksyjne mieszanie sacrum z profanum. Nie mają też, niestety, wartości literac-
kiej, która mogłaby być argumentem na ich «obronę»”11.Wynika to z przyjętej błędnej 
strategii tłumaczenia, które razi „gwarowymi i środowiskowymi ekwiwalentami re-
aliów i wyrażeń biblijnych”12. Eksperci PAN podkreślają jednocześnie, że ich stano-
wisko nie odnosi się do kaszubskich przekładów, podkreślając, że religijna tradycja 
literacka tego regionu sięga XVI w. (Duchowne piesnie), zaś „XX-wieczne poczynania 
translatorskie były znacznie dojrzalsze”, m.in. za sprawą profesjonalnych tłumaczeń 
o. Sikory, które zostały wysoko ocenione: „Ostatni przekład [dot. Ewanielëji wedle 

9 Kaszubskie teksty modlitewne Floriana Ceynowy, Wejherowo 1992, s. 5.
10 J. Treder, Biblia Kaszubska. Komentarz językoznawczy, źródło: http://www.verbasacra.pl/archi-

wum/kaszubywej-f_2006.htm (dostęp: 10.06.2016).
11 Stanowisko PAN dot. współczesnych przekładów Biblii, dz. cyt.
12 Tamże.
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swiãtegò Marka] w pełni zasługuję na tę nazwę, dokonany został przez biblistę, z ory-
ginału, opiniowany przez specjalistów, aprobowany przez władze kościelne”13.

Tłumaczenia literatury polskiej i obcej na język kaszubski

Trudno określić początki tłumaczeń z języka kaszubskiego i na kaszubski. Literatu-
roznawcy stoją na stanowisku, że w środowiskach wielojęzycznych i pogranicznych 
dochodziło do nich spontanicznie14. Niewątpliwie pierwszych świadomych działań 
translatorskich podjął się F. Ceynowa, realizując swój program budzenia Kaszubów, 
m.in. z łaciny przełożył swoją rozprawę doktorską pt. Dorade lekarzkje v rożnech 
chorobach (1862), zaś z j. rosyjskiego bajkę A. Puszkina Wò rébôku é ribce, zamiesz-
czoną w „Skôrbie kaszëbskòsłowińsczi mòwë” i hymn panslawistów F. Tutczewa 
Vječnje žéc nąm v rozłąčenju15. 

Literaturę klasyczną i romantyczną potrafili docenić wykształceni Młodokaszubi. 
A. Majkowski oprócz tłumaczeń z łaciny antycznej poezji Horacego i wybranych 
bajek Kryłowa z rosyjskiego, przyswajał również niemieckiego poetę K. B. F. von 
Eichendorffa (tłumaczenia zostały zamieszczone w zbiorze Wiersze i frantówczi16), 
zaś J. Karnowski oprócz wyżej wymienionego Eichendorffa tłumaczył również  
J. W. Goethego, M. Greifa i H. Heinego oraz Horacego – te utwory ukazały się w No-
wòtnëch spiéwach17. Również ks. L. Heyke zachwycał się twórczością niemieckich 
romantyków (utwory Goethego i Eichendorffera zamieścił w tomiku Kaszëbsczé 
spiéwë18), a oprócz tego pochylał się nad twórczością bajkopisarza G. E. Lessinga, 
przekłady drukując w „Gryfie”19.

W okresie powojennym J. Trepczyk zasłynął nie tylko własną poezją, ale i prze-
kładami utworów Goethego (w tomiku Òdecknienié) oraz G. Grassa (w jego Wier-
szach wybranych w opracowaniu B. Faca).

Wartość literatury, tak rodzimej jak i powstającej poza kaszubskim kręgiem kul-
turowym doskonale znał S. Pestka. J. Treder zalicza go dość ścisłego i jednocześnie 
nielicznego grona tłumaczących na j. kaszubski20. Pierwszą odsłoną jego talentu 
translatorskiego były trzy utwory poetyckie autorów z różnych kręgów kulturowych 

13 Tamże.
14 J. Treder, O przekładach nas kaszubski i z kaszubskiego, [w:] Tłumaczenia na język kaszubski, 

dz. cyt., s. 10.
15 Tamże, s. 18.
16 A. Majkowski, Wiersze i frantówczi, Banino-Kartuzy – Kościerzyna 2009.
17 J. Karnowski, Nowòtné spiéwë i wiersze, Banino 2010.
18 L. Heyke, Kaszëbsczé spiéwë, Gdańsk 1999. Por. A. Majkowski, J. Karnowski, L. Heyke, Poezja 

Młodokaszubów, Gdańsk 2012 – na str. 579 i 606 można porównać tłumaczenia tego samego utworu 
Eichendorffa, noszące dwa różne tytuły: w tomiku Niewiérnô, zaś w „Gryfie” z 1911 r. Niewiérnosc.

19 Tłumaczenia na język kaszubski, dz. cyt., s. 13.
20 J. Treder, Kaszubskie piśmiennictwo i literatura piękna, [w:] Historia, geografia, język i piśmien-

nictwo Kaszubów, dz. cyt., s. 170.
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zamieszczone na ostatnich stronach tomiku Wizrë i dëchë21: włoskiego poety, eseisty, 
krytyka literackiego, a jednocześnie wykładowcy Giosue Carducciego La guerra tłuma-
czona jako Wojniszcze; rosyjskiego poety, noblisty Iwana Bunina Nocz, tłumaczona jako 
Nocëszka. Ostatnim i zarazem najdłuższym przekładem jest Uskwier rugijsczi dzéwë 
(Die Jungfrau von Stubbenkammer) niemieckiego poety, przyrodnika i podróżnika, 
Adelberta von Chamisso. Również na ostatnich stronach najobszerniejszego swego 
zbioru poetyckiego Wieczórny widnik Zbrzyca zamieścił ciekawe translacje: J. Przy-
bosia Dopisënk do Himnu, z j. serbskiego Anónima22 Nôpismò na kòsowsczim stôłpie, 
z greki utwór Konstandinosa Kawafisa Pòsydóńczicë oraz Marii Czerkawskiej Kruszka.

W szeregach tłumaczy poezji spotykamy również J. Łyska, który w zbiorku 
Sztëczk sebie zaprezentował przekłady polskich poetów: Przë domôcym stole Anny 
Beaty Chodorowskiej, Żdanié Bogdana Balcerowicza oraz Pòrénk mdze dlô mie, 
A czej bądã wiôldżi… i Jedze Mikòłôj Lecha Miodowicza.

W latach 90-ych ubiegłego wieku po popularne wówczas publikacje hinduskie-
go jezuity Anthony’ego de Mello sięgnął Eugeniusz Pryczkowski wydając wybrane 
medytacje i bajki w zbiorze Casnô aureola (1993). Pozycja ta była debiutem literac-
kim tłumacza23. Później, oprócz autorskich dokonań literackich, sięgał również po 
utwory klasyków, m.in. w tomiku Na jimiã bòsczé prezentuje przekład dwóch wierszy  
A. Mickiewicza: Strzelc i Òda do młodoscë oraz Reno, czej mòrze sã bùdzy – tłuma-
czenie znanej pieśni B. Sychty. 

Współcześnie wielkie uznanie za przybliżanie różnorodnych utworów literac-
kich należy oddać Stanisławowi Jankemu. Jest autorem tłumaczeń: A. Mickiewicza 
Krimsczé sonetë (1998), Òda do młodectwa (1998) oraz monumentalnego dzieła Pón 
Tadeùsz (2010). Janke jest także tłumaczem kilku utworów poezji polskiej, ukraiń-
skiej i japońskiej24 zamieszczonych w tomiku Piesniodzejanié (2003), a także zbioru 
podań i legend Legendy Pomorza i Kaszub (2010). 

Ciekawą pozycją, wydaną zaledwie rok po wydaniu polskojęzycznym jest Tryp-
tyk Rzymski Jana Pawła II w przekładzie Z. Jankowskiego – Triptik rzimsczi (2004). 
Nie jest to jednak debiut, gdyż Jankowski, znany szczególnie z talentu aktorskiego, 
dał się wcześniej poznać jako autor kaszubskiej wersji Òdë do redotë (Himnu Ùnii 
Eùropejsczi), a także Pòwiôstków gduńsczich (2002), będących tłumaczeniem zbioru 
Baśni gdańskich ks. S. Bogdanowicza. W 2006 r. w wydawnictwie Domôcô bina 
został opublikowany jego przekład (wraz z E. Gołąbkiem) dramatu L. Bądkowskiego 
Sąd Nieostateczny (Sąd nieòstateczny25). 

21 J. Zbrzyca, Wizrë i duche, Gdańsk 1986.
22 W pozycji Tłumaczenia na język kaszubski…, dz. cyt., J. Treder jako autora podaje Stefana La-

zarewicza (1377–1427), s. 18.
23 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Pryczkowski (dostęp: 22.08.2016).
24 Utwory japońskie pochodzą z dwujęzycznej polsko-japońskiej publikacji Wiśnie rozkwitłe pośród 

zimy. Antologia współczesnej poezji japońskiej, oprac. A. Kazuko, W. Kotański, T. Śliwak, Tokio 1992. 
25 L. Bądkòwsczi, Sąd nieòstateczny. Moralitet dëcht nowi, skaszëbienié Eugeniusz Gòłąbk ë Zbi-

gniew M. Jankòwsczi [w:] Domôcô bina, Wejrowò-Gduńsk, 2006, s. 25–75.



352   BIU LE TYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO 2016

Z klasyką literatury, przybliżając ją w rodnej mowie, mierzy się również H. 
Makurat. Dotychczas opublikowała Bajkę o żelaznym wilku inaczej o Czeszkowskim 
albo o Czeszku. Bôjka ò żelôznym wilkù, jinaczi Ò Czeszkòwsczim abò Czeszkù F. 
Ceynowy, wersję dwujęzyczną Dramatów L. Bądkowskiego: Zaklęta królewianka. 
Zaklãtô królewiónka. Sobótka. Sobòtka. Złoty sen. Złoti spik (2009), Zdënk (2011), 
czyli Ślub W. Gombrowicza oraz D. M. Konkola Kaszëbsczé słowò z môłégò mòrza 
(2014)26.

W epoce renesansu, u Jana Kochanowskiego, inspiracji szukał J. Mamelski, a plo-
nem jego pióra są Treny. Jiscënczi (2011). 

