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Édward Bréza 

Przedesłów

Na zawiartosc t. VIII „Biuletinu RJK”, jak sédemë slédnëch, ùkazywającëch sã od  
r. 2007, skłôdają sã ùchwôlënczi i referatë sparłãczoné z prowadnym tématã, jaczim 
w mijającym 2013 r. bëła baro szërok rozmiónô Kaszëbskô kùltura. Rozmiszlaniô nad 
samim pòjãcym kùlturë w rozmajitëch przejawach pòdjãłë sã w swòjich referatach- 
-artiklach E. Bùgajnô i D. Pioch. É. Bréza (më przëjãlë alfabeticzną réżnotã ùkładu 
tekstów, cobë pòrządk ùmôlnieniô samëch artiklów nie dôwôł dbë ò jich wôrtnoce) 
òmówił wëbróné miona, wërazno pòchôdającé òd pòzwów zwierzãtów. E. Bùgajnô 
zaprezentowała parłãcz historii z szerok rozmióną kùlturą, wëapartniwającë w ni 
rëszné sprawë ùchwôlënków II Watikańsczégò Sobòru, w jaczich pòdsztrëchniony je  
cél wszelejaczi lëdzczi dzejnotë, sczerowóny na ùlepszenié świata i żëjącégò w tim  
świecie człowieka. D. Kalinowsczi zreferowôł pòzdrzatczi na Kaszëbë H. Derdow- 
sczégò, A. Majkòwsczégò i S. Pestczi (czekawi trzëgłos). A. i D. Majkowscë pòdelë 
dërżéniowé znanczi Ceglanégò gòtikù na Kaszëbach. D.-V. Paždjersczi zajął sã spò- 
sobama adaptacji włôsnëch pòzwów cëzégò pòchòdzeniô w kaszëbsczim jãzëkù, jak- 
no przëczink do dalszi òbgôdczi. D. Pioch, wëchôdającë naprocëm nowi ùczbie 
kùltura, jakô weszła òd séwnika 2013 r. do wëbrónëch klasów spòdleczny szkòłë 
i gimnazjów, baro rëmno rozwôżô samò pòjãcé kùlturë i pòsobné prawné ùstôwë, 
prowadzącé do ùczeniô kaszëbsczégò jãzëka w pòlsczich szkòłach; ji tekst i E. Bù- 
gajny są kòmplementarné, jak ju ò tim rëchli bëło nadczidłé. W dwùch pòstãpnëch 
referatach E. Prëczkòwsczi wëłożił rozwij kaszëbsczi kùlturë przez dzysdniowé 
pòkòlenié Kaszëbów w Kanadzie i rozkòscérzanié kaszëbsczi kùlturë mùzyczny 
przez karno dzôtków „Spiéwné Kwiôtczi” z Banina, w kartësczim pòwiôce òb czas 
7-latnégò istnieniô. Dwa referatë na òglowi kònferencji w òstrzodkù Kaszëbsczégò 
Lëdowégò Ùniwersytetu w Starbieninie przedstawiła téż D. Stanulewicz: a) Pòle 
leksykalné ruchna w „Słowarzu pòmòrsczégò, to je kaszëbsczégò jãzëka” S. Ra- 
mùłta i b) Zaczekawienié młodzëznë kaszëbską kùlturą na przëkładze licealny mło- 
dzëznë Wejrowa na spòdlim przeprowadzonégò anketowégò badérowaniô. I òstatnô 
z referentków – last, but not least – B. Ùgòwskô zajãła sã rozpëzglenim tegò, co 
prôwdą, a co legendą w anonimòwim ùtwórstwie Kaszëbów.

Ùchwôlënczi òdnôszają sã – jakno pòstãpny cyg – do terminologii medialny, 
religijny i òbëczajowi w słowiznie Kaszëbów, tj. nazwaniów Sëna Bòżégò i Dëcha 
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Swiãtégò, a z nowi problematiczi, parłãczący sã z prowadnym tématã, tj. kùlturą 
Kaszëb: wëkùstrzeniô dodomù, chòwaniô zwierzãtów, gòspòdarzeniô, lëdowi medi- 
cynë, szerok pòjimónégò zbiéractwa: lasëznë, tj. grzëbów i rozmajitëch gatënków 
jagòdów, mùszelków i jantaru.

Jak wiedno, wszelejaczé ùwôdżi, òdnôszającé sã do dzejaniô RJK, jãzëkòwëch 
jiwrów, tématicznëch zaczekawieniów i òbgôdënków itp. prosymë czerowac na 
adres Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.

 Sopòt, gòdnik 2013 r.

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   10 2014-01-28   03:35:01



Edward Breza 

Wstęp

Zawartość t. VIII „Biuletynu RJK”, jak siedmiu poprzednich, ukazujących się od 
r. 2007, stanowią uchwały i referaty związane z podstawowym tematem, jakim 
w mijającym roku 2013 była Kultura kaszubska, rozumiana bardzo szeroko. Roz-
ważenia samego pojęcia kultury w różnych aspektach podjęły się w swoich refe-
ratach-artykułach E. Bugajna i D. Pioch. E. Breza (przyjęliśmy alfabetyczną 
kolejność zamieszczenia tekstów, by nie wartościować porządkiem umieszczenia 
samych artykułów) omówił wybrane imiona, pochodzące ostatecznie od nazw 
zwierząt. E. Bugajna zaprezentowała związek historii z szeroko rozumianą kultu-
rą, eksponując w nim aspekty uchwał II Soboru Watykańskiego, w których pod-
kreśla się cel wszelakich działań człowieka, zmierzających do ulepszenia świata 
i żyjącego w tym świecie człowieka. D. Kalinowski zreferował opinie o Kaszubach 
H. Derdowskiego, A. Majkowskiego i S. Pestki (ciekawy trójgłos). A. i D. Majkow-
scy podali podstawowe cechy Gotyku ceglanego na Kaszubach. D.-V. Paždjerski 
zajął się sposobami adaptacji nazw własnych obcego pochodzenia w jęz. kaszub-
skim jako przyczynkiem do dyskusji. D. Pioch, wychodząc naprzeciw nowemu 
przedmiotowi kultura, który wszedł do wybranych klas szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych od września 2013 r., omawia szerzej samo 
pojęcie kultury i kolejne akty prawne, zmierzające do nauczania jęz. kaszubskiego 
w szkołach polskich; jej tekst i E. Bugajnej są komplementarne, jak o tym już 
wzmiankowano wyżej. W kolejnych dwóch referatach E. Pryczkowski przedsta-
wił rozwój kultury kaszubskiej przez żyjące obecnie pokolenie Kaszubów w Ka-
nadzie i rozwój muzycznej kultury kaszubskiej przez dziecięcy zespół „Spiéwné 
Kwiôtczi” z Banina, pow. kartuski w ciągu 7 lat istnienia. Dwa referaty przedstawiła 
także na naocznej sesji w ośrodku Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Star-
bieninie D. Stanulewicz: a) Pole leksykalne odzież w „Słowniku języka pomorskie-
go, czyli kaszubskiego” S. Ramułta i b) Zainteresowania młodzieży kulturą kaszub-
ską na przykładzie młodzieży licealnej Wejherowa na podstawie przeprowadzonej 
ankiety. I ostatnia z referentek – last, but not least – B. Ugowska zajęła się tym, co 
prawdą, a co legendą w anonimowej twórczości Kaszubów.
 Uchwały dotyczą - jako kontynuacja - terminologii medialnej, słownictwa re- 
ligijnego i obyczajowego Kaszubów, tj. określeń Syna Bożego i Ducha Świętego, 
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a z problematyki nowej, związanej z głównym tematem, tj. kulturą Kaszub: wy-
posażenia domu, hodowli zwierząt, rolnictwa, medycyny ludowej, szeroko rozu-
mianego zbieractwa: runa leśnego, tj. grzybów i jagód różnych gatunków, muszelek 
i bursztynu.
 Jak zawsze, prosimy wszelkie uwagi, dotyczące pracy RJK, wątpliwości języko-
wych, przedmiotu zainteresowań i obrad itp. kierować na adres Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego. 

 Sopot, grudzień 2013 r.
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ÙCHWÔLËNK NR 1/RJK/2013 Z DNIA 17.05.2013 R. 
W SPRAWIE TERMINOLOGII SPARŁÃCZONY

ZE SŁOWIZNĄ MEDIALNĄ

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną słowiznã kaszëbską sparłãczo-
ną ze słowizną medialną:

adjustacjô ‘adjustacja’  
adjustator ‘adjustator’
adjustowac ‘adjustować’
adres (adresa) redakcji ( redakcje) ‘adres redakcji’
asystent / pòmòcnik fòtografa / òdjimnika / fòtografistë ‘asystent fotografa’
asystent / pòmòcnik redaktora ‘asystent redaktora’
aùtocenzura ‘autocenzura’ 
aùtor ‘autor’ 
aùtor felietónów, felietonista ‘felietonista’
aùtorka ‘autorka’
aùtorsczé prawò ‘prawo autorskie’ 

brukówc ‘brukowiec’
bùlwarówka, bùlwarowô gazéta ‘bulwarówka’ 

cenzor ‘cenzor’
cenzura ‘cenzura’
céchôrka; malôrka ‘rysowniczka’
céchôrz; malôrz ‘rysownik’
céchùnk; malënk ‘rysunek’   
cykliczny ‘cykliczny’ 
cządnik ‘czasopismo’
 cządnik dlô dzecy ‘czasopismo dla dzieci’ 
 cządnik dlô kòbiét(ów), białk(ów) ‘czasopismo dla kobiet/kobiece’ 
 cządnik dlô chłopów ‘czasopismo dla mężczyzn’
 cządnik dlô młodzëznë ‘czasopismo dla młodzieży/młodzieżowe’
 fachòwi cządnik ‘czasopismo fachowe’
 ùczbòwi / nôùkòwi cządnik ‘czasopismo naukowe’ 
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Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka   15

pòpùlarnoùczbòwi / pòpùlarnonôùkòwi cządnik ‘czasopismo popularno-
naukowe’ 

 religijny cządnik ‘czasopismo religijne’ 
 specjalisticzny cządnik ‘czasopismo specjalistyczne’ 
 warkòwi cządnik ‘czasopismo zawodowe’ 

darmòwi ‘bezpłatny’
darmôk ‘bezpłatny’
 darmòwi cządnik ‘bezpłatne czasopismo’
 darmòwô gazéta ‘bezpłatna gazeta’ 
deadline ‘deadline’
diagram, nacéchùnk ‘wykres; diagram’
dodôwk / dodôtk (do gazétë, pismiona) ‘dodatek (do gazety, czasopisma)’
 ekstra / òsóbny dodôwk (do gazétë) ‘dodatek nadzwyczajny’ 
 nadzwëczajny / nadzwëkòwi dodôwk / dodôtk ‘dodatek nadzwyczajny’
 céchùnkòwi szpôs / szpòrt / wic ‘dowcip rysunkowy’ 
dopisënk ‘przypis’
drëk ‘druk’
drëkòwac ‘drukować’
drëkarniô, drëkòwnica ‘drukarnia’ 
drëkòwóny tekst ‘tekst drukowany’ 
dzél ‘dział’

egzemplôrz ‘egzemplarz’
 darmòwi / darmôk egzemplôrz ‘egzemplarz bezpłatny’ 

fanzin ‘fanzin’
fòtodrëk ‘fotodruk’
fòtoedicjô ‘fotoedycja’
fòtomóntôż ‘fotomontaż’
fòtografiô, ‘fotografia’
 czôrno-biôłi òdjimk; czôrno-biôłô fòtografiô ‘fotografia czarno-biała’

farwny / kòlorowi òdjimk; farwnô / kòlorowô fòtografiô ‘fotografia kolo-
rowa’

fòtorepòrtéra ‘fotoreporter’

gadżet ‘gadżet’
gazéta ‘gazeta’
gazétnica; redaktórka ‘dziennikarka’ 
gazétnictwò ‘prasa’ 
 codniowé gazétnictwò, dzénniczi ‘prasa codzienna’
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 białgłowsczé / białczëné gazétnictwò ‘prasa kobieca’
 farwné gazétnictwò ‘prasa kolorowa ‘’
gazétnik; redaktór ‘dziennikarz’
gazétny; prasowi ‘prasowy’
 gazétné bióro ‘biuro prasowe’ 
gazétny rënk ‘rynek prasowy’
gôdka; kôrbiónka; rozmòwa ‘rozmowa’

hòroskòp ‘horoskop’
hùmòreska; szołobùłka ‘humoreska’  
hùmòrista, aùtor hùmòresków ‘humorysta’
hùmòristka, aùtorka hùmòresków ‘humorystka’

ilustrator; céchòwnik; zòbrôzca, ‘ilustrator’
ilustrowac; céchòwac; zòbrazëwac; zòbrôzkòwac ‘ilustrować’
infòrmator; pòszétnik ‘informator’
infòrmatorka ‘informatorka’
infòrmatik ‘informatyk’
infòrmaticzka ‘informatyczka’

jedinosc ‘wyłączność’
rozmòwa; kôrbiónka; wëdowiédzô na jedinosc ‘rozmowa / wywiad na wy-

łączność’

klëka ‘wiadomość’ 
kòedicjô ‘koedycja’ 
kòlumna ‘kolumna’
kòmùnikat; ògłos, ògłosënk ‘komunikat’
kònkùrs ‘konkurs’  
 fòtograficzny kònkùrs; òdjimkòwi kònkùrs ‘konkurs fotograficzny’
 kònkùrs na òpòwiôdanié / kôrbiónkã ‘konkurs na opowiadanie’
 kònkùrs na nôdgrodã, kònkùrs ò nôdgrodã ‘konkurs o nagrodę’
 pòeticczi kònkùrs ‘konkurs poetycki’
 sms-owi kònkùrs ‘konkurs sms-owy’
kònkùrsowô nôdgroda ‘nagroda konkursowa’
sprôwdzanié; kòrekta ‘korekta’
 pòprôwiac; przezerac; robic kòrektã ‘robić korektę’
kòrektór; przezérôcz ‘korektor’
kòrektorsczi ‘korektorski’

łómanié ‘łamanie’
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magazyn; pismiono ‘magazyn’
 magazyn dlô białk(ów) / kòbiét(ów) ‘magazyn dla kobiet’
 ilustrowóné pismiono ‘magazyn ilustrowany’
 magazyn módë ‘magazyn mody’
 mùzyczny magazyn ‘magazyn muzyczny’
materiôł ‘materiał’
merk; logò; znak ‘logo’
miéwca gazétë / cządnika / pismiona ‘właściciel gazety / czasopisma’

nôdpis; nôgłówk; titel ‘nagłówek’
nôkłôd; wëdôwk ‘nakład’
nr ‘nr’
numer ‘numer’
 jubileùszowi numer ‘numer jubileuszowy’
 specjalny numer ‘numer specjalny’

òbkłôdka ‘okładka’
òbrôzk; malënk; céchùnk; ilustracjô; zòbrazëna ‘ilustracja’
òddrëk, òddrëkòwanié; przedrëk, przedrëkòwanié ‘przedruk’
òddrëkòwac, òddrëkiwac; przedrëkòwac ‘przedrukow(yw)ać’
òdj. ‘fot.’
òdjimk ‘zdjęcie’  
 òdjimk na òbkłôdce ‘zdjęcie na okładce’
òdjimnik; fòtograf (lok. fòtografista, fòtofista) ‘fotograf’ 
ògłoszenié, ògłos; klëka ‘ogłoszenie’
 môłi ògłos, ògłoszenié ‘ogłoszenie drobne’ 
òpisënk; malënk; przedstôwizna; céchùnk; grafika ‘grafika’
òstateczny czas ‘deadline’

patronat ‘patronat’ 
 medialny / prasowi patronat ‘medialny / prasowy patronat’
pòdtitel ‘podtytuł’
pòradnik ‘poradnik’
prasowi magnat ‘magnat prasowy’
prësa drëkarskô ‘prasa drukarska’
projekt; ùdba ‘projekt’
promòcjô ‘promocja’
propaganda ‘propaganda’
 łżawô propaganda, łżawica propaganda kłamliwa’
przepisk; recepta ‘przepis kulinarny’
pseùdonim; tacewné miono ‘pseudonim’

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   17 2014-01-28   03:35:01



18   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2013

rada, dorada, pòrada ‘porada’
radiowi program ‘radiowy program’ 
recenzjô; òbsądzëzna ‘recenzja’
redakcjowi ‘redakcyjny’ 
redakcjowô stopka ‘stopka redakcyjna’ 
redakcjô ‘redakcja’
redaktorsczi ‘redaktorski’
redaktorzëzna ‘redaktorstwo’
redaktór; prowadnik gazétë ‘redaktor’
 artisticzny redaktór ‘redaktor artystyczny’
 òdpòwiedzalny redaktór ‘redaktor odpowiedzialny’
 przédny / główny / pierszi redaktór ‘redaktor naczelny’
 techniczny redaktór ‘redaktor techniczny’
reklama ‘reklama’
repertuar ‘repertuar’
 kinowi repertuar ‘repertuar kin’
 teatrowi repertuar, teatrowi program ‘repertuar teatrów’
rozpòwiôdôcz ‘rozmówca’

samizdat ‘samizdat’
sekretéra redakcji ‘sekretarz redakcji’
skłôd ‘skład’
spisënk zamkłoscë ‘spis treści’
stilizacjô ‘stylizacja’
strzódtitel ‘śródtytuł’
szpôs; szpòrt; wic ‘dowcip’

tabloid ‘tabloid’
tabloidizacjô tabloidyzacja ‘’
tekst ‘tekst’
tematika ‘tematyka’
témat ‘temat’
tématny, tématowi ‘tematyczny’
tidzenik, tidnik ‘tygodnik’
titel ‘tytuł’

ùkłôd ‘layout’
ùsadzenié, ùsôdzk ‘opracowanie’ 
 graficzny ùsôdzk ‘opracowanie graficzne’
 redakcjowi ùsôdzk ‘opracowanie redakcyjne’
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wespółrobic ‘współpracować’
wespółrobiôrka ‘współpracownica’
wespółrobiôrz ‘współpracownik’
wëdowiédzô ‘wywiad’
wëdôwizna, wëdôw ‘wydawnictwo’
wëdôwk ‘wydanie’
 jubileùszowi / roczëznowi wëdôwk ‘wydanie jubileuszowe’
 specjalny wëdôwk ‘wydanie specjalne’
wëdôwny ‘wydawniczy’
wëdôwny cykl /cykel, cząd ‘cykl wydawniczy’
wëdôwôcz, wëdôwôrz / wëdôwca ‘wydawca’
wiadło ‘doniesienie prasowe; wiadomość’
wiadło z pierszich stronów gazétów ‘wiadomości z pierwszych stron gazet’
wiérztówka ‘wierszówka’
wkłôdka ‘wkładka’  
włôscëcel gazétë / cządnika / pismiona ‘właściciel gazety / czasopisma’
wòlnota gazétnictwa ‘wolność prasy’

zapisanié ‘prenumerata’ 
zapisowac ‘prenumerować’ 
zapisôrz ‘prenumerator’
zapisôrka ‘prenumeratorka’ 
zdrzélnikòwi program; program telewizji ‘program telewizyjny’ 
zsziwk ‘zeszyt’

żëwô pagina ‘żywa pagina’
żôłté stronë ‘żółte strony’
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ÙCHWÔLËNK NR 2/RJK/2013 Z DNIA 17.05.2013 r. 
W SPRAWIE TERMINOLOGII SPARŁÃCZONY

ZE SŁOWIZNĄ ÒDNÔSZAJĄCĄ SÃ  
DO CHÒWANIÔ ZWIERZÃTÓW

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną słowiznã kaszëbską sparłãczo-
ną z chòwanim zwierzãtów:

bagnic sã, òbagnic sã ‘bagnić się’
baran ‘baran’
barani ‘barani’
barónk ‘baranek’
 jastrowi barónk ‘wielkanocny baranek’ 
bëdło ‘bydło’
biczk; biszk; bùlka / bùlôszk ‘byczek’
bidlã ‘bydlę’
bidli; bidlãcy / bidlëczi ‘bydlęcy’
bik; bùla ‘byk’
bikòwé; bùlewé ‘opłaty za pokrycie krowy’
bùlwë ‘ziemniaki’

celãczé / celëczé miãso; celëczëzna / celëczëna ‘cielęcina’
celëc sã, òcelëc sã ‘cielić się, ocielić się’
celnô; zaòstałô; zabùlowała ‘cielna; zaszła w ciążę (o krowie)’ 
chce do barana (kòzła); bùkòwac ‘przejawia popęd płciowy (o owcy / kozie)’ 
chce do bika / bùlë; bùlowac, zabùlowac, knagùje ‘przejawia popęd płciowy  

(o krowie)’
chce do czerdë; czerdëje; chce do knura / dżénë; dżénëje; knarzëje; knurëje; 

rézëje ‘przejawia popęd płciowy (o świni)’
chce do òdżera; ògrëje; kòniëje ‘przejawia popęd płciowy (o klaczy)’
chòwa ‘żywy inwentarz’
chòwac ‘hodować’
chòwanié ‘hodowla’
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dżera ‘maciora’
dżéna ‘knur’

fùter ‘pasza; obrok’
fùtrowac, nafùtrowac ‘karmić, nakarmić’

gąsór ‘gąsior’
gã, gã, gã! (pògłosë wëdôwóné przez gãsë) ‘gę, gę, gę!’
gãs ‘gęś’
gãsé miãso ‘gęsina’
gòłąbk, gòłąbùszk ‘gołąbeczek, gołąb’
gòłãbnik ‘gołębnik’
groch ‘groch’
groszk ‘groszek’
grula; ruka ‘maciora’
gùlôcz, gùlôk; gùlôrz; gùlón ‘indyk’
gùł gùł gùł / gùl gùl gùl! (krzikniczi przëwòłiwającé gùłë) ‘guł, guł, guł’ 
gùła ‘indyczka’
gùłka ‘mała indyczka’

jałowica, zdrobn. jałowiczka ‘jałowica’
 jałówczã ‘młoda jałowica’
jałówka ‘jałówka’
jãczmiany, jiczny ‘jęczmienny’ 
 jãczmiané / jiczné krëpë ‘kasza jęczmiena’
 jãczmianô / jicznô słoma / jãczmiónka ‘słoma jęczmienna’
jãczmin, jãczmë / jiczmin, jiczmë ‘jęczmień’

kacz, kacz, kacz! (krzikniczi przëwòłiwającé kaczczi) ‘kacz, kacz, kacz!’
kaczka ‘kaczka’ 
kaczusza, kaczuszka ‘mała kaczka’
kanink, kaninka ‘królik’ 
kapùsta ‘kapusta’
kastrowac ‘kastrować’
kiszonka; kwasónka; kwaszonka ‘kiszonka’
kléwer ‘koniczyna’
knarzewé; knurowé ‘opłaty za pokrycie świni’ 
knur; knôrz ‘knur’
kòb(ë)ła; klacz ‘klacz’
kòcëc sã ‘kocić się (o kozie, kotce)’
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kòni (kùm) ‘koni’
kòniã, kòńczã ‘konię’ 
kònik, kòniczk; hiszk; zgrzébiã, zgrzébc ‘konik’
kòrëto, kòrto ‘koryto’
kòt ‘kot’
kòtk; pùjk ‘kotek’
kòtka ‘kotka’
kòtnô, sąkòtnô ‘kotna (ciężarna o kotce, kozie, króliczycy)’
kòza ‘koza’
kòzeł ‘kozioł’
kòzełk ‘koziołek’
kòzëna; kòzé / kòzlëczé miãso ‘kozina’
kòzlëc sã ‘koźlić się’
kóń ‘koń’
kóńsczi (chléw, gnój) ‘koński (chlew, gnój)’
kózlã ‘koźlę’
kôczã ‘kaczę’
kôczór, kôczor ‘kaczor’
krowa; knaga; krówczã ‘krowa’
króweczka ‘króweczka’
krówka ‘krówka’
krusza ‘zdrobn. młoda krowa’
kùm, zdrob. kùmk, kùmik; krëp ‘żłób’
kùr, kùrk ‘kogut’ 
kùra ‘kura’
kùrzã, kùrczã ‘kurczę’ 
kùrzëna; kùrzé miãso ‘kurzyna’                  
kwasëc ‘kisić’
kwasëdło ‘silos do kiszonki’ 

locha ‘maciora’

mack, mëtk ‘królik’ 
marchew ‘marchew’ 
mniszëc; wërzënac ‘trzebić’
mniszork, wërzinajk ‘kastrator’
mùża ‘zdrobn. młoda krowa’

òbrok ‘obrok’
òbsëp, òbsëpka, òbsëpańca ‘obrok’ 
òdżer ‘ogier’
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òdżerk ‘ogierek’               
ògrowé ‘opłaty za pokrycie klaczy’ 
òwczé miãso; skòpòwina ‘baranina’

óws ‘owies’
ówsné krëpë ‘owsianka’ 
ówsné żniwa ‘zbiór owsa’
ówsny (ówsnô słoma) ‘owsiany, (słoma owsiana)’ 
ówsónka ‘owsianka’

pasza ‘pasza z produkcji’
perlita, perlitka ‘perlica, perliczka’
pies; tusz, tusk ‘pies’ 
pòjic ‘poić’
prosã, parsã ‘prosię’
prosëc sã, òprosëc sã ‘prosić się’
prosëczi, prosãczi ‘prosięcy’
prosnica, òprosnica ‘maciora’
prosôk; prósc ‘prosiak’
prosnô, sąprosnô ‘prośna’
pruch ‘wieprz’
pruszk ‘wieprzek’
pszénica ‘pszenic’

rintowé / rintowné miãso, rintowina / rintowizna ‘wołowina’
rukô / rucze ‘przejawia popęd płciowy (o świni)’

sëczka ‘suczka’
sëka ‘suka’
skòp ‘skop’ 
skòpnica ‘owca niepłodna’
skòpòwina ‘skopowina’ 
swinié miãso ‘wieprzowina; świnina’
sylos ‘silos do kiszonki’
szczennô, sąszczennô ‘szczenna’
szrót ‘śruta’
szrótnik, szrótôk ‘śrutownik’
szrótowac ‘śrutować’
sztuczny bik; inseminator; pleniôcz ‘inseminator’

trus ‘królik’ 
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truska ‘samica królika’
trusy ‘króliczy’
tusz, tusk ‘pies’

wałach ‘wałach’
wałaszëc ‘wałaszyć’
wieprz ‘wieprz’
wieprzk ‘wieprzek’ 
wòłowi ‘wołowy’
wół ‘wół’
wółk ‘wołek’

zbòżé ‘zboże’
zgrzebc ‘źrebiec’
zgrzébiã ‘źrebię’
zgrzébic sã ‘źrebić się’
zgrzébica ‘źrebica’
zgrzébiczi ‘źrebięcy’
zgrzébnô, sązgrzébnô ‘źrebna’

żercé ‘żarcie’
żér ‘żer’
żérny ‘żerny’
żëto ‘żyto’
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UCHWAŁA NR 3/RJK/13 Z DNIA 17.05.2013 R. 
W SPRAWIE TERMINOLOGII SPARŁÃCZONY

Z WËKÙSTRZENIM DODOMÙ 

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną słowiznã kaszëbską sparłãczo-
ną z wëkùstrzenim dodomù:

aptéczka ‘apteczka’

bòcznô lãpka ‘kinkiet’
bùdink ‘budynek’
bùdowac, bùdëje ‘budować’ 

chëcz, chëcze; dodóm ‘dom mieszkalny’
chlebòwi piec ‘piec chlebòwi’
czeliszk ‘kieliszek’

dodóm, dodómkù ‘do domu’
dóm ‘sień’ 

góra; przãter ‘strych’
grónk, bacher, kruż ‘garnek’
grôp / grôpa, zdrobn. grôpk / grôpka ‘garnek do gotowania’ 

jizba ‘izba’
jôdnica ‘jadalnia’

kąpnica ‘łazienka’
kłasc ‘kłaść’
kòlibka ‘kołyska’
kómpòtierka; kùmka ‘kompotierka’
kropic ‘kropić’ 
kropidło, kropòwidło ‘kropidło’
kropelnica ‘kropielnica’
krutop ‘doniczka’
krziż ‘krzyż’
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kùchniô ‘kuchnia’
kwiat ‘kwiat’

lãpa ‘lampa’
lãpka ‘lampka’
 nocnô lãpka ‘nocna lampka’
legòwnica ‘leżanka’
lëchtôrz ‘lichtarz’

ława ‘ława’
łëszeczka ‘ łyżeczka’
łëszka ‘łyżka’
 kórzkwia, kórzczew; warząchew; chòchla ‘łyżka do nalewania’ 
łóżeczkò ‘łóżeczko’
łóżkò ‘łóżko’
 rozsuwné łóżkò ‘rozsuwane łóżko’

miseczka ‘miseczka’
miska ‘miska’

nalewac ‘nalewać’  
nożik ‘nożyk’
nóż ‘nóż’