Do literatury kaszubskiej przenikają również utwory ze świata Orientu, głów-
nie Japonii. Oprócz wspomnianego wcześniej S. Jankego, który do swego dorobku 
dołożył tłumaczenia Yamamura Bochō, Swiãto wszeljaczégò jistnieniô; Hagiwara 
Sakutarō, Smùtnô miesądzowô noc; Moro Saisei, Rodzynnô wies; Ōki Atsuo, Wiater, 
łisk i lëst na drzewie; Aida Tsunao, Dzëwô kaczka; Murano Shirō, Pò drëdżi stronie 
mùru27, szczególną kartę zapisuje tu W. Bobrowski. W 2013 r., wydał zbiór kla-
syki japońskiej opracowany przez arystokratę i znawcę literatury Teika Fudżiwara  
(1162–1241), gdy mieszkał w Ogura, dzielnicy Kioto: Wiérztnica z Ogura abò sto 
piesni òd sta piesniodzejów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tłumaczenia dokona-
no z oryginału. We wstępie do wydania japoński slawista i badacz kaszubszczyzny, 
promujący kaszubszczyznę na Uniersytecie Hokkaido, dr Motoki Nomachi napisał 
m.in.: „Tëli, co jô wiém, no dolmaczenié to je pierszô ksążka pò kaszëbskù na ja-
póńsczi témat…” i „Procëm wszelejaczi trudnoscë Wasta Bòbrowsczi mô baro bëlno 
przedolmaczoné nasze wiérztczi na kaszëbsczi, nawetka z filologicznëma dopowie-
dzeniama”28.

W ostatnim czasie ukazały się przekłady adresowane do młodszego pokolenia 
czytelników. W 2004 r. L. Szulc wydał bajki I. Kryłowa tytułując swój przekład 
Pòwiôstczi. Niemal dekadę później ofertę wzbogaciły Nôsnôżniészé wiérztë dlô dzecy 
(2013) [J. Tuwima – dop. własny] i Brzechwa dzecoma (2014) – oba przygotowa-
ne przez Tomasza Fopke. Jest on też pomysłodawcą popularnego zbioru kawałów 
Szpòrtë swójsczé i kùpczé òd Tómka Fópczi, a jak tytuł wskazuje spora ich część jest 
kaszubską wersją żartów funkcjonujących w sferze publicznej. 

W nurt publikacji dla najmłodszych wpisuje się również tegoroczne wydanie 
dzieła A. A. Milne’a Winnie-The-Pooh, czyli Miedzwiôdk Pùfôtk (2016) i D. Sta-
nulewicz Balbina z IV B (2015) – obie pozycje w tłumaczeniu piszącej tę pracę. 
Do kompletu tłumaczeń wydanych jako pozycje książkowe należy dodać jeszcze 

26 Informacja z bloga autorki; źródło: http://meta-fizyka.blogspot.com/p/leteraccze-publikacje_30.
html (dostęp: 30.08.2016).

27 S. Janke korzystał z przekładu polskiego: Wiśnie rozkwitłe pośród zimy. Antologia współczesnej 
poezji japońskiej, oprac. A. Kazuko, W. Kotański, T. Śliwiak, Tokio 1992.

28 J. Treder, Ogura Hyakunin-Isshu w kaszubskim przekładzie Witolda Bobrowskiego [w:] Gdańskie 
Studia Azji Wschodniej, red. Kamil Zeidler, Zeszyt 9/2016, s. 8.
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Żëcé piesnią pisóné – spiéwôrz biograficzny ks. Antoniégò Peplińsczégò Jaromira 
Szroedera (2010). 

Wiele pojedynczych tekstów poetyckich czy prozatorskich ukazało się w czasopi-
smach: „Pomerania”, „Stegna”, „Òdroda”, „Zwónk kaszëbsczi”, portale internetowe, 
itd., jednakże z uwagi na ich ilość i rozproszenie dla potrzeb niniejszego opracowania 
niemożliwym było dotarcie do wszystkich, wobec czego skupiłam się wyłącznie na 
dostępnych pozycjach wydawanych jako samodzielne publikacje bądź zbiory i anto-
logie. Z pewnością zaprezentowane translacje i ich twórcy również nie wyczerpują 
tematu, tym bardziej, że jest to rozwojowa gałąź literatury. Należy jednak mieć nadzieję, 
że w ofercie księgarskiej oprócz utworów autorskich będą się licznie pojawiać coraz 
atrakcyjniejsze pozycje klasyki światowej w dobrym tłumaczeniu na język Kaszubów.

Literatura kaszubska w przekładach na języki świata

Literatura kaszubska, zarówno poezja, jak i proza29, jest również obiektem zaintere-
sowania tłumaczy30, dzięki czemu zaistniała nie tylko w wersji polskojęzycznej, ale 
ma swoje przekłady na j. niemiecki, francuski, angielski31, ponadto łużycki, litewski, 
łotewski, słoweński, czeski32, a pieśń Kaszëbsczé Nótë33 czy pojedyncze utwory ka-
szubskich poetów nawet na tak egzotyczny język, jak japoński. 

Za najbardziej zasłużonego tłumacza literatury kaszubskiej na j. niemiecki należy 
uznać Ferdinanda Neureitera, który w dwujęzycznej pozycji Kaschubische Antologie 
(wydany w München, 1973) przedstawił przegląd najważniejszych utworów poetyc-
kich i krótkich form prozatorskich z literatury kaszubskiej. Do osiągnięć austriac-
kiego badacza należy również wydana pięć lat później, szczegółowo opracowana, 
historia literatury kaszubskiej Geschichte der Kaschubischen Literatur. Trzeba przy 
tym pamiętać, że jego oswajanie się z kaszubską literaturą przypadało na trudny 
okres panowania w Polsce ideologii socjalistycznej, „a wszelkie odmienności etnicz-
ne w polskich realiach państwowych traktowane były z dużą dezaprobatą”34.

29 Prymat wśród tłumaczy prozy wiedze epopeja A. Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa.
30 Szczegółową analizę literackich przekładów z j. kaszubskiego zawiera praca monograficzna 

Tłumaczenia z kaszubskiego. Osoby, techniki i perspektywy, red. D. Kalinowski, Gdańsk – Wejherowo 
2015. Wobec czego przywołanie wybranych dzieł literackich należy traktować jedynie jako przykłady 
omawianego tematu, a nie szczegółowe opracowanie.

31 Anna Łajming – jak dotychczas ukazały się dwa tomy trylogii biograficznej Anny Łajming: 
Childhood / Dzieciństwo. Memoirs / Wspomnienia, Gdańsk 2014, Youth / Młodość. Memoirs / Wspomnie-
nia, Gdańsk 2015; The four leafed clover. Czterolistna koniczyna, Gdańsk 2011; Red Roses. Czerwone 
róże, Gdańsk 2013.

32 Na te języki przekładano głównie poezję, m.in. A. Nagla, por. Mòje wérztë, dz. cyt.
33  Również: Ayaka Sasai śpiewa „Kaszubskie Nuty” po japońsku, źródło: http://expresskaszubski.

pl/kultura/2011/06/ayaka-sasai-zaspiewa-kaszubskie-nuty-po-japonsku (dostęp: 45.02.2016).
34 A. Kuik-Kalinowska, Ferdinand Neureiter jako tłumacz literatury kaszubskiej [w:] Tłumaczenia 

z kaszubskiego…, dz. cyt., s. 86.
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J. Treder analizując temat przekładów utworów kaszubskojęzycznych stwierdza, 
że najwcześniejszych tłumaczeń doczekały się „teksty folklorystyczne F. Ceynowy: 
Wiléjá Noweho Roku i Szczōdráki, mianowicie na polski i rosyjski, co odświeżył, wraz 
z nowym tłumaczeniem kaszubskim R. Drzeżdżona i dodatkowym własnym przekła-
dem na serbski, Dušan Paždjerski”35. Słowa te odnoszą się do książki Канунъ новаго 
года. Wilia Nowego Roku. Wiléjá Noweho Roku. Щедровки. Szczdrówki. Szczōdráki36 
(2006). Pozostając w kręgu zainteresowań lingwistycznych D.-V. Paždjerskiego, człon-
ka Rady Języka Kaszubskiego, należy podkreślić, że nie tylko ww. tłumaczeniem 
zasłużył się literaturze kaszubskiej, promując ją w rodzimej Serbii. Kolejnym utwo-
rem był wydany w Belgradzie zbiór Кашупске народне приповетке [антологија] 
(Kaszubskie opowiadania ludowe [antologia]) (2010). Ponadto sięgnął do opowiadań  
A. Budzisza publikując po serbsku Żelezôcë a sól (2010)37. Natomiast w ubiegłorocznej 
„Pomeranii” z wywiadu przeprowadzonego przez redaktora naczelnego miesięcznika 
Dariusza Majkowskiego można się dowiedzieć, że kolejnym dziełem tego językoznaw-
cy jest Кашупске теме (Kaszëbsczé témë) (2014), czyli „zbiér artiklów napisónëch 
przez aùtora w slédnëch latach. Wiele z nich nie bëło donëchczôs nigdze drëkòwóné. 
Ksążkã wëda Alma, jaczi miéwcą je prof. Dżordże Òtaszewicz, chtëren na codzéń robi 
w Instituce Serbsczégò Jãzëka kòl Serbsczi Akademie Nôùk. Ta serbskô wëdôwizna nié 
pierszi rôz zainteresowa sã najim jãzëka. Кашупске теме to drëdżi tom z serie Kaszëb-
skô Biblioteka. Pierszim ji dzélã bëła Антологија кашyпске народне приповетке, 
to je Antologiô kaszëbsczi lëdowi pòwiôstczi, a trzecą bãdze tłómaczenié na serbsczi 
nônowszi pùblikacje prof. Jerzégò Trédra Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiznie”38.Ostatnie 
zdanie wskazuje na dalekosiężne plany propagowania kaszubszczyzny, zarówno od 
strony literackiej, jak i naukowej w ojczyźnie profesora. Pociągają go również lżejsze 
formy. Serbski naukowiec Uniwersytetu Gdańskiego jest także pomysłodawcą i auto-
rem wyboru, zapoczątkowującego późniejszy cykl wydawnictw i nagrań poświęconych 
najmłodszym, Òpòwiédz mie bôjkã. Opowiedz mi bajkę (2010)39 – dwujęzyczny wybór 
bajek kaszubskich, tłumaczonych na j. kaszubski przez D. Pioch.

Szczególnym zainteresowaniem tłumaczy cieszy się epopeja A. Majkowskiego 
Żëcé i przigòdë Remùsa. Pierwszego monumentalnego przekładu w 1964 dokonał 
Lech Bądkowski polskojęzyczną wersją Życia i przygód Remusa, opublikowanego 
w trzytomowej wersji symultanicznej. Autorką przekładu dzieła A. Majkowskiego 
na j. niemiecki pt. Das abenteuerliche Leben des Remus. Ein kaschubischer Spiegel 
jest Ewa Brenner (1988). Z kolei przekładu pierwszej części Żëcégò i przigód 

35 J. Treder, O przekładach na kaszubski…, dz. cyt. s. 19.
36 F. Ceynowa, Канунъ новаго года. Wilia Nowego Roku. Wiléjá Noweho Roku. Щедровки. 

Szczdrówki. Szczōdráki, red. D.-V. Paždjerski, J. Ellwart, Gdynia 2006.
37 Opowiadanie ukazało się w czasopiśmie „KЊижеви Преглед” nr 2/2010 jako: Алози Будзиш, 

Жeлезaки и со (Превео са кашупског Душан Владислав Пажђерск), s. 322-324.
38 D. Majkòwsczi, Pò serbskù ò rodny mòwie Kaszëbów, „Pomerania” nr 3/2015, s 52.
39 D. V. Paždjerski, Òpòwiédz mie bôjkã. Opowiedz mi bajkę [wybór bajek kaszubskich dla dzieci], 

Gdańsk 2010.
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Remùsa A. Majkowskiego na francuski dokonała Jacqueline Dera-Gilmeister 
pod tytułem Le Colporteur aux étoiles. La vie et aventures de Remus. (1992), zaś  
S. Frymark, B. Krbechek i K. Gawlik-Luiken ofiarowali Life and Adventures of 
Remus czytelnikowi anglojęzycznemu. 

Również twórczość H. Derdowskiego cieszy się uznaniem tłumaczy, szczegól-
nie anglojęzycznych. B. Socha-Borzestowski przełożył Kaszubë pod Widnem / The 
Kassubians at Vienna, zaś wspomniani B. Krbechek wraz z S. Frymarkiem są autora-
mi przekładów m.in.: Jasiek from Knieja, a Collection of Kaszubian Tall Tales. Jasiek 
z Knieji, spòrô kùpa łgarstw kaszëbsczëch (2010). Zbiór zawiera również utwory: 
Walek at the Market / Walek na Jarmarku i Jasiek from Knieja and Szemek from 
Wiele Travelling to America / Jasiek z Knieji i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki. 
Przekładu najsłynniejszego dzieła Derdowskiego – poematu Ò panu Czôrlińsczim, 
co do Pùcka pò séce jachôł dokonał ks. Alojzy Rekowski40.

Bodaj największej ilości przekładów doczekała się poezja A. Nagla. Autorzy noty 
biograficznej O autorze zamieszczonej w tomie poezji zebranych, M. M. Urbaniak  
i J. Ellwart stwierdzają: „O sile liryki Nagla najlepiej świadczy odbiór jego twórczości 
poza Kaszubami. Lesockimi wierszami zachwycano się w Polsce i zagranicą. (…) 
Wielu wybitnych kompozytorów, np. Aleksander Szurbin z Petersburga tworzyło 
do liryków Nagla muzykę, a śpiewacy wykorzystywali jego wiersze w repertuarze 
scenicznym”41. 

J. Borzyszkowski w słowie od Instytutu Kaszubskiego do tomiku Nie spiéwôj 
pùsti nocë zaznacza, że wiersze Nagla żyją w innych językach: serbołużyckim, 
niemieckim, białoruskim, rosyjskim, a nawet japońskim i jeszcze innych42. Do 
tego katalogu należy dodać jeszcze j. polski. I. Trojanowska przygotowała pol-
skojęzyczne wydania Matki przyrody i jej dzieci (1981 i 1988) oraz Dziewczynki 
i krasnoludków (1989)

Wśród licznych tłumaczy przybliżających literaturę kaszubskojęzyczną czytelni-
kowi polskiemu należy wspomnieć również J. Drzeżdżona, publikującego w tomie 
Modra kraina opowiadania A. Budzisza w swoim przekładzie oraz St. Jankego, który 
opublikował m.in.: Straszydło w Czarnowskim Młynie Jana Patocka (1984), Ptak za 
uszami. Humor i satyra Kaszubów (1992 – zbiór zawiera humoreski F. Ceynowy,  
J. Patocka, J. Karnowskiego, A. Budzisza, A. Labudy, A. Dominika, J. Walkusza  
i S. Okonia, Klechdy kaszubskie (1994). G. Schramke dokonał natomiast opracowania 
kaszubskiego i adaptacji w j. polskim opowieści, podań, bajek i anegdot zaczerpnię-
tych ze Słownika gwar kaszubskich ks. B. Sychty43. Ciekawą ofertą dla najmłodszych 

40 J. Treder, O przekładach na kaszubski…, dz. cyt. s. 20.
41 A. Nagel Mòje wiérztë, Gdynia 2010, s. 9.
42 A. Nagel, Nie spiéwôj pùsti nocë, Gdańsk 1997, s. 41.
43 G. J. Schramke, W wieczornej mgle. Niesamowite opowieści z Kaszub ze Słownika Sychty /  

/ W wieczórny dôce. Niestwòrzoné pòwiôstczi z Kaszëbsczi ze Słowôrza Zëchtë, Gdynia – Pelplin 2004;  
G. J. Schramke, W świetle dnia. Anegdoty i bajki z Kaszub ze Słownika Sychty / W widze dnia. Gôdczi  
i bôjczi z Kaszëbsczi ze Słowôrza Zëchtë, Gdynia – Pelplin 2006.
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czytelników jest antologia bajek kaszubskich Bajki i bajeczki. Bôjczi i bôjeczczi  
A. Nagla w tłumaczeniu Sz. Radzimińskiego44.

Autoprzekłady

Interesującym aspektem analizy tłumaczeń są autoprzekłady, często ukazujące się 
drukiem jako publikacje dwujęzyczne. Ten rodzaj twórczości ujmuję oddzielnie 
z uwagi na trudność w określeniu języka dzieła pierwotnego, a tłumaczem jest autor 
danego utworu. 

Autotłumaczeń na j. niemiecki i francuski dokonywał np. F. Sędzicki, o czym 
wspomina F. Neureiter, w artykule Franciszek Sędzicki als Dichter in deutsche und 
französisier Sprache, zamieszczonym „Mickiewicz-Blätter”, nr 43/1970. 

Taka sytuacja występuje również m.in. u S. Bieszka, który opublikował po polsku 
Sonety kaszubskie (1986), ks. J. Walkusza w wydaniu Jantarowy pacierz (1991),  
H. Musy Kota w zbiorach: Mój kaszubski świat / Mój kaszëbsczi swiat oraz Co wy-
śpiewały fale zatoki / Co wëspiéwałë dënëdżi wikù. 

Z wydawnictw współczesnych całkowicie symultanicznymi polsko-kaszubskimi 
pozycjami są: tomik poezji E. Pryczkowskiego Dzecynny czas, dedykowany dzie-
ciom, Zwadë dëszë mòji Jaromiry Labuddy czy Pielgrzymki morskie Jerzego Bar-
thelke. Czasem poeci w wydanych tomikach zamieszczają tłumaczenia niektórych, 
wybranych przez siebie utworów. Zbiorkami o takiej strukturze są m.in. Sztëczk sebie 
Jerzego Łyska i Lustro rzeki Jerzego Stachurskiego.

Jedynym dotychczas autotłumaczeniem prozy jest Żôłti kam (2014) S. Jankego, 
wydany 16 lat po wersji polskojęzycznej (Żółty kamień, 1998). Zaś w odwrotną stronę 
dokonał przekładu tomiku Żużónka jak mrzónka. Kołysanka z marzeń (1984).

Kreatywny wpływ tłumaczeń

Przekłady mogą mieć też pobudzający twórczo wpływ na literaturę rodzimą. Jāzaps 
Osmanis, łotewski tłumacz literatury polskiej w rozważaniach o znamiennym tytule 
Tłumaczyć czy nie tłumaczyć? Przegląd tłumaczeń literatury polskiej na Łotwie pisze, 
że Sudrabu Edźus, który niemal sto lat wcześniej tłumaczył klasyków polskich, pod 
wpływem Antka B. Prusa napisał swój „najpiękniejszy utwór prozaiczny – pełne gorz-
kiej prawdy i jątrzące opowiadanie Głupi Dauka45. Potem na przełomie XIX i XX w.  
przełożył „kilka wierszy Mickiewicza, fragment Pana Tadeusza z opisem puszcz 
litewskich, III część Dziadów, ustęp Konrada Wallenroda i Krzyżaków Sienkiewicza 

44 A. Nagel, Bajki i bajeczki. Bôjczi i bôjeczczi, Gdynia 2011.
45 J. Osmanis, Tłumaczyć czy nie tłumaczyć? Przegląd tłumaczeń literatury polskiej na Łotwie,  

[w:] „Tytuł. Pismo literacko-artystyczne” 1/1995, s. 22.
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oraz napisał własnego Konrada Wallenroda i własnego Pana Tadeusza (Wspomnienia 
o dwóch rodach, starym Dudakasie, krawcu Dzelme i o mnie samym)”46. 

Leszek Szulc, tłumacz wierszowanych bajek Iwana Kryłowa, wydanych w wersji 
kaszubskiej pod tytułem Pòwiôstczi, tak pisze o swej pracy, jako tłumacza: „Tłu-
macząc bajki na kaszubski czułem radość dziecka, które może wielkiej literaturze 
użyczyć tej dykcji, którą lata temu tak pokochałem jako pomlek i bówka, a której 
z przyczyn społeczno-ideologicznych nie dane mi było przyswoić jako primum mo-
bile, dzięki której podejmuje się słowną mediację ze światem. Pisanie po kaszubsku 
jest więc dla mnie powrotem do domu, czyli na Miejsce. (…) Zdaję sobie sprawę, że 
moje przekłady będą skłaniały się bardziej ku parafrazie, niż rosyjskiemu orygina-
łowi. Nie przypuszczam jednak, żeby klarowna idea bajek Kryłowa została przeze 
mnie źle odczytana i zrozumiana”47.

46 Tamże.
47 I. Kryłow, Pòwiôstczi, tłomaczënk Leszek Szulc, Wejherowo 2004, s. 90.



Alicja Pioch

Humor – jego odbicie  
w leksyce kaszubskiej

Humor, objawiający się na płaszczyźnie literackiej pod postacią komizmu, jest 
jedną z tych kategorii, które są nieodłącznym elementem egzystencji człowieka. 
Bogdan Dziemidok, autor rozpraw i publikacji poświęconych komizmowi pisał  
o nim tak: „Zjawisko komizmu jest jednym z najbardziej złożonych i różnopłasz-
czyznowych zjawisk estetycznych. Może ono dotyczyć zarówno pewnych obiek-
tywnych zdarzeń, przedmiotów i zachodzących między nimi stosunków, jak też 
pewnego typu przeżyć psychicznych i wreszcie pewnego typu twórczości, polega-
jącej na świadomym wywoływaniu okre ślonego układu zjawisk i konstruowaniu 
określonego systemu pojęć i słów. Najczęstszym sygnałem i widocznym rezultatem 
komizmu jest śmiech”1. Humor, komizm i śmiech są tak ważnymi kategoriami, że 
ich naukowym opracowaniem zajmowało się wielu teoretyków literatury, filozofów 
i psychologów2.