òbrôz, malënk ‘obraz’
òczennica, òczelnica ‘okiennica’

pańskô jizba; paradnica ‘pokój gościnny’
piéck ‘piec’
plata ‘płyta kuchenna’
półmisk ‘półmisek’
prëcza; leża; lôdżer ‘prycza’
przãter; góra ‘strych’

radio ‘radio’

sekańc ‘tasak’
sklep ‘piwnica’
skło, szklónka, glaska ‘szklanka’
sprzątac ‘sprzątać’
statczi ‘naczynia kuchenne’  
stół ‘stół’
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 òkrãgłi stół ‘okrągły stół’
 rozsuw(ó)ny stół / rozcygóny stół ‘rozsuwany stół’
stółk ‘krzesło’ 
stółuszk ‘krzesełko’
swiãconô wòda ‘woda święcona’
swiéca ‘świeca’
swiécznik ‘świecznik’
szafa ‘szafa’
 ruchnowô szafa / klédowô szafa ‘szafa ubraniowa’
 scanówka ‘szafa w ścianie’ 
 sklanica ‘szafa oszklona do naczyń’
 wertikół ‘szafa na bieliznę’
szelbiąg ‘kredens’
szémel ‘taboret z „leną”, tj. z oparciem, w którym wycięto otwór’
sztimer; beroch, zdrobn. beroszk ‘żelazny piec przenośny’
sztora; zawiészka ‘zasłona’

talérz ‘talerz’
 głãbòczi talérz ‘głęboki talerz’
 snôdczi talérz ‘płytki talerz’
talérzëk ‘talerzyk’
taska ‘filiżanka’
tepich; diwan ‘dywan’

wëscélôk ‘chodnik’
wińce ‘girlanda’

zbónk ‘dzbanek’ 
zdrzélnik ‘telewizor’
zesel ‘fotel’
zófa ‘sofa’
zófa do spaniô ‘tapczan’

widelca / widlëca; gafla ‘widelec’
wieszac ‘wieszać’
włączac ‘włączać’

zacemnienié; zôcémk ‘zaciemnienie’ 
zawiészka; sztora ‘zasłona’

żirandol; wiszący swiécznik ‘żyrandol’
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ÙCHWÔLËNK NR 4/RJK/13 Z DNIA 29.06.2013 R. 
W SPRAWIE TERMINOLOGII SPARŁÃCZONY

ZE ZBIÉRACTWÃ

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną słowiznã kaszëbską sparłãczo-
ną ze zbiéractwã:

arnika; bòżé drzéwkò; kòscelnica; bòżôkrewka ‘dziurawiec’

ãgriska, ãgriz, agrest; krëzbùla; kòsmatka ‘agrest’

babié zelé; psy jãzëczk; przëdróżnik ‘babka’ 
babiô róża ‘malwa’
baszka; szëszka ‘szyszka’ 
berberis; słowiczëzna ‘berberys’
bòbk ‘bobrek trójlistny’
bòrówka ‘borówka’
bòżôkrewka; arnika; bòżé drzéwkò; kòscelnica ‘dziurawiec’
brëm; jurk, jërk ‘żarnowiec’    
brzoza, brzózka ‘brzoza’
bùczëna, bùkòwina ‘buczyna’ 
bùjón; tëlpón ‘piwonia’
bùrsztin; jantar ‘bursztyn’    

chmiél ‘chmiel’
chòszczka; hermùs; baba ‘skrzyp polny’    
chójka ‘sosna’     
 
czëszczëc ‘czyścić’
czosniôk, czosnik ‘czosnek’

dąb ‘dąb’
dzëwi mejrónk ‘lebiodka, oregano’
dzëwô mërta ‘rozchodnik’   
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gąska; gãsy grzib ‘gąska’ 
głëszka ‘jasnota biała’
grzib ‘grzyb’
 czerwiony grzib ‘grzyb czerwony’
 jôdny grzib ‘jadalny’
 pòtrus; dzëwi grzib; niejôdny grzib ‘grzyb niejadalny’ 

jabkò ‘jabłko’ 
jagòda ‘jagoda’
jałówc ‘jałowiec’
jantar ‘jantar’
jarzëbina / jarzãbina ‘jarzębina’
jeżëna ‘jeżyna’
jurk, jërk; brëm ‘żarnowiec’  

kalmùs; bazunë ‘tatarak’    
kamiń ‘kamień’
kamiszk ‘kamyczek’
kania; sowa ‘kania’
kasztan ‘kasztan’
kléwer; kòniczëna ‘koniczyna’
kluczëk; pierwùlc ‘pierwiosnek’  
kłos ‘kłos’
kòbierzé, kòbiérc ‘łopian’
kòlãder; kònoprus; kòlender ‘kolendra’
kònople ‘konopie’
kòperk; dil ‘koper’
kòpëtnik; glënnik; płëcnik; pòdbiôtk ‘podbiał’    
kòsmatka; ãgriska, ãgriz, agrest, krëzbùla ‘agrest’
kòzlôk ‘koźlak, koźlarz’
krëszka ‘gruszka’
krëzbùla; ãgriska, ãgriz; agrest; kòsmatka ‘agrest’
kùkùczczi chléb ‘ślaz’ 
kùkùridza; majs ‘kukurydza’
kùrzaj, kùrzajka; peperlëszka ‘kurka’ 

leszczëna ‘leszczyna’
lewańda ‘lawenda’
lëpa ‘lipa’
lilewnik; wrzos ‘wrzos’    
lniané semiã ‘siemię lniane’ 
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łapùcha ‘lebioda’
łëczk ‘szczypiorek’                               

macerzónka ‘macierzanka’
majs; kùkùridza ‘kukurydza’
mak ‘mak’
malëna ‘malina; truskawka’
matczé zelé; mëlëca; hôkbaba ‘melisa’
mejrónk / mejrón ‘majeranek’
mërta ‘mirt’
mòdrô knąpka; kòtka ‘nawłoć’ 
mòdrôk ‘bławatek, chaber’
mùchôcz, mùchôrz; mùszi pòtrus ‘muchomor’
mùrchel, mùrgel ‘smardz’ 
mùszla, mùszelka ‘muszla, muszelka’

nokce ‘kocanki’
nôczetk ‘nagietek’

òrzech ‘orzech’
òszôc; kòrzenica ‘perz’

palecznica ‘naparstnica’
panna bez płot ‘nasturcja’
papla ‘topola’  
paprika ‘papryka’
pãpk; maslôk ‘maślak’ 
peperlëszka; kùrzaj / kùrzajka ‘kurka’ 
pieczarka, pólnica ‘pieczarka’    
pigwa ‘pigwa’    
piołun ‘piołun’    
piotrëszka ‘pietruszka’  
płókac ‘płukać’    
pòdgrzibk ‘podgrzybek; siniak’    
pòdpiéńka ‘gromadnik, opieniek’
pòkrãtnik ‘wrotycz’     
pòkrzëwa ‘pokrzywa’    
pòtrôwnica ‘poziomka’    
pòtrôwnica; truskawka; malëna ‘truskawka’ 
pòwój; pòwika, pòwijôcz, pòwijôk ‘powój’     
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prôwdzywk ‘prawdziwek’                    
przedac, przedawac ‘sprzedać, sprzedawać’    
przetok; waleriana ‘kozłek lekarski’
psy jãzëczk; przëdróżnik; babié zelé ‘babka’ 
pùrchówka ‘purchawka’    

rabarber ‘rabarbar, rzewień’    
rëmiónk ‘rumianek’    
ridzk ‘rydz’    
róża ‘róża’
ruta ‘ruta’    
rzeszotk ‘sitarz’    

sërojôdka ‘surojadka’    
sëszëc ‘suszyć’    
slëwa, sliwka ‘śliwka’    
soja ‘soja’
sosna; chójka ‘sosna’    
sromòtnik ‘sromotnik’    
swiãtojanka; tipka ‘porzeczka’    
 czôrnô swiãtojanka; smarlëna ‘czarna porzeczka’  
szabel, szabelbón ‘fasola’ 
szafrón ‘szafran’    
szałwiô; szôłwô ‘szałwia’    
szatón ‘szatan’    
szczawa, szczôw; kwasné zelé ‘szczaw’     
szôlińc; blészczk ‘szalej’    
     
tëlpón; bùjón ‘piwonia’    
tëmión ‘tymianek’    
trufla ‘trufla’  
trząsc ‘trząść    
tutë; serduszka; mòtilczi ‘tasznik’  

wilczô jagòda ‘pokrzyk’     
wisznia ‘wiśnia’   
wiszónka ‘wisienka’    

zajączk ‘zajączek’ 
zaprawiac; wekòwac ‘konserwować’ 
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zbierac ‘zbierać’    
zbiéranié ‘zbieranie’    

żëwòkòsc; kòstina; czôrny kòrzéń ‘żywokost’
żôłądz ‘żołądź’    
żôrawina, żôrówka; kwasnica ‘żurawina’    
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ÙCHWÔLËNK NR 5/RJK/13 Z DNIA 29.06.2013 R. 
W SPRAWIE TERMINOLOGII SPARŁÃCZONY 

Z GÒSPÒDARZENIM

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

antonówka ‘antonówka’ 
atenka ‘skład (przy orce)’ 

ãgriska; krëzbùla ‘agrest’ 

bania ‘dynia’ 
bes ‘bez’                    
besowiczé ‘krzaki bzu’
bëka; mòtëka; haka, haczka ‘motyka, motyczka’ 
 bëkac; hakòwac, haczkòwac ‘pracować motyką’ 
bób ‘bób’  
bróna ‘brona’                                                                 
bróniôrz ‘broniarz’                                                             
brónowi gózdz ‘bronowy gwóźdź’                                                
brónowi kóń ‘bronowy koń’                                                       
brónowinë ‘bronowiny’                                          
brónowiszcze ‘bronowiszcze’                                                     
brónownik ‘bronownik’                                                          
brózda ‘bruzda’
brzadnictwò / brzadownictwò ‘sadownictwo’                                                     
brzadowac ‘owocować’                                                           
brzadowi ‘owocowy’                    
brzadówc ‘sad’
brzôd ‘owoc’                                                                   
bùgra, bùgrawa ‘wialnia’
bùjón; tëlpón ‘piwonia’                                                             
bùkwita; lëtewka ‘gryka; tatarka’                                                       
bùlra ‘wialnia’
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cążczi, cãdżi; klészcze ‘obcęgi’                                                                 
cebùla ‘cebula’                           
cebùlka ‘cebulka’
chléw ‘chlew’                                                                
 kóńsczi, krowi / karwi, òwczi, swini chléw ‘koński, krowi, owczy, świni 

chlew’ 
czëstota, czëstosc; chãdogòsc ‘higiena’                                                                                                                                       
czidac ‘kidać’                                                                    
czosnik, czosniôk ‘czosnek’                
czwikła ‘burak ćwikłowy’

dél ‘deska’                                                                   
délnica ‘deska na dole wozu’                                            
dil; kòperk ‘koper’                                                                   
diszelczi ‘dyszelki (podwójny dyszel przy zaprzęgu jednokonnym)’   
diszla, zdrobn. diszelka; cygło ‘dyszel’ 
drôbka ‘drabina’   
dzëkô jabłónka / jabłóń, krëszka, slëwa (drzewa) ‘dziczka’       

gbùrstwò; gòspòdarstwò; môl ‘gospodarstwo rolne’ 
gbùrzenié; rólnictwò ‘rolnictwo’                                                                
gladióla ‘gladiola, mieczyk’                                                                                                      
glëna ‘glina’                                                                                
glëniastô rolô ‘gliniasta  rola’                                                       
gnój; naniwnik ‘nawóz; gnój’                                                                 

kóńsczi, krowi / karwi, kùrzi, òwczi, swini gnój ‘koński, krowi, kurzy, owczy, 
świni gnój’

gòzdzyk; granôtka; grądëk, grądka ‘goździk’ 
gón ‘zagon’
groszk ‘groszek’   
gruńt ‘grunt’                                                                    
gùrka ‘ogórek’                                                                
gùrkòwi ‘ogórkowy’                                   

haczka ‘motyczka’ 
harfa ‘wialnia’                              

jabkò ‘jabłko’ 
jabkòwi ‘jabłeczny’                                                            
jabłecznik ‘jabłecznik’                                                           
jabłónka ‘jabłoń’                                                                
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jaglany ‘jaglany’ 
 jaglané krëpë ‘kasza jaglana’
jagła ‘pszono’                                                                   

kabaczk; ruskô bania ‘kabaczek’                                                            
kara ‘taczka’ 
klapra ‘wialnia’ 
klapsa ‘klapsa’                                                                   
klepiskò ‘klepisko’                                                               
klészcze; cążczi, cãdżi ‘obcęgi’                                                                 
kluczëk; pierwùlce ‘pierwiosnek’                                                      
kòcé nóżczi; nokce ‘kocanka piaskowa’                                               
kònople ‘konopie’   
kòpac ‘kopać’                                                                 
kòparka ‘koparka’                                                              
kòsa ‘kosa’                                                                    
kòsba ‘kośba’   
kòsëskò, kòsëszcze ‘kosisko’                                                                
kòsnik, kòsôrz ‘kosiarz’                                                                 
kòzogrësc ‘zawilec’ 
krëszka (drzewò i brzôd) ‘grusza (drzewo i owoc)’           
 krëszkòwé żniwa ‘okres zbierania gruszek’ 
krëzbùla; ãgriska ‘agrest’   
kraca, kracôk; kragla; kùltiwator, kùlter ‘kultywator’
kracowac; kraglowac; kùltiwatrowac; kùltrowac ‘kultywatorować’
krôj ‘kraj’     
kùrnik ‘kurnik’
kwiatnik; kwiatowô kapùsta ‘kalafior’                                                              

lewkóniô ‘lewkonia’                                            

łąka ‘łąka’

mak ‘mak’   
marchew ‘marchew’                                                   
marchewka ‘marchewka’
marchewny ‘marchewny’ 
maszina do seczeniô ‘kosiarka’                                                              
mejrónk ‘majeranek’                                                   
mirabelka ‘mirabelka’                                                            
młot; paséczer ‘młot’                                                                     
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młoteczk, młotuszk ‘młoteczek’                                                         
młotk ‘młotek’                                                                 
mùcha ‘mucha’                                                              

nawòzëc; nagnojic ‘nawozić                                                             
nikwa; niwëka ‘niedbały gospodarz / niedbała gospodyni’                      
niwa ‘niwa’
niwôka ‘marne, zaniedbane gospodarstwo’                       
nôczetk ‘nagietek                                                         
nôrzãdzé ‘narzędzie                                                          
nôséw ‘poplon (zbóż), brukwi’                                       

òbróbk rolë ‘obróbka gleby’                                                     
ògrodnik ‘ogrodnik’                                                              
ògrodzëna / ògardzëna ‘ogrodnictwo’                                                        
ògrodzëzna, ògrodowizna, ògardowizna ‘jarzyny’ 
ògród ‘ogród’                                                                   
òrkisz ‘orkisz’ 

panna bez płot, rãplôcz ‘nasturcja’                                                           
papierówka ‘papierówka’                                                          
piotrëszka ‘pietruszka’   
piôsk ‘piasek’                                                                  
plewionka ‘wialnia’
plón ‘plon’                                                                        
pług ‘pług’
 dwasczibnik ‘dwuskibowiec’    
 dwasczibny (pług) ‘dwuskibowy (pług)’    
 jednosczibnik ‘jednoskibowiec’    
 jednosczibny (pług) ‘jednoskibowy (pług)’         
 wielesczibnik ‘wieloskibowiec’                                                    
 wielesczibny (pług) ‘wieloskibowy (pług)’                                             
płużëc ‘płużyć’                                                                    
płużk ‘płużek’                                                                     
płużkòwac ‘płużkować’                                                             
płużnica ‘płużnica’                                                                 
płużny ‘płużny’                                                                    
pòganiac ‘poganiać’                                                                
pòkòsk ‘pokos’                                                                   
pòle ‘pole’                                                                     
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pòmidora ‘pomidor’    
pòra ‘por’                                                                        
psënka ‘mała, drobna śliwka’                   
pszénica ‘pszenica’ 
pszénżëto ‘pszenżyto’ 

rabarber ‘rabarbar’                                                                 
radela / saradela ‘seradela’                                                                
raps ‘rzepak’                                                                 
 rapsowi òléj ‘olej rzepakowy’                                                           
rąkla; riba ‘burak pastewny’
redło ‘radło’                                                                       
redlëca ‘redlica’                                                                    
redłowac ‘radłować’                                                                
rëjina; daliô ‘dalia, georginia’                                                 
rolô ‘rola’    
roslënowi wërób ‘produkcja roślinna’                                                 
rozsada ‘rozsada’                                                                   
rozsadzëskò ‘rozsadzisko’                                                             
rozwerk ‘kierat’                                                                   
rozwòra / rozwórka ‘rozwora’                                                               
rozwórznik; szpernôl, szpernôgel ‘sworzeń’                                                            
ruskô bania; kabaczk ‘kabaczek’                                                            

sadzëc ‘sadzić’                                                                   
sano ‘siano’                                                                    
seczera ‘siekiera’                                                                 
seczérka ‘siekierka’                                                               
seczka ‘sieczka’                                                                  
seczkarniô ‘sieczkarnia’                                                            
seler ‘seler’                                                                       
serzp ‘sierp’                                                                       
skłôd ‘skład (przy orce)’
skrãtë ‘spodnia, rozwidlona część wozu’
slëwa ‘śliwa (drzewo i owoc)’ 
slëwòwi ‘śliwkowy’      
slëwòwica ‘śliwowica’ 
słonecznik, słuńcownik ‘słonecznik’ 
smarglëna ‘czeremcha’                                                           
snop ‘snop’                                                                       
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snopiskò, snopiszcze ‘snopisko’                                                                 
snopk ‘snopek’                                                                   
snopòrzeszónka ‘snopowiązałka’    
sôd ‘sad’                                                                         
stodoła ‘stodoła’                                                                   
stóg ‘stóg’                                                                        
swiãtojanka; tipka ‘porzeczka’            
szabelbón, szabel ‘fasola’                                                                
szczebel ‘szczebel’                                                                  
szczep ‘szczep’                                                                     
szczepiac ‘szczepić’                                                                  
szczepk / szczépka / szczepiónka ‘szczepek’                                                        
szczotka ‘szczotka’                  
szëdrownica ‘wialnia’
szëpelka, szëfelka ‘łopatka (narzędzie)’
szëpla, szëfla; szópa, szëpa ‘łopata’       
 szëplowac, szëflowac ‘pracować łopatą’ 
szit ‘sztuczny nawóz’     
szrópa ‘zgrzebło’ 
sztëga ‘kopka, snopki ustawione w dwu szeregach, oparte o siebie kłosami (zazwy-

czaj dwanaście sztuk)’                                                    

tëlpa ‘tulipan’ 
tëmrôt ‘deska na wozie’                                                    
topòrzëskò / topòrzëszcze ‘toporzysko’ 
topór ‘topór’ 
topórk ‘toporek’
trôwa ‘trawa’ 
trząsc / trzisc ‘trząść’ 
 natrząsc / natrzisc ‘natrząść’
 òbtrząsc / òbtrzisc ‘obtrząść’
 roztrząsac ‘roztrząsać’
 
wãgerka ‘węgierka’ 
widłë ‘widły’ 
wika ‘wyka’ 
wóz ‘wóz’
wrëk, zdrobn. wrëczk ‘brukiew’                                                               
wrëknica ‘maszyna do krojenia brukwi’ 
wrëkòwcëskò, wrëkòwiskò ‘pole po brukwi’
wrëkòwi ‘brukiewny’         
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zbòżé ‘zboże’ 
 jaré, jôrka ‘jare, jarka’
 òżmina / òżminë ‘ozime, ozimina’                                                 
zemia ‘ziemia’ 
zgrzebło / zgrzedło ‘zgrzebło’                                                             
zôgón ‘zagon’ 
zôpól ‘sąsiek’                                                                    
zrëwac ‘zrywać’ 
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ÙCHWÔLËNK NR 6/RJK/13 Z DNIA 18.09.2013 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 

W SŁOWIZNIE RELIGIJNY I ÒBËCZAJOWI

1. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z NAZWAMA BÒŻÉGÒ SËNA 

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną słowiznã kaszëbską sparłãczo-
ną z nazwama Bòżégò Sëna:

I. Biblijné ‘Biblijne’

Bëlny Pasturz ‘Dobry Pasterz’
Bòżé Słowò ‘Słowo Boże’             
Bòżi Słëga ‘Sługa Boży’                         
Bòżi Syn ‘Syn Boży’    
Bróma ‘Brama’    

Chléb żëcégò, żëcô ‘Chleb życia’ 
Christus ‘Chrystus’    
Człowieczi Syn ‘Syn Człowieczy’ 

Dawidów Syn ‘Syn Dawida’         
Droga, Prôwda i Żëcé ‘Droga, Pawda i Życie’                                          

Jasnota Swiata ‘Światłość Świata’   
Jezës ‘Jezus’    
Jô Jem ‘Jam Jest’    

Mesjôsz ‘Mesjasz’    

Nowi Adóm ‘Nowy Adam’    

Òbrôz Bòga ‘Obraz Boga’    
Òdkùpicél ‘Odkupiciel’    
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Pierwòrodny, Pierwòródk ‘Pierworodny’
Pòmazańc ‘Pomazaniec’    
Pón ‘Pan’    
Pón Chwałë ‘Pan Chwały’    
Prorok; Profeta; Przepòwiôdôcz ‘Prorok’  
Prôwdzëwi Winny Czerz ‘Prawdziwy Krzew Winny’   

Sprawiedlëwi ‘Sprawiedliwy’    
Sãdza Żëwëch i Ùmarłëch ‘Sędzia Żywych i Umarłych’  
Swiãti ‘Święty’     
Szkólny ‘Nauczyciel’          

Zbawicél ‘Zbawiciel’    
Zmartwëchwstanié i Żëcé ‘Zmartwychwstanie i Życie’  

II. Patristiczné (òjców Kòscoła) ‘Patrystyczne (ojców Kościoła)’ 
(Nazwë znóné ju z Biblii nie są ùjimniãté) ‘(Nazwy znane już z Biblii pominięto)’ 

Artista ‘Artysta’    

Bezgrańcowi ‘Bezgraniczny’    
Bezgrzészny ‘Bezgrzeszny’    
Bòżi Barank / Barónk ‘Baranek Boży’   
Bòżô Mądrosc ‘Mądrość Boża’    
Bòżô Mòc ‘Moc Boża’         
Bóg z Bòga ‘Bóg z Boga’    

Cerpiãtlëwi i Niecerpiãtlëwi ‘Cierpiętliwy i Niecierpiętliwy’          
Człowiek ‘Człowiek’    

Dobëtnik Smiercë, Piekła i Szatana ‘Zwycięzca Śmierci, Piekła i Szatana’                       
Dobri Wëchòwiwôcz ‘Dobry Wychowawca’   
Dôwca / Dôwôcz Prawa ‘Dawca Prawa’    
Drëdżi Adóm ‘Drugi Adam’         
Dzeckò z Rodu Judë ‘Dziecię z Rodu Judy’    
Dzecuszkò ‘Niemowlę’      

Głowa Kòscoła ‘Głowa Kościoła’    
Gwiôzda z Jakùba ‘Gwiazda z Jakuba’   
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Jednorodzony ‘Jednorodzony’     
Jednorodzony Nôwëższégò Òjca ‘Jednorodzony Ojca Najwyższego’
Jedny z Òjcã Nôtërë ‘Jednej z Ojcem Natury’    

Lékôrz ‘Lekarz’        

Maklewny i Niemaklewny ‘Dotykalny i Niedotykalny’   
Mòcny Bóg ‘Bóg Mocny’                
Mòdło bez Skazë ‘Wzór bez Skazy’   

Naj Brat ‘Nasz Brat’         
Najô Pascha ‘Nasza Pascha’   
Nieskalóny Barank / Barónk ‘Niepokalany Baranek’ 
Nôswiãtszi ‘Najświętszy’           
Nôwëższi Bóg ‘Bóg Najwyższy’    

Òdwieczny Bóg ‘Bóg Odwieczny’    
Òjca Syn ‘Syn Ojca’                            

Pòceszającé Słowò ‘Słowo Pocieszające’    
Pón Chwałë ‘Pan Chwały’    
Pón Dawida ‘Pan Dawida’    
Pón Nieba i Zemi ‘Pan Nieba i Ziemi’   
Pón Wszechswiata ‘Pan Wszechświata’   
Pón Wszelejaczich Mòców ‘Pan Wszelkich Mocy’   
Pòtómk Adama ‘Potomek Adama’    
Pòtómk Dzéwicë ‘Potomek Dziewicy’    
Prowadnik Pòbòżnotë ‘Przewodnik Pobożności’   
Prôwdzëwi Wid ‘Światło Prawdziwe’    
Przebłagalnô Òfiara ‘Ofiara Przebłagalna’    
Przédnik Wszëtczich ‘Wódz Wszystkich’    

Równy Òjcu Syn ‘Równy Ojcu Syn’    

Smiertelny i Niesmiertelny ‘Śmiertelny i Nieśmiertelny’   
Snôżi Bóg ‘Piękny Bóg’    
Stwórca Człowieka ‘Stwórca Człowieka’   
Stwórca Widu ‘Stwórca Światła’    
Stwórca Wszëtczégò ‘Stwórca  Wszystkiego’    
Swiata Bùdownik ‘Budowniczy Świata’    
Swiãtnik ‘Kapłan’    
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Ùkrziżowóny ‘Ukrzyżowany’     
Ùwielbiony Bóg ‘Bóg Uwielbiony’    

Wceloné Słowò ‘Słowo Wcielone’    
Wcelony i Niewcelony ‘Wcielony i Niewcielony’    
Wespółwieczny z Òjcã ‘Współwieczny z Ojcem’   
Wszëtkòmògący / Wszëtkòmòżny Bóg ‘Bóg Wszechmogący’  

Zmartwëchwstóny ‘Zmartwychwstały’   

Żdanié Nôrodów ‘Oczekiwanie Narodów’   
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ÙCHWÔLËNK NR 7/RJK/13 Z DNIA 18.09.2013 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 

W SŁOWIZNIE RELIGIJNY I ÒBËCZAJOWI
2. SŁOWIZNA SPARŁÃCZONÔ Z TEÒLOGICZNYMA 

I LËTERACCZIMA ÒKRESLENIAMA DËCHA SWIÃTÉGÒ

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną słowiznã kaszëbską sparłãczo-
ną z teòlogicznyma i lëteracczima òkresleniama Dëcha Swiãtégò:

Bòżi Dëch ‘Duch Boży’     
Bòżi Wid; Bòżô Jasnota ‘Światło Boże’   

Dech / Tchnienié Jich Òbù ‘Ich obu tchnienie’   
Dëch całégò swiata ‘Duch wszechświata’    
Dëch mòcë ‘Duch mocy’     
Dëch ògnia ‘Duch ognia’     
Dëch pòcechów ‘Duch pociech’    
Dëch prôwdë ‘Duch prawdy’    
Dëch Stwórca ‘Duch Stwórca’    
Dôr Nôwëższégò Bòga ‘Najwyższego Boga dar’   
Dôwôcz drodżich łasków ‘Dawca łask drogich’    
Dôwôcz pòcechów ‘Dawca pociech’    
Dzyrsczi prowadnik ‘Dzielny hetman’    

Gołąbka Syjonu ‘Gołąbka Syjonu’     
Gòłãbica ‘Gołębica’     
Gòrąc miłotë ‘Żar miłości’    
Gòrąc ògnia, Hëc ògnia ‘Żar ognia’    
Gòsc dëszów ‘Gość dusz’      

Jeden dech Dwùch, Jedno tchnienié Dwùch ‘Jedno tchnienie Dwóch’  

Lubny Dëch ‘Błogi Duch’  
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Miłota ‘Miłość’    

Namaszczenié dëszów ‘Namaszczenie  dusz’   
Namaszczeniô dëszów wòniô lubnô ‘Namaszczenia duszy woń błoga’                 
Nômilszi Gòsc ‘Najmilszy Gość’    
Nôswiãtszi wid ‘Światłość najświętsza’   
Nôswiãtszi Dëch ‘Duch Najświętszy’    

Òdżiń ‘Ogień’    
Òjc ùbòdżich ‘Ojciec ubogich’   
Òpiekùn pòetów ‘Opiekun poetów’    
Òswiécëcél ‘Oświeciciel’     

Paraklét ‘Paraklet    
Pełnota Jich chwałë; Całownota Jich chwałë ‘Pełnia  Ich  chwały’ 
Pòceszëcél ‘Pocieszyciel’     
Pôlc Òjcowsczich Rãków ‘Palec Ojcowskich Rąk’   
Pôlc przedwiekòwi Rãków Òjca ‘Palec Ojca rąk przedwiekowy              
Prawi Dëch ‘Duch prawy’     

Sétmëraczi w darach ‘Siedmioraki w darach’    
Słodczé pòkrzesenié ‘Słodkie orzeźwienie’    
Słodkô redota serców ‘Słodka radość serc’    
Stwórca wszëtczégò ‘Stwórca wszechrzeczy’   
Swiãti Dëch ‘Duch Święty’     
Swiãti Dôr Nôwëższégò Bòga ‘Dar święty Najwyższego Boga’  

Trzecô Bóstwa Jistnota ‘Trzecia Bóstwa Istota’   

Ùspòkòjenié w płaczu ‘Utulenie w płaczu’    
Ùswiãcëcél ‘Uświęciciel’    