1 B. Dziemidok, O niektórych koncepcjach komizmu, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodows-
ka, Lublin 1958, s. 80.

2 Zestawienie nazwisk za B. Dziemidok: G. Hegel, Wykłady z estetyki, cz. III, Moskwa 1958, t. X IV, 
s. 367; W. Bieliński, Połnoje sobranije soczinienij, Moskwa 1954, t. V, s. 70; W. Boriew: Tragiczeskoje i ko 
miczeskoje w żyzni i iskustwie, Moskwa 1955; B. Zawadzki, Przegląd krytyczny ważniejszych teorii 
komunizmu, [w:] „Przegląd Filozoficzny”, r. 1929; J. Trzynadlowski, Komizm, „Prace Polonistyczne”, 
Łódź 1952; T. Peiper, Komizm ekranowy, „Tędy”, Warszawa 1930; J. Kleiner, Z zagadnień komizmu. 
Studia z zakresu teorii literatury, Lublin 1956; J. Krzyżanowski, Komizm w literaturze. Studia z dziejów 
kultury polskiej, Warszawa 1949; W. Witwicki, Psychologia, Lwów 1925, t. II. Sam Dziemidok zresztą też 
jest twórcą publikacji O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, Warszawa 1967, i w niej wymienia dalej 
nazwiska, tym razem już polskich historyków, teoretyków literatury, badaczy zajmujących się sprawami 
komizmu: Monografie na ten temat napisali Jan Bystroń i Kazimierz Zygulski. Specjalne rozprawy lub 
specjalne rozdziały większych prac komizmowi poświęcili: Juliusz Kleiner, Julian Krzyżanowski, Zofia 
Lissa, Stefan Szuman, Jan Trzynadlowski, Mieczysław Wallis, Władysław Witwicki, Bohdan Zawadzki, 
Jerzy Ziomek i Tadeusz Boy-Żeleński. Interesujące uwagi dotyczące niektórych kwestii teorii komizmu 
można znaleźć w pracach Bronisławy Bałutowej, Danuty Buttler, Władysława Chłopickiego, Ignacego 
Chrzanowskiego, Aleksandra Główczewskiego, Macieja Gutowskiego, Karola Irzykowskiego, Jana Kotta, 
Jerzego Kwiatkowskiego, Eugeniusza Kucharskiego, Adama Kucharskiego, Piotra Łaguny, Czesława 
Matusewicza, Stefana Morawskiego, Artura Sandauera, Ireny Sławińskiej, Lecha Sokoła, Jerzego Stem-
plewskiego, Jolanty Tomczuk-Wasilewskiej, Andrzeja Wirtha, Kazimierza Wyki i innych.  
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Humor w rozumieniu słownikowym to:

–  zdolność dostrzegania zabawnych stron życia,
–  chwilowy stan usposobienia, zwłaszcza: pogodny nastrój,
–  przedstawienie czegoś w zabawny sposób; też: zabawne, komiczne sceny, 

sytuacje, dialogi itp.3

Do tego słowa w internetowym słowniku synonimów języka polskiego zapisano 
aż 154 synonimy, które zostały podzielone na 10 grup znaczeniowych: 

humor: np. w odniesieniu do humoru: beztroska, błogość, dowcip, esprit, figlar-
ność, filuterność, humorystyczność, komiczność, komizm, poczucie humoru, 
pogoda, pogodność, promienność, radość, rozanielenie, rozpromienienie, roz-
radowanie, rozweselenie, szczęście, szczęśliwość, śmieszność, ucieszenie, ura-
dowanie, uszczęśliwienie, wesołkowatość, wesołość, wniebowzięcie, zachwyt, 
żartobliwość;

humor: np. jako pogodne usposobienie:  charakter, mentalność, nastrój, natura, 
osobowość, samopoczucie, stan ducha, temperament, umysłowość, usposobienie;

humor: np. jako stan psychiczny: dobry nastrój, duch, fason, kondycja psychiczna, 
morale, nastroik, nastrój, płyn ustrojowy, samopoczucie, stan, stan ducha, stan 
duchowy, stan psychiczny, stan wewnętrzny, usposobienie;

humor: np. w odniesieniu do kapryszenia: anse, chęć, chętka, chimera, chimery, 
chrapka, dąs, dąsy, dziwactwo, eksces, ekstrawagancja, fanaberia, fanaberie, 
fantazja, fochy, fumy, grymas, grymasy, grymaszenie, kaprys, kaprysik, kaprysy, 
ochota, pożądanie, pragnienie, widzimisię, wola, wybryk, wymysł, wyskok, za-
chcianka, żądza, życzenie;

humor: np. w odniesieniu do nastroju wydarzenia lub miejsca: atmosfera, aura, 
charakter, duch, fluid, klimat, koloryt, nastrojowość, nastrój, nuta, treść;

humor: np. jako optymistyczne usposobienie: beztroska, humorek, luz, nastawie-
nie, nastrój, optymizm, pogoda, radość, samopoczucie, spokojne życie, spokój, 
ufność, usposobienie, wesołość, wiara;

humor: np. w odniesieniu do radości: beztroska, ekstaza, entuzjazm, euforia, 
eutymia, ferwor, frajda, frenezja, luz, niefrasobliwość, ogień, pasja, podniecenie, 
pogoda ducha, poryw, promienność, przyjemność, radocha, radosny nastrój, ra-
dość, rozkosz, rozradowanie, satysfakcja, spełnienie, stan zachwytu, szczęście, 
szczęśliwość, śmiech, trans, trzpiotowatość, uciecha, ukontentowanie, uniesienie, 
upojenie, uszczęśliwienie, wesele, weselenie się w dniu wspaniałym, wesołość, 

3 http://sjp.pwn.pl/sjp/humor;2465214.html
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wesoły nastrój, wielka przyjemność, wielka radość, wzlot, wzniosłość, zachwyt, 
zadowolenie, zapał, żar, żarliwość, żartobliwość;

humor: np. jako humor sytuacji: dowcip, frywolność, komizm, żart, żartobliwość;

humor: np. w odniesieniu do samopoczucia: duch, morale, nastrój, samopoczucie, 
stan, usposobienie;

humor: np. w odniesieniu do dowcipkowania: breweria, dowcip, esprit, fantazja, 
figiel, greps, heca, humoreska, kawał, numer, psikus, psota, psoty, skecz, werwa, 
wic, wybryk, żarcik, żart4.

Szczególnie ostatnia z przytoczonych kategorii, dotycząca dowcipkowania, jest 
silnie osadzona i bogato reprezentowana w obyczajowości, społecznych normach 
zachowań, w kulturze i literaturze kaszubskiej. Próbując zaliczyć Kaszubów do grup 
umiejących się śmiać z samych siebie, należy kategorycznie stwierdzić, iż nie jest to 
wcale takie oczywiste i pewne. Kaszubi chętnie śmieją się z innych, rzadziej nato-
miast poddają się autoironii. Nie brakuje jednak w języku słownictwa obrazującego 
zdolności dostrzegania zabawnych stron życia. Czy zatem Kaszubów, a tym samym 
ich pisarzy i poetów stać na tworzenie humorystycznych utworów? Nie ulega wątpli-
wości, że tak. Ferdinand Neureiter w swoim opracowaniu poświęconym literaturze 
kaszubskiej pisał m.in. tak o felietonach Aleksandra Labudy: „Odznaczają się one 
jedyną w swoim rodzaju świeżością i naturalnością, jędrnym językiem ludowym, 
pełnym niewymuszonego, chytrego, prawdziwie kaszubskiego humoru”5. Na szcze-
gólną uwagę w tym stwierdzeniu zasługują cztery ostatnie słowa: chytry, prawdziwie 
kaszubski humor. Jaki on zatem jest, poza tym, że chytry? Jaki powinien być, by 
zasłużyć na miano „prawdziwie kaszubskiego”? 

Humorystyczne treści pojawiają się w literaturze kaszubskiej od zarania jej dzie-
jów, czyli już w utworach Floriana Ceynowy. W obszernym wstępie Jerzego Trede-
ra do utworu Rozmowa Polaka z Kaszubą czytamy: „Mimo, iż autor zrezygnował 
ostatecznie w tytule ze słowa krotochwilnô, to w zamyśle i w niektórych ujęciach 
słownych i sytuacyjnych rozmowa jest co najmniej anegdotyczna, może nawet hu-
morystyczna, nieco też ironiczna”6. Żeby takową mogła być, musiała posłużyć się 
bogactwem środków językowych i zasobów leksykalnych, o których nieco więcej 
za chwilę.

Nie zrezygnował z zabarwiania humorem treści przelewanych na karty utworów 
także Hieronim Derdowski. Tworzył utwory ideowe, patriotyczne, wzruszające, ale 
jednocześnie dbał też o rozweselenie odbiorcy, gdyż „z jednej strony uważał, że Ka-
szubi mają prawo do własnej literatury wyłącznie w postaci utworów sowizdrzalskich, 

4 http://synonim.net/synonim/humor
5 F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej, Gdańsk 1982, s. 175.
6 J. Treder, Wstęp do: Florian Stanisław Ceynowa, Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą, Gdańsk 2007, s. 50.
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o silnym zabarwieniu humorystycznym, z drugiej zaś sam pisał tak, by nie tylko 
prowokować czytelników do śmiechu, lecz wyciskać im z oczu łzy wzruszenia”7. 
Uciekanie się do wątków humorystycznych brało się w niemałym stopniu z fascynacji 
Tillem Eulenspieglem (ludowym dowcipnisiem i jednocześnie niezwykle mądrym 
człowiekiem), do dziś zresztą używane jest na Kaszubach słowo ùleszpédżel (zdr. 
ùlk; też julëszpédżel, sowizdrzôł) – figlarz, żartowniś, błazen. W dość podobnych 
znaczeniach używane są też słowa: ùlãbarch (trzpiot, figlarz, pędziwiatr) oraz ùlëpòp 
(figlarz, trzpiot)8. Główny bohater utworu Ò panu Czôrlinsczim co do Pùcka pò sécë 
jachôł jest wyrazicielem wszystkich idei twórcy dzieła, który „ z właściwą sobie 
werwą i humorem zapoznaje czytelnika z tajnikami tzw. katechizmu ludowego9” 
(motywem znanym już z wcześniejszych dzieł Ceynowy), zresztą nie tylko w tym 
fragmencie widoczne są humorystyczne nacechowania, całość utworu utrzymana jest 
w krotochwilno-sowizdrzalskiej konwencji – choć jednocześnie spełnia on też szereg 
innych zadań ważnych dla tożsamości mieszkańców i promocji regionu.

Po prekursorach literatury kaszubskiej pałeczkę przejęli kolejni twórcy. Nigdy nie 
brakowało, i do dziś nie brakuje, w ich utworach elementów humorystycznych. Nie 
brakuje też humoru okraszonego soczystym śmiechem w życiu codziennym. Żeby 
je wyrazić potrzebne jest nie tylko swoiste poczucie humoru, ale też odpowiednie 
zasoby leksykalne i temu właśnie zostanie poświęcony dalszy ciąg tekstu.

Rzeczowniki humor, wesołość, żarty mają w języku kaszubskim sporo odpo-
wiedników: 

*żartë – zwroty: sedzec na żartach – nieustannie żartować; nie znac żartów  
– o człowieku łatwo się obrażającym; gadac…, robic pò żartach – mówić do 
śmiechu, nie na serio; Òbrócëc cos w żart. Z tim ni ma żartów. Jegò sã trzimają 
żartë (Sy VI 27810);

*szpôsë – zwroty i przysłowia: gadac pò szpôsach – żartować; pòwiedzec cos 
na szpôs – zażartować; Znac sã na szpôsach. Zrobic kòmùs szpôs – spłatać 
komuś figla. Humor: Taczégo szpôsu mòja białka jesz mie nie zrobiła, żebë 
òna zabôczëła òddëchac (Sy V 283);  

*szpòrt – zabawa, żart, figiel, psota; Zrobic… rzec cos do szpòrtu. Ale to je szpòrt; 
Przysł.: To je szpòrt na akòrt! – okrzyk, gdy się coś udało (Sy V 286);

*wëpczi/wipczi – żarty, figle, zbytki, psikusy; Ten leno mô wëpczi w głowie. Odm. 
wipczi, fëpczi (Sy VI 76);

7 Ze wstępu Jerzego Sampa do: Hieronim Jarosz Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò 
sécë jachôł, Gdańsk 2007, s. 12.

8 Zob. te hasła w: Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 
1973, t. VI. S.18-19.

9 J. Samp, wstęp do: Hieronim Jarosz Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł, 
Gdańsk 2007, s. 24.

10 Skrót Sy oznacza Słownik gwar kaszubskich B. Sychty.
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*wërgle – przecywianié sã, błazeństwò. Jegò le sã sa wërgle trzimają, czegò 
jinszégò òn nie wié (Goł 59311);

*kùczczi – zbytki, swawola; Mô kùczczi jak kòza. Òna mô kùczczi w głowie. Òna 
nëch swòjich kùczków tak zarô nie pòniechô (Sy II 28);

 *nëczi – zbytki, kaprys, narowy; Miec nëczi w głowie. Ta mô nëczi. Dostac nëków. 
Nasz kóń mô taczé nëczi, że całą drogã slôdkòwôł (Sy III 205);

 *figle – Jemù są le te figle w głowie (Goł 106);
 *faksë – nëczi, chimerné knale, fochë, zagrania; przër. wipczi (Goł 105);
 *przecywianié sã – pol. droczyć się, przekomarzać się (Goł 400);
* błazeństwò – wëgłupianié sã, wipczi, faksë, wërgle (Goł 31);
* wërąpinë – kpiny; 
* pòdgôdka – złośliwe, ośmieszające naśladowanie czyjejś mowy;
*wëwtórë – żarty, dowcipy, figle; Z tim lepi nie gadac, bò sã nie znaje na wë-

wtórach. To nie są wëwtórë. Òn bãdze ùmiérôł, a wëwtórë gò sã eszcze bãdą 
trzimałë. Wëwtórë na bòk! (Sy VI 87). 

Również kategoria czasowników obsługujących rzeczowniki: humor, wesołość, 
żart jest dość imponująca: 

*pòsmiewac sã – kpić, drwić;
*pòwëszczerzac – naśmiewać się, natrząsać;
*wëpkòwac – dokazywać, zbytkować, nabierać kogo, żartować z kogo; Nie wierzã 

tobie, të le mie tak wëpkùjesz. Òn le pò tim swiece lôtô i lëdzy wëpkùje. (Sy 
VI 76);

*żartowac – szpòrtowac, szpôsowac, wëpòwac, wëpkòwac, przecëwiac sã; Na 
pògrzebie sã nie żartëje. Nie żartuj terô. Gôdôsz të prôwdã, czë të le żartëjesz? 
(Goł 677);

*przecëwiac sã – certolić się, droczyć się; Nie jé, le sã przecywiô jak môłé dzeckò. 
(Sy IV 178);

*wëgłupiac sã – żartowac, wëpkòwac, robic cos do ùlkù, robic cos niemądrégò, 
ni miec rozsądkù; Co òn sã wëgłupiô? Terô òb zëmã bùdowac?. Le sã nie 
wëgłupiôj, dôj pòkù. (Goł 582);

*robic co na psotã – psikus, figiel, psota; Do psotë lub na psotã kòmù cos zrobic. 
Të wiedno jakąs psotã mùszisz zrobic. Zwroty: ten je na psotach ùrosłi albo 
te psotë gò tak wëcygają – o młodym mężczyźnie wysokiego wzrostu; strata, 
szkoda. Ten deszcz narobił wiele psotë. Cota-psota – czarownica: Bądzeta 
òstróżny przed tą cotą-psotą. Cota-psota ùkriwô sã colemało w lese pòd wil-
czima grzëbama. (Sy IV 210);

11 Skrót Goł oznacza Kaszëbsczi słowôrz normatiwny E. Gòłąbka.
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*wëstwarzac cos – wëprawiac, wërabiac, np. Co ten człowiek wëstwôrzô, czej 
przińdze dodóm napiti. Co wa tam wëstwôrzôta? (Goł 596);

*głëpic kògò – zwodzić, okłamywać; Nie głëp gò. Nic nie robi, le chòdzy pò wsë 
i lëdzy głëpi. Mòżesz głëpic taczich jak të sóm jes, ale nié nas! Òna le nas tak 
głëpi (Sy I 325);

*pòcëgac kògò – pòcëgac kògo, brac/wząc kògò pòd włos, głëpic kògò, manic 
kògò, brac/wząc kògò „na szôl”. Òni gò tak le pòcygelë (wëszczérzelë sã 
z niegò), a òn sã dôwôł i mëslôł, że to je pò prôwdze (Goł 356);

*pòdkôrbiac – pòdkrëkòwac kòmù, pòwtarzac czëjãs mòwã, pòl. przedrzeźniać; 
Nie pòdkarbiôj mù! Nie pòdkarbiôjta jima! To je brzëdkò tak pòdkarbiac 
starszémù człowiekòwi (Goł 359);

*pòdgadëwac – przedrzeźniać;

Do analizowanych rzeczowników – humor, wesołość, żarty – odnoszą się także 
ich przymiotnikowe bądź imiesłowowe określenia: 

*żartoblëwi – żartobliwy; Prowadzëc żartoblëwé gôdczi (Sy VI 279); szpòrtowny, 
szpôsowati, wëpkòwati, smiészny, wëkrëczny (Goł 677);

* szpôsowati / szpôsowiti – dowcipny, nacechowany dowcipem; To je szpôsowiti 
chłop, czej tam sã przińdze, tej je smiéchù skòpicą jizba. Swoją szpôsowitą 
gôdką rozwieselił cawné wieselé (Sy V 284);

* szpòrtowny – dowcipny, umiejący mówić i przedstawiać coś w sposób zabaw-
ny;  Nigdë jem nie mëslôł, że to taczi je szpòrtowny człowiek. Òna je takô 
szpòrtownô; pełen dowcipu. To dzys béł szpòrtowny dzéń, më sã ùsmielë jak 
nigdë (Sy V 286);

* smiészny – śmieszny, dziwaczny; Co za smiészny człowiek z cebie (Sy V 106);
* ùceszny – dowcipny; Józef jidze, bãdze wiesoło, bò òn je wiedno ùceszny (Sy 

VI 7);
*wëkrëkny – kpiarski, skłonny do kpin; Wëkrëknym òkã długò na mie zdrzała (Sy 

VI 71); szpòrtowny, żartoblëwi, skłonny do wëpkòwaniô (Goł 584);
*wëkrëczny – kpiarski, szyderczy; Jô le pò jegò wëkrëczny gãbie widzã, że to nie 

je dobri człowiek (Sy VI 71);
* wëkrëkùsowati – kpiarski;
* hùmòrisyticzny – pełen humoru;
* wëpkòwati – żartobliwy;
* wëkrëczny – ùrążny, przesmiéwny, wëszczérzający sã, sowizdrzalsczi (Goł  

584).

W kulturze ludowej funkcjonują różnego rodzaju humorystyczne rymowanki, 
często przytaczane dla rozweselenia, choć czasami dostarczające wesołości tylko ich 
nadawcy, niekoniecznie zaś odbiorcy. Należy tu wspomnieć o tzw.:
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* wërąpiónkach (rymy złośliwe, nawiązujące najczęściej do imienia i nazwiska 
osób lub do nazwy wsi, przeciwko którym są wymierzone)12, np. Michôł babë 
z pieca spichôł. Czaja zniósł dwa jaja. Na Firodze bùla bòdze. W Gòstómnie 
ni ma diôbłów skrómnie, a w Parchòwie diôblë są na chòwie. W Lëni diôbeł 
sã slëni. Do Pòdjôz diôbeł lôzł, a do Bórkù òn jachôł na wãbórkù.

*ùrwikach (wiersze uszczypliwe, złośliwe), np. Czej më jeszcze bëlë dzecami, 
to më do każdégò jimienia wiedzelë jakąs ùrwikã pòwiedzec, np. Ana pasła 
barana, baran zdechł, Ana w miech.13; 

*przecygajkach (rymy wyszydzające, najchętniej powtarzane przez dzieci, nawią-
zujące najczęściej do imienia, rzadziej do nazwiska osoby, przeciwko której są 
wymierzane); np. Jan, pan, Cyprijan, żabë piecze, kòsze plece, jaż mù z nosa 
kapka cecze (Sy II 79);

* wëszczérkach (rymy wyszydzające)14, np. Ega, mëga, skògòla. Witro bãdze nie-
dzela. (wierszyk wyszydzający tzw. Skògolów, czyli mieszkańców Strzelna, 
Karwi, Ostrowa w Puckiem)15.