W gòrączce żëwô wòda ‘Żywa woda w skwarze’    
Wid sëmieniów ‘Światłość sumień’    
Włôdôcz granitowëch sztôłtów ‘Granitowych władca form’   
Wspòmòżëcél ‘Wspomożyciel’    

Zdrzódło żëcégò ‘Źródło życia’    
Zelga w robòce ‘Ochłoda w pracy’    

Żëwi Zdrój ‘Zdrój żywy; Krynica żywa’’    
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ÙCHWÔLËNK NR 8/RJK/13 Z DNIA 18.09.2013 R. 
W SPRAWIE TERMINOLOGII SPARŁÃCZONY

Z LËDOWĄ MEDICYNĄ 

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpną słowiznã kaszëbską sparłãczo-
ną z lëdową medicyną:

agnusk ‘agnusek’    
amùlet ‘amulet’    
aptéka ‘apteka’    
arszenik ‘arszenik’    

babiewiérstwò ‘zabobony’   
balbiérz; gòlëbroda; cyrolik ‘cyrulik’    
bardówka ‘brodawka’         
bąbel; pãchôrz ‘pęcherz’   
bicé ‘bicie’    
biegùnka; drzistówka; chilawica, lok.: drzësta ‘biegunka’  
bik; bùla ‘byk’     
błażejczi ‘błażejki’    
bòlëca; szpital; rzad. szpëtôl ‘szpital   
Bòżi dopùst / Bòżé dopùszczenié; namienienié ‘dopust Boży’  
brzadowi  liker; naléwka ‘nalewka’                           

ceczô; wëdzelënk ‘wydzielina’      
 smôrkôl; stënka ‘wydzielina z nosa’    
cësnąc na wòdã (np. kòszlã chòrégò) ‘rzucić na wodę (np. koszulę chorego)’ 
chëra; pòszëdło; pòtłëka; pòmór ‘zaraza’ 
chinina ‘chinina’    
chirurg ‘chirurg’    
chòrosc / chòroba; pòszëdło ‘choroba’    
 chëra ‘choroba zakaźna’   
czarë; gùsła ‘czary’    
czarownik; czarzëcél; zadôwajk ‘czarownik’    
czarownica; zadôwajka ‘czarownica’   
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czart / czôrt; biés; diôbéł ‘czart’    

demón; złi dëch; smãtk ‘demon’    
dieta ‘dieta’    
diôbeł; biés; diwel ‘diabeł’     

gãsô klóska ‘driakiew’    
głëpienié ‘bałamuctwo’    
gòlenié ‘golenie’    
gòrączka ‘gorączka’     
gòrzôłka ‘wódka’
górz ‘gniew’    
grótk ‘akuszer’    
grótka ‘akuszerka’    
gùslôrka ‘guślarka’    
gùslôrz ‘guślarz’    
gùsła ‘zabobony’

jadłoba ‘smutek’
jagniã / jagniątkò; bagniã / bagniątkò ‘jagnię’  
jarchòla ‘awanturnik’    

kamiannô strzélka ‘strzałka kamienna’   
kat ‘kat’    
kąpanié ‘kąpiel’    
kąpôcz; pòmòcnik / òbsłużnik przë kąpanim ‘łaziebnik’    
klapë ‘obmowa’    
kòprowô miska ‘miedziana miednica’    
kòrnus z pieprzã ‘wódka z pieprzem’    
kòrzéń, zdrobn. kòrzónk ‘korzeń’    
kóńsczi gnój ‘koński gnój’    
kôłtón; pikas ‘kołtun’    
krople na zëmnicã ‘krople na zimnicę (malarię)’    
krowińc / karwińc ‘krowieniec’    
krukôcz; czijónka ‘kijanka’    
kùsrôt ‘znachor’    
kùsrôtka ‘znachorka’    

leżący; cãżkò chòri ‘obłożnie chory’
leżenié ‘leżenie’    
lëszéń ‘liszaj’     
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lék ‘lek’    
lékarzenié ‘kuracja’    

łosowi róg ‘róg łosiowy’    

magiô; czarzëna ‘magia’    
masc; gòjidło; smara ‘maść’    
Matka Bòskô Zélnô ‘Matka Boska Zielna’    
miészk ‘woreczek’    
mòra ‘(z)mora’    

nadùżëcé ‘nadużycie’   
naléwka; brzadowi  liker ‘nalewka’                           
nasłanié złégò dëcha ‘nasłanie złego ducha’    
niepòsceloné łóżkò ‘niepościelone łóżko’   
nimòc ‘niemoc’    
nitka ‘nitka’

òbgadac ‘obmawiać’
òbkłôd(k); òbłożëna; òkładzëna ‘okład’    
ò(b)kôdzanié trupim zãbã ‘okadzanie trupim zębem’   
òbmawiac ‘obmawiać’
òbmiwanié ‘obmywanie’    
òbmòwa ‘obmowa’
ò(b)wijanié ‘owijanie’    
òczarzëc ‘oczarować’    
òczarzoné, zaczarzoné ‘zaczarowane’    
òdczarzëc ‘odczarować’    
òdczënic ‘odczynić’    
òdmrożenié ‘odmrożenie’    
òdrôstanié kôłtóna ‘odrastanie kołtuna’   
òdwôr; wëgòtówka ‘odwar’    
ògrôżka ‘dreszcze’ 
òklapac ‘obmawiać’ 
òléj ‘olej’    
òléjk ‘olejek’    
òléjkôrz ‘olejkarz’    
òparzenié ‘oparzenie’    
òszukańc ‘oszust’    
òwrzodzenié; òbara ‘owrzodzenie’    
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parch ‘parch’    
pãchôrz; bąbel ‘pęcherz’   
pchłë; lojzë ‘pchły’    
piekłô marchew ‘pieczona marchew’   
pikas; kôłtón ‘kołtun’    
piorënowi / gromòwi kam / kamiéń ‘kamień piorunowy’  
plôster ‘plaster’    
pòłożnictwò ‘położnictwo’    
pòmór; chëra ‘mór’    
pòrodówka; pòłogòwô jizba ‘porodówka’   
pôlenié liców ‘palenie lic’    
priszcz ‘krosta’    
proszk; pùlwer ‘proszek’    
przeszczepic (chòrobã) ‘przeszczepić (chorobę)’   
przechlastniãcé ‘przełamanie’     
przeczëszczenié ‘przeczyszczenie’    
przepłóczëna; przeczëszczenié ‘lewatywa’           
przeznobienié ‘przeziębienie’ 
pszénica (pszéńca) w kòzym mlékù ‘pszenica w kozim mleku’  
pùszczanié krwi ‘puszczanie krwi’   

recepta ‘recepta’    
rena; chòré ‘rana’   
rzëgac ‘wymiotowac’ 
rzëgòwinë ‘wymiociny’ 
rzôdkô skóra ‘rzadka skóra’    

serzp ‘sierp’    
smara; mazëdło ‘smarowidło’   
smãtk; demón; złi dëch ‘demon’    
smiotana ‘śmietana’   
smùtk ‘smutek’    
sól sw. Agatë ‘sól św. Agaty’     
spalëc chòrobã ‘spalić chorobę’     
stôwianié / dôwanié szrëpów ‘stawianie baniek’   
strzëżenié ‘strzyżenie’   
suchòtë; dëra ‘gruźlica’    
sugestiô ‘sugestia’   
swôrb; swierzb ‘świerzb’    
szarlatan ‘szarlatan’  
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szczënë; mòkrz ‘mocz’    
szrëpa ‘bańka’    

tamòwanié krwi ‘tamowanie krwi’   
trëcëzna ‘trucizna’    

ùdëszëc sã ‘udusić się’     
ùdëszenié sã ‘uduszenie się’   
ùroczony ‘być pod wpływem uroku’ 
ùrok; ùrzek ‘urok’     

wëkrącenié ‘zwichnięcie’    
wëpôlanié ‘wypalanie’   
wëzwòlënë ‘wyzwoliny’    
wiara ‘wiara’    
wilczé wielorództwò ‘pomiot wilczy’    
wilk ‘postrzał’    
wino ‘wino’    
wróżba ‘wróżba’    
wrzos ‘wrzos’    
wrzód ‘wrzód’    
wszechmatczé zelé; krziżewé zelé; òberwas ‘mięta’  

zabiéranié spikù ‘zabieranie snu’        
zabòbón ‘zabobon; przesąd’   
zabòbónë ‘zabobony’
zachërzenié ‘zapowietrzenie’ 
zadac (kòmù) ‘urok’    
zajikac sã ‘zająkać  się’   
zajikanié sã ‘zająkanie się’    
zaklãcé ‘zaklęcie’    
zakòpac (włosë itp. chòrégò) ‘zakopać (włosy itp. chorego)’  
zapiec (chòrobã) ‘zapiec (chorobę)’   
zapùszczac  kôłtón ‘zapuszczać kołtun’   
zapùszczanié kôłtóna ‘zapuszczanie kołtuna’   
zatrëti  lëft ‘morowe powietrze’                           
zaznobic sã ‘zaziębić się’    
zaznobienié sã ‘zaziębienie się’    
zażegnac ‘zażegnać’    
zażegnanié ‘zażegnanie’    
zewac ‘ziewać’   

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   50 2014-01-28   03:35:02



Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka   51

zélnik; herbôrz; spis zelów, ksãga z zelama ‘herbarz, herbarium, zielnik’
zéwanié ‘ziewanie’    
złómanié ‘złamanie’    
zrenienié ‘obrażenie’    
zyb trzãse; ògrôżka ‘trzęsie zimno; dreszcze’ 

żnija; wąż ‘wąż’
żnija / żmija ‘żmija’     
żëwòkòsc ‘żywokost’   
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UCHWAŁA NR 1/RJK/13 Z DNIA 17.05.2013 R. 
W SPRAWIE TERMINOLOGII ZWIĄZANEJ 

ZE SŁOWNICTWEM MEDIALNYM 

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo zwią- 
zane ze słownictwem medialnym:

adjustacja ‘adjustacjô’
adjustator ‘adjustator’
adjustować ‘adjustowac’
adres redakcji ‘adres / adresa redakcji / redakcje’
asystent fotografa ‘asystent  / pòmòcnik fòtografa  / òdjimnika / fòtografistë’
asystent redaktora ‘asystent / pòmòcnik redaktora’
autocenzura ‘aùtocenzura’ 
autor ‘aùtor’  
autorka ‘aùtorka’

bezpłatny ‘darmòwi, darmôk’
 bezpłatna gazeta ‘darmòwô gazéta’ 
 bezpłatne czasopismo ‘darmòwi cządnik’ 
brukowiec ‘brukówc’
bulwarówka ‘bùlwarówka, bùlwarowô gazéta’ 

cenzor ‘cenzor’
cenzura ‘cenzura’
cykl wydawniczy ‘wëdowny cykl /cykel, cząd’
cykliczny ‘cykliczny’ 
czasopismo ‘cządnik’
 czasopismo dla dzieci ‘cządnik dlô dzecy’ 
 czasopismo dla kobiet/kobiece ‘cządnik dlô kòbiét(ów), białk(ów)’ 
 czasopismo dla mężczyzn ‘cządnik dlô chłopów’
 czasopismo dla młodzieży / młodzieżowe ‘cządnik dlô młodzëznë’
 czasopismo fachowe ‘fachòwi cządnik’
 czasopismo naukowe ‘ùczbòwi / nôùkòwi cządnik’ 
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 czasopismo popularnonaukowe ‘pòpùlarnoùczbòwi / pòpùlarnonôùkòwi cządnik’  
 czasopismo religijne ‘religijny cządnik’ 
 czasopismo specjalistyczne ‘specjalisticzny cządnik’ 
 czasopismo zawodowe ‘warkòwi cządnik’ 

deadline ‘òstateczny czas’
diagram ‘diagram’
dodatek (do gazety, czasopisma) ‘dodôwk; dodôtk (do gazétë, pismiona)’

dodatek nadzwyczajny ‘nadzwëczajny / nadzwëkòwi dodôwk / dodôtk, ekstra 
/ òsóbny dodôwk (do gazétë)’ 

doniesienie prasowe ‘wiadło’
dowcip ‘szpôs; szpòrt; wic’
 dowcip rysunkowy ‘céchùnkòwi szpôs / szpòrt / wic’ 
druk ‘drëk’
drukarnia ‘drëkarniô; drëkòwnica’
drukować ‘drëkòwac’
dział ‘dzél’
dziennikarka ‘gazétnica; redaktórka’ 
dziennikarz ‘gazétnik; redaktór’

egzemplarz ‘egzemplôrz, -arza’
 egzemplarz bezpłatny ‘darmòwi / darmôk egzemplôrz’ 

fanzin ‘fanzin’
felietonista ‘aùtor felietónów, felietonista’
fot. ‘òdj.’
fotodruk ‘fòtodrëk’
fotoedycja ‘fòtoedicjô’
fotograf ‘òdjimnik; fòtograf, lok. fòtografista, fòtofista’ 
fotografia ‘òdjimk, -ù; fòtografiô, -ii’
 fotografia czarno-biała ‘czôrno-biôłi òdjimk, czôrno-biôłô fòtografiô’
 fotografia kolorowa ‘farwny / kòlorowi òdjimk, farwnô / kòlorowô fòtografiô’
fotomontaż ‘fòtomóntôż’
fotoreporter ‘fòtorepòrtéra’

gadżet ‘gadżet’
gazeta ‘gazéta’
grafika ‘òpisënk; malënk; przedstôwizna; céchùnk; grafika’

horoskop ‘hòroskòp’
humoreska ‘hùmòreska; szołobùłka’  
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humorysta ‘hùmòrista; aùtor hùmòresków’
humorystka ‘hùmòristka; aùtorka hùmòresków’

ilustracja ‘òbrôzk; malënk; céchùnk; ilustracjô; zòbrazëna’
ilustrator ‘ilustrator; céchòwnik; zòbrôzca; ilustratora’
ilustrować ‘ilustrowac; céchòwac; zòbrazëwac; zòbrôzkòwac’
informator ‘pòszétnik; infòrmator’
informatorka ‘infòrmatorka’
informatyk ‘infòrmatik’
informatyczka ‘infòrmaticzka’

koedycja ‘kòedicjô’
kolumna ‘kòlumna’
komunikat ‘ògłos; ògłosënk; kòmùnikat’
konkurs ‘kònkùrs’
 konkurs fotograficzny ‘fòtograficzny kònkùrs; òdjimkòwi kònkùrs’ 
 konkurs na opowiadanie ‘kònkùrs na òpòwiôdanié / kôrbiónkã’
 konkurs o nagrodę ‘kònkùrs na nôdgrodã / kònkùrs ò nôdgrodã’
 konkurs poetycki ‘pòeticczi kònkùrs’
 konkurs sms-owy ‘sms-owi kònkùrs’
korekta ‘sprôwdzanié; kòrekta’
 robić korektę ‘pòprôwiac; przezerac; robic kòrektã’
korektor ‘kòrektór; przezérôcz’
korektorski ‘kòrektorsczi’

layout ‘ùkłôd’
logo ‘merk; logò; znak’

łamanie ‘łómanié’

magazyn ‘magazyn; pismiono’
 magazyn dla kobiet ‘magazyn dlô białk(ów) / kòbiét(ów)’
 magazyn ilustrowany ‘ilustrowóné pismiono’
 magazyn mody ‘magazyn módë’
 magazyn muzyczny ‘mùzyczny magazyn’
magnat prasowy ‘prasowi magnat’
materiał ‘materiôł,  -ału’

nagłówek ‘nôdpis; nôgłówk; titel’
nagroda konkursowa ‘kònkùrsowô nôdgroda’
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nakład ‘nôkłôd, -adu, wëdôwk’
nr ‘nr’
numer ‘numer, (numra)’
 numer jubileuszowy ‘jubileùszowi numer’
 numer specjalny ‘specjalny numer’

ogłoszenie ‘ògłoszenié; ògłos; klëka’
 ogłoszenie drobne ‘môłi ògłos; môłé ògłoszenié’ 
okładka ‘òbkłôdka’
opracowanie ‘ùsadzenié; ùsôdzk’ 
 opracowanie graficzne ‘graficzny ùsôdzk’
 opracowanie redakcyjne ‘redakcjowi ùsôdzk’

patronat ‘patronat’ 
 patronat medialny, prasowy ‘medialny / prasowi patronat’
podtytuł ‘pòdtitel’
porada ‘rada; dorada; pòrada’
poradnik ‘pòradnik’
prasa ‘gazétnictwò’ 
 prasa codzienna ‘codniowé gazétnictwò; dzénniczi’
 prasa kobieca białgłowsczé / białczëné gazétnictwò’
 prasa kolorowa ‘farwné gazétnictwò’
prasa drukarska ‘prësa drëkarskô’
prasowy ‘gazétny, prasowi’
 biuro prasowe ‘gazétné bióro’ 
prawo autorskie ‘aùtorsczé prawò’ 
prenumerata ‘zapisanié’ 
prenumerator ‘zapisôrz, -arza’
prenumeratorka ‘zapisôrka’ 
prenumerować ‘zapisowac’ 
program radiowy ‘radiowi program’ 
program telewizyjny ‘zdrzélnikòwi program; program telewizji’ 
projekt ‘projekt; ùdba’
promocja ‘promòcjô’
propaganda ‘propaganda’
 propaganda kłamliwa ‘łżawô propaganda; łżawica’
przedruk ‘òddrëk; òddrëkòwanié; przedrëk; przedrëkòwanié’
przedrukow(yw)ać ‘òddrëkòwac; òddrëkiwac; przedrëkòwac’
przepis kulinarny ‘przepisk; recepta’
przypis ‘dopisënk’
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pseudonim ‘pseùdonim; tacewné miono’
recenzja ‘recenzjô, òbsądzëzna’
redakcja ‘redakcjô’
redakcyjny ‘redakcjowi’ 
redaktor ‘redaktór; prowadnik gazétë’
 redaktor artystyczny ‘artisticzny redaktór’
 redaktor naczelny ‘przédny / główny / pierszi redaktór’
 redaktor odpowiedzialny ‘òdpòwiedzalny redaktór’
 redaktor techniczny ‘techniczny redaktór’
redaktorski ‘redaktorsczi’
redaktorstwo ‘redaktorzëzna’
reklama ‘reklama
repertuar ‘repertuar’
 repertuar kin ‘kinowi repertuar’
 repertuar teatrów ‘teatrowi repertuar; teatrowi program’
rozmowa ‘gôdka; kôrbiónka; rozmòwa’
rozmówca ‘rozpòwiôdôcz’
rynek prasowy ‘gazétny rënk’
rysowniczka ‘céchôrka; malôrka’
rysownik ‘céchôrz; malôrz’
rysunek ‘céchùnk; malënk’   

samizdat ‘samizdat’
sekretarz redakcji ‘sekretéra redakcji’
skład ‘skłôd’
spis treści ‘spisënk zamkłoscë’
stopka redakcyjna ‘redakcjowô stopka’ 
stylizacja ‘stilizacjô’

śródtytuł ‘strzódtitel (strzódtitla)’

tabloid ‘tabloid’
tabloidyzacja ‘tabloidizacjô’
tekst ‘tekst’
tekst drukowany ‘drëkòwóny tekst’ 
temat ‘témat’
tematyczny ‘tématny; tématowi’
tematyka ‘tematika’
tygodnik ‘tidnik; tidzenik’
tytuł ‘titel, titla’
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wiadomość ‘wiadło; klëka’
 wiadomości z pierwszych stron gazet ‘wiadło z pierszich stronów gazétów’
wierszówka ‘wiérztówka’
wkładka ‘wkłôdka’  
właściciel gazety/czasopisma ‘miéwca  / włôscëcel, -ela gazétë / cządnika / pismiona’
wolność prasy ‘wòlnota gazétnictwa’
współpracować ‘wespółrobic’
współpracownica ‘wespółrobiôrka’
współpracownik ‘wespółrobiôrz’
wydanie ‘wëdôwk’
 wydanie jubileuszowe ‘jubileùszowi / roczëznowi wëdôwk’
 wydanie specjalne ‘specjalny wëdôwk’
wydawca ‘wëdôwôcz; wëdôwôrz, -arza; wëdôwca’
wydawnictwo ‘wëdôwizna; wëdôw’
wydawniczy ‘wëdôwny’
wykres ‘diagram; nacéchùnk’
wyłączność ‘jedinosc’

rozmowa / wywiad na wyłączność ‘rozmòwa / kôrbiónka / wëdowiédzô na 
jedinosc’

wywiad ‘wëdowiédzô’

zdjęcie ‘òdjimk’
 zdjęcie na okładce ‘òdjimk na òbkłôdce’
zeszyt ‘zsziwk’

żółte strony ‘żôłté stronë’
żywa pagina ‘żëwô pagina’
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UCHWAŁA NR 2/RJK/13 Z DNIA 17.05.2013 R. 
W SPRAWIE TERMINOLOGII ZWIĄZANEJ 
ZE SŁOWNICTWEM ODNOSZĄCYM SIĘ  

DO HODOWLI ZWIERZĄT

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo 
związane z hodowlą zwierząt:

bagnić się ‘bagnic sã; òbagnic sã’
baran ‘baran, -a’
baranek ‘barónk, -a’
 wielkanocny ‘jastrowi barónk’ 
barani ‘barani, -ô, -é’
baranina ‘òwczé miãso; skòpòwina, -ë’
byczek ‘biczk, -a; biszk, -a; bùlka, -czi; bùlôszk, -a’
bydlę ‘bidlã, -ëca / -ãca’
bydlęcy ‘bidli, -ô, -é; bidlãcy, -ô, -é / bidlëcy, -ô, -é’
bydło ‘bëdło, -a’
byk ‘bik, -a; bùla, -ë’

cielęcina ‘celãczé / celëczé miãso; celëczëzna, -ë; celëczëna, -ë’
cielić się, ocielić się ‘celëc sã, òcelëc sã’
cielna ‘celnô’

gąsior ‘gąsór, gąsora’
gę, gę, gę! (pogłos wydawany przez gęsi) ‘gã, gã, gã!’
gęsina ‘gãsé miãso’
gęś ‘gãs, -ë’
gołąb ‘gòłąbk,-a’ 
gołąbeczek ‘gòłąbùszk, -a’
gołębnik ‘gòłãbnik, -a’
groch ‘groch, -ù’
groszek ‘groszk, -ù’
guł, guł, guł (wykrzykniki wabiące indyki) ‘gùł gùł gùł / gùl gùl gùl!” 
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hodować ‘chòwac’
hodowla ‘chòwanié’

indyczka ‘gùła, -ë’
 mała indyczka ‘gùłka, -czi’
indyk ‘gùlôcz, -a; gùlôk,-a; gùlôrz, -a; gùlón’-a’
inseminator ‘sztuczny bik; inseminator, -a; pleniôcz’

jałowica ‘jałowica, -ë,  zdrobn. jałowiczka, -czi’
 młoda jałowica ‘jałówczã, -ëca, -ãca’
jałówka ‘jałówka, -czi’
jęczmienny ‘jãczmiany; jiczny’ 
 kasza jęczmiena ‘jãczmiané / jiczné krëpë’
 słoma jęczmienna ‘jãczmianô / jicznô słoma / jãczmiónka, -czi’
jęczmień ‘jãczmin; jiczmin; jãczmë; jiczmë, -mienia’

kacz, kacz, kacz! (wykrzyknik przywołujący kaczki) ‘kacz, kacz, kacz!’
kaczka ‘kaczka, -czi’ 
 mała kaczka ‘kaczusza / kaczuszka, -czi’
kaczę ‘kôczã, -ëca / -ãca’
kaczor ‘kôczór, kôczor –a’
kapusta ‘kapùsta, -ë’
karmić, nakarmić ‘fùtrowac; nafùtrowac, -ëje’
kastrator ‘mniszork, -a, wërzinajk’
kastrować ‘kastrowac’
kisić ‘kwasëc, -sy’
kiszonka ‘kiszonka; kwasónka, -czi; kwaszonka’
klacz ‘klacz, -ë; kòb(ë)ła’
knur ‘knur; knôrz’
kocić się (o kozie, kotce) ‘kòcëc sã’
koni ‘kòni (kùm)’
koniczyna ‘kléwer’
konię ‘kòniã, -ëca; kòńczã, -ëca / -ãca’ 
konik ‘kònik; kòniczk; hiszk; zgrzébiã; zgrzébc’’
koń ‘kóń, kòni-a’
koński (chlew, gnój) ‘kóńsczi (chléw, gnój)’
kogut ‘kùr, kùrk’
koryto ‘kòrëto, kòrto, -a’
kot ‘kòt, -a’
kotek ‘kòtk, -a, pùjk’
kotka ‘kòtka, -czi’

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   61 2014-01-28   03:35:03



62   BIU LE TYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO 2013

kotna (ciężarna o kotce, kozie, króliczycy) ‘kòtnô, sąkòtnô’ 
koza ‘kòza, -ë’
kozina ‘kòzëna;  kòzé / kòzlëczé miãso’
kozioł ‘kòzeł, kòzła’
koziołek ‘kòzełk, -a’
koźlę ‘kózlã, -ëca,-ãca’
koźlić się ‘kòzlëc  sã, kòzli sã’
krowa ‘krowa, -ë; knaga; krówczã, -ëca / -ãca’
 młoda krowa ‘zdrobn. krusza; mùża’
króliczy ‘trusy’
królik ‘kanink, -a; kaninka, -czi; mack, -a; mëtk, -a; trus, -a;  
 samica królika ‘truska, -czi’
króweczka ‘króweczka, -czi’
krówka ‘krówka, -czi’
kura ‘kùra, -ë’
kurczę ‘kùrzã; kùrczã, -ëca / -ãca’ 
kurzyna ‘kùrzëna, -ë; kùrzé miãso’                                    

maciora ‘prosnica,-ë; òprosnica,-ë; dżera,-ë ; grula,-ë; ruka, -czi, locha’
marchew ‘marchew, marchw-i’ 

obrok ‘òbrok, -ù; òbsëp, -u; òbsëpka, -czi; òbsëpańc, -a; fùter, fùtru’
ogier ‘òdżer, -a (òdżera)’
ogierek ‘òdżerk, -a’                              
opłaty za pokrycie: klaczy ‘ògrowé, -égò’ 
 krowy ‘bikòwé; bùlewé, -égò’
 świni ‘knarzewé; knurowé, -égò’ 
owca niepłodna ‘skòpnica’
owies ‘óws, -a’
owsiany (słoma owsiana) ‘ówsny (ówsnô  słoma)’ 
owsianka ‘I. ówsné krëpë; II. ówsónka, -czi (ówsnô słoma)’

pasza ‘fùter, fùtru’
pasza z produkcji ‘pasza’ 
perlica, perliczka ‘perlita, -ë; perlitka, -czi’
pies ‘pies, psa; tusz; tusk’
poić ‘pòjic, pòji’
przejawia popęd płciowy ‘chce do òdżera, kòniëje, ògrëje; chce do bika / bùlë, 

bùlowac, zabùlowac, knagùje, zabùlowała ‘zaszła w ciążę’ celnô, zaòstałô; bùkò- 
wac, chce do barana, kòzła; swinia chce do czerdë, czerdëje, chce do knura, 
dżénë, dżénëje, knarzëje, knurëje, rézëje, rukô / rucze’
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prosić się ‘prosëc sã, òprosëc sã ‘
prosię ‘prosã, prosãca / -ëca’
prosięcy ‘prosëczi, prosãczi, -ô. -é’
prosiak ‘prosôk, -a;  prósc, -a’
prośna ‘prosnô; sąprosnô’
pszenica ‘pszénica, -ë’

silos do kiszonki ‘kwasëdło; -a, sylos’
skop ‘skòp, -a, 
skopowina ‘skòpòwina, -ë’
suczka ‘sëczka, -czi’
suka ‘sëka, -czi’
szczenna ‘szczennô, sąszczennô’

śruta ‘szrót, -u’
śrutować ‘szrótowac, -ëje’
śrutownik ‘szrótnik, -a; szrótôk’
świnina, zob. wieprzowina ‘swinié miãso’

trzebić ‘mniszëc, -szi;  wërzënac’

wałach ‘wałach, -a’
wałaszyć ‘wałaszëc’
wieprz ‘wieprz, -a; pruch’
wieprzek ‘wieprzk, -a, pruszk’
wieprzowina, zob. świnina ‘swinié miãso’
wołek ‘wółk, wòłk-a’
wołowina ‘rintowé / rintowné miāso, rintowina / rintowizna, -ë’
wołowy ‘wòłowi, -ô, -é’
wół ‘wół,  wòł-a’

zbiór owsa ‘ówsné żniwa’
zboże ‘ zbòżé, -ô, -égò’
ziemniaki ‘bùlwë, bùlew’

źrebica ‘zgrzébica, -ë’
źrebić się ‘zgrzébic sã’
źrebiec ‘zgrzebc, -a’
źrebię ‘zgrzébiã, -ëca / -ãca’
źrebięcy ‘zgrzébiczi, -ô, -é’
źrebna ‘zgrzébnô, sązgrzébnô’
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żarcie ‘żercé, -ô, -égò’
żer ‘żér, -u’
żerny ‘żérny, -ô, -é’
żłób ‘kùm, -ù, kùmk, -ù; zdrobn. kùmik, -a; krëp’
żyto ‘żëto, -a’
żywy inwentarz ‘chòwa, -ë’
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UCHWAŁA NR 3/RJK/13 Z DNIA 17.05.2013 R. 
W SPRAWIE TERMINOLOGII ZWIĄZANEJ 