Na gruncie literackim szczególnie humorystyczne, przesycone śmiechem są 
utwory nazywane hùmòreską, szołobùłką (szałabôjką), smiésznym dokôzã. Literatu-
ra kaszubska ma w swoich zasobach liczne przykłady tego rodzaju twórczości (np. 
w 1920 roku ukazały się drukiem „Figle gnieżdżewskich gburów” – była to pierwsza 
kaszubska książka wydana po I wojnie światowej16, ukazująca w humorystyczny 
sposób mentalność ludzi ze wsi Gnieżdżewo). 

Oczywiście cała kategoria leksyki związanej tematycznie z humorem, wesołością 
i żartami nie może się obyć bez nazwania wykonawcy, którym zwykle jest: 

*smiészk – człowiek skłonny do śmiechu, lubiący się śmiać. Taczégò drëdżégò 
smiészka tak zarô ni ma nigdze, jak Michôł je. Të sã smiejesz smiészkù, ale 
w tim samim miészkù niesesz łzë (Sy V 107);

*wëkrëkùl – kpiarz, szyderca. Ni mogã slëchac, jak ten wëkrëkùl przesmiéwô sa 
z lëdzy (Sy VI 71);

* wëkrëkùs – figlarz, żartowniś. Co më sã z tegò wëkrëkùsa czasã nasmiejemë; 
kpiarz; Tak z lëdzy sa nasmiewac, to ten wëkrëkùs pòtrafi; nazwa diabła, pod-
kreślająca jego nieprzyjemny stosunek do człowieka, zwł. szyderstwo. Chcesz, 
żebë wëkrëkùs miôł z cebie ùcechã? To je na wëkrëkùsa! (Sy VI 71);

*wëtrëkùs – kpiarz. Bez tegò wëtrëkùsa nie bëło bë żódnégò wesela (Sy VI 71);
*wëkrëcznik – kpiarz. Ù nas to ten wëkrëcznik z jinszich sã przesmiéwô, a czej òn 

wińdze òd nas, to òn nas òbrôbiô (Sy VI 71); wëkrëkùs, wëkrëkòla, przeszczérca,  

12 Patrz: Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich, t. VI, s. 79.
13 J. Treder, Kaszubi. Wierzenia i twórczość, Gdańsk 2000, s. 32.
14 Tamże, s. 32.
15 Tamże, s. 35.
16 R. Drzeżdżon, wstęp do: Jan Patock, Figle gnieżdżewsczich gbùrów, Pùck 2006, s. 5.
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wëszczérca, wëszczerga, wëszczerzajk, wëszczérzoch, wëszczerzaja, wëdrwiéla, 
wëdrwisz, wëszczerzok, wëszczerzoch, wërãpiôrz, wësmiéwajk, wësmiéwca, 
pòsmiéwca, sowizdrzôł, ùlëszpédżel, nasmiéwôcz, nasmiéwca, nasmiéwajk, 
zãbòla, rozzãbòl, rozzãblôk, zãblôcz, kòzëbel, wëwtórnik, figlôrz, pòsladownik, 
wëkpisz, wëkpiszón, rągała, przeżérca, rągôcz, ùrągôcz, wërągôrz, wërągôcz, 
wërąpiélc, wërąpiélk (Goł 584);

*wëkùrôdca – żartowniś. Chòc ten wëkùrôdca nama sã psocy, nimò to më gò baro 
lubimë (Sy VI 72);

* hùmorista – pisarz, artysta tworzący dzieła odznaczające się humorem; człowiek 
skłonny do ujmowania spraw od strony komicznej;

* wëpkôrz – rozsmiészk, człowiek wiesołi, smiészk, rozwieselk, wëkùrôdca (Gol 
590);

* wërągôcz – kpiarz, wëkrëcznik;
* pòdgadélc – pòdgôdańc, pòdkôrbiajk (Goł 359).

Zgromadzone słownictwo powiązane z humorem, śmiechem i wesołością jest 
dość imponującym zbiorem. Nie można w związku z tym ukuć stwierdzenia, że język 
kaszubski nie dysponuje odpowiednią ilością leksyki dla swobodnego wyrażania 
uczuć i stanów z pogranicza humoru. Jak widać z powyższego zestawienia, nie są 
to tylko pojedyncze wyrazy, ale także związki frazeologiczne i przysłowia. Niektóre 
wyrazy grupują wokół siebie całkiem imponujący zbiór synonimów (patrz wëkrëcznik 
– około 40 wyrazów bliskoznacznych). Szczególną kopalnią słownictwa jest Słownik 
B. Sychty. Niestety wiele z tych wyrazów rzadko słyszy się już w mowie dzisiejszych 
użytkowników języka kaszubskiego, co oznacza stopniowe zubożanie jego zasobów 
i posługiwanie się tylko podstawowym zakresem słów. 



Alicja Pioch

Jón Czôrlińsczi – literacki obraz  
kaszubskiego szlachcica

Szlachciców w kaszubskiej literaturze mamy niewielu. Wynika to zapewne z faktu, 
że jest ona stosunkowo młoda i nie podejmowała takiej tematyki, gdy stan szlachec-
ki przeżywał swój złoty okres. Stąd też tytułowy bohater Ò Panu Czôrlińsczim co 
do Pùcka pò sécë jachôł zasługuje na tym większą uwagę. Ten awanturniczy po-
emat autorstwa Hieronima Jarosza Derdowskiego nazywany jest często kaszubską 
epopeją1, choć wydaje się, że właściwszym określeniem byłby poemat humory-
styczny2. Właściwszym, gdyż perypetie Pana Czôrlińsczégò to ciąg niefortunnych 
i komicznych zdarzeń, z których główny bohater wychodzi mniej lub bardziej 
obronną ręką. Czytelnik wciąż prowokowany jest do śmiechu poprzez wytyka-
nie ludzkich słabostek, komiczny i niekiedy niespodziewany bieg wydarzeń czy 
zabawne skojarzenia słowne, choć zdaniem Bukowskiego humor, z jakim mamy 
do czynienia na kartach utworu, staje się momentami na tyle rubaszny, że obniża 
loty całego dzieła3. Humorystycznych inspiracji doszukują się niektórzy u Reja 
czy Paska4, ale wyraźne są też fascynacje Tillem Eulenspieglem czy postaciami 
z twórczości Marka Twaina5.

Humorystyczny, miejscami nieco satyryczny w swej wymowie utwór mógłby 
sugerować, że będziemy mieli do czynienia z różnorakimi przerysowaniami również 
w przypadku głównego bohatera. Nie twierdzę, że tak nie jest, niemniej ogranicze-
nie się badaczy do stwierdzenia, że Czôrlińsczi był szlachcicem (zresztą sam w na 
kartach utworu tak się przedstawia i tak zwracają się do niego inni bohaterowie) nie 
wydaje się być wystarczającym. Tak samo jak niewystarczającym jest stwierdzenie, 
że Derdowski wyposażył Czôrlińsczégò w szereg cech typowych, bądź nawet ste-
reotypowych dla szlachcica, znanych nam z literatury6. Wziąwszy pod uwagę, że 

1 Patrz: J. Samp, Przedmowa, [w:] O Panu Czorlińsczim co do Pucka po sece jachoł, Gdańsk 1990.
2 Zob.  A. Bukowski, Regionalizm Kaszubski: Ruch naukowy, literacki: zarys monografii history-

cznej, Poznań 1950 s. 62.
3 Patrz: A. Bukowski, dz. cyt., s. 61
4 Patrz. A. Bukowski, dz. cyt.,  s. 61.
5 Patrz: J. Samp, dz. cyt., s. 13.
6 J. Samp, dz. cyt., s. 20.
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tak jak wcześniej wspomniałam, niewielu mamy szlachciców na kartach literatury 
kaszubskiej warto przyjrzeć się, jak przy wykorzystaniu tych stereotypowych cech 
Derdowski kreuje wizerunek kaszubskiego szlachcica.

Rodzina Czôrlińsczich wprawdzie należy do chmieleńskiej zubożałej szlachty, 
ale to właśnie ta warstwa społeczna razem z gburami, czyli majętnymi rolnikami, 
zachowała najwięcej z duchowej tradycji regionu. Sam główny bohater ma w sobie 
jeszcze wiele szlacheckiej dumy, czuje się też związany równie mocno ze swoją małą 
jak i wielką ojczyzną7. Niech za przykład posłuży choćby fakt, że rozczula go widok 
zabiedzonego konika, który reaguje żywym marszem na Mazurka Dąbrowskiego 
– koń ów walczył w powstaniu styczniowym. Szlachcic decyduje się mimo złego 
stanu zwierzęcia na jego zakup. Jest to istotne ze względu na to, że czas akcji utworu 
przypada na drugą połowę XIX wieku, kiedy to na Pomorzu postępuje proces wyna-
radawiania. Stopniowy zanik warstwy szlachecko-ziemiańskiej, pruskie szkolnictwo, 
służba wojskowa, zakaz działalności kulturalnej i praktycznie nieistniejące jeszcze 
jednolite (to nie znaczy, że nie było inteligencji w ogóle) środowisko inteligenckie  
– to wszystko przyczyniało się do pozbawiania miejscowej ludności dotychczasowej 
tradycji8.

Nim przejdę do opisu literackiego Jana Czôrlińsczégò, warto dodać, że miał 
on swój pierwowzór nieliteracki. W Herbarzu Szlachty Kaszubskiej odnaleźć mo-
żemy nazwisko Czarliński (Czarleński) – Czôrlińsczi to kaszubska wersja tego 
nazwiska. Autor podaje, że rodzina ta pieczętowała się herbem Sówka. Swoje 
korzenie ten średniozamożny ród wywodzi z Czarlina pod Tczewem. Już w XVIII 
wieku Czarlińscy, dzielący się na kilka linii, zamieszkiwali licznie w różnych 
zakątkach Pomorza, wprawdzie nie występuje na liście tych wielu miejscowości 
Chmielno, ale istnieją pewne przesłanki ku temu, że jeden z potomków rodu stał 
się niejako wzorem dla kreacji literackiego Jana Czôrlińczégò. Chodzi mianowicie 
o Felicjana Schedlin-Czarlińskiego (1804-1881), właściciela Chwarzna k. Starej 
Kiszewy. Był on działaczem narodowym, a także prezesem Towarzystwa Rolni-
czego dla Ziemi Kaszubskiej (w latach 1863-1918), a jego synowie: Eugeniusz, 
Emil i Leon byli głównymi organizatorami pomocy na rzecz powstania stycznio-
wego w zaborze pruskim9.

Tytułowy bohater poematu Derdowskiego nie miał może tak wybitnego życiorysu 
jak jego nieliteracki pierwowzór. Niewątpliwie jednak jego perypetie znalazłyby 
miejsce w szlacheckich gawędach rozbrzmiewających przy okazji spotkań rodzin-
nych czy towarzyskich. Jako że należał do zubożałej szlachty zagrodowej, jakoś 
musiał zapewnić byt swojej rodzinie. Trudnił się rybołówstwem i właśnie to zajęcie 
pośrednio stało się przyczyną jego specyficznej wędrówki po Kaszubach. Zimową 

7 Patrz: J. Samp, dz. cyt., s. 20.
8 Patrz: Samp, dz. cyt., s. 5.
9 Spr. P. Pragert, Herbarz Szlachty Kaszubskiej, t. II, Inowrocław 2007 s. 38–39.
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porą Czarliński wybiera się do Pucka po nowe sieci – wszak te wykonane przez 
morskich rybaków są najlepsze i najtrwalsze, a warto, by narzędzie zarobkowania 
było wytrzymałe i służyło długie lata. Choć rybołówstwem trudnili się i chłopi, to 
istnieje szereg sygnałów świadczących o tym, że Czarliński, choć może nie majęt-
nym, ale jednak szlachcicem był. I nie przemawia za tym jedynie fakt, że sam o sobie 
tak mówił.

Stanisław Siekierski w swojej pracy Kultura Szlachty Polskiej w latach 1864-2001 
wskazuje na istnienie szeregu obyczajowych wyznaczników szlachectwa10. Rzecz ja-
sna, że w czasie, gdy toczy się akcja utworu, status materialny nie mógł być jedynym 
wyznacznikiem przynależności do szlachty. Jak już wcześniej zostało powiedziane, 
w takich środowiskach przetrwała najsilniej szeroko pojęta tradycja regionu, co miało 
zapewne ścisły z wiązek z pielęgnowaniem tradycji stanowej. Czôrlińsczi zdaje się 
być doskonałym tego przykładem.

Jednym z takich obyczajowych wyznaczników szlachectwa wg Siekierskiego 
jest rodzina, która nie zawsze, z uwagi na status materialny, mogła przybrać jed-
ną z czterech form. Po pierwsze: mogła to być rodzina arystokratyczna, mająca 
związki z różnymi zagranicznymi rodami, przez co tradycje polskiej szlachty ustę-
powały często miejsca innym. Po drugie: istniały rodziny, które hołdowały jedynie 
tradycjom ojców i w formie niezmienionej przekazywały szlachecką spuściznę 
swoim potomkom. Po trzecie: rodziny, nazwijmy je postępowymi, które dbały  
o to, by dzieci zdobyły wykształcenie i miały możliwość wejścia do środowiska 
inteligenckiego, co jednocześnie uniezależniłoby je od posiadania ziemi. Po czwar-
te wreszcie: Siekierski wskazuje na model rodziny najczęściej spotykany wśród 
szlachty zagrodowej, czyli taki, w którym jedynie zachowanie obyczajowych norm 
było w stanie uczynić jakąkolwiek różnicę między członkami takiego rodu, a np. 
chłopami11. Rodzina Czarlińskich wpisywała się rzecz jasna w schemat czwarty. 
Zajęcie, jakim parała się głowa rodziny nie odbiegało od tego, czym zajmowali 
się poza rolą ówcześni chmieleńscy chłopi. Może jedynie to, że Czôrlińsczi miał 
swojego mistrza od niewodu i nieco lepszą sytuację materialną, pozwalało na pew-
niejsze podkreślanie swojej odrębności stanowej. Zapewne żaden chłop nie mógł 
sobie pozwolić na podróż saniami do oddalonego o 70 km Pucka zimą i to jeszcze 
z takim ekwipunkiem: 

Béł òn dobrze òbleczony òd stopë do głowë, 
Biédë cerpiec nie brëkùje, ò tim ni ma mòwë. 
Miôł ze sobą w dwùch kòbielach wãdzoné mòrénczi, 
Miôł czełbasë, gãsë pôłczi i trzë grubé szinczi12.

10 S. Siekierski, Kultura Szlachty Polskiej latach 1864–2001, Pułtusk 2003, s. 159.
11 ob. S. Siekierski, dz. cyt., s. 165–166.
12 H. J. Derdowski, Ò Panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, oprac. J. Samp, J. Treder,  

E. Gołąbek, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 2, Gdańsk 2007, s. 213.
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Jak widać, w domu Czarlińskich niczego nie brakowało, nie żyli wprawdzie 
w luksusach, ale Panią Czarlińską stać było na to, by dać na mszę w intencji rychłego 
powrotu męża z podróży, a także, by ubogich karmić chlebem w zamian za modlitwę 
za długo niewracającego szlachcica. 

Choć finansowo rodzina Czarlińskich żyła na stopie majętniejszego rolnika – czyli 
gbùra, to zastanawiać może fakt, że państwo Czôrlińscë nie są w ogóle wykształceni. 
Jan potrafi wprawdzie pisać – wysyła list do żony ze swojej podróży, ale z liczeniem 
ma już kłopoty, bo musi rachować przy pomocy palców. Pani Czôrlińskô natomiast 
nie potrafi nawet czytać, bo list od męża zanosi miejscowemu nauczycielowi13.  
Z utworu właściwie nie dowiadujemy się niczego o relacjach Czarlińskiego z dzieć-
mi, których ma dwójkę. Wiemy natomiast, że tęskni za żoną, szczególnie w momen-
cie, kiedy trafia do więzienia i z rozrzewnieniem ją wspomina:

Wiãc téż nierôz biédôk wzdichôł za żoną tesklëwie, 
Chtërnô jegò doma zawdë kôrmiła żëczlëwie. 
Wszëtkò, ò czim le wiedzała, że mù szmakòwało, 
Kòbiecëskò do jedzeniô jemù pòdôwało[...] 
Czej na môltëch czasã w pòrã nie przëszedł z jezora, 
Pòd pierzëną mù chòwała jôdło do wieczora 
I nie jadła sama prãdzy, jaż i òn béł doma, 
Bò nôlepi szmakało jima razã òbòma14.

Pani Czarlińska nie pełniła jednak tylko funkcji gospodyni domowej. Spoczywał 
na niej obowiązek wychowania dzieci, w tym też wychowania patriotycznego, szcze-
gólnie to drugie leżało w gestii matek w rodzinach szlacheckich15. Nie kto inny jak 
właśnie Pani Czarlińska śpiewa dziecku kołysankę, w której mowa o rzezi Gdańsz-
czan z 1308 roku dokonanej przez Zakon Krzyżacki16. Poprzez tę kołysankę nie tylko 
nie zanika pamięć o dawnych wydarzeniach, ale też utrwala się przekonanie, o tym, 
że wróg ludu kaszubskiego, i nie tylko, pochodzi zza zachodniej granicy, co w sy-
tuacji zaborów miało znaczenie szczególne. Tyle, a może aż tyle o życiu rodzinnym 
Czôrlińsczich, wziąwszy pod uwagę, że akcja głównie rozgrywa się w rozmaitych 
zakątkach Kaszub i Pomorza.

W związku z tym, że znaczna większość wydarzeń toczy się poza domostwem 
Czôrlińsczich nie znajdziemy tu zbyt wielu informacji na temat tego, czy spełniało 
ono jakąś szczególną funkcję poza mieszkalną17. Zważywszy na fakt, że Czôrlińscë 
należeli do szlachty zubożałej, a we wsi funkcjonował kościół i szkoła, zapewne tak 

13 H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 216.
14 H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 255.
15 Zob. S. Siekerski, dz. cyt., s. 179.
16 H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 244–245.
17 O wyjątkowym znaczeniu domu szlachcica przeczytać można [w:] S. Siekierski, dz. cyt.,  s. 191–215.
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było. Nie ma tutaj też mowy o dworskim życiu, sytuacja innego szlachcica, u które-
go Czôrlińsczi zatrzymuje się w gościnę, wydaje się podobna do sytuacji chmielan. 
Jednak, jeśli o ową gościnę chodzi, to warto zwrócić uwagę na zachowanie konwe-
nansów przez Czarlińskiego w stosunku do gospodyni:

Jô czejm skùńcził, żem ji złożił grzecznie swą pòdzãkã, 
I po pòlskù, jakò szlachcëc kùsznął żem jã w rãkã. 
Chwôlił jem jã przed wszëtczima, że smacznie kùcharzi, 
Że prowadzy w chëczë òrdnung, dobrze gòspòdarzi18.

Co ciekawe, Czôrlińsczi na tyle zaabsorbowany jest schlebianiem gospodyni 
i jej córce, że zdaje się nie przejmować trwającym właśnie w domu Dąbrowskiego 
sejmiku miejscowej szlachty, na który de facto trafia przez przypadek. (Przejeż-
dża przez Kętrzyno, w którym ma miejsce ów sejmik, razem z Żydami, których 
zawieźć miał na targ, z czego gęsto się tłumaczy przed resztą szlachciców.). Może 
świadczyć to o tym, że Czôrlińsczi nad politycznymi aspiracjami stawiał wyżej 
zapewnienie bytu sobie i swojej rodzinie, zresztą sejmiki były niebezpieczne, bo 
przyciągały szczególną uwagę żandarmów pruskich. Wprawdzie opuszczenie sej-
miku i to, że nasz bohater podróżował w towarzystwie Żydów wzburzyło na tyle 
pozostałych obradujących w Kętrzynie pod Strzepczem, że zaczęli zastanawiać się, 
czy nie odebrać mu tytułu szlacheckiego, ale spryt szlachcica z Chmielna pozwolił 
mu uniknąć tej jakże nieprzyjemnej sytuacji. Opowiedziawszy co do tej pory mu 
się przydarzyło złagodził wzburzonych panów braci, a zupełnie udobruchał ich 
opowiadając o tym, że poczynił w drodze nawet pewne kroki w stronę nawrócenia 
wcześniej wspomnianych Żydów na katolicyzm19. Tym ostatecznie udobruchał 
szlachciców i uniknął infamii, która z pewnością ciągnęłaby się za nim i jego 
potomkami przez wiele lat.