Z WYPOSAŻENIEM DOMU 

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo 
związane z wyposażeniem domu:

apteczka ‘aptéczka, -czi’

budować ‘bùdowac, bùdëje’ 
budynek ‘bùdink, -ù’

chodnik ‘wëscélôk, -a’

dom mieszkalny ‘chëcz, -ë / -i, chëcze, -i; dodóm, -ù’
 do domu ‘dodóm,  dodómk-ù’
doniczka ‘krutop, -ù’
dywan ‘tepich; diwan’
dzbanek ‘zbónk, -a’

filiżanka ‘taska, tascz-i’
fotel ‘zesel, zesl-a’

garnek ‘grónk, -a; bacher, -a; kruż’
 duży garnek do gotowania ‘grôp, -ù, grôpa, -ë; zdrobn. grôpk, -a, grôpka, -czi’ 
girlanda ‘wińce, -ów’

izba ‘jizba, -ë’

jadalnia ‘jôdnica, -ë’

kieliszek ‘czeliszk, -a’
kinkiet ‘bòcznô lãpka, -y, -czi’
kłaść ‘kłasc, kładze’
kołyska ‘kòlibka, -czi’
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kompotierka ‘kómpòtierka, -czi; kùmka, - czi’
kredens ‘szelbiąg, -a’
kropić ‘kropic, kropi’
kropidło ‘kropidło, -a; kropòwidło, -a’
kropielnica ‘kropielnica, -ë’
krzesło ‘stółk, -a’
krzesełko ‘stółuszk, -a’
krzyż ‘krziż, -a’
kuchnia ‘kùchniô, -i’
kwiat ‘kwiat, -u’
lampa ‘lãpa, -ë’
lampka ‘lãpka, -czi’
 nocna lampka ‘nocnô lãpka, -y, -czi’
lichtarz ‘lëchtôrz, -arza’
leżanka ‘legòwnica, -ë’

ława ‘ława, -ë’
łazienka ‘kąpnica, -ë’
łóżko ‘łóżkò, -a’
 rozsuwane łóżko ‘rozsuwné  łóżkò, -égò, -a’
łóżeczko ‘łóżeczkò, -a’
łyżeczka ‘łëszeczka, -czi’
łyżka ‘łëszka, -czi’
 do nalewania ‘kórzkwia -i / kórzczew, -kwi; warząchew, -chwi; chòchla, -ë’ 

miseczka ‘miseczka, -czczi’
miska ‘miska, miscz-i’

naczynia kuchenne ‘statczi, statk-ów’  
nalewać ‘nalewac, naléwô’  
nożyk ‘nożik, nożëka’
nóż ‘nóż, noż-a’

obraz ‘òbrôz, òbraz-u; malënk, -ù’
okiennica ‘òczennica, -ë, òczelnica, -ë’

piec ‘piéck, -a’
 piec chlebòwi ‘chlebòwi piec’
piwnica ‘sklep, -ù’
płyta kuchenna ‘plata, -ë’
pokój gościnny ‘pańskô jizba, paradnica, -ë’
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półmisek ‘półmisk, -a’
prycza ‘prëcza, -ë; leża, -ë; lôdżer, -u’

radio ‘radio, -a’

sień ‘dóm, -ù’ 
sofa ‘zófa, -ë’
sprzątać ‘sprzątac, sprzątô’
stół ‘stół, stoł-u’
 okrągły stół ‘okrãgłi stół,-égò, -u’
 rozsuwany ‘rozsuw(ó)ny stół, -égò, -u; rozcygóny stół’
strych ‘góra, -ë, przãter’
szafa ‘szafa, -ë’
 na bieliznę ‘wertikół’
 oszklona do naczyń ‘sklanica, -ë’
 ubraniowa ‘ruchnowô szafa / klédowô szafa, -i, -ë’
 w ścianie ‘scanówka, -czi’
szklanka ‘skło, -a, szklónka, -czi; glaska, -czi’

świeca ‘swiéca, -ë’
świecznik ‘swiécznik, -a’

taboret z oparciem ‘szémel’
talerz ‘talérz, -a’
 głęboki ‘głãbòczi talérz, -a’
 płytki ‘snôdczi talérz, -a’
talerzyk ‘talérzëk, -a’
tapczan ‘zófa do spaniô, -ë’
tasak ‘sekańc, -a’
telewizor ‘zdrzélnik, -a’

widelec ‘widelca -ë / widlëca, -ë; gafla, -ë’
wieszać ‘wieszac, wiészô’
włączać ‘włączac, włączô’
woda święcona ‘swiãconô wòda, -y, -ë’

zaciemnienie ‘zacemnienié, -ô; zôcémk, -ù’
zasłona ‘zawiészka, -czi; sztora, -ë’

żelazny piec przenośny ‘sztimer; beroch, -a, zdrobn. beroszk, -a’
żyrandol ‘żirandol, -a; wiszący swiécznik, -égò, -a’
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UCHWAŁA NR 4/RJK/13 Z DNIA 29.06.2013 R. 
W SPRAWIE TERMINOLOGII ZWIĄZANEJ 

ZE ZBIERACTWEM

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo 
związane ze zbieractwem:

agrest ‘krëzbùla, -ë; ãgriska, -czi, ãgriz, -ëzu; agrest –u; kòsmatka, -czi’

babka ‘psy jãzëczk, -égò -a; przëdróżnik, -a; babié zelé, -égò -égò (-a)’ 
berberys ‘berberis, -u, słowiczëzna, -ë’
bławatek ‘mòdrôk, -a’
bobrek trójlistny ‘bòbk, -a’
borówka ‘bòrówka, -czi’
brzoza ‘brzoza, -ë, brzózka, -czi’
buczyna ‘bùczëna, -ë; bùkòwina, -ë’ 
bursztyn ‘bùrsztin, -u; jantar, -u’

chaber ‘mòdrôk, -a’
chmiel ‘chmiél, -u’
czosnek ‘czosniôk; czosnik, -a’
czyścić ‘czëszczëc, czëszczi’

dąb ‘dąb, dãb-ù’
dziurawiec ‘arnika, -czi; bòżé drzéwkò, -égò, -a; kòscelnica, -ë; bòżôkrewka, bòżi-
krewczi’

fasola ‘szabel, -blu, szabelbón, -u’ 

gąska ‘gąska, -czi, gãsy grzib’
grzyb ‘grzib, grzëb-a’
 grzyb czerwony  ‘czerwiony grzib, -égò grzëb-a’
 jadalny ‘jôdny grzib’
 niejadalny ‘pòtrus, -a;  dzëwi grzib; niejôdny  grzib, -égò grzëba’ 
gruszka ‘krëszka, -czi’
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jabłko ‘jabkò, -a’ 
jagoda ‘jagòda, -ë’
jałowiec ‘jałówc, -a’
jantar ‘jantar, -u’
jarzębina ‘jarzëbina, -ë / jarzãbina, -ë’
jasnota biała ‘głëszka, -czi’
jeżyna ‘jeżëna, -ë’

kamień ‘kamiń, -a’
kamyczek ‘kamiszk, -a’
kania ‘kania, -i; sowa, -ë’
kasztan ‘kasztan, -a’
kłos ‘kłos, -a’
kocanki ‘nokce, -ów’
kolender, kolendra ‘kòlãder, -dra; kònoprus, -a’
koniczyna ‘kòniczëna, -ë; kléwer, -wru’
konopie ‘kònople, -ów’
konserwować ‘zaprawiac, zaprôwiô; wekòwac, -ùje’
koper ‘kòperk, -ù; dil, -u’
kozłek lekarski ‘przetok, -ù; waleriana, -ë’
koźlak, koźlarz ‘kòzlôk, -a’
kukurydza ‘kùkùridza, -ë; majs, -u’
kurka ‘peperlëszka, -czi; kùrzaj, -a / kùrzajka, -czi’ 

lawenda ‘lewańda, -ë’
lebioda ‘łapùcha, -ë’
lebiodka, oregano ‘dzëwi mejrónk’
leszczyna ‘leszczëna, -ë’
lipa ‘lëpa, -ë’

łopian ‘kòbierzé, -égò, -ô; kòbiérc, -a’

macierzanka ‘macerzónka, -czi’
majeranek ‘mejrónk, -ù’
mak ‘mak, -ù’
malina ‘malëna, -ë’
malwa ‘babiô róża’
maślak ‘pãpk, -a; maslôk, -a’ 
melisa ‘matczé zelé, -égò -égò, -a; mëlëca, -ë; hôkbaba, -ë’
mirt ‘mërta, -ë’
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muchomór ‘mùchôcz, -a; mùchôrz, -a; mùszi pòtrus’
muszelka  ‘mùszelka, -czi’
muszla ‘mùszla, -ë’

nagietek ‘nôczetk, -a’
naparstnica ‘palecznica, -ë’
nasturcja ‘panna bez płot’
nawłoć ‘kòtka, -czi; mòdrô knąpka, -i -czi’

opieniek ‘pòdpiéńka, -czi; gromadnik, -a’
orzech ‘òrzech, -a’

papryka ‘paprika, -czi’
perz ‘òszôc -ë; kòrzenica, -ë’
pieczarka ‘pieczarka, -czi; pólnica, -ë’
pierwiosnek ‘kluczëk, -a; pierwùlc, -a’ 
pietruszka ‘piotrëszka, -czi’
pigwa ‘pigwa, -ë’
piołun ‘piołun, -u’
piwonia ‘tëlpón, -a; bùjón, bùjan-a’
płukać ‘płókac, płócze’
podbiał ‘kòpëtnik, -a; glënnik, -a; płëcnik, -a; pòdbiôtk, -a’
podgrzybek ‘pòdgrzibk, -a’
pokrzyk ‘wilczô jagòda, -i -ë’ 
pokrzywa ‘pòkrzëwa, -ë’  
porzeczka ‘swiãtojanka, -czi; tipka, -czi’
 czarna porzeczka ‘czôrnô  swiãtojanka, -y, -czi; smarlëna, -ë’ 
powój ‘pòwój, pòwòj-u; pòwika, -czi; pòwijôcz, -a; pòwijôk, -a’ 
poziomka ‘pòtrôwnica, -ë’
prawdziwek ‘prôwdzywk, -a’
purchawka ‘pùrchówka, -czi’

rozchodnik ‘dzëwô mërta, -i, -ë’
róża ‘róża,- ë’
rumianek ‘rëmiónk, -ù’
ruta ‘ruta, -ë’
rydz ‘ridzk, -a’
rzewień ‘rabarber, -u’

siemię lniane ‘lniané semiã, -égò, -enia’
siniak ‘pòdgrzibk, -a’
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sitarz ‘rzeszotk, -a’
skrzyp polny ‘chòszczka, -czi; hermùs, -u; baba, -ë’
smardz ‘mùrchel / mùrgel, -a’ 
soja ‘soja, soj-i’
sosna ‘chójka, -czi’
sprzedać, sprzedawać ‘przedac, przedawac’
sromotnik ‘sromòtnik’
surojadka ‘sërojôdka, -czi’
suszyć ‘sëszëc, sëszi’
szafran ‘szafrón, -u’
szalej ‘szôlińc, -a; blészczk, -a’
szałwia ‘szałwiô, -i; szôłwô, -i’
szatan ‘szatón, -a’
szczaw ‘szczawa, -ë, szczôw, -awù; kwasné zelé, -égò -égò (-a)’
szczypiorek ‘łëczk, -ù’
szyszka ‘baszka, -czi; szëszka, -czi’

ślaz ‘kùkùczczi chléb, -égò -a’
śliwka ‘slëwa, -ë / sliwka, -czi’ 

tarnina ‘psënka, -czi’
tasznik ‘tutë, - ów; serduszka; mòtilczi’
tatarak ‘kalmùs, -u; bazunë, -ów’
topola ‘papla, -ë’
trufla ‘trufla, -ë’
truskawka ‘malëna, -ë; pòtrôwnica, -ë; truskawka, -czi’
trząść ‘trząsc, trzãse’
tymianek ‘tëmión, -a’

wisienka ‘wiszónka, -czi’
wiśnia ‘wisznia, -i’
wrotycz ‘pòkrãtnik, -a’
wrzos ‘lilewnik, -a; wrzos, -u’

zajączek ‘zajączk, -a’
zbierać ‘zbierac, zbiérô’
zbieranie ‘zbiéranié, -égò, -ô’
żarnowiec ‘brëm, -ù; jurk / jërk, -ù’
żołądź ‘żôłądz, -a, wl. żôłãdz –ë’
żurawina ‘żôrawina, -ë; żôrówka, -czi; kwasnica, -cë’
żywokost ‘żëwòkòsc, -ë; kòstina, -ë; czôrny kòrzéń, czôrnégò kòrzenia’
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UCHWAŁA NR 5/RJK/13 Z DNIA 29.06.2013 R. 
W SPRAWIE TERMINOLOGII ZWIĄZANEJ 

Z ROLNICTWEM

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo 
związane z rolnictwem:

agrest ‘ãgriska, -czi; krëzbula, -ë’
antonówka ‘antonówka, -czi’ 

bez ‘bes, bes-u’
 krzaki bzu ‘besowiczé, -égò’
bób ‘bób, bòb-ù’  
brona ‘bróna, -ë’
broniarz ‘bróniôrz, -arza’
bronowiny ‘brónowinë, -ów’
bronowiszcze ‘brónowiszcze, -a’
bronownik ‘brónownik, -a’
bronowy gwóźdź ‘brónowi gózdz, -égò  gózdza’
bronowy koń ‘brónowi kóń, –égò kònia’
brukiew ‘wrëk, -a, zdrobn. wrëczk, -a’
 maszyna do krojenia brukwi ‘wrëknica’
 pole po brukwi ‘wrëkòwcëskò, -a / wrëkòwiskò’
brukiewny ‘wrëkòwi, -ô, -é: wrëkòwi deszcz’ 
bruzda ‘brózda, -ë’
burak  ćwikłowy ‘czwikła, -ë’
burak pastewny ‘rąkla, -ë; riba, -ë’

cebula ‘cëbùla, -ë’
cebulka ‘cëbùlka, -czi’
chlew ‘chléw’                                                                
 koński, krowi, owczy, świni chlew ‘kóńsczi, krowi / karwi, òwczi, swini  chléw’
czeremcha ‘smarglëna, -ë
czosnek ‘czosnik, -a, czosniôk’ 
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dalia; georginia ‘rëjina, -ë; daliô, -i’
deska  ‘dél, -a’
deska na dole wozu ‘délnica, -ë’
deska na wozie ‘tëmrôt, -a’ 
drabina ‘drôbka, -czi’ 
dziczka ‘dzëkô jabłónka, jabłóń, krëszka, slëwa (drzewa)’ 
dynia ‘bania, baniô, -i’
dyszel ‘diszla, -ë, zdrobn. diszelka, -czi, cygło, -a’
dyszelki (podwójny dyszel przy zaprzęgu  jednokonnym) ‘diszelczi, -ków’   

fasola ‘szabelbón, -u, szabel, -blu’ 

gladiola, mieczyk ‘gladióla, -ë’                                                     
glina ‘glëna, -ë’
gliniasta rola ‘glëniastô rolô, -i -ë’
gospodarstwo rolne ‘gbùrstwò, -a; gòspòdarstwò, -a; môl, -u’
goździk ‘gòzdzyk, -a; granôtka, -czi; grądëk, grądka’
grunt ‘gruńt, -u’
groszek ‘groszk, -ù’
grusza (drzewo i owoc) ‘krëszka, -czi (drzewò i brzôd)’ 
 okres zbierania gruszek ‘krëszkòwé żniwa’ 
gryka, tatarka ‘bùkwita, -ë; lëtewka, -czi’   

higiena ‘czëstota, -ë / czëstosc, -ë; chãdogòsc, -ë’                 

jabłeczny ‘jabkòwi, -ô, -é’
jabłecznik ‘jabłecznik, -a’
jabłoń ‘jabłónka, -czi 
jabłko ‘jabkò, -a’
jaglany ‘jaglany’
 kasza jaglana ‘jaglané krëpë, -ëch  -ów’
jarzyny ‘ògrodzëzna, -ë, ògrodowizna, -ë, ògardowizna, -ë

kabaczek ‘kabaczk, -a; ruskô bania, -czi -i’
kalafior ‘kwiatnik, -a; kwiatowô kapùsta, -i -ë’
kidać ‘czidac, czidô’
kierat ‘rozwerk, -ù’
klapsa ‘klapsa, -ë’
klepisko ‘klepiskò, -a’
kocanka piaskowa ‘nokce, -ów; kòcé nóżczi, -ëch -ków’
kombajn ‘kómbajn, -u’
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konopie ‘kònople, -ów’
kopać ‘kòpac, -pie’
koparka ‘kòparka, -czi’
koper ‘dil, -u, kòperk, -ù’
kopka, mendel ‘sztëga, sztëdżi’
kosa ‘kòsa, -ë’
kosiarka ‘maszina do seczeniô’
kosiarz ‘kòsnik, -a; kòsôrz, -a’
kosisko ‘kòsëskò, -a; kòsëszcze, -a’
kośba ‘kòsba,-ë’
kraj ‘krôj, kraj –u’
kultywator ‘kraca, -ë; kracôk, -a; kragla, -ë; kùltiwator, -a; kùlter, -tra’
kultywatorować ‘kracowac; kraglowac; kùltiwatrowac; kùltrowac, -ëje’
kurnik ‘kùrnik, -a’

lewkonia ‘lewkóniô, -i’

łąka ‘łąka, -czi’
łopata ‘szëpla, -ë; szëfla, -ë; szópa, -ë; szëpa, -ë’   
 pracować łopatą ‘szëplowac; szëflowac, -ëje’
łopatka (narzędzie) ‘szëpelka; szëfelka, -czi’

majeranek ‘mejrón, -u, mejrónk, -ù’
mak ‘mak, -ù’
marchew ‘marchew, -wi’
marchewka ‘marchewka, -czi’
marchewny ‘marchewny, -ô, -é’ 
marne, zaniedbane gospodarstwo  ‘niwôka, -czi’
mirabelka ‘mirabelka, -czi’ 
młot ‘młot, -a; paséczer, pasékra’
młotek ‘młotk, -a’
młoteczek ‘młoteczk, -a; młotuszk, -a’
motyczka ‘haczka, -czi’
motyka ‘bëka, -czi; mòtëka, -czi; haka, -czi’
 pracować motyką ‘bëkac, bëkô; hakòwac, haczkòwac, -ùje’       
mucha ‘mùcha, -ë’

nagietek ‘nôczetk, -a’
narzędzie ‘nôrzãdzé, -ô, -égò
nasturcja ‘panna bez płot; rãplôcz, -a’ 
nawozić ‘nawòzëc, -y; nagnojic, -ji’
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nawóz ‘gnój, gnoj-u;  naniwnik  -a’
koński, krowi, kurzy, owczy, świni gnój ‘kóńsczi, krowi / karwi, kùrzi, òwczi, 

swini gnój’ 
 sztuczny nawóz ‘szit’     
niedbały gospodarz, gospodyni ‘nikwa, -ë; niweka, -czi’
niwa ‘niwa, -ë’

obcęgi ‘cążczi, -ów; klészcze, -ów; cãdżi, cãg-ów’ 
obróbka gleby ‘òbróbk rolë’
ogórek ‘gùrka, -czi’
ogórkowy ‘gùrkòwi (gùrkòwi zôgón, gùrkòwô zupa, gùrkòwé pòle)’
ogrodnictwo ‘ògrodzëna, -ë; ògardzëna, -ë’
ogrodnik ‘ògrodnik, -a’
ogród ‘ògród, ògrod-u’
orkisz ‘òrkisz’
owoc ‘brzôd, brzad-u’
owocować ‘brzadowac, -ëje’
owocowy ‘brzadowi, -é drzewa, ògród, -ô zupa’

papierówka ‘papierówka, -czi’
piasek ‘piôsk, -ù’
pierwiosnek ‘kluczëk, -a; pierwùlce, -ów’
pietruszka ‘piotrëszka, -czi’
piwonia ‘bùjón, -a; tëlpón, -a’
plon ‘plón, plonu’    
pług ‘pług, płëg-a’
 dwuskibowiec ‘dwasczibnik, -a’
 dwuskibowy (pług) ‘dwasczibny (pług)’
 jednoskibowiec ‘jednosczibnik, -a’ 
 jednoskibowy (pług) ‘jednosczibny (pług)’  
 wieloskibowiec ‘wielesczibnik, -a’
 wieloskibowy (pług) ‘wielesczibny (pług)’
płużk ‘płużk, -a’
płużkować ‘płużkòwac, -uje’
płużnica ‘płużnica, -ë’
płużny ‘płużny, -ô, -é’
płużyć ‘płużëc, -i’
poganiać ‘pòganiac, pògóniô’
pokos ‘pòkòsk, -a’
pole ‘pòle, pòl-a’
pomidor ‘pòmidora, -ë’ 
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poplon ‘nôséw, -ù’                      
por ‘pòra, -ë’ 
porzeczka ‘swiãtojanka, -czi / swiãtojanczi, -ków’
produkcja roślinna  ‘roslënowi wërób, wërob-ù’
pszenica ‘pszénica’
pszono ‘jagła, -ë’
pszenżyto ‘pszénżëto, -a’

rabarbar ‘rabarber, -u’
radło ‘redło, -a’
radłować ‘redłowac, -uje’
redlica ‘redlëca, -ë’
rola ‘rolô, -ë’
rolnictwo ‘gbùrzenié, -ô; rólnictwò, -a’
rozsada ‘rozsada, -ë’
rozsadzisko ‘rozsadzëskò, -a’
rozwora ‘rozwòra, -ë; rozwórka, -czi’
rzepak ‘raps, -u’
rzepakowy ‘rapsowi òléj, òlej-u’

sad ‘sôd, sad-u; brzadówc, -a’
sadownictwo ‘brzadnictwò, -a, brzadownictwò, -a’
sadzić ‘sadzëc, -y’
sąsiek ‘zôpól, zôpòl –ë’
seler ‘seler, -a’
seradela ‘radela, -ë, saradela, -ë’
siano ‘sano, -a’
sieczka ‘seczka, -czi’
sieczkarnia ‘seczkarniô, -i’
siekiera ‘seczera, -ë’
siekierka ‘seczérka, -czi’
sierp ‘serzp, -u’
skład (przy orce) ‘skłôd, skład-u, atenka, -czi, skrãtë, -ów (spódnô, rozwidlonô 

czãsc wòzu)’
słonecznik ‘słonecznik, -a; słuńcownik, -a’
snop ‘snop, -a’
snopek ‘snopk, -a’
snopisko ‘snopiskò, -a; snopiszcze, -a’
snopowiązałka ‘snopòrzeszónka, -czi’
stodoła ‘stodoła, -ë’
stóg ‘stóg, stog-ù’
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sworzeń  ‘rozwórznik, -a;  szpernôl,-a; szpernôgel, -gla’
szczebel ‘szczebel, -bla’
szczep ‘szczep, -ù’
szczepek ‘szczepk, -a, téż: szczépka -czi, szczepiónka, -czi’
szczepić ‘szczepiac, szczépiô’
szczotka ‘szczotka, -czi’                                                  

śliwa (drzewo i owoc) ‘slëwa, -ë’
śliwka (mała, drobna, nieszczepiona) ‘psënka’
śliwkowy ‘slëwòwi, np. slëwòwô zupa; slëwòwnik, -a’      
śliwowica ‘slëwòwica, -ë’

taczka ‘kara, -ë’
toporek ‘topórk, -a’
topór ‘topór, -òra’
toporzysko ‘topòrzëskò, -a; topòrzëszcze, -a’
trawa ‘trôwa, -ë’
trząść ‘trząsc / trzisc’
 natrząść ‘natrząsc / natrzisc’
 obtrząść ‘òbtrząsc / òbtrzisc’
 roztrząsać ‘roztrząsac’
tulipan ‘tëlpa, -ë’

węgierka ‘wãgerka, -czi’
wialnia ‘klapra, -ë; harfa, -ë (téż: harfa do bùlew); bùlra, -ë; bùgra, -ë, bùgrawa, -ë; 

plewionka, -czi; szëdrownica, -ë’
widły ‘widłë’
wóz ‘wóz, wòz-u’
wyka ‘wika, -czi’

zagon ‘zôgón, zôgòna, gón, gònu’
zawilec ‘kòzogrësc, -ë’
zboże ‘zbòżé, -égò, -ô’
 jare, jarka ‘ jaré, jôrka, -czi’
 ozime, ozimina ‘òżmina, -ë , częściej  òżminë, -ów’           
zgrzebło ‘szrópa, - ë; zgrzebło, -a; zgrzedło, -a’               
ziemia ‘zemia, zem-i’
zrywać ‘zrëwac, zriwô’
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UCHWAŁA NR 6/RJK/13 Z DNIA 18.09.2013 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIA KASZUBSKIEGO JĘZYKA 
W SŁOWNICTWIE RELIGIJNYM I OBYCZAJOWYM

1. SŁOWNICTWO ZWIĄZANE Z NAZWAMI SYNA BOŻEGO

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo 
związane z nazwami Syna Bożego:

I. Biblijne ‘Biblijné’

Brama ‘Bróma, -ë’  

Chleb życia ‘Chléb, Chleb-a żëcégò, żëcô’
Chrystus ‘Christus, Christus-a’

Dobry Pasterz ‘Bëlny Pasturz, -égò -a’    
Droga, Pawda i Życie ‘Droga, -dżi, Prôwda, -ë i Żëcé, -égò, -ô’

Jam Jest ‘Jô Jem’    
Jezus ‘Jezës, -a’    

Mesjasz ‘Mesjôsz, -asza, -ôsza’    

Nauczyciel ‘Szkólny, -égò’    
Nowy Adam ‘Nowi Adóm, -égò Adama’   

Obraz Boga ‘Òbrôz Bòga, Òbraz-u’    
Odkupiciel ‘Òdkùpicél, -ela’    

Pan ‘Pón, Pan-a’    
Pan Chwały ‘Pón Chwałë’    
Pierworodny ‘Pierwòrodny; Pierwòródk’
Pomazaniec ‘Pòmazańc, -a’    
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Prawdziwy Krzew Winny ‘Prôwdzëwi Winny Czerz, -égò, -égò  Krza’
Prorok ‘Prorok, -a; Profeta, -ë; Przepòwiôdôcz, -a’  

Słowo Boże ‘Bòżé Słowò, -égò -a’    
Sługa Boży ‘Bòżi Słëga, -égò -dżi’
Sprawiedliwy ‘Sprawiedlëwi, -égò’
Sędzia Żywych i Umarłych ‘Sãdza, -ë Żëwëch i Ùmarłëch’  
Syn Boży ‘Bòżi Syn, -égò Sëna’        
Syn Dawida ‘Dawidów Syn, -égò Sëna’          
Syn Człowieczy ‘Człowiecz -i Syn, -égò Sëna’     

Światłość Świata ‘Jasnota, -ë Swiata’    
Święty ‘Swiãti, -égò’    

Zbawiciel ‘Zbawicél, -cela’    
Zmartwychwstanie i Życie ‘Zmartwëchwstanié, -égò, -ô i Żëcé, -égò, -ô’ 

II. Patrystyczne (ojców Kościoła) ‘Patristiczné (òjców Kòscoła)’
(Nazwy znane już z Biblii pominięto) ‘(Nazwë znóné ju z Biblii nie są ùjimniãté)’

Artysta ‘Artista, -ë’   

Baranek Boży ‘Bòżi, -égò Barank / Barónk, Barank-a’ 
Bezgraniczny ‘Bezgrańcowi, -égò’    
Bezgrzeszny ‘Bezgrzészny, -égò’    
Bóg Mocny ‘Mòcny, -égò Bóg, Bòga’                
Bóg Najwyższy ‘Nôwëższi, -égò Bóg, Bòga’
Bóg Odwieczny ‘Òdwieczny, -égò Bóg, Bòga’   
Bóg Uwielbiony ‘Ùwielbiony, -égò Bóg, Bòga’   
Bóg Wszechmogący ‘Wszëtkòmògący, -égò / Wszëtkòmòżny Bóg, -égò  Bòga’ 
Bóg z Boga ‘Bóg z Bòga’    
Budowniczy Świata ‘Swiata Bùdownik, -a’   

Cierpiępliwy i Niecierpiętliwy ‘Cerpiãtlëwi i Niecerpiãtlëwi, -égò’   
Człowiek ‘Człowiek, -a’    

Dawca Prawa ‘Dôwca, -ë / Dôwôcz, -a Prawa’   
Dobry Wychowawca ‘Dobri Wëchòwiwôcz, -égò  -a’   
Dotykalny i Niedotykalny ‘Maklewny i Niemaklewny, -égò’     
Drugi Adam ‘Drëdżi Adóm, -égò Adama’
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Dziecię z Rodu Judy ‘Dzeckò, -a z Rodu Judë’     

Głowa Kościoła ‘Głowa, -ë Kòscoła’    
Gwiazda z Jakuba ‘Gwiôzda, -ë z Jakùba’   

Jednej z Ojcem Natury ‘Jedny z Òjcã Nôtërë’   
Jednorodzony ‘Jednorodzony, -égò’      
Jednorodzony Ojca Najwyższego ‘Jednorodzony, -égò  Nôwëższégò Òjca’

Kapłan ‘Swiãtnik, -a’      

Lekarz ‘Lékôrz, -arza’        

Mądrość Boża ‘Bòżô Mądrosc, -i -ë’    
Moc Boża ‘Bòżô Mòc, -i -ë’         

Najświętszy ‘Nôswiãtszi, -égò’         
Nasz Brat ‘Naj Brat, -a’         
Nasza Pascha ‘Najô, -i Pascha, -ë’   
Niemowlę ‘Dzecuszkò, -a’       
Niepokalany Baranek ‘Nieskalóny, -égò Barank, -a / Barónk, Barank-a’ 

Oczekiwanie Narodów ‘Żdanié, -égò  Nôrodów’   
Ofiara Przebłagalna ‘Przebłagalnô, -y Òfiara, -ë’   

Pan Chwały ‘Pón, Pan-a Chwałë’    
Pan Dawida ‘Pón, Pan-a Dawida’   
Pan Nieba i Ziemi ‘Pón, Pan-a Nieba i Zemi’   
Pan Wszechświata ‘Pón, Pan-a Wszechswiata’   
Pan Wszelkich Mocy ‘Pón, Pan-a Wszelejaczich Mòców’   
Piękny Bóg ‘Snôżi, -égò  Bóg, Bòg-a’    
Potomek Adama ‘Pòtómk, -a Adama’   
Potomek Dziewicy ‘Pòtómk, -a Dzéwicë’   
Przewodnik Pobożności ‘Prowadnik, -a Pòbòżnotë’    

Równy Ojcu Syn ‘Równy, -égò Òjcu Syn, Sën-a’    

Słowo Pocieszające ‘Pòceszającé, -égò Słowò, -a’   
Słowo Wcielone ‘Wceloné, -égò Słowò, -a’   
Stwórca Człowieka ‘Stwórca, -ë Człowieka’   
Stwórca Światła ‘Stwórca, -ë Widu’    
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Stwórca  Wszystkiego ‘Stwórca, -ë Wszëtczégò’   
Syn Ojca ‘Òjca Syn, Sën-a’                           

Śmiertelny i Nieśmiertelny ‘Smiertelny i Niesmiertelny, -égò’ 
Światło Prawdziwe ‘Prôwdzëwi Wid, -égò  -u’   

Ukrzyżowany ‘Ùkrziżowóny, -égò’      

Wcielony i Niewcielony ‘Wcelony i Niewcelony, -égò’  
Wódz Wszystkich ‘Przédnik, -a Wszëtczich’
Współwieczny z Ojcem ‘Wespółwieczny, -égò z Ojcã’
Wzór bez Skazy ‘Mòdło, -a bez Skazë’

Zmartwychwstały ‘Zmartwëchwstóny, -égò’  
Zwycięzca Śmierci, Piekła i Szatana ‘Dobëtnik, -a Smiercë, Piekła i Szatana’
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UCHWAŁA NR 7/RJK/13 Z DNIA 18.09.2013 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIA KASZUBSKIEGO JĘZYKA 
W SŁOWNICTWIE RELIGIJNYM I OBYCZAJOWYM

2. SŁOWNICTWO ZWIĄZANE Z TEOLOGICZNYMI 
I LITERACKIMI OKREŚLENIAMI DUCHA ŚWIĘTEGO

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo 
związane z teologicznymi i literackimi określeniami Ducha Świętego:

Błogi Duch ‘Lubny Dëch, -égò Dëch-a’

Dar święty Najwyższego Boga ‘Swiãti Dôr Nôwëższégò Bòga, -égò Dar-u’
Dawca łask drogich ‘Dôwôcz, -a drodżich łasków’
Dawca pociech ‘Dôwôcz, -a pòcechów’
Duch Boży ‘Bòżi Dëch, -égò Dëch-a’ 
Duch mocy ‘Dëch mòc-ë’
Duch Najświętszy ‘Nôswiãtszi Dëch, -égò Dëch-a’ 
Duch ognia ‘Dëch, Dëch-a ògnia’
Duch pociech ‘Dëch, Dëch-a pòcechów’
Duch prawdy ‘Dëch prôwdë’
Duch prawy ‘Prawi Dëch, -égò Dëch-a’
Duch Stwórca ‘Dëch Stwórca, Dëch-a, -ë’
Duch Święty ‘Swiãti Dëch, -égò Dëch-a’
Duch wszechświata ‘Dëch całégò swiata, Dëch-a’
Dzielny hetman ‘Dzyrsczi prowadnik, -égò, -a’

Gołąbka Syjonu ‘Gòłąbka Syjonu, -czi’  
Gołębica ‘Gòłãbica, -ë’
Gość dusz ‘Gòsc dëszów, -a’
Granitowych władca form ‘Włôdôcz granitowëch sztôłtów, -a’

Ich obu tchnienie ‘Dech / Tchnienié Jich Òbù’
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Jedno tchnienie Dwóch ‘Jeden dech Dwùch / Jedno tchnienié Dwùch’
Krynica żywa ‘Żëwi Zdrój, -égò Zdroj-u’

Miłość ‘Miłota, -ë’

Najmilszy Gość ‘Nômilszi Gòsc, -égò –a’
Najwyższego Boga dar ‘Dôr Nôwëższégò Bòga, Dar-u’
Namaszczenie  dusz ‘Namaszczenié, -égò dëszów’
Namaszczenia duszy woń błoga ‘Namaszczeniô dëszë wòniô lubnô’

Ochłoda w pracy ‘Zelga, -dżi w robòce’
Ogień ‘Òdżiń, -gnia’
Ojciec ubogich ‘Òjc ùbòdżich, -a’
Opiekun poetów ‘Òpiekùn pòetów, -a’  
Oświeciciel ‘Òswiécëcél, -a’

Palec Ojcowskich Rąk ‘Pôlc Òjcowsczich Rãków, -a’
Palec Ojca rąk przedwiekowy ‘Pôlc przedwiekòwi Rãków Òjca, -a’
Paraklet ‘Paraklét, -a’
Pełnia  Ich  chwały ‘Pełnota Jich chwałë, -ë, Całownota Jich chwałë’
Pocieszyciel ‘Pòceszëcél, -ela’ 

Siedmioraki w darach ‘Sétmëraczi w darach, -égò’
Słodka radość serc ‘Słodkô redota serców, -czi, -ë’
Słodkie orzeźwienie ‘Słodczé pòkrzesenié, -égò -ô’ 
Stwórca wszechrzeczy ‘Stwórca wszëtczégò’

Światło Boże ‘Bòżi Wid, -égò -u; Bòżô Jasnota, -i -ë’
Światłość najświętsza ‘Nôswiãtszi wid, -égò. -u’
Światłość sumień ‘Wid sëmieniów, -u’

Trzecia Bóstwa Istota ‘Trzecô Bóstwa Jistnota, -y, -ë’ 

Uświęciciel ‘Ùswiãcëcél, -ela’
Utulenie w płaczu ‘Ùspòkòjenié w płaczu, -égò’

Wspomożyciel ‘Wspòmòżëcél, -ela’

Zdrój żywy ‘Żëwi zdrój, -égò zdroj-u’
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Źródło życia ‘Zdrzódło żëcégò, -a’

Żar miłości ‘Gòrąc miłotë, -ë’
Żar ognia ‘Gòrąc ògnia, Hëc ògnia, -ë’
Żywa woda w skwarze ‘W gòrączce żëwô wòda, -ë’
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UCHWAŁA NR 8/RJK/13 Z DNIA 18.09.2013 R. 
W SPRAWIE TERMINOLOGII ZWIĄZANEJ 

Z MEDYCYNĄ LUDOWĄ

Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo 
związane z medycyną ludową:

akuszer ‘grótk, -a’
akuszerka ‘grótka, -czi’
amulet ‘amùlet, -u’
agnusek ‘agnusk, -a’
apteka ‘aptéka, -czi’
arszenik ‘arszenik, -ù’
awanturnik ‘jarchòla, -ë’    
      
bałamuctwo ‘głëpienié, -égò, -ô’
bańka ‘szrëpa, -ë’
bicie ‘bicé, -égò, -ô’
biegunka ‘biegùnka, -czi; drzistówka, -czi; chilawica, -ë, lok.: drzësta, -ë’
błażejki ‘błażejczi, -ków’
brodawka ‘bardówka, -czi’ 
byk ‘bik, -a; bùla, -ë’

chinina ‘chinina,- ë’
chirurg ‘chirurg, -a’
choroba ‘chòrosc, -ë / chòroba, -ë; pòszëdło, -a’
 zakaźna ‘chëra, -ë’
cyrulik ‘balbiérz, -erza; gòlëbroda, -ë; cyrolik, -a’
czarownica ‘czarownica, -ë; zadôwajka, -czi’
czarownik ‘czarownik, -a; czarzëcél, - ela; zadôwajk, -a’
czart ‘czart,-a / czôrt, -a; biés, -a; diôbéł, -bła’
czary ‘czarë, -ów, gùsła, -ów’

demon ‘demón, -a; złi dëch; smãtk, -a’
diabeł ‘diôbeł, diôb-ła; biés, -a; diwel, -a
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dieta ‘dieta, -ë’
dopust Boży ‘Bòżi dopùst, -égò, -u / Bòżé dopùszczenié, -égò, -ô; namienienié, 

-égò, -ô’ 
dreszcze ‘ògrôżka, -czi’
driakiew ‘gãsô klóska, -y -czi’

gniew ‘górz, gòrz-u’
golenie ‘gòlenié, -égò, -ô’
gorączka ‘gòrączka, -czi’
grużlica ‘suchòtë, -ów, dëra, -ë’
guślarka ‘gùslôrka, -czi’
guślarz ‘gùslôrz, -a’

herbarz, herbarium, zielnik ‘zélnik, -a; herbôrz, -arza; spis zelów; ksãga z zelama’

jagnię ‘jagniã, -ãca, -ëca / jagniątkò, -a; bagniã, -ãca, -ëca  / bagniątkò, -a’ 

kamień piorunowy ‘piorënowi, -égò / gromòwi-égo kam, kama / kamienia’ 
kat ‘kat, -a’
kąpiel ‘kąpanié, -ô, -égò’
kijanka ‘krukôcz, -ë, czijónka, -czi’
kołtun ‘kôłtón, -a, pikas, -a’
koński  gnój ‘kóńsczi gnój, -égò gnoj-u’
korzeń ‘kòrzéń, -enia, zdrobn. kòrzónk, -a’
krople na zimnicę (malarię) ‘krople na zëmnicã’
krosta ‘priszcz, -a’
krowieniec ‘krowińc, -a, karwińc, -a’
kuracja ‘lékarzenié, -égò, -ô’

lek ‘lék, -ù’
lewatywa ‘przeczëszczenié, -égò, -ô; przepłóczëna, -ë’
leżenie ‘leżenié, -égò ,-ô’
liszaj ‘lëszéń, -enia’

łaziebnik ‘kąpôcz, -a; pòmòcnik, -a; òbsłużnik, -a przë  kąpanim, -u’

magia ‘magiô, -ii; czarzëna, -ë’
maść ‘masc, -ë; gòjidło, -a; smara, -ë’
Matka Boska Zielna ‘Matka Bòskô Zélnô, -czi -czi -y’
miedziana miednica ‘kòprowô miska, -i -czi’
mięta ‘wszechmatczé zelé, -égò -égò, -ô; krziżewé zelé, -égò -égò; òberwas, -u’
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mocz ‘szczënë, -ów; mòkrz, -u’
(z)mora ‘mòra, -ë’ 
morowe powietrze ‘zatrëti  lëft, -égò lëft-u’
mór ‘chëra, -ë; pòmór, pòmòr-u’

nadużycie ‘nadùżëcé, -égò, -ô’
nalewka ‘brzadowi liker, -égò, -u; naléwka, -czi’
nasłanie złego ducha ‘nasłanié złégò dëcha, -égò, -ô złégò dëcha’
niemoc ‘nimòc, -ë’
niepościelone łóżko ‘niepòsceloné łóżkò, -égò, -a’
nitka ‘nitka, -czi’

obłożnie chory ‘cãżkò chòri, -égò; leżący, -égò’
obmawiać ‘òbmawiac, òbmôwiô; òbgadac, òbgôdô; òklapac, òklapie’
obmowa ‘òbmòwa, -ë; klapë, -ów’
obmywanie ‘òbmiwanié, -égò, -ô’
obrażenie ‘zrenienié, -égò, -ô’
oczarować ‘òczarzëc, òczarzi’
odczarować ‘òdczarzëc, òdczarzi’
odczynić ‘òdczënic, -czëni’
odmrożenie ‘òdmrożenié, -égò / -ô’
odrastanie kołtuna ‘òdrôstanié kôłtóna, -égò, -ô’
odwar ‘òdwôr, òdwaru; wëgòtówka, -czi’
okadzanie trupim zębem ‘ò(b)kôdzanié, -égo, -ô trupim zãbã’
okład ‘òbkłôd(k), -ù; òbłożëna, -ë; òkładzëna, -ë’
olej ‘òléj, -eju’
olejek ‘òléjk, -ù’
olejkarz ‘òléjkôrz, -a’
oparzenie ‘òparzenié, -égò, -ô’
oszust ‘òszukańc, -a’
owijanie ‘ò(b)wijanié, -égò, -ô’
owrzodzenie ‘òwrzodzenié, -égò / -ô; òbara, -ë’

palenie lic ‘pôlenié liców’
parch ‘parch, -ù’
pchły ‘pchłë, -ów; lojzë, -ów’
pęcherz ‘bąbel, -bla; pãchôrz, -a’
pieczona marchew ‘piekłô marchew, -i marchwi’
plaster ‘plôster, -tra’
położnictwo ‘pòłożnictwò, -a’
pomiot wilczy ‘wilczé wielorództwò, -égò -a’
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porodówka ‘pòrodówka, -czi; pòłogòwô jizba, -i -ë’
postrzał ‘wilk, -a’
proszek ‘proszk, -ù; pùlwer, -wru’
przeczyszczenie ‘przeczëszczenié, -égò, -ô’
przełamanie ‘przechlastniãcé, - égò, -ô’
przesąd ‘zabòbón, -ònu’
przeszczepić (chorobę) ‘przeszczepic (chòrobã)’
przeziębienie ‘przeznobienié, -égò, -ô’
pszenica w kozim mleku ‘pszénica, -ë, (pszéńca) w kòzym mlékù’ 
puszczanie krwi ‘pùszczanié krwi’

rana ‘rena, -ë; chòré, -égò’
recepta ‘recepta, -ë’
róg łosiowy ‘łosowi róg, -égò rogù’
rzadka skóra ‘rzôdkô skóra, -czi -ë’
rzucić na wodę (np. koszulę chorego) ‘cësnąc na wòdã (np. kòszlã chòrégò)’

sierp ‘serzp, -ù’
smarowidło ‘smara, -ë; mazëdło, -a’
smutek ‘jadłoba, - ë; smùtk, -ù’
sól św. Agaty ‘sól sw. Agatë, solë’
spalić chorobę ‘spalëc chòrobã’
stawianie baniek ‘stôwianié / dôwanié szrëpów, -égò, -ô’
strzałka kamienna ‘kamiannô strzélka, -y, -czi’
strzyżenie ‘strzëżenié, -égò, -ô’
sugestia ‘sugestiô, -ii’
szarlatan ‘szarlatan, -a’
szpital ‘bòlëca, -ë; szpital, -a; rzad. szpëtôl, -a’ 

śmietana ‘smiotana, -ë’
świerzb ‘swôrb, -arbù; swierzb, -ù’

tamowanie krwi ‘tamòwanié krwi’
trucizna ‘trëcëzna, -ë’
trzęsie zimno ‘zyb (nim) trzãse; ògrôżka, -czi’

udusić się ‘ùdëszëc sã’
uduszenie się ‘ùdëszenié sã’
urok ‘ùrok, -ù; ùrzek, -ù; zadac (kòmù)’
 być pod wpływem uroku ‘ùroczony’
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wąż ‘żnija, -i, -e; wąż, wãża’
wiara ‘wiara, -ë’
wino ‘wino, -a’
woreczek ‘miészk, -a’
wódka z pieprzem ‘gòrzôłka z pieprzã; kòrnus z pieprzã’
wróżba ‘wróżba, -ë
wrzos ‘wrzos, -u’
wrzód ‘wrzód, wrzod-u’
wydzielina ‘ceczô, -ë, wëdzelënk, -ù’  
 z nosa ‘smôrkòl, - a, stënka, -czi’
wymiotować ‘rzëgac’
wymiociny ‘rzëgòwinë’
wypalanie ‘wëpôlanié, -égò, -ô’
wyzwoliny ‘wëzwòlënë, -ów’

zabieranie snu ‘zabiéranié spikù, -égò, -ô’
zabobon ‘zabòbón, -u’
zabobony ‘gùsła, -ów; zabòbónë, -ów; babiewiérstwò, -a’
zaczarowane ‘òczarzoné, zaczarzoné, -égò’
zająkać się ‘zajikac sã’
zająkanie się ‘zajikanié sã’
zaklęcie ‘zaklãcé, -égò, -ô’
zakopać (włosy itp. chorego) ‘zakòpac (włosë etc. chòrégò)’
zapiec (chorobę) ‘zapiec (chòrobã)’
zapowietrzenie ‘zachërzenié, -égò, -ô’
zapuszczać kołtun ‘zapùszczac kôłtón’
zapuszczanie kołtuna ‘zapuszczanié kôłtóna; -égò, -ô -a’ 
zaraza ‘chëra, -ë; pòszëdło, -a; pòtłëka, -czi; pòmór, pòmòr-u’
zaziębić się ‘zaznobic sã’
zaziębienie się ‘zaznobienié sã, -égò, -ô’
zażegnać ‘zażegnac, zażegnô’
zażegnanie ‘zażegnanié, -égò, -ô’
ziewać ‘zewac, zéwô’
ziewanie ‘zéwanié, -égò, -ô’
złamanie ‘złómanié, -égò, -ô’
znachor ‘kùsrôt, -a’
znachorka ‘kùsrôtka, -czi’
zwichnięcie ‘wëkrącenié, -égò, -ô’

żmija ‘żnija, -i, -e, żmija, żmij-i, -e’
żywokost ‘żëwòkòsc, -ë’
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Édwôrd Bréza

Persónowé miona, jaczé pòchôdają  
òd òkresleniów zwierzãtów

Skòrno rozwôżómë szeroczé tématiczné karno „Bòkadnosc kùlturë Kaszëb”, w jaczim  
m.jin. zgłosył jem bédënk kaszëbsczich òkresleniów dlô zwierzãtów (zdrzë ùchwô- 
lënk), jô pòmëslôł: mòże òbgadac niechtërné lëdzczé miona, pòchôdającé w roz-
majitëch kùlturach i jãzëkach òd pòzwów zwierzãtów, ale ùżiwóné téż w pòlaszëz-
nie i westrzód Kaszëbów. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka òbrobiła jich kaszëbsczé 
fòrmë w òficjalny pòstacji i czãsto spòtikóny pieszczotlëwi w 2008 r. na swòjich 
trzech zéńdzeniach (zdrzë Biuletin RKJ za 2008 r., s. 28–72). Dôwóm tu tej gwësną 
reprezentacjã tëch mionów, òbrobienié całoscë to wej za wiele na mòżlëwòtë jednégò 
badérë, mòżlëwòtë przenôszaniô téż òkresleniów zwierzãtów w neùtralny, pieszczo-
tlëwi abò pògrëbiony, przezwëskòwi pòstacji, ni mają grańców, jak to nama i dzys 
pòkazywô codniowi jãzëk, czedë czëjemë apòstrofë kòteczkù, miszu, sôrenkò, ale téż 
baranie, bùlo, pse, żebë òstac le na nôbarżi znónëch; a téż ùwôdżi pòdóné w zéwisz-
czu pòswiãconym mionu Léón i fòrmóm, co òd niegò pòchôdają. Tej chcemë sã 
przëzdrzec wëbrónym mionóm.

Agna, Agnela 
SIW pòdôwô 3 lëdzy, co mają miono Agna: pò 1 w legnicczim1, słëpsczim i tarnow-
sczim wòjewództwie – z łac. agna,-ae ‘òwca’, przër. agnus, -i ‘barónk’ i z katolëcczi 
liturgie: Ecce Agnus Dei ‘Hewò Bòżi Barónk’; w zôkònach ùżiwónô téż zdrobniałô 
fòrma òd agna, to je agnella, -ae ‘òwieczka’, jak na to mòże wskazëwac miono 
klôsztorny sostrë Agnela na Katolëcczim Smãtôrzu w Sopòce. Równak SI 11 notëje 
miono Agnela, pò łacëznie Agnella, pòdôwóné w ti fòrmie w niem. i wãg. jãzëkù, 
z ùproscenim dëbeltnégò etimòlogicznégò łac. –ll- do pòjedinczégò –l-: Agnela 
w nowògr. jãz.; je téż chłopskô fòrma Agnellus w an., niem. i nowògr. jãz.; Agnel 
we fr., Agnello w ital., Agnelo w pòrt., Auell w górnołuż., Agnelis w lit., Agnels 
w łot., Agnell w wãg., pòchôdającô òd łac. zdrobniałégò jistnika agnellus, -i ‘ba-
rónk’, pòchòdnégò òd spòdlecznégò jistnika agnus, -i.

1   Refòrma administracyjnô ò pòdzélenim na 16 wòjewództwów òbòwiązywô òd 1999 r. Wiãkszosc 
dokazów, na spòdlim chtërnëch òstôł zrëchtowóny hewòtny referat, bëła wëdónô przed tą datą. 
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Akwila, Akwilin, Akwilina i szlachùjącé
SIW pòdôwô 2 białczi ò mionie Akwila: pò 1 w bielsczim i kalisczim wòj.; 1 Ak-
filina w elbinsczim wòj.; 1 Akielina w òlsztińsczim wòj.; 38 Akulina (są to mést 
Biôłorusónczi); 2 Akila: pò 1 w legnicczim i nowòsądecczim wòj.; 2 Akwelina: pò  
1 w bëdgòsczim i wałbrzësczim wòj.; 2 Akwilena w katowicczim wòj.; 18 Akwilina; 
1 Akwalina w chełmsczim wòj. (mést przez nawleczenié do łac. słowa aqua, -ae 
‘wòda’); 1 chłopa z mionã Akwilin; 2 Akil: pò 1 w gduńsczim i krakòwsczim wòj.;  
2 Akilas w wałbrzësczim wòj. (mést to Wãgrowie).
 SI 13 notëje chłopsczé miono Akwila z pasownym łac. Aquila; Aquila wëstãpiwô 
w an., fr., szp., hòl., niem., pòrt. i ital.; Akila w biôłor., bùłg., mac., rus., ù Serbów, 
słwń.; Akylas w wãg.; Akyla w ùkr.; Akilus w est.; wariantiwno: Akvilas, Akvilius w lit.; 
Achila, Akyla, Chilie w rum.; białgłowskô fòrma wëstãpiwô jakno Aquila w szp.  
i hòl.; Chilia w rum. Tam téż Akwilin i Akwilina z pasownyma łac. Aquiilinus 
i Aquilina; Aquilinus w an. i niem. jãz.; Aquilino w szp.; Akvilinas w lit.; Achili-
na w rum.; wariantiwno: Akulinos, Akilinos w nor.; Aquilino, Aquillino w nowògr.; 
białgłowskô fòrma wëstãpiwô jakò Akulina w biôłor. jãz.; Akilina w bùłg., cz., mac., 
rus., słwń. i wãg.; Aquilina w szp., niem., nowògr. i ital.; wariantiwno: Akvilina, 
Akuliina, w fin.; Akvilina, Akvilé w lit.; Akulina, Akilina w nor.; Kylyna, Kulyna, 
Akylyna ù Serbów i w ùkr.
 Są to miona łacëznowégò pòchòdzënkù, bierzą sã kùńc kùńców òd łac. jistnika 
aquila, -ae ‘òrzeł’, ptôcha pòswiãconégò w rzimsczi mitologie Jowiszowi: Aquila 
wëstãpòwało jakò miono (praenomen) i jakò przitómk (cognomen) IC 330, noto-
wóné ù pòjmańczików i wëzwòleńców, w przedchrzescëjańsczich czasach i ù chrze-
scëjanów; téż w zgrecyzowóny fòrmie Aquilas i pòchòdnëch Aquileus, a téż patro-
nimicznëch Aquilinus ù chłopów i Aquilina ù białków. Akwileja (Aquileia (urbs, 
colonia)) to téż pòzwa miasta i rzimsczi kòlonie nad nordowim Adriatikã. Znóny 
bëlë slëbny: Żid Akwila, pòchôdający z Pòntu, pózni przebiwający z białką Prëską 
abò Prëscyllą w Efezu i w Rzimie, zdrëszony ze sw. Pawłã, wspòminóny w 1) DzAp 
18, 2,18,26; 2) Rz 16, 3) I Kòr XVI 19.

Delfin, Delfina 
SIW notëje 7 chłopów ò mionie Delfin: 2 w jeléniogórsczim wòj., pò 1 w lubelsczim, 
łódzczim, òlsztińsczim, pòznańsczim i rzeszowsczim; 359 białków z mionã Delfina; 
2 Delphine: pò 1 w biôłostocczim i kòszalińsczim wòj., 1 Delwina w kelecczim wòj. 
z òbòcznym zwãcznym spółzwãkã.
 SI 68 pòdôwô chłopsczé miono Delfin i białczëné Delfina z łac. pasownyma 
Delphinus i Delphina; Delfin notowóné w cz. i szp.; Delphin w fin. i hòl.; Delphinus 
w niem. i szw.; Delfinos w nowògr.; Dulfu w rum.; òbòczno: Delphin, Dauphin we 
fr.; Delfinas, Delfas w lit.; Delfina wëstãpiwô w bùłg., cz., est., lit., słwń., wãg. i ital. 
jãz.; Deľfina w biôłor.; wariantiwno: Delfine, Delfina, Delphina, Delphine w an.; 
Delfina, Delfine, Delhpina w hòl.; Dalfina, Delphina w niem.
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Letkò jidze docygnąc, że miono pòchôdô prosto òd pòzwë zwierza delfin, jaczégò 
pòzwã jesmë przejãlë z łac. delphinus, a Rzimianowie z gr. delphís, w rodzôczu. del-
ph-īnos; a pòzwa zwierza z gr. delfýs, -ýos ‘rodzenica’ (znóné ju Hòmerowi). (Szło 
tu ò to, że – jak pòdôwô Kluge 133 – delfin to nié rëba, le mòrsczi cëcón z rodze-
nicą). Przeniesienié pòzwë zwierzãca na człowieka tłómaczi bëlno W. Kòpalińsczi: 
„Delfin, fr. dauphin, titel nôstarszégò sëna króla Francji òd 1349 do 1830. Rëchli 
delfin béł herbòwim zwierzã, a òd kòl 1150 przitómkã panowników Dólny Bùrgùn-
die (ze stolëcą w Vienne), nazéwóny òdtądka Delfinatã, łac. Delphinatus, fr. Dau-
phiné. Hùmbert II, 1313–59, slédny bezdzecny panownik Delfinatu, òddôł w 1349 
swój krôj królowi Francji Karolowi Valois, pózniészémù Karolowi V, pòd warën-
kã, że òdtądka dlô ùwiecznieniô pòzwë pòsobnicë ławelnicë bãdą mielë titel delfi-
na” (SMiTK 200). Przër. téż wërażenié ad usum Delphini ‘òcenzurowóny wëdôwk 
łacëznowëch klasyków dlô sëna Ludwika XIV’, ‘wëdôwizna przërëchtowónô dlô 
ùżëtkù młodzëznë’. Miono jesmë przejimnãlë tej z fr. jãzëka, znóné bëło òsoblëwie 
białczëné miono Delfina ù Delfinë Pòtocczi (1807–1877), drëszczi pòlsczich ro-
mantików: J. Słowacczégò i Z. Krasyńsczégò, a téż Chopina. Z lëteracczich bòha- 
terków miono to mô titlowô pòstacjô romana Germaine de Stael „Delfine” (1802) 
i w pòwiescë E. Jaraczewsczi „Zofia i Emilia” (1827), KNI 78–79. 
 W medicynie stosowónô je delfinoterapiô ‘lékarzenié niefùlsprawnëch przez 
kòntakt z delfinama’, przër. téż hippòterapiã ‘kòntakt z kòniama’ i kënoterapiã ‘kòn- 
takt z psama’ (nié: dogòterapiô), pòdrzãdné dzélu terioterapie.2
 Ks. H. Fros (KIS II 22-24) prezentëje sw. Delfina, bpa Bordeaux (ùmarłégò na 
pòczątkù V w.), wspòminónégò 24 XII i Delfinã de Signe (kòl 1282–1360), białkã 
sw. Eleazara, (òbëdwòje to frãcëszkanowie), tczoną jakò błogòsławioną ù frãcëszka-
nów 9 XII. 
 SNWPU pòdôwô 9 lëdzy ò nôzwëskù Delfin bùten Pòmòrzô, mògą òne równak 
zawdzãczëwac je pòzwie zwierza. 

Filip, Filipa, Filipina
SIW pòdôwô 14 968 chłopów z mionã Filip, 3 Filipas: pò 1 w jeléniogórsczim, 
warszawsczim i wrocławsczim wòj.; 2 Filipek: pò 1 w bielsczim i bëdgòsczim  
wòj.; 4 Filipos (mést Grekòwie), 1 Filippo we warszawsczim wòj., 1 Filippos  
w gduńsczim wòj.; 41 Philip, 24 Philipp, 13 Philippe, 7 Phillip; białczëné fòrmë  
to: 10 Filipa, 1 Filipe w gduńsczim wòj., 1 Filipena we wałbrzësczim wòj., 3 Fi- 
lipia: 2 w pòznańsczim wòj., 1 wałbrzësczim, 1 Filipiana w gòrzowsczim wòj.; 
385 Filipina.
 SI 100 notëje Filip, Filipa, Filipina z łac. pasownyma Philippus, Philippa, Philip-
pina; Filip wëstãpiwô w bùłg., cz., dëń., òbëdwùch łuż., mac., nor., rum., słow., słwn. 
i szw.; Filipp w an. i rus.; Philippe we fr. i szp.; Filips w łot.; Filippos w nowògr.; 

2   Przër. É. Bréza, Kynoterapia, nie: dogoterapia, Język Polski LXXXIII, 2003, s. 337–338.

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   94 2014-01-28   03:35:04



Referatë kaszëbskòjãzëkòwé   95

Pylyp w ùkr.; Fülöp w wãg.; wariantiwno Filip w biôłor.; Hilip, Hilp, Filip, Viilep, 
Vilpo w est.; Vilppu, Filippu w fin.; Filippus, Filip, Philip, Philippus w hòl.; Pilypas, 
Pylipas w lit.; Felipe, Felippe, Filipe pòr.; Filippo, Filippino w ital.; pasowné słowò 
w białczim ôrce wëzdrzi hewòtno w cëzëch jãzëkach: Philippa w an. jãz., Filipa 
w bùłg., cz., mac. i pòrt.; Filippa w dëń., nowògr., szw. i wãg.; Pilipé w lit.; Philippa, 
Philippine w niem.; Lipa, w rum. i biôłor.; Filippija w rus.; wariantiwno: Filippa 
w est.; Hilppa, Filippa w fin.; Filippa, Philippa, Philippine w hòl.; Filipa, w rum.; 
Filipa, Filipina w słow.; Filippa, Filippina w ital.
 Z pòdónëch za SIW fòrmów Filipas je pòstacją lit., Filip(p)os nowògr.; Filippo 
ital.; òriginalny (etimòlogiczny) pisënk przez pòczątkòwé Ph- wëstãpiwô we wiele 
cëzëch jãzëkach.
 W stôropòlaszëznie notowóné jakò Filip òd r. 1381 we wszëtczich dzélach Pòl-
sczi òkróm Pòmòrzô; Felip òd 1425 r. w Môłopòlsce i na Pôłniowò-Wschòdnëch 
Kresach; Chwilip w 1408 r. we Wiôlgòpòlsce; Filip abò Pyłyp w 1441 r. na Pôłnio-
wò-Wschòdnëch Kresach; w łacëznowi pòstacji Philippus òd 1153 r. we wszëtczich 
dzélach Pòlsczi; Pilippus w 1337 r. w Môłopòlsce; Filipek abò Filipko w 1388 r. we 
Wiôlgòpòlsce i na Pôłniowò-Wschòdnëch Kresach; Filipowiec w 1489 r. na Nordo-
wò-Wschòdnëch Kresach; Pilipek abò Pilipko w 1445 r. na Pôłniowò-Wschòdnëch 
Kresach; Pilipko abò Pyłypko w 1440 r. na Pôłniowò-Wschòdnëch Kresach; Chwil 
w 1442 r. na Pôłniowò-Wschòdnëch Kresach; Fielek w 1483 r. w Môłopòlsce; Fil 
w latach 1402–1407 na Pôłniowò-Wschòdnëch Kresach; Filczyc w 1413 r. na Ma-
zowszu; Filek abò Filko w 1425 r. na Pôłniowò-Wschòdnëch Kresach; Filiszewic 
w 1408 r. we Wiôlgòpòlsce i tamże w 1408 r. białczënô fòrma Filiszkowa; w 1425 r. 
Filko na Pôłniowò-Wschòdnëch Kresach; Filusz w 1456 r. na Sląskù (Mal III 216).
 Dwadzélowé grecczé miono: Phílippos: w I dzélu mómë jistnik phílos ‘lubòtnik, 
drëch’, w II híppos ‘kóń’; całé miono òznôczô ‘lubòtnik kòni’; łacëzna przejãła je 
regùlarno w pòstacji Philippus. 
 Hagiografiô znaje kòl 30 swiãtëch Filipów, w tim sw. Filipa, apòsztoła Christu-
sa; sw. Filipa, diakòna (DzA (6, 1–6), sw. Filipa Benicjusza (1233 – 23 VIII 1285), 
m.jin. załóżcã zgromadzeniô serwitów i serwitków; sw. Filipa Neri, zwónégò czãscy 
Neriuszã abò Nereùszã (1515 – 19 X 1595)), załóżcã m.jin. zgromadzeniô ksãżi 
òratoriónów abò filipinów. Religijnégò kùltu doznôwô téż Filipa de Chantemilan 
(kòl 1412 – 15 X 1451) i sw. Filipina Duchesne (1769 – 12 V 1852, zdrzë KIS II 
307–315). Znóny Filip II, macedońsczi król (383–336), òjc Aleksandra Wiôldżégò; 
w Pòlsce m.jin. Filip Nereùsz Gòlańsczi (1753–1824), pedagòg, teòretik lëteraturë, 
pijar; Filip Maùricy Môrcënkòwsczi (kòl 1785–1854), generôł, wòjôrz ò wòlnotã 
Pôłniowi Americzi (KNI 109). Miónowi dzéń Filipa 11 IV, 6 i 26 V; 6 VI, 10 VII,  
23 VIII, 13 i 20 X;; Filipë 16 II, 24 IV, 1 i 26V; Filipinë 21 VIII, 18 IX. 
 SNWPU notëje 5846 lëdzy z nôzwëskã Filip; 1 Filipa w pilsczim wòj.; 201 Fili-
pak; 5280 Filipczak; 1795 Filipczuk; 2141 Filipczyk; 9292 Filipek; 12207 Filipiak; 
334 Filipiec; 8183 Filipowicz i wiele jinëch pòchòdnëch òd miona Filip.
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Hipòlit, Hipòlita
SIW pòdôwô 1732 chłopów, chtërny mają miono Hipolit; 41 białków z mionã  
Hipolita.
 SI 130 notëje chłopsczé miono Hipolit i białczëné Hipolita z łac. pasowny-
ma Hippolytus i Hippolyta; Hipolit wëstãpiwô w słwń. jãz. i ù Chòrwatów; Ipalit 
w biôłor.; Ipolit w bùłg., mac. i rum.; Hypolit w cz. i słow.; Ipolitas w lit.; Ippolit 
w est. i rus.; Ippolito w ital.; Hipolito w szp.; Hippolyte we fr.; òbòczno: Hippolyt, 
Hippolytus w an.; Hippolytus, Hypolytus, Hyppolytus w hòl.; Hipolit, Hippolyt 
w òbëdwùch łuż.; Hippolytus, Hippolyt, Hippolitus, Hypolitus w niem.; Ippolutos, 
Ippolitos w nowògr.; Hippolyte, Hippolitus w szw.; Ipoly, Hippolit w wãg.; biał-
czënô fòrma notowónô jakò Hippolyta w an., dëń., hòl., niem.; Hipolita w pòrt.; Ip-
polita w ital.; wariantiwno: Ippoluta, Ippolita w nowògr.; Hippolita, Hippia w wãg.
 W staropòlaszëznie notowóné jakò (pò łacëznie) Hippolytus òd 1031 r. we Wiôl-
gòpòlsce i na Pòmòrzu; Ipolit òd 1434 r. na Mazowszu i w Môłopòlsce; Ip(p)olytus 
òd 1933 r. we Wiôlgòpòlsce i w Môłopòlsce, na Mazowszu i na Sląskù; zdrobniałô 
fòrma Polit w 1434 r. na Mazowszu i w Pòmòrsce, pò łacëznie Polytus òd 1434 r. na 
Mazowszu i na Pòmòrzu; Politko w 1487 r. we Wiôlgòpòlsce (Mal III 235).
 Je to dwadzélowé grecczé miono: w I parce wëstãpiwô jistnik híppos ‘kóń’, 
bëlno znóny téż Pòlôchóm z wërazów hipoterapia, hipodrom, hipika, hipiczny, hi-
parion ‘ôrt kòpalnégò kònia’, hiparch ‘wódca jazdë w ateńsczim wòjskù’. Wëraz 
pòjôwiô sã we wiele grecczich mionach, np. Filip ‘lubòtnik kòni’. Z mitologicznëch 
pòstacji wôrt wëmienic Hippalektriona, dzywnégò pòtwòra z kóńsczim łbã i noga-
ma na przódkù, a tilnyma nogama i ògònã kùrona, to je, jak to òkreslił A. Sandaùer 
– Kùrokònia; Hippokamposa, tj. mòrsczégò kònia z przédnym dzélã kóńsczégò cała, 
a tilnym rëbë. Nôleżi tu téż cëdowné zdrzódło Hippokrénē, jaczé wëpłënãło pò ùde-
rzenim kòńsczégò kòpëta Pegaza, to je kònia ze skrzidłama, jinaczi rzekłszë ‘Kòń-
sczé Zdrzódło’. Z prôwdzëwëch pòstacjów mùsz je wëmienic przédno Hipokratesa 
(460–367), nôwiãkszégò doktora stôrożëtnëch czasów, chtëren głosył bëlną wskôzã 
(nié le mediczną): Primum non nocere ‘Przede wszëtczim nie szkòdzëc’) i chtërnégò 
miono żëje w przësëdze, jaką skłôdają doktorzë - przësëdze Hipòkratesa; ò jinëch 
pòstacjach zdrzë MEKSA I414-417. Drëdżi dzél miona –lit pòchòdzy òd gr. biérné-
gò mionoczasnika ùszłégò czasu (part. perf. pass.) lýtos czasnika lýō ò spòdlecznym 
znaczenim ‘rozrzesziwóm, ùwòlniwóm’ (Abram III 58-59). Całé tej miono Hipolit 
òznôczô ‘tegò, co miôł ùwòlnioné nëkającé kònie’. 
 Chrzescëjańsczi swiat znaje sw. Hipòlita, rzimsczégò kapłana z przełómaniô II-
-III w., aùtora wielnëch dokazów pisónëch pò greckù, pierszégò antipapieża, chtëren 
wëstąpił procëm papieżowi Pòncjanowi. Równak na wënëkanim, na òstrowie Sar-
dinie zgòdzył sã z nim i razã ùmerlë w 235 r. Bëło téż dwùch sw. Hipòlitów, rzim-
sczich mãczelników z III w., òkróm te bł. Hipòlit Galantini (1565 – 20 III 1619), 
florentczik, gòrlëwi katecheta, załóżca czile religijnëch bractwów (KIS III 85–87). 
W Pòlsce, w 1013 r. notowóny gniezneńsczi arcybiskùp Hipòlit, chtëren przëjachôł 
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mést z Italie. Miono to mielë téż m.jin. Hipòlit Cegelsczi (1815–1865), klasyczny fi- 
lolog, pózni industrialësta i załóżca fabriczi w Pòznaniu, dzysô jegò miona; Hipòlit 
Klimaszewsczi (1802 –1874), pùblicysta i lëterat; Hipòlit Wawelberg (1834–1901), 
spòlëznowi dzejôrz i załóżca wëższi techniczny szkòłë, sparłãczony w 1951 r. z War-
szawską Pòlitechniką. S. Żeromsczi w ksążce „Przedwiośnie” prezentëje Hipòlita  
Wielosławsczégò (KNI 137). W grecczi mitologie znóny Hipòlit, syn Tezeùsza, 
chtëren nie dôł sã skùsëc snôżoce macechë Fedrë, za co òstôł niedowinno òskarżo-
ny przed òjcã i zdżinął na ridwanie. Historiô przëbôcziwô scenã patriarchë Józefa 
i białczi Pùtifara (Pò 39,7-20). Mionowi dzéń 3 II i 13 VIII.
 SNWPU notëje 15 lëdzy ò nôzwëskù Hipolit; 2214 Polit; 160 Polito.

Jidzy, Jidza, Egidiusz i szlachùjącé
SIW pòdôwô 1336 chłopów ò mionie Idzi, 1 Idzi w lubelsczim wòj., 1 Idzigiusz 
w zelonogórsczim wòj., 4 Idzik, 1 Idzio w bëdgòsczim wòj., 1 Idzy w biôłostocczim 
wòj.; 1 Idżi w pòznańsczim wòj.; 12 Egidiusz, 2 Egidius: pò 1 w pòznańsczim i wro-
cławsczim wòj., 1 Gilles w krakòwsczim wòj.; białczëné fòrmë: 16 Idzia, 1 Idzi- 
miera w krakòwsczim wòj.; 3 Egidia: pò 1 w bielsczim, kònińsczim i òpòlsczim 
wòj.; 11 Gilda, 1 Gila we wrocławsczim wòj.
 SI 133 notëje Idzi i Egidiusz, pò łacëznie Aegidius, Egidius, Ägilius; Giles w an.; 
Egidius w dëń.; Ägidius w fin.; Egidij w òbëdwùch łuż. i w rus.; Jegidij w ùkr.; 
Egidiu w rum.; Egyed w wãg.; Egidio w ital.; wariantiwno Jadzij, Ėgidzij w biôłor.; 
Egidij, Igidi w bùłg.; Egidije, Egido ù Chòrwatów; Egid, Jilji w cz.; Ekidius w est.; 
Gilles, Gille, Gil, Ėgide we fr.; Gil, Egidio w szp.; Aegidius, Egidius, Gilles w hòl.; 
Egidijus, Egidas w lit.; Egidio, Igidio w mac.; Ägidius, Ägilius, Egidius, Ägid, Egid, 
Gid, Gil w niem.; Egidius, Gill w nor.; Aigidios, Ejidios w nowògr.; Egideo, Egidio, 
Gil w pòrt.; Igidije, Igido ù Serbów; Egidius, Egid w słow.; Egidij, Egid w słwn; 
Egidius, Ilian w szw.; białczënô fòrma wëstãpiwô jakò Egidia w dëń.; Gill w nor.; 
Egidiana w szw.; wariantiwno Aegidia, Egidia, Gilda w hòl.; Egidia, Gilda w wãg.
 W staropòlaszëznie bëło ùżiwóné w rozmajitëch pòstacjach, jaczé ze SSNO 
zbiérô M. Malec (Mal III 237): Idzi abò Jidzi (w zôpisënkù Gydzy) òd kòl 1400 r.  
w Môłopòlsce; Gilge, Ilge, Jilge òd 1385 r. w Môłopòlsce, latinizowóny Ilius 
w 1338 r. we Wiôlgòpòlsce, łacëznowi Aegidius òd 1259 r. we Wiôlgòpòlsce, Môło- 
pòlsce, Egidius òd 1189 r. ze Sląska, Wiôlgòpòlsczi i Mazowsza, Hegidius w 1398 r. 
w Môłopòlsce; zdrobniałé fòrmë: Edzik 1392 r. z Môłopòlsczi, Hedzik 1395 w Mô- 
łopòlsce, Hidzik 1424 na Mazowszu, Idzich, Jidzich 1432 w Môłopòlsce, Idziek, 
Jidziek 1400 we Wiôlgòpòlsce, Idzik, Jidzik od 1224 w Môłopòlsce, na Sląskù,  
we Wiôlgòpòlsce i na Mazowszu, Idzisz, Jidzisz w Môłopòlsce, Idźko, Jidźko òd  
1299 na Mazowszu i we Wiôlgòpòlsce; Hilik òd 1194 na Sląskù, Ilik òd 1161 na Slą-
skù, we Wiôlgòpòlsce i w Môłopòlsce, Ilko 1388 w Môłopòlsce; wtórné z kùnôszkã 
–sław, to je Idzisław òd 1212 na Pòmòrzu i na Sląskù, przër. wëżi Idzimiera z kù- 
nôszkã –mir.
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Miono kùńc kùńców pòchôdô òd gr. jistnika aíks, w rodz. pòj. l. aigós ‘kòza’, òd  
jaczégò pòwstôł jistnik aigís, aigídos ‘tarcza pòkrëtô kòzą skórą’, przëjãti do pòla- 
szëznë jakò egida (i przër. 2 białczi ò mionie Egida w łódzczim wòj.); òd aigís za 
to przë ùżëcym przërostka gr. –ios (przër. łac. –ius) pòwstôł przitómk Zeùsa Aigí-
dios ‘Egidonóżca, to je ‘noszący tarczã’; przitómk ten przejimniãti do łacëznë dôwô 
fòrmã Aegidius, czëtóną jakò ejidius, z czegò we fr. Gilles, z fr. téż w an. Gilles 
i w niejednëch jinëch eùropejsczich jëzëkach (zdrzë wëżi); w polaszëznie pòcząt-
kòwé E- (z łac. wëmôwianiowégò E-) dało I- abò barżi mòżlëwé, że Idzi pòchòdzy 
z Gidi pòprzez stadium Jidi (G realizowóné jakò J). Òd zaszczitnicë Zeùsa pòchò-
dzy pòlsczi frazeòlogiczny zwrot pod egidą ‘pòd przédnictwã’. Rozmajitosc fòr-
mów w jinëch jãzëkach bë brëkòwała apartnëch sztudiów. Przër. KIS III 112–115, 
gdze zaprezentowóny 1) sw. Jidzy pùstelnik i òpat z VII w. w miasteczkù Saint-Gil-
les (chtërnégò stôł sã epònimã), tczony 1 IX; 2) sw. Jidzy z Asyżu, towarzësz sw. 
Frãcëszka z Asyżu, ùmarłi w nocë z 22/23 IV 1262 r., wspòminóny 23 IV. Zdrzë 
dali Mal III 237, Knap 106, Majtan 47, KVNB 31, Kupis 124, KNI 141–142, gdze 
jinfòrmacjô, że kùlt sw. Jidzégò szerzwił sã w Pòlsce za Władisława Hermana, czegò 
znakã są fùndacje kòscołów pòd wezwanim sw. Jidzégò w Krakòwie, Wrocławiu, 
Inowłodzu.
 SNWPU pòdôwô 1 człowieka ò nôzwëskù Egidi we warszawsczim wòj., Egidiusz 
0, Egid 4: 3 we warszawsczim, 1 we wałbrzësczim wòj., 1 Egyda we wrocławsczim 
wòj., 3 Egyed: 2 w katowicczim, 1 warszawsczim wòj.; 603 Idzi, z tegò 6 w bëd-
gòsczim, 14 gduńsczim, 13 słëpsczim wòj., złożoné Idzi-Jaromij 4 w gduńsczim 
wòj.; pòchódné: 19 Idziaczyk, 3020 Idziak, z tegò 153 w bëdgòsczim, 7 elbinsczim, 
61 gduńsczim, 17 słëpsczim wòj.; 26 Idziek; 2582 Idzik; 14 Idziok i wiele jinëch. 

Karp 
SIW pòdôwô 13 chłopów ò mionie Karp; SI 152 notëje Karpus; Karp wëstãpiwô 
w jãzëkach: biôłor., bùłg., ù Chòrwatów, mac., rus. i słwn.; Kárp w wãg.; Carpus 
w an. i fr.; Karpus w niem.; Karpos w nowògr.; Karpa w est.; Carpo w szp. i ital.; 
Carp w rum.; Karpazij w dólnołuż.; wariantiwno Karpu, Karppi w fin.; Karpijus, 
Karpas w lit.; Karpijs, Karps w łot.; Karpasij, Karpazij w górnołuż.; białczënô fòr-
ma Carpina wëstãpiwô le w rum.
 W staropòlaszëznie notowóné bëło jakò Karp w latach 1402–1407 na Pôłniowò-
-Wschòdnëch Kresach; Karpa 1405 r. tamże i w 1498 r. w Môłopòlsce; zdrob-
nioné Karpacz 1498 r. w Môłopòlsce; Karpan w 1441 r. na Pôłniowò-Wschòdnëch 
Kresach; Karpic i Karpin 1497 r. na Mazowszu; Karpon 1441, Korpasz i Korposz 
1446 r. na Pôłniowò-Wschòdnëch Kresach; téż białczënô fòrma Karpina 1498 r. na 
wspòminónëch kresach (Mal III 258).
 Miono pòchòdzy òd gr. pòspòlitégò jistnika karpós ò spòdlecznym znaczenim 
‘brzôd’, òkróm te ‘plón’, ‘rezultat’, ‘zwësk’, téż ‘dzeckò’, jak np. w słowach sw. 
Elżbiétë ho karpós tēs koilías sū, łac. fructus ventris tui ‘brzôd żëwòta twòjégò’ 
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(Łk 1,42), òdmôwiónëch w Anielsczim Pòzdrowienim. Znónô téż greckô gnoma 
Kakón phérūsin karpón hoi kakoí phíloi ‘Niedobri drësze przënôszają lëchi brzôd’. 
Je wiedzec, że niejedne historiczné i dzysdniowé zapisënczi mògą òddawac miono 
Karp, pòchòdné òd Polikarp, M. Malec (l.c.) pòdsztrëchiwô, że tej sej mògą òddawac 
prosto jistnik karp ‘ôrt rëbë’. Grecczé Karpós òstało przejimniãté do łacëznë w fòr-
mie Carpus, a z łacëznë do wiele eùropejsczich jãzëków (zdrzë wëżi), do pòlaszëznë 
przeszło regularno jakò Karp z pòminiãcym łacëznowégò kùnôszka –us, jak np. 
Benedykt, Damian z łac. Benedictus, Damianus (fòrma Karpus dlô pòlaszëznë z SI 
je niepòprawnô).
 Hagiografiô znaje 3 swiãtëch ò mionie Karp, z chtërnëch ks. H. Fros (KIS III 
439) prezentëje dwùch: 1) sw. Karpa, ùcznia sw. Pawła, wspòmniónégò jakò zna-
jemnégò z Troadë (2 Tim 4,13), pòdôwónégò we Wschòdnym Kòscele jakò biskùpa 
Berei (w Tracji), tczonego 4 I, 26 III, 13 X KP 136; 2) sw. Karpa z Papilã i Apòtoni-
ką, mãczelnikama z czasów Decjusza, wspòminónëch 13 IV i 13 X.
 SNW pòdôwô 2125 lëdzy ò nôzwëskù Karp, ale tacą tu sã lëdze zawdzãczający 
to nôzwëskò téż mionu Karp <Polikarp i pòspòlitémù jistnikòwi karp ‘ôrt rëbë’; 
368 Karpa, 319 Karpacz, 155 Karpicz, 14 Karpin, 1 Karpon w legnicczim wòj.,  
9 Karpoń, 4 Karpoś, Karpocz 0, a tej fòrmë notowóné w staropòlaszëznie i w mionie 
w niejednëch jãzëkach; 22 Karpe: pò 2 w gduńsczim, słëpsczim, toruńsczim i kato-
wicczim wòj., 14 czãstochòwsczim, zniemczoné przez dodanié –e, jak Guse, Sampe 
òd Guz, Samp. Wiele fòrmów pòchòdnëch òpùszcziwóm, przër. NP III.
 KIS III 439 pòdôwô gr. miono Karpofor òd gr. znankòwnika karpophóros ‘brza- 
dny, òbrodny’ (òd znónégò nama ju karpós ‘brzôd’ i czasnika pheréin ‘przënaszac’), 
nienotowóné w SSNO i SIW (mô sã pòjôwiac ù „wëznôwców wschòdnégò Kòsco- 
ła”, nienotowóné równak w historicznëch òprôcowaniach E. Wòlnicz-Pawłowsczi  
i Ù. Szulowsczi, swiãti niewëmieniony w KP), prezentëje téż zbiorowëch mãczelni-
ków, westrzód chtërnëch nalazło sã jaż 5 (pòdług niejednëch nawetka 7) Karpòfòrów.

Kastor
SIW pòdôwô 2 chłopów ò mionie Kastor: pò 1 w òpòlsczim i słëpsczim wòj. SI 
153 pòdôwô w fòrmie Castor w an., fr., szp., hòl. i pòrt. jãz.; Castore w ital.; Kastor 
w biôłor., bùłg., ù Chòrwatów, cz., fin., mac., rus., słow., słwn., szw. i ùkr.; Kastoras 
w lit.; wariantiwno Kastór, Kastor w nowògr.; Castor, Hodā, Hode w rum., Kasztor, 
Hódos w wãg.
 Miono pòchòdzy òd gr. jistnika kástōr ‘bòber’, téż ‘bòbrowi òbleczënk’, ùżiwóny 
w medicynie, przër. łacëznową zoòlogiczną pòzwã bòbra – Castor fiber i pòlsczé bo-
bry ‘bòbrowi kòżëch’ i 18 lëdzy ò nôzwëskù Bóbr, 7641 Bober (westrzód tëch òstat-
nëch nalôżają sã téż òd bober ‘bób’), do te 8 Fiber òd łac. fiber ‘bòber’ (ale mòżlëwé 
òd niem. Fieber ‘gòrączka’, przër. 44 lëdzy ò nôzwëskù Fieber) w SNW. KIS III 453 
prezentëje 3 swiãtëch Kastorów: 1) blëżi nieznónégò sw. Kastora, mãczelnika z Tar-
su (w Cylicji), wspòminónégò 28 III i 27 IV; 2) sw. Kastora z Karden nad Mòzelą, 
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pùstelnika, ùmarłégò 13 II 389 r., 3) sw. Kastora, biskùpa z Apt w Prowansji, ùmarłé-
gò w 419 r., wspòminónégò terô 25 IX. Znóny je òsoblëwie mitologiczny Kastor, 
bracyna Pòluksa (pò łacëznie Pollux, pò greckù Polydeúkēs), sënowie Ledë i Zeùsa 
(dlôte zwóny Dioskurama, òd gr. Dioskóros z II partã òd jońsczégò kúros ‘syn’, 
przër. hasło Diodor), z chtërnëch Kastor òbłaszcził kònie. Bracynowie pò smiercë 
za régą jeden dzéń przebiwelë w Hadesu, a pòstãpné spãdzywelë na niebie jakò 
gwiôzdë w kònstelacjë Blizniãtów (łac. Gemini, gr. Dýzmoi). Za wôrtnëch mielë jich 
żeglarze, stelë sã òni symbòlã wiérnotë i drëszbë nié do rozrzeszeniô. Stôrożëtnosc 
znała Kastora z Rodos, historika z I w. przed Chr. (MEKSA I 474–475), KNI 172 
(gdze pòdelë mionowi dzéń 13 II, 28 III, 27 IV, 25 IX), Knap 111, Kupis 147, Majtan 
63 (gdze zmiłkòwò òdnieslë do łac. castor ‘bòber’).
 SNWPU pòdôwô 1 człowieka ò nôzwëskù Kastori w krakòwsczim wòj.; 3 Ka-
storis w tarnowsczim wòj,; 21 Kastory: 10 w krakòwsczim, 6 tarnowsczim, 5 we 
warszawsczim wòj.

Kòloman
SIW pòdôwô 2 chłopów ò mionie Koloman: pò 1 w jeléniogórsczim i krakòwsczim 
wòj., 15 Kalman. SI 157 notëje Koloman, Kolman, pò łacëznie Colomannus, Colo-
manus, Colmanus; jakò Kalaman, Kaĺman wãstãpiwô w biôłor., Kalmanas w lit., 
Kálmán w wãg.; òkróm tegò Koloman (czãscy), abò Kolman (mni).
 Pòdług F. Sowë (KIS III 502) miono Kolman abò Koloman w irlandzczim jãz. 
òznôczô ‘pùstelnika’, zlatinizowóné òstało na Columbanus, spòlaszoné Kolumban, 
nienotowóné równak w SIW. Téż niemieczi ònomascë: M. Gottschald, R. Zoder 
i jiny wëprowôdzają niem. nôzwëska Kollmann, pisóné téż Collmann i Kohlmann 
òd wspomnióny bazë, przër. téż DF 385. Mùsz równak wspòmniec, że IC 107, 331 
notëje chrzescëjóna ò mionie Columbanus (tam téż zdrobniałô fòrma Columbula), 
ùtwòrzonym òd Columbus za pòmòcą przërostka -anus, pasownégò dlô twòrzeniô 
mionów wëzwòleńców abò adoptowónëch. Wedle mie mòże tej interpretowac mio-
no Kolumban jakò regùlarną łacëznową fòrmacjã, przejãtą regùlarno do pòlaszëznë 
jakò Kolumban. W zbiérze pòlsczich nôzwësków (pòdług SNWPU) 10 lëdzy mô 
nôzwëskò Kollman, 50 Kollmann, wëraznô wikszosc żëje na Gduńsczim Pòmòrzu 
(zdrzë NP IV). Je to nôrëchli ùdokùmentowóné, bò ju w krzëżacczich czasach to 
nôzwëskò je w Kòscérznie, dało òno pòczątk pòzwie łączi Kùlmańskô, pòzwa łączi 
weszła do dokazu A. Majkòwsczégò „Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë abò piãc 
kawalérów a jedna jedinô brutka”; „W Kulmańscy mnie kukôwka okukała”.
 Miono Kol(o)man miało wiãcy jak 120 swiãtëch, ks. H. Fros, KIS III 502–503 
prezentëje westrzód nich: 1) Kòlmana, biskùpa z Cloyne (w Irlandzczi), ùmarłégò kòl 
600 r., wspòminónégò 24 XI; 2) Kòlomana, biskùpa Lindisfarne, ùmarłégò kòl 676 r. 
i wspòminónégò 18 II; 3) Kòlmana ze Stockeraù pòd Widnã, irlandzczégò mnicha, 
chtërnégò òb drogã do Palestinë wzãlë za szpiega i pòwiesëlë we wspòmniónym Stoc-
keraù 17 VII 1012 r., tczonégò jakò patrona Aùstrie, przez lud wëbrónégò téż òpiekùnã 
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òwców i zastawnikã òb czas chërë, gwësnym doradcą brutków, co szukają chłopa, jak 
na to pòkazywô dzél niem. mòdlëtwë: O, heiliger Koloman, schenk mir einen schönen, 
guten Mann ‘Swiãti Kòlomanie, òfiaruj mie snôżégò, dobrégò chłopa”.

Kòlumb, Kòlumba
SIW pòdôwô 2 chłopów ò mionie Kolumb: pò 1 w płocczim i warszawsczim wòj. 
(Kòlumban nienotowóné). SI 157 notëje Kolumb i białczëné Kolumba, pò łacëznie 
Columbus i Columba dlô òbëdwòje pëłców. W eùropejsczich nôrodnëch jãzëkach 
je baro wiele fòrmów; pòdóm leno te, co sã apartnią òd Columba, Kolumba, Ko-
lumb, Kolumbus; a tej w an. Columcille, Colmcille; biôłor. Kalamb, Kalumb; bùłg. 
Galab, Kolomb; cz. Kolumbin, Kolombin; fr. Colomb; Kolumbas lit.; mac. Galub; 
Koloumvos, Kolumvos nowògr.; Porumb, Porumboiu rum.; Golub w s-ch.; Kolum-
bin słow.; Kolumbusz wãg.; Colombo ital.; białczënô fòrma to colemało Columba, 
jak w an. (òkróm Columbine), dëń., niem. (òkróm Colomba), szw. abò Colomba, jak 
ital. (òkróm Colombina). SIW notëje do te 4 chłopów ò mionie Malkolm: pò 1 w ka-
towicczim, łódzczim, pilsczim i suwalsczim wòj.; 1 Malcolm w toruńsczim wòj., 
jaczé pòdług SI 158 je òbòczną fòrmą m. Kolumban w an. jãz.
 Spòdleczné je tu miono Kolumba òd łacëznowégò jistnika columba ‘gòłąb, gò- 
łąbka’, starop. ‘gołębica’; Kolumb pòwstôł wtórno z łacëznowi pòstacji Columbus, 
w jaczi regùlarno òstôł òdrzucony kùnôszk –us. Jiwer w tim, że łac. columba òznô-
czało i gatënk, i przedstôwcã gatënkù tak chłopsczégò, jak i białgłowsczégò ôrtu, 
przër. téż ciconia ‘bòcón’. Dlôte, że w  hebr. jãz. pòzwa gòłãba, to je ruach, je biał-
głowsczégò ôrtu, pòlsczé przełożënczi Sw. Pismionów (przër. np. Pò 1,3, Łk 3,22) 
w òdniesenim do Bòżégò dëcha i Dëcha Sw. ùżiwają gołębica, chtëren to wëraz 
w dzysdniowim jãzëkù òznôczô ‘samnicã gòłãba’, jak lwica, tigriska samnice lwa 
i tigrisa. Dodac mòże, że A. Mickewicz stwòrził w „Kònradze Wallenrodze” fòrmã 
Gołąbka Syjonu na Dëcha Swiãtégò (i przër. lëdowe gołąbeczka chòcle ze sląsczi 
spiéwë ò starzëkù). Òd Columba w łacëznie stwòrzëlë pòchòdną fòrmã Columbina 
(w klasyczny łacëznie columbinus, -a, -um béł znankòwnikã ‘gòłãbi, -ô, -é’), chtërna 
dzys w wiele jãzëkach fąksnérëje jakò białczëné miono wedle Kolumb. Pòlôchòwi 
miono Kolumb parłãczi sã przédno ze Szpanijczikã, òdkriwcą Americzi – Krësztofã 
Kòlumbã (1451-1506), gdze fòrma ta wëstąpiła w fùnkcji nôzwëska.
 KIS III 503 pòdczorchiwô, że miono Kòlumba nadôwelë w Szkòcji i Irlandzczi 
téż mnichóm, prezentëje òpata ò mionie Kòlumba z Hy (Iona), jednégò z 3 przéd-
nëch patronów Irlandzczi, ùmarłégò 8 abò 9 VI 597 r. Z białków przedstôwiô Kòlum-
bã z Kòimbrë, historiczno krodzy nieòkresloną, tczoną 20 VII i bł. Kòlumbã z Rieti, 
mniszkã, ùmarłą 20 V 1501 r., beatifikòwóną w 1627 r. Znóny sw. Kòlumban (kòl 
530 – 23 XI 615), irlandzczi mnich. SNW pòdôwô 1 człowieka ò nôzwëskù Kolumbi 
w gduńsczim wòj.; je to nôzwëskò rodzôczowégò ôrtu w łacëznowim jãzëkù, jak 
Petri, Pauli, Conradi, Sculteti (to òstatné òd scultetus, -i ‘szôłtës’) i Kolumbius 0;  
do te 16 Colombo: nôwiãcy pò 5 w pilsczim i pòznańsczim wòj.
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Ksantipa, Ksantipi i szlachùjącé
SIW pòdôwô 1 białkã ò mionie Ksantypa w jeléniogórsczim wòj.; 2 Ksantipi (gwës 
to Greczinczi): pò 1 w szczecyńsczim i wrocławsczim wòj.; 1 Xantipi w tarnow-
sczim wòj. (mést Greczinka). 
 SI 162 pòdôwô białczëné miono Ksantypa z pasownyma łacëznowima Xantip-
pa, Xantippe; Xantippa wëstãpiwô w an. jãz; Xantippe w dëń. i wãg.; Xanthippe 
w niem.; Xantipa w rum. i słow.; Ksantipa w bùłg., òbëdwùch łuż., mac. i słwn.; 
Santippe w ital.; Ksantipé w lit.; wariantiwno: Ksantypa, Ksanfipa w biôłor.; Xan-
htippe, Xantippe we fr.; Xantipa, Jantipa w szp.; Ksantipa, Ksanthippē, Ksanthippi 
w nowògr.; Ksanfippa, Ksantipa w rus.; Ksanfipa, Ksantypa w ùkr.; chłopskô fòrma 
notowónô jakò Xantipo, Jantipo w szp.
 Z historie je wiedzec, że miono Ksantipa mia (drëgô) białka Sokratesa, chtërna pò-
dług stôrożëtnëch zdrzódłów bëła chùtkô do sztridów (taczi ji òbrôz stwòrzëlë cynicë). 
Pòżëcé z nią dlô filozofa miało bëc szkòłą cerplëwòtë, ùrodzëła mù równak trzech 
sënów, chtërny w chwilë smiercë òjca bëlë môłoletny. Stała sã bòhatérką romana 
italsczégò pisarza Alfreda Panziniégò pt. „Santippe” (1914) i dokazu L. H. Morstina 
„Òbrona Ksantipë” (1937). Miono ji przeszło do rolë pòspòlitégò wërazu (zapelati-
wizowało sã), tak że ksantipa òznôczô ‘jãdzã, żãdlëcã, sekwã, sekùtnicã’ (MEKSA 
I505, W. Kòpalińsczi, SMiTK 555). Je to grecczé miono złożoné Xanthippe: w I parce 
wëstãpiwô trzëôrtowi znankòwnik ksanthós, -ē, ón ‘żôłti’, ‘rudi, dërdzawi’ (Abram 
II 225–226), wëstãpùjący w chemicznëch terminach ksantofile, ksantyna; w II jistnik 
híppos ‘kóń’ (ib. II 508), widzawny np. w mionie Filip (zdrzë) i w wërazach hippi-
ka ‘kòniowé miónczi’, hippoterapia ‘lékarzenié niefùlsprawnëch dzecy przez kòntakt 
z kòniama’; całé tej przezwëskòwé miono dô sã przełożëc ‘rudô kòbëła’ (tak tłómacził 
mie téż szkólny łacëznë w strzédny szkòle). Żlë nimò pòdóny semanticzi chtos zdecy-
dëje sã dac córce miono Ksantipa, miôłbë je pòdac prawie w hewòtny fòrmie, Grecë 
z pòlsczim mògą je zapisac Ksantipi czë na jiny ôrt przëjãti w jich kraju (fòrma ta 
pòkazywô rozwij klasycznégò ē (etha) w i w nowògrecczim). Chcemë dodac, że mio-
na z òbëdwùma dërżéniama wëstãpùjącyma w nym mionie bëłë w grece dosc czãsté: 
òjc Periklesa np. nazéwôł sã Ksanthippos, Ksanthós to czãsté geògraficzné pòzwë 
(zdrzë MEKSA I l.c., Kr 979). Do òbgadiwóny bazë mùsz je téż òdniesc białczëné 
miona: Ksanti 1 we wrocławsczim wòj. i Xsanthi 1 we warszawsczim wòj., zapisóné 
pò pòlskù Ksanty 2: pò 1 w we wałbrzësczim i wrocławsczim wòj., a tej w pòstacje 
nowògr. jistnika xant(h)i ‘rudô’; Ksantula 1 w katowicczim wòj. jakno zdrobniałô 
fòrma òd Ksanthē/Ksanti (Brend S. 273), Ksantyna 2 we włocławsczim wòj.
 SNWPU notëje 1 człowieka ò nôzwëskù Ksantos we wrocławsczim wòj. (gwës 
to Grek).

Larisa, Łarisa
SIW pòdôwô 722 białczi ò mionie Larysa, 32 Laryssa, 1 Laryza w tarnobrzesczim 
wòj., 4 chłopów Larys; 34 Łarisa, 130 Łarysa, 2 Łaryssa; SI 165 pòdôwô Larysa 
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(bez pòstacji latinizowóny), tak téż w biôłor. i ùkr. jãz.; Larisa w bùłg., cz., lit., łot., 
mac., nowògr., rum., ù Serbów, słow. i słwn.; Larissa w an., est., fin., fr., (téż Lara), 
szp.; Larisza w wãg., wariantiwno Larisa i Larissa w szw.
 Donëchczasny badérowie nie są zgódny w wëjasniwanim tegò miona. Colemało 
wskôzywô sã na dwa spòdla: 1) gr. jistnik larís, w rodz. pòj. l. larídos ‘méwa’ KP 146, 
wëmieniwający sw. Łarisã, chtërny pamiãcë Cerkew òddôwô tczã 26 III, Majtan 66 
(w tim przëtrôfkù wskôzóné òstało leno to „ptôchòwé” spòdlé, 2) Knap 241 i KVNB 
wskôzywają dodôwkòwò na grecczé miasto, ò jaczim krodzy pisze Kupis 158: La-
rissa Pelasgia – dôwny òstrzódk Pelazgów w Tesalie, Kr 474 gôdô krótkò Lārisa abò 
Lārissa – miasto w Tesalie. Kupis (l.c.) nie parłãczi z jistnikã gr. larís, wskôzywô 
za to na dwa jiné òdmionowé spòdla: 1) białczënô fòrma przesztôłconégò m. Hilari,  
2) przesztôłcenié białczëny fòrmë m. Laùrencjusz – Laùrencja; mionowi dzéń pòdôwô 
21 VII i 10 VIII. J. Bùbak (KNI 189) 5 IX, gdze mést nôbarżi rozëmno wëprowadzoné 
je òd pòzwë miasta Larissa, a pòzwã miasta òd gr. jistnika láros ‘méwa’. Òd m. Hilari 
téż baro mòżlëwé, Mal III 234 notëje wej zdrobnioné fòrmë òd m. Hilari, hewòtno La-
rysz z 1339 r. z Môłopòlsczi i Lerysz z 1434 r. ze Sląska, w an. jãz. wëstãpiwô pòstacjô 
Lary jakò zdrobnienié òd Hilari (òbezdrzóné w Kanadze w 1998 r.). Co do gr. larís 
przër. téż gr. láros ‘méwa’, téż w łacëznie larus, -i ‘méwa’. 
 KIS nie notëje, SN 96 pòdôwô mãczelnicã sw. Łarisã, chtërny wdôr òbchòdzy 
sã 26 III abò 8 IV (zanôleżno òd sztilu, to je juliańsczégò abò gregòriańsczégò ka- 
lãdôrza).
 SNWPU notëje wiele nôzwësków, jak Laris 3: 2 w piotrkòwsczim wòj., 1 ce-
chanowsczim; 92 Larisch: 61 w katowicczim wòj., 7 bielsczim, 5 gduńsczim; 113 
Larisz: 66 katowicczim, 43 òpòlsczim, 4 wrocławsczim; Lariś 0; 1 Larissa we 
warszawsczim wòj., Lariss 0; 17 Larys: 6 w kelecczim, 3 we warszawsczim wòj.;  
1 Larysch w katowicczim wòj.; 1 Laryssa we warszawsczim wòj.; 834 Larysz: 557 
w katowicczim wòj., 142 òpòlsczim, 19 jeléniogórsczim, 14 bielsczim; 75 Laryś: 22 
w kalisczim, 21 przemësczim, 8 gduńsczim; 74 Larus 47 w pòznańsczim, 9 gduń-
sczim, 7 katowicczim, pò 3 w szczecyńsczim i zelonogórsczim wòj.; 1 Larusz w ka-
towicczim wòj. Nôzwëska te mòżemë òdniesc abò do òbgadiwónégò m. Larisa, na 
co wskazëwac bë mògłë wariantë Larus i Larusz òd jistnika larus ‘méwa’, abò do 
zdrobnieniô òd m. Hilari. Bez wëraznëch filologicznëch kòntekstów drãgò jedno-
znaczno rozsądzëc, je mùsz sã rechòwac z òbëdwùma mòżlëwòtama. 
 Westrzód notowónëch wariantów białczënégò miona wôrt zabédowac Pòlôsz- 
kóm fòrmã Larysa, na wschòdze Pòlsczi i w prawòsławim Łarysa; -i- pò –r- i dëbelt-
né –ss-: Laris(s)a mòżlëwé ù cëzynków.

Lea, Lija, Lee i szlachùjącé
SIW pòdôwô 25 białków ò mionie Lea, 74 Lija, 7 Lia, 5 Lee, 1 Lijanna w kalisczim 
wòj., 1 Lja w biôłostocczim wòj., 2 Li: pò 1 w krakòwsczim i pòznańsczim wòj.; 1 chło- 
pa ò mionie Le we wrocławsczim wòj. Dzysdniowé an. miono Lee noszą chłopi.
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SI notëje Lea, Lia z pasownyma łacëznowima Lea, Lia; Lea wëstãpiwô w jãz. dëń., 
hòl., górnołuż., słow. i szw.; Léja w lit.; Lija ù Chòrwatów; wariantiwno Lea i Lia 
w cz., est., szp., niem., wãg. i ital.; Lija w biôłor. i ù Serbów; Leja i Lija w bùłg., 
mac., rus., słwn. i ùkr.; Leah, Lea w an.; Lea, Leea w fin.; Léa, Lœta, Lée, Lia we fr.; 
Lēia, Lija w nowògr.; chłopsczi wariant Léjas le w lit.
 Miono Lea je semicczégò pòchòdzënkù, pòchòdzy ze starohebr. le`ah ‘krowa’ 
(KIS III 578), KVNB 143 wëprowôdzô z hebr. ò znaczenim ‘dzëkô krowa, antilopa’, 
jistno KNI 190, gdze téż sugestiô ò mòżlëwòce z łac. leo, leonis ‘lew’ jakò białczëny 
fòrmë miona Léón. Kupis nie òmôwiô. Jistno Knap 242, Majtan 66 téż jakò skró-
cënk m. Leokádia, Leontina. Pòzdrzatk ò łacëznowim pòchòdzenim òd leo ‘lew’ 
nié do przëjãcô, bò miono znóné ze St. Testamentu: nosëła je córka Labana, starszô 
sostra Rachelë, rëchlészô białka Jakùba. Laban dôł jã òchëbno Jakùbòwi za białkã, 
chtëren zakòchôł sã w Rachelë (Lea mia wej zapôloné [pòl. kaprawe] ‘cekącé’ òczë, 
jak w jezujicczich tłómaczeniach, BT ‘zgaszoné’ Pò 29, 16 i p.; w BP: „Lea bëła 
chòrô na òczë” z przëpisową: „Hebr. rakkot mòże òznôczac chòré (òczë), le téż 
bladé, matowé, przëcemnioné itd.”, w Wùlgace je „Lia erat lippis oculis”, w LXX 
(Septuagince) ophtalmoí Leias asthenéis ‘chòrowité, słabé’. B I 627 tłómaczi, że 
kaprawy wprowadzył do pòlaszëznë Linde na niem. mòdło triefäugig ‘cerpiący na 
chòroblëwé cekniãcé łizów’; wzãté z môłopòlsczich gwarów, a tam, trafiło ze sło-
wacczégò kapravý ‘szlachùjący za òkã karpia’, za òbie białczi służił starkòwi pò 
7 lat. Ks. H. Fros (KIS III 579) prezentëje rzimską gdowã, Leã, ùczniôczkã i do-
brzińczkã sw. Hieronima. 
 Biblijné przekazënczi tłómaczą nama téż sztôłt òbgadiwónégò miona: z hebr. Lea 
(tak téż w BT i BP), dokładno transkribòwóné w an. Leah, z grecczégò Leja (przër. 
w nowògr. Lēia), z łacëznowégò Lia, pisóné téż Lja, Lija; widzec z tegò, że fòrmą 
wôrtną zabédowaniô Pòlôchóm je Lea. Wariant Lijanna je analogiczny do mionów 
ôrtu Marianna, Julianna; Lee pòwstôł na skùtk anielsczégò zapisënkù (miono ùżi-
wóné westrzód niższich wiôrztów, przër. J. Insley, Brend 165). Mionowi dzéń 22 IV.
 SNWPU pòdôwô 2266 lëdzy ò nôzwëskù Leja, z tegò pò 13 w bëdgòsczim i słëp- 
czim, 2 elbinsczim, 33 gduńsczim wòj., chtërne równak mùsz òdniesc do staropòl-
sczégò i strzédnopòlsczégò lejać ‘lôc’ (NP 242).

Léón, Léóna, Leò, Lew i szlachùjącé
SIW pòdôwô 46 754 chłopów ò mionie Leon, 18 Leo, 64 Lew, 2 Lewan: pò 1 w biôło-
stocczim i łódzczim wòj., 1 Lewko w słëpsczim wòj., 1 Lewek we warszawsczim 
wòj.; 3 Lewon: pò 1 w rzeszowsczim, sedlecczim i wałbrzësczim wòj.; 789 białków 
Leona, 2 Leonata: pò 1 w pòznańsczim i skerniewicczim wòj., 3 Leonatyna, 1 Le-
onka w krakòwsczim wòj., 1 Leonna w katowicczim wòj., 1 Lewa w łódzczim wòj.
 SI 167 notëje Leon, Leona z pasownyma łacëznowima Leo, białczënym Leonis 
(ale czë dobrze ùtwòrzonym?, skòrno łac. białczënô fòrma òd leo, leonis ‘lew’ je lea 
abò z gr. léaina leaena); Leon wëstãpiwô w jãz. bùłg., szp. i rum.; Léon we fr.; Leo 
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w est. i niem.; Leonas w lit.; Leāo w pòrt.; Leōn w nowògr.; Leone ù Chòrwatów; 
Laon w s-ch.; Ljavon w biôłor.; wariantiwno Lionel, Leo w an.; Leo, Leon, Leoš 
w cz.; Leo, Leon w dëń., hòl., nor.; Leons, Levs w łot., Leon, Laon w mac.; Leon, Lev 
w rus., szw. i ùkr.; Leó, Arszlán w wãg.; Leone, Leonello, Lionello w ital.; białczënô 
fòrma wëstãpiwô w an. wariantiwno jakò Lyonelle, Leonelle, Leona, Leone; Ljavo-
nija w biôłor.; Leona, Lenka w s.-chòr.; Lionella, Leona, Leonella w ital.; Leona 
w bùłg., cz., mac., niem., rum., słwn.; Léone we fr.; Leoné w lit., Leonija w ùkr.
 W staropolaszëznie notowóné jakò Leo òd kòl 1265 r. na Sląskù, w XV w. w Môło- 
pòlsce, na Mazowszu, Nordowò-Wschòdnëch Kresach (na Pôłniowò-Wschòdnëch òd 
1443 r. w pòstacji Leon), w Wiôlgòpòlsce i na Pòmòrzu, jakò Len abò Leń òd 1445 
r. na Pôłniowò-Wschòdnëch Kresach; tam téż jakò Lew, to je przełożënk gr. līs abò 
léōn, w rodz. pòl. l. léontos ‘lew’; na tëch kresach téż we wschòdnosłowiańsczi 
pòstacji Lewa 1486 r., Lewka 1441 r.; Lewko 1430 r., Lewik 1438 r. (MAL III 270).
 Miono parłãczi sã znającym klasyczny grecczi jãzëk z jistnikã léōn, w rodzô-
czu pòj. l. léontos ‘lew’ (w rëchlészi grece līs, w winowôczu pòj. l. līn), samnica 
lwa nazéwała sã pò greckù léaina, z czegò téż pò łacëznie leaena (òkróm czãstszi 
fòrmë lea, leae ‘lwica’, ale przër. dali miono hebr. Lea). Pòzwë zwierzãtów w dze-
jach lëdztwa przenôszóné bëłë na lëdzy, przër. np. hebrajsczé miona Debora, Lea 
òd pòspòlitëch jistników deborah ‘pszczoła’ (mést dlô robòcoscë), leah ‘dzëkô 
krowa, antilopa’ (zdrzë hasła), łac. Ursus: ursus ‘miedwiédz’, Titus, przejãté jakò 
Tytus do polaszëznë òd jistnika titus ‘dzëczi gòłąb’ i wiele jinëch, nie gôdającë ju 
ò nôzwëskach òdzwierzãcëch ôrtu Wół, Byk, Odyniec, Wróbel, Sroka itd. F. Sowa 
(KIS III 588 – 589), a za nim J. Bùbak (KNI 191) są dbë, że miono Leon je grecczim 
skrócënkã mionów złożonëch ôrtu Leō-chárēs, Panta-léōn, taczé skrócënczi trôfiają 
sã, np. Andrzej òd gr. Andróbūlos, Andrómachos, Antypas òd Antipátros (zdrzë ha-
sła). Jiwrã je téż, czë Rzimianowie przejãlë òd Greków miono Leo(n), czë stwòrzëlë 
je niezanôleżno òd nich òd swòjégò leo, w rodz. pòj. l. leon-is ‘lew’ (w pòstacji te-
maticzny; przédny, spòdleczny témat wëstãpiwô wej w indoeùropejsczich jãzëkach 
w rodz. pòj. l., chtëren dlôte nazwóny òstôł przez grecczich gramatików (ptōsis) 
genetikē, co przetłómaczoné òstało na łacëznowé (casus) genetivus ‘przëpôdk ro-
dzący’, jak w rusczim jãz. i w pòlsczim do czasów ks. Ò. Kòpczińsczégò. Taczé 
wątplëwòtë rodzą sã wkół wiele mionów, np. czë pòlsczé Bogumił je przełożënkã gr. 
Teofil (zdrzë), Bogdan łacëznowégò Adeodatus: a Deo datus ‘dóny przez Bòga’, a to 
gr. Teodor itd. Dosc, że ù Greków jistniało chłopsczé miono Léōn i białczëné Léaj-
na, jistno jak ù Rzimianów przitómczi: chłopsczi Leo i białczën Lea (przër. hasło 
Leonia). Miono w grece parłãczoné bëło czãsto ze spòdlim lāós òsoblëwie w jońsczi 
wersji lēós abò atticczi leōs ‘nôród, lud’, bãdącą np. w mionie Mikołaj, òsoblëwie 
Leander; a cëzojãzëkòwé wariantë miona z elementã –w- (ôrtu Lewan, Lewon) 
òdnoszoné bëłë do hebr. m. Lewi, jaczé nosył m.jin. w St. Testamence Lewi, syn 
Jakùba i Lei (Pò 29, 34), chtëren dôł pòczątk kapłańsczémù pòkòleniémù lewitów, 
a w Nowim Testamence cłownik ò mionie Matéùsz (Mt 9, 9), bibliscë òbjasniwają 
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je jakò ‘przëwiązanié, wiérnota’ (PrST 647), téż ‘wëapartniony’ w sensu kònsekracji 
BNOT 175. SIW pòdôwô 3 chłopów ò mionie Lewi (mòże pò 1 białce Lewina we 
wrocławsczim wòj. i Lewinia w szczecyńsczim wòj. są fòrmama pòchòdnyma òd 
niegò). Miono Lew, Lewek, Lewko, Lewon rôd nosëlë Żëdzë, widzącë w nich prawie 
swòje patriarchalné miono Lewi.
 Na wschòdnëch zemiach dôwny Rzeczëpòspòliti tłómaczëlë miono Leon na 
Lew (przër. staropòlsczé zeswiôdczenia). Do historie pòd tim mionã przeszlë m.jin. 
Lew Sapieha (1557–1633), litewsczi hetmón, doradca Zygmùnta III Wazë; wiôldżi 
rusczi pisôrz Lew Tołstoj (1828–1910), Lew Kaltenbergh (1901–1989), pisôrz.
 Westrzód swiãtëch KIS III 589–598 dorechòwała sã przez 30, z chtërnëch m.jin. 
blëżi òmôwiô sw. Léòna Wiôldżégò, òbróńcã wiarë przed mònofizytizmã ‘nibë jedny 
nôtërze w Christusu’, òbróńcã Rzimù przed Wandalama, wiôldżégò mówcã i pisa- 
rza, doktora Kòscoła, ùmarłégò 10 XI 461 r. (dzys tczonégò tegò dnia, dôwni 11 IV 
i 28 VI w Zôpadnym Kòscele, 12 XI we Wschòdnym), swiãtima òstelë ògłoszony jesz 
papieże: Léón II (VII w.), Léón III (IX w.), Léón IV (IX w.), Léón IX (XI w.), razã mio-
no Léón nosëło 13 papieżów, bizantijsczi césarzowie, bëło lubòtnym mionã ù Habs-
bùrgów. Westrzód swiãtëch nalezlë sã téż sw. Léón Cëdotwórca (Taùmaturg), ùmarłi 
20 II 685 r., sw. Léón Jignac Mangin, ùr. w 1857r. - i jegò towarzësze, mãczelnicë 
w Chinach, pòmòrdowóny pòd kùńc XIX w. Z bëlnëch lëdzy nieswiãtëch KNI 192 
wëmieniwô: Léòna Bòrowsczégò (1784–1846), filologa i historika lëteraturë, profe-
sora Ùniwersytetu St. Batorégò w Wilnie; Léòna Sapiehã (1803–1873), galicyjsczégò 
pòliticznégò i gòspòdarczégò dzejarza; Léòna Wëczółkòwsczégò (1852–1936), ma- 
larza, profesora ASP w Krakòwie; Léòna Chwistka (1884–1944), matematika, filozofa 
i malarza; Léòna Schillera (1887–1954), reżisera i pedagòga; Léòna Kruczkòwsczé-
gò (1900–1962), pisarza i pòliticznégò dzejarza. Pòlskô lëteratura przekôzała nama 
Léòna z ksążczi „Sen srebrny Salomei” J. Słowacczégò. Skòrno tëli swiãtëch, to i czã-
sto mionowi dzéń: 20 II, 14 III, 11, 19 i 22 IV, 12 i 28 VI, 3, 17 i 20 VII, 10 i 16 XI.
 SNWPU notëje m.jin. nôzwëska Leon ù 19 lëdzy, 73 Leo, z tegò 10 w gdùń-
sczim wòj.; 2 Leonek, 641 Leoniak, 1 Leonic w lubelsczim wòj., 145 Leoniec, z tegò  
9 w bëdgòsczim wòj., 5 elbinsczim, 12 gduńsczim, 23 w słëpsczim, 17 Leonienko 
w bielskòpòdlasczim wòj., 285 Leonik, z tegò 7 w bëdgòsczim, 5 w słëpsczim wòj.; 
598 Leoniuk, z tegò 3 w bëdgòsczim, 8 gduńsczim, 13 w słëpskim wòj.; 1 Leon-
ke we wałbrzësczim wòj., pòwstało przez òdwrócenié pòlsczégò przërostka –ek na 
dolnoniem. –ke; 78 Leonkiewicz; 19 Leonko, 73 Leonow, 935 Leonowicz: 6 w bëd-
gòsczim, 57 elbinsczim, 62 gduńsczim, 8 w słëpsczim wòj., 4 Leonów; 43 Leoński, 
z tegò 13 w gduńsczim, 1 w słëpsczim wòj.; 115 Leosz; 57 Leoszko, z tegò 6 w bëd-
gòsczim wòj.; 20 Leoś; 53 Leowski, z tegò 1 w bëdgòsczim wòj.; 810 Lew, z tegò 
17 w elbinsczim wòj.; 194 Lewa, z tegò 16 w bëdgòsczim, 5 w gduńsczim wòj., 713 
Lewek, z tegò 5 w elbinsczim, 31 gduńsczim, 4 słëpsczim wòj., 111 Lewik; wiele 
noszącëch zawdzãcziwô je pòzwie zwierzãca lew; 18 Lewi, z tegò 1 w gduńsczim,  
2 w słëpsczim wòj.; wiele pòchódnëch nie òpisywóm.
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Léónidas, Léónides, Léónid, Léónida i szlachùjącé 
SIW pòdôwô 93 chłopów ò mionie Leonidas, 1 Leonides z òlsztińsczégò wòj.,  
1 Leonidos ze szczecyńsczégò wòj., 329 Leonid; 2 Leonit: pò 1 w òpòlsczim i szcze-
cyńsczim wòj., zapisónégò fòneticzno przez t; białczëné fòrmë Leonit(t)a móm za 
pòchódné òd m. Leonia (zob.), ùtwòrzoné za pòmòcą przërostka –ita; 209 białków 
Leonida.
 SI 168 notëje Leonid, Leonidas, Leonides z pasownym łacëznowim Leonides 
i białczënô Leonida; Leonid wëstãpiwô w cz., rus., s.-ch., Lėanid w biôłor., Leoniida 
w est.; Leonīds w łot.; wariantiwno Leonid, Laonid w bùłg.; Léonidas, Léonide, Léo-
nid we fr.; Leonidas, Leonides w szp.; Leonid, Laonid w mac.; Leonidas, Leonides, 
Leonid w niem.; Leōnidas, Leonidas w nowògr.; Leōnidas, Leonido w pòrt.; Leoni-
da, Leonid w rum.; Leonídas, Leonid w słow.; Leonid, Leonidas w szw.; Leonida, 
Leonide w ital.; białczënô fòrma Leonida wëstãpiwô w bùłg., mac., rus., s.-ch., słwń. 
i ùkr.; Lėanida w biôłor., Niida w est.; Leonidė w lit., Leonide w ital.
 W staropòlaszëznie òsta òdnotowónô patronimicznô fòrma Lenidowic(z) na Pôł-
niowò-Wschòdnëch Kresach w 1489 r. (Mal III 270).
 Miona Léónidas i Léónides są patronimicznyma fòrmama, co pòchôdają òd  
m. Léón (zdrzë), gr. Léōn, w rodz. pòj. l. Léont-os, równak łacëznowé Leo, w rodz. 
Leon-is. Do tématu Leon-, nalôżającym sã w łacëznowi fòrmie (mòże téż nieregù- 
larny grecczi, przër. fòrmã dôw. wielny l. leíūsi ‘lwóm’) dodelë gr. patronimiczny 
przërostk –idēs (òbòczno –idās) i tak pòwstałë miona Leōnídās, Leōnídēs. Chcemë 
dac bôczenié, że òbgadiwóny grecczi sufiks –idēs fąksnérëje we wiele persónowëch  
pòzwach: w całi Eùropie znóné je nôzwëskò Simonides (w Pòlsce pòdług SN-
WPU nosy je 57 lëdzy, 19 w spòlaszałi pòstacji Symonides), a tej greckô fòrma 
patronimicznô òd Simōn ‘Szimón’, twòrził òn téż pòzwë dinastie, jak Achemenidzë 
(550–330 przed Chr. w Persji) òd gr. Achaimenídos òd protoplastë Achemenesa, gr. 
Achaiménēs, ópë Cyrusa, Seleùcydzë (w Syrie 314–64 przed Chr.), gr. Seleukídos òd 
Seleùkòsa, gr. Séleukos. Do łacëznë òstôł òn przejãti jakò –ida (òkróm grecczégò –
ides); twòrził za jegò pòmòcą patronimiczné fòrmë ôrtu Mesconides, Boleslaides, to 
je ‘syn Mieszka, syn Bòlesława’ i òd warkòwëch pòzwów ôrtu ensiferida, iudicida 
‘syn miecznika, syn sãdzë’ òd ensifer ‘miecznik’, iudex, iudicis ‘sãdza’ (Wincen-
ti Kadłubk), do eùropejsczich jãzëków przejãti òstôł jakò –id, np. w an. czë pòl-
sczim w znaczenim ‘na sztôłt, na ôrt’, np. an. amarillid, plasmid ‘na sztôłt amarilka, 
plazmë’ czë pòlsczé formantoid ‘na ôrt fòrmantu’ (taczim fòrmantojidã je np. –ina 
w jistnikù malina, bò pò jegò òddzelenim part mal- nick nie òznôczô). Pò òdrzuce-
nim kùnôszków grecczich -es, -as dostôwómë chłopsczé miono Leonid i białczëné 
Leonida (Leonidos mô w se kùnôszk gr. -os).
 Miono Leonidas nosył król Spartë (w. V przed Chr.), dzyrżczi òbrońca Termò- 
pilów przed Persama, ùwieczniony przez J. Słowacczégò w „Grobie Agamemno-
na”, z Pòlôchów nosył je Leonid Teliga (1917–1970), żeglôrz, chtëren sómno òb-
jachôł zemską kùglã na jachce „Opty”. Mãczelnictwò za wiarã (przez scãcé mieczã)  
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pòniósł Leonidas, aleksandrijsczi retor, òjc sédmë sënów, w tim nôstarszégò Òri-
genesa, wczasnochrzescëjańsczégò apòlogetë i kòscelnégò pisarza z przełómanié-
gò II/III w., wpisóny do rzimsczégò Martirologium pòd 22 IV; znóny téż Leonidas 
z Kòrintu, chtëren razã z sédmë pannama zdżinął w mòrzu, wspòminóny 16 VI (KIS 
III 605–606). Miono Leonides nosëlë szkólny bëlnëch lëdzy, jak Leonides, szkól-
ny Aleksandra Wiôldżégò, grecczi gramatik z Elidë, i Leonides, szkólny Cycerona 
w Atenach (MEKSA I 529).
 SNWPU notëje 7 lëdzy ò nôzwëskù Leonidow i 3 złożoné Leonidow-Pipowska 
z òstrołãcczégò wòj. 

Titus, Titusa, Ticjón, Ticjana i szlachùjącé
SIW pòdôwô 751 chłopów ò mionie Tytus; 1 Titus we warszawsczim wòj.; 159 Tyc-
jan; 2 Tiziano (mést Italczicë); 6 białków mô na miono Tytusa: 2 w tarnobrzesczim, 
pò 1 w jeléniogórsczim, òpòlsczim, skerniewicczim i warszawsczim wòj.; 9 Cita 
(mést Biôłorusónczi); 1 Titi w rzeszowsczim wòj.; 11 Tycjana.
 SI notëje chłopsczé miono Tytus z pasownyma łacëznowima Titus; Titus wëstãpi-
wô w an., cz., dëń., hòl., górnołuż., niem., słow. i szw. jãz.; Tit w òbëdwùch łuż. 
i rus.; Tyt w ùkr.; Tiitus w fin.; Tito w szp., pòrt. i ital.; Titas w lit.; Tits w łot.; Titos 
w nowògr.; Titusz w wãg.; òbòczno: Cit, Tit; Tituš, Tito w biôłor.; Tiit, Tiitus w est.; 
Tite, Titus we fr.; Tit, Titoš w mac.; Titu, Tit ù Serbów; Tit, Tito, Tituš w słwn.; biał- 
czënô fòrma notowónô w pòstacji Tita w an. jãz. i òbòczno Tita abò Titta w ital.
 W staropòlaszëznie notowóné jakò Titus òd 1453 r. na Nordowò-Wschòdnëch 
Kresach i na Pòmòrzu w łacëznowi fòrmie Titus, co mòże czëtac Tytus abò Tytusz 
(Mal III 336). W tłómaczenim Nowégò Testamentu ks. Jakùba Wùjka z 1593 r., Lëst 
do Titusa wëstãpiwô fòrma bez łacëznowégò kùnôszka –us, a tej pòstacjô Tyt.
 Nôbarżi prosto je wëprowadzëc òbgadiwóné miono òd łac. pòspòlitégò wërazu 
titus, -i ‘dzëczi gòłąb’, ùżiwónégò w przenosni na òznaczenié chłopskòscë. Òd tegò 
miona za pòmòcą przërostka -ius, -a, -um, jaczi wërażiwô przënôleżnotã, òsta ùtwò- 
rzonô fòrma Titius (Kr 881), a òd ti pòstacji przë ùżëcym przërostka –anus, wskazy-
wającégò na wëzwòleńca abò adoptowónégò, Titianus, z chtërny to fòrmë rozwinãła 
sã w pòlaszëznie przez òdrzucenié łacëznowégò kùnôszka –us) regùlarnô pòstacjô 
Tycjan. Nié wszëtcë równak zgôdzają sã z tim pòzdrzatkã, KVNB 93 pòdôwô np. 
ze znakã zapëtaniô z łac. geehrt ‘ùwôżóny’; wspomnióny wëżi titus ‘dzëczi gòłąb’ 
béł gwës rzôdczim wërazã, skòrno nie notëją gò łacëznowé słowarze, np. Plezia, Kr, 
Jougan i jiné.
 Hagiografiô znaje 6 swiãtëch abò błogòsławionëch Titusów, m.jin. sw. Titusa, 
ùcznia sw. Pawła, chtërnégò wspòminôł we wiele lëstach i napisôł do niegò òsóbny 
lëst, pòdług tradicji bpa Kretë, wspòminónégò w nowim kalãdôrzu lëturgicznym  
razã ze sw. Timòteùszã 26 I; Titusa Taùmaturga, to je Cëdotwórcã, ihùmena ‘prze- 
òra klôsztoru’ we Wschòdnym Kòscele (mòże w samim Kònstantinopòlu), wspò- 
minónégò 2 IV; bł. Titusa Brandsma (1881 – 26 VII 1942), karmelitã, wëkładowcã 
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i ùniwersytecczégò profesora, zamãczonégò przez nazystów (KIS V 586–590). Pòd 
mionã Tycjan KIS V 569–570 pòdôwô 3 swiãtëch biskùpów. Z bëlnëch Pòlôchów 
miono Tytus nosëlë m.jin. Titus Adam Dzałińsczi (1796–1861), załóżca Biblioteczi 
w Kórnikù; Titus Chałubińsczi (1820–1889), doktór i nôtërnik, twórca taternic-
twa, òdkriwca turisticznëch i lékarzącëch spòsobnosców Zakòpanégò; Titus Benni 
(1877–1935), jãzëkòznajôrz fònetik; Titus Cziżewsczi (1880–1945, malôrz, pòéta 
i kritik kùńsztu (KNI 304). Miono Tycjan parłãczi sã kòżdémù wësztôłconémù czło-
wiekòwi z renesansowim malôrzã Tiziano Vecellio.
 SNWPU pòdôwô 76 lëdzy ò nôzwëskù Tytus; 11Tytusz; Tiet 0; 3 Tito i wiele 
pòchódnëch fòrmów.
 Wôrt na zakùńczenié rzeknąc, że w ònomastice je pòjãcé apòtropeicznëch mio-
nów, to je – z grecczégò – ‘òdstrôszającëch’, jaczé bëłë dôwóné lëdzóm m.jin. òd 
pòzwów groznëch zwierzãtów, żebë wërzasnąc procëmnika, do chtërnégò noszący 
miono jakbë gôdô: nie pòdchadôj, bò pòtkôsz tu wilka, lwa, miedwiedza, stądka 
òmówioné miono Lew, Wilk – nosy – pòdług SIW - 1 chłop w katowicczim wòj., 
w pòstacji niem. Wolf 49, przër. czãsté ù Niemców miono Wolfgang ‘chód wilka’ 
noszoné przez 756 pòlsczich òbëwatelów.

Òbjasnienié skrócënków
(Nie objasniwô sã skrócënków biblijnëch knégów i skrócënków jãzëków z SI)

Abram  Słownik grecko-polski pòd red. Z. Abramòwiczównë, t. I–IV, Warsza-
wa 1958–1965.

B.  A. Bańkòwsczi, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. I–II, War-
szawa 2000.

BNOT  A. Tronina, P. Walewsczi, Biblijne nazwy osobowe i topograficzne. 
Słownik etymologiczny, Czãstochòwa 2009. 

BP  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, òprôc. karno pòd red. ks. M. 
Petera (StT) i ks. M. Wòlniewicza (NT), wëd. III, Pòznań 1991–1994.

BT  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, òprôc. Karno pòlsczich bi-
blistów (tpzw. Bibliô Tinieckô abò Bibliô Tësąclecô), wëd. IV, Pòznań 
– Warszawa 1989.

Brend  Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Arabisch bis 
Zentralladinisch, hersg. v. Andrea Brendler u. Silvio Brendler, Hambùrg 
2007. baar.

ChDE  Chambers Dictionary of Etymology, New York 2001.
DF  R., V. Kòhlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 

2000.
EK  Encyklopedia katolicka, Lublin òd 1985 r. Nôùkòwé Towarzëstwò KÙL.
Go  M. Gòttschald, Deutsche Namenkunde, 3. Auflage, Berlin 1954.
IC  I. Cajanto, The Latin Cognomina, Helsinczi 1965.
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IPU  É. Bréza, Imiona w Polsce używane (w przërëchtowanim).
Jougan  Ks. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, wëd. III. Pòznań 1958.
JP   Język Polski, Kraków òd 1913 r.
KKN  Kòmisjô Kùlturë Jãzëka Kòmitetu Jãzëkòznajôrstwa PAN.
KIS  H. Fros, F. Sowa, Księga imion i świętych, t. I-VI, Kraków 1997–2007.
Kluge  F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 22. Au-

flage, Berlin-New York 1989.
Knap  M. Knappová, Jak se bude jmenovat?, Praha l978.
KNI  J. Bubak, Księga naszych imion, Wrocłôw 1993.
KP  Kalendarz prawosławny 2002, Suprasl.
Kr  Słownik łacińsko-polski do użytku szkół średnich, red. B. Kruczkiewicz, 

Lwów-Warszawa 1925.
Kupis  B. Kùpis, Nasze imiona, Warszawa 1991.
KVNB  Naumann, G. Schlimpert, J. Schultheis, Das kleine Vornamenbuch,  

3. Auflage, Leipzig 1980.
Majtan  M. Majtán, M. Považaj, Meno pre naše dieťa, Bratislava 1985.
Mal I  M. Malec, Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobo-

wych, Wrocłôw 1971.
Mal III  M. Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 

1994.
MEKSA  Mała encyklopedia kultury świata antycznego, t. I–II, Warszawa 1958– 

–1962.
NMPG  Nazwy miast Pomorza Gdańskiego, red. H. Górnowicz i Z. Brocczi, 

Gduńsk 1978, wyd. II, red. É. Bréza i J. Tréder, Gduńsk 1999.
NP  É. Bréza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gduńsk 2000– 

–2004 (t. IV w przërëchtowanim).
Pelp  Diecezja pelplińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928. 
Plezia  Słownik łacińsko-polski, t. I–V, red. M. Plezia, Warszawa 1959–1979.
Przyd  É. Bréza, Pochodzenie przydomków szlachty Pomorza Gdańskiego, 

Gduńsk 1978. 
SEMot  Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, 

cz. I–VII, red. A. Ceslikòwô, M. Malec, K. Rëmùt, Kraków 1995–2002.
PrSB  Praktyczny słownik biblijny, zbiorowé òprôc. [...]red. A. Grabner-Hai- 

der, Warszawa 1994.
SI   W. Janowòwô, A. Skarbek, B. Zbijowskô, J. Zbiniowskô, Slownik imion, 

wëd. 2, Wrocłôw 1991.
SIW  Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, wëd. K. Rëmùt, Kra-

ków 1995.
SMGiR  P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocłôw 1987. 
SN  Święte niewiasty. Mały leksykon hagiograficzny, zebrôł i òprôc. J. Char-

kewicz, Hajnówka 2001.
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SNW  Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, wëdanié na platce 
CD, Kraków 2001.

SNWPU  Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. I–X, wëd. K. Rë- 
mùt, Kraków 1990 – 1992.

SSNO  Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszicczi i M. Malec,  
t. I-VII, Wrocłôw 1965–1987.

WSO  PWN Wielki słownik ortograficzny PWN, pòd red. E. Pòlańsczégò, War-
szawa 2003. 

Wyk  J. Bùbak, Wykaz imion używanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
Język Polski LXIII, 1983, nr 1–2, s. 72–84.

WZ  Ks. W. Zalesczi, Święci na każdy dzień, Warszawa 1989. 

Symbòl 0 kòl nôzwësków òznôczô fòrmã z rozmajitëch przëczënów niegwësną.
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Elżbiéta Bùgajnô

Na stikù historii i kùlturë

Célã negò tekstu je ùkôzanié sparłãczeniów midzë historią a kùlturą z pòzdrzatkù 
nowégò przedmiotu w szkòłowi ùczbie, chtëren nazéwô sã „gwôsnô historiô i kùltu-
ra”. Òstôł òn wprowadzony do szkòłów òd séwnika 2013 rokù. Wprowadzenié no-
wégò przedmiotu je związóné z przepisama prawa, chtërne òpisëją zadania związóné 
z pòdtrzëmiwanim nôrodny, etniczny i jãzëkòwi juwernotë ùczniów przënôlégają- 
cëch do nôrodnëch i etnicznëch miészëznów, a téż do spòlëznë gôdający w regional-
nym jãzëkù1. Dlô Kaszëbów nen przedmiot rodzy nowé wëzwanié.
 Zajãca ùczbë gwôsny historii i kùlturë są wliczoné do dodôwkòwëch zajãców edu-
kacyjnëch. Stãpiéń z nëch zajãców je liczony do strzédny i wpisywóny na szkòło-
wim cedlu w môlu na stãpnie z dodôwkòwëch zajãców edukacyjnëch, nie stanowi zôs 
ò promòcji ùcznia i ùkùńczenim bez niegò szkòłë. Minimalnô lëczba gòdzënów ùczbë 
gwôsny historii i kùltùrë to je 30 gòdzyn na II, III i IV edukacjowim etapie. Ùczba 
negò przedmiotu je przewidzónô w V klase spòdleczny szkòłë, II klase gimnazjum 
i klasach II strzédny szkòłë.
 Hewòtny dokôz nie je w sztãdze òbjąc całégò zagadnieniô, w ùdbie aùtorczi mô 
bëc leno dokłôdkã w kònteksce òglowëch zamëszlënków na témat dwùch pòchwa-
tów, chtërne twòrzą pòzwã gwôsnô historiô i kùltura.
 Zaczinającë rozwôżania nad kùlturą i historią, nót je przeanalizowac pòchwatë, 
jaczé nalazłë sã w titlu referatu. Rozmienié, òbjasnianié nëch pòchwatów stanowic 
bãdze ò zakresu tresców wchôdającëch do nowégò przedmiotu. W pòzwie przed-
miotu na pierszim môlu nalazła sã historiô, chòc le wiążëna „i” wskazywô domësl-
no na równoznaczënã dwùch dzélëków. Przed szkólnyma, aùtorama ùczbòwników 
stôwô wic zadanié, jak pòdzelëc gòdzënë na te dwa dzéle materiału. Czë dac wiãcy 
gòdzënów blós na jeden z wëmienionëch partów materiału, czë pò równo? Analiza 
pòchwatów dô wiédzã, bë doznac sã jich znaczeniów.
 Kùltura to wieleznaczeniowi pòchwôt. W „Słowarzu pòlsczégò jãzëka” PWN 
pòd red. Mieczisława Szimczaka kùltura definiowónô je w pierszim znaczenim  

1   Rozpòrządzenié Minystra Nôrodny Edukacji z dnia 4 łżëkwiata 2012 r. zmieniającé rozpòrządzenié 
w sprawie warënków i spòsobù wëkònywaniô przez przedszkòla, szkòłë i pùbliczné placówczi zadaniów 
związónëch z pòdtrzëmiwanim nôrodny, etniczny i jãzëkòwi juwernotë ùczniów przënôlégającëch do 
nôrodnëch i etnicznëch miészëznów, a téż do spòlëznë gôdający w regionalnym jãzëkù (Dz.U. 2012  
nr 0 poz. 393).
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jakno „całownota materiałowégò i dëchòwégò ùróbkù lëdztwa zbiérónô, zachòwónô 
i ùbògaconô przez stalata, przekazywónô z pòkòleniów na pòkòlenia”2. No słowò 
pòchôdô z łacyńsczégò jãzëka: colo, colere, colui, cultum – ‘dozerac, chòwac’, 
chtërno bëło związóné z òbrôbianim rolë: cultus agri. Na pòczątkù wic kùltura bëła 
związónô z gbùrstwã, òznôczała staranié człowieka, chtëren dozérôł swòje pòle. 
 Cycerón zôs zastosowôł słowò kùltura w zdrëszenim słów cultura animi (dozér 
môgù, rozëmù), dlôte téż pòchwôt kùltura òstôł sparłãczony z wszelejaką filozo-
ficzną dzejnotą lëdzką, chtërna mia swój cél w dozéranim, ùrôbianim i doskòna- 
lenim3.
 W pismionach Kòscoła wedle Duszpastersczi kònstitucji ò Kòscele w terôcza-
snym swiece kùltura òznôczô wszëtkò „to, czim człowiek zlepszô i rozwijô roz-
majité pòjãtnoscë swégò dëcha i cała; mô starã swòjim pòznanim i robòtą ùdostac 
całi swiat pòd swòje panowanié; sprôwiô, bë spòleznowé żëcé bëło barżi lëdzczé 
tak w rodzënach, jak i w całi spòlëznie państwa przez rozwij zwëków i jinstitucji; 
kùreszce w dokònaniach swòjich przez stalata wëpòwiôdô, przekazywô i ùtrzëmiwô 
wiôldżi doróbk dëchòwi i dążnotã pò to, abë służëło to rozwijowi wielnëch, a nawet-
ka całémù lëdztwù”4.
 Nie je to dokładnô definicja kùlturë, w kòscelnym dokùmeńce są pòdóné ji spòdlo-
wé elemeńtë. W Katolëcczi encyklopedii czëtómë, że kùltura to „całownota materia-
łowégò (cëwilizacjô) i dëchòwégò ùróbkù lëdztwa (procëmstawióny nôtërze), wiń-
dzëna wërobnégò dzejaniégò człowieka, a téż zbiér wôrtnotów, normów i wskôzów 
òbrzészkòwëch dlô ti spòlëznë” 5. Pòchwôt kùltura zamanówszë je ùżiwóny w môl, 
a nawetka procëm pòjãcégò cywilizacjô, tedë żebë lëchò nie bëc rozmiónym (bë nie 
bëło semanticznégò niepòrządkù), nót je òne rozróżniwac. Òbrëmienié pòchwatu kùl-
tura òbjimô nôùkã, kùńszt, filozofiã, òbëczajnotã, tradicjã i dëchòwòtã. Òba pòchwatë: 
kùltura i cywilizacjô wzôjno sã dopełniwają i przechôdają6.
 W codniowim zato rozmienim òbgadiwónégò pòchwatu kùltura zamanówszë 
szlachùje za rozmajitima fòrmama kùńsztu: téatrã, òperą, kòncertama, mùzeùm. Je 
to scësnienié tegò pòchwatu, chtëren mô wiele znaczeniów. Znankòwnik „kùltu-
ralny” fąksnérëje w rzeszny swiądze jakno: a) òdnôszający sã do kùlturë, bãdący 
elementã kùlturë, związóny z kùlturą; b) taczi, co mô wiôlgą kùlturã, ùczałi, bëlno 

2   Słowôrz pòlsczégò jãzëka, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1996, t. I, s. 1015.
3   Cyceron w dokazu Tusculanae disputationes zapisôł słowa cultura animi (dozér môgù, rozëmù), 

abë nazwac pierszą w kùlturze kòncepcjã filozofii: Cultura animi philosophia est”. Dali czëtómë: „Czim 
bez cebie bëlëbësmë nié blós më, ale jaczim bë bëło na ògle lëdzczé żëcé? Të jes zbùdowa gardë, të 
z pòrozdzelonëch òsóbno lëdzy zrobiła pòspólnotã, të jes sparłãczëła jich midzë sobą nôprzód bez 
pòspólné sedlëszcza, pózni bez żeńbã, a kùreszce bez pòspólną gôdkã i pisënk. Të jes ùsôdzcą praw, 
szkólną dobrëch zwëków i pòrządkù”. Òd negò czasu pòchwôt „kùltura” béł wiązóny z dzejanim ledzy, 
chtërno miało za cél doskònalenié, dozéranié czé sztôłcenié.

4   Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 53, w: Sobór Watykański II. Kon- 
stytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań 1967.

5   Katolëckô encyklopediô, t. X, TN KUL Lublin 2004, s. 188.
6   Por. dz. cyt., s. 189.
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wëchòwóny, biwałi; c) fąksnérëje téż w gbùrstwie: òbrôbióny z ùżëcym pasownëch 
agrotechnikòwëch starów; nadôwający sã do òbróbczi abò pòd zaséwë. Znankòwnik 
„kùlturowi” znaczi związóny z kùlturą, òdnôszający sã do całownotë materialnégò 
i dëchòwégò doróbkù lëdztwa”7. 
 Kùltura je dokazã człowieka – żóden jiny ôrt, chtëren żëje na zemi, nie rozmiôł 
ùsadzëc taczi systemë, jakô regùlëje wiele aspektów jegò żëcô. Sygnie przëbôczëc 
wskôzã „nie zabijôj”, chtërna fąksnérëje w trójnëch równowôrtnëch kùlturach, a ja- 
czi ni mòżemë òbaczëc w òkrãżim zwierzãtów, gdze ni ma wskôzë òbarnë żëcégò 
apartnëch jednostków, przënôlégającëch do taczi spòlëznë. Mieczisłôw A. Krąpiec 
dôwô definicjã kùlturë jakno dzejaniégò i dokazu człowieka, chtëren je persónowim 
bëcym, to je rozëmnym i samòstójnym8.
 Historiô za to wedle cytowónégò wëżi „Słowarza pòlsczégò jãzëka” òznôczô 
„dzeje, prawò rozwiju wespòłowégò żëcô abò rodë, rozwicé wëdarzeniów, nôùkã 
ò dzejach” 9. Historiô nie je wërobiną mëslë człowieka, chtëren w historii rozmióny 
jakno dzeje bierze ùdzél, słëchô ji wskôzóm. Lëdztwò wchôdô w historiã rozmióną 
jakno dzeje: historiã swiata, nôrodu, rodzënë; historiã zbiérną i pòjedinczną. Pòsob-
né znaczenié pòchwatu historiô to „nôùka ò dzejach (nôrodu, nôrodów), téż jakno 
szkòłowi przedmiot; dokôz ò dzejach”. W prosti swiądze historiô pòkazywô sã jak-
no dzejowi proces, jaczémù słëchô człowiek.
 Semanticzné pòla òbù pòchwatów: historiô i kùltura nie są taczé same, juwer-
né, leno stikają sã. Pòspólnym dërżéniã dwùch òbrëmiów je człowiek. Człowiek 
je ùsôdzcą kùlturë, ale je pòddóny prawóm historii. W szkòłowi praktice historiô 
òznaczac bãdze nôùkã ò dzejach. Znankòwnik „gwësnô” w òdniesenim do Kaszë-
bów stôwiô wiele pëtaniów. Żele zestawienié „gwôsnô kùltura” nie stôwiô żódnëch 
wątplëwòtów, bò badérowania nad kùlturą Kaszëbów są szerok rozbùdowóné, to 
gwôsnô historiô, to je historiô Kaszëbów, rodzy rozmajité wątplëwòtë. Czë histo-
riô Kaszëbów to równoczasno historiô Pòlsczi? Wôżny dokôz prof. Gerata Labùdë 
Historiô Kaszëbów w dzejach Pòlsczi t. I Strzédnowiekòwé czasë (Gduńsk 2006) 
stôwiô historiã Kaszëbów jakno dzél historii Pòmòrzanów i Pòmòrzégò, a te pòso-
bicą jakno dzél historii plemionów pòlsczégò nôrodu i historii pòlsczégò państwa. 
Wedle tegò ùznónégò badérë Pòmòrzanie i Kaszëbi mają swojã gwôsną historiã jak-
no jedno z plemionów pòlsczégò nôrodu. Nã historiã twòrzą dzeje nôrodów nié leno 
pòlsczich, ale téż germańsczich (niemiecczich, hòlendersczich, duńsczich, szwédz-
czich) i bôłtijsczich (nôpierwi prësczich).
 Pierszą syntezą historii Kaszëbów je zestôwk niemiecczégò badérë F. Lorentza 
Geschichte der Kasschuben (1926), pòstãpną zôs Aleksandra Majkòwsczégò Hi-
storiô Kaszëbów (1938). Zasłëgą òbù badérów je wëdobëcé z niepamiãcë gwôsny 

7   Por. Słowôrz pòlsczégò jãzëka, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1996, t. I, s. 1015.
8   Por. M. A. Krąpiec, Kultura, w: http://www.kul.pl/files/57/wydzial/biblioteka/kultura