To dobry moment, by rozpatrzyć kolejny obyczajowy wyznacznik szlachectwa. 
Jest nim stosunek szlachty do wiary, a także do duchowieństwa. Jako, że chrześci-
jaństwo było i jest związane z etosem rycerskim, a później szlacheckim20 nie sposób 
pominąć tego aspektu w rozważaniach nad postacią szlachcica Jana Czarlińskiego, 
zwłaszcza, że takich odniesień mamy w utworze całe mnóstwo. Fakt ten nie dziwi, 
gdy weźmiemy pod uwagę, że przez długie lata Polak, ale również i Kaszub znaczyło 
katolik21. Katolicyzm był istotnym czynnikiem odróżniającym Polaków i Kaszubów 
od zaborcy. Jednym z przykładów stosunku Czôrlińsczégò do Kościoła jest chęć 
darowania części sumy zarobionej na transporcie Żydów na rzecz kościerskiego sank-
tuarium. W miarę swych finansowych możliwości wpisał się Czarliński w tradycję 

18 H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 234.
19 H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 232.
20 S. Siekierski, dz. cyt., s. 223.
21 J. Samp, dz. cyt., s. 6.
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finansowego wspierania rozmaitych ośrodków kultu religijnego przez szlachtę. Po-
nieważ prawie całość utworu to perypetie wynikłe z rzuconej na szlachcica klątwy 
przez żydowskiego handlarza, modlitwa wielokrotnie ratowała bohaterowi życie. 
Stąd też wnioskować możemy, że Czôrlińsczi, jak na szlachcica przystało, zacho-
wywał również wszelkie praktyki religijne. Z ciekawszych przejawów stosunku do 
wiary i religii, prócz wcześniej przytoczonej próby nawrócenia Żydów, jeden szcze-
gólnie zasługuje na uwagę: Kiedy Czarliński trafia w gościnę do domu Kąkòlów, 
mieszkających na południe od jeziora Łebsko, odkrywa, że choć posługują się oni 
mową kaszubską, to brak jest czegoś, czego w każdym kaszubskim domu nigdy 
nie brakuje – świętych obrazów. Okazuje się, że gospodarze, podobnie jak więk-
szość okolicznych mieszkańców, wyznają luteranizm. Dodatkowo Kąkol żali się, 
że mowa kaszubska w ich okolicy zanika. Respons Czarlińskiego wydaje się być 
zaskakujący:

Wierã Pón Bóg tu na waju przëpùscył skôranié, 
Żesta druchë – wej – lutersczé przëjãlë wëznanié. 
Më Kaszubë, co mieszkómë w kraju nadwislańsczim 
Midze rzeką Brdą, a mòrzem co je zowią gdańsczim, 
Zawdë żesmë bëlë wierny katolëcczi wierze, 
Za to nóm téż mòwë òjców Pón Bóg nie òdbierze22.

Tożsamość narodowa czy etniczna jest tak silnie zespolona z wiarą Czarliń-
skiego, że nie dopuszcza do myśli, iż bez katolicyzmu możliwe jest podtrzyma-
nie swojego poczucia odrębności pod zaborami. W istocie, w realiach, w jakich 
przyszło żyć naszemu bohaterowi, gdzie niedozwolona była jakakolwiek dzia-
łalność na rzecz oświaty czy kultury w duchu narodowym, kościół pozostawał 
ostatnią ostoją tego, co odziedziczone po przodkach. Czôrlińsczi, choć tak mocno 
związany z religią, nie był wszak doktorem nauk kościelnych, stąd też zdarzały 
mu się w drodze czyny moralnie niejednoznaczne. Zdarzało się, że uciekał się 
do kłamstewek, by uniknąć odpowiedzialności lub uspokoić własne sumienie, 
jak wtedy, gdy porzuca zatrzymanych przez pruskiego żandarma Żydów i dalej 
rusza w drogę sam:

Wiãc so mëszlã: Co môsz czekac tak na pòsmiewiskò, 
Jedz le terô wprost do Pùcka, co stąd leżi bliskò. 
Jużem chcôł kù mòrzu jachac, jużem pòrwôł lécczi, 
Ale stój! Jô przecã Żëdóm werbùm dôł szlachecczé! 
Przërzekł żem jim przë ùgòdzë jachac do Cônowa- 
terô téż ni mògã łamac szlachecczégò słowa. 

22 H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 282.
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Wiãc żem rusził w Pòmrë wrzeszcząc: – Dali, Żëdë, sadac! 
Że nie przëszlë, jô ni mògã za to òdpòwiadac23.

Przestrzeganie boskich przykazań można byłoby postawić na równi z dotrzyma-
niem szlacheckiego słowa. Wiarołomstwo wszak szlachcicowi katolikowi się nie 
godzi. Przeniesienie odpowiedzialności za niedotrzymanie umowy Czarliński zatem 
przenosi na drugą stronę, mimo że doskonale zdawał sobie sprawę z tego, iż Żydzi 
zostali aresztowani. 

Tworzenie, czy też naginanie istniejących zasad moralnych przez szlachtę łączyło się 
zapewne z inną szlachecką cechą: pieniactwem. Chociaż Siekierski uważa, że w XIX 
wieku szlachta zaprzestawała już procesów, bo brak było na nie i pieniędzy, i czasu, i że 
poza szlachtą zagrodową, dowodzącą poprzez procesowanie się swoich szlacheckich 
korzeni, pozostały jedynie jednostkowe przypadki wielopokoleniowych sporów sądo-
wych24, to jednak w przypadku Czarlińskiego nie mamy żadnej informacji na temat tego, 
by z kimś się procesował. Jedyne co mogłoby świadczyć niejako o jego zawziętości to 
fakt, że za wszelką cenę chce zemścić się na czapniku Szmulu, od którego dostał prze-
klętą czapkę będącą przyczyną wszelkich komplikacji w podróży. Od chęci zemsty nie 
odciąga go ani żona, ani nawet nalegający na to ksiądz. Czy jednak warto dopatrywać 
się w tym cechy szczególnie przypisanej szlacheckiemu stanowi? Nie wiem.

Jeśli jesteśmy już przy czapce, to należy też zwrócić uwagę na ostatni, choć może 
nie najmniej ważny wyznacznik szlachectwa, jakim jest ubiór. Nie wnikając w hi-
storię ubiorów szlachty na przestrzeni wieków warto zaznaczyć jedynie, że w XIX 
wieku, a szczególnie w drugiej jego połowie, typowy ubiór szlachecki zanikał, bądź 
pojawiał się jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Jeśli chodzi o szlachtę zagrodową, 
do której należał opisywany tu bohater, trzeba dodać, że funkcjonował ubiór roboczy, 
możliwie najtańszy – trudno oczekiwać, by Czôrlińsczi podczas połowów ubierał 
się w kosztowne (oczywiście kosztowne, ale w zasięgu jego możliwości finanso-
wych) stroje. Natomiast, jeśli chodzi o stroje odświętne, to z pewnością starali się oni 
odróżniać od chłopów25. Czy Czôrlińsczi chadzał do kościoła w kolorowym stroju 
kaszubskim? Być może. Nie znajdujemy jednak takich informacji w utworze. Jedyną 
informacją o ubiorze szlachcica jest to, że rusza w drogę w długim płaszczu i ma na 
sobie wełnianą czapkę, którą już na samym początku podróży zjada wilk myśląc, że 
to jagnię. Do czapki Pón Czôrlińsczi szczególnie czuje się przywiązany, a i w gołej 
głowie chodzić nie wypada:

Tak żem wëklął psa złodzeja, co sã jeno zowie 
Ale dëcht żem w pień zabôcził, żem je w gòłi głowie. 

23 H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 238.
24 Więcej o tym jak wyglądały spory szlacheckie zob. S. Siekierski, dz. cyt., s. 233–237.
25 Szlacheckie stroje jako wyznacznik szlachectwa opisuje S. Siekierski w: dz. cyt., s. 215–223.
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A tu wkòło mòjich sani wiôldżé zbiegòwiskò,  
Wszëtczé dzece robią sobie ze mie pòsmiewiskò, 
I ze mie sã wëszczérzają kartësczi łobùzë: 
– Pón Czôrlińsczi przepił czôpkã – Òn ni mô kapùzë! 
Tej żem chwëcył sã za włosë i żem sã zawstëdzył, 
Bò żem wiedzôł terô, czemù nôród ze mie szëdzył26.

Udaje się do Szmula, Żyda handlującego czapkami, którego, jak sam określił, dla 
żartu oszukał rok wcześniej, dając mu zamiast dobrej wełny odpady lnu i pakuły27. 
Czapka wydaje się o tyle istotnym elementem ubioru, że Czôrlińsczi w sklepie ogląda 
towary z wyższej półki, jednak gdy okazuje się, że nie stać go na wybrane nakrycie 
głowy, po namowach decyduje się na przewiezienie grupy Żydów na targ za drobną 
opłatą i czapką w rozliczeniu – przeklętą czapką, której szlachcic nie zdejmuje, nawet 
gdy zaczyna podejrzewać, że coś jest z nią nie tak. Porządna czapka i długi płaszcz 
w podróży z pewnością nawet w niewielkim stopniu odróżniały Czarlińskiego od 
chłopów tamtego okresu, można więc uznać, że w pewnym stopniu sam bohater 
przykładał do ubioru wagę.

Z pewnością można byłoby w postaci Czarlińskiego znaleźć sporo jeszcze rysów 
szlacheckich, a jeszcze więcej przykładów dla nich. Poemat Derdowskiego, powstały 
w 1880 roku, dostarcza czytelnikowi nie tylko rozrywki poprzez fantazyjnie pro-
wadzoną opowieść o perypetiach bohatera wynikłych z klątwy rzuconej na niego 
w zemście przez handlarza. Bohater przebywa niemałą drogę, bo przez Kartuzy tra-
fia do Kobysewa, później do Przodkowa, a przez Kętrzyno pod Strzepczem trafi do 
Słupska, by później przez Sławno, Dąbrowę, Izbice, Główczyce, Charbrowo i kilka 
innych miejscowości trafić wreszcie do Pucka, gdzie jednak nie udaje mu się kupić 
sieci, więc rusza w dalszą trasę po półwyspie częściowo drogą morską, przez co trafia 
do Gdańska, Oliwy, Sopotu, Gdyni Pierwoszyna, Mostów i Rzucewa, by znów do-
trzeć do Pucka i zakupione w Jastarni sieci zabrać wreszcie do domu28. Tym samym 
czytelnik zyskuje również swoisty przewodnik po ziemi kaszubskiej i styka się na 
kartach utworu z rozmaitymi osobliwościami zakątków ziemi pomorskiej (takimi jak 
różne dialekty, zwyczaje i wyznania). Zyskujemy również cenny obraz kaszubskiego 
szlachcica z drugiej połowy XIX wieku, gdy stan ów już w zasadzie zanika. Może 
nie jest nasz bohater najmajętniejszym przedstawicielem swojej grupy, ale dbając  
o tradycję szlachecką przyczynia się również do dbania o tożsamość narodową i, po- 
wiemy dziś, etniczną, swoją i swojej rodziny w tak trudnych realiach jak życie pod 
zaborem pruskim.

26 H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 219.
27 H. J. Derdowski, dz. cyt., s. 218.
28 T. Linkner, W Unii słowa, Pelplin 2004, s. 92–93.
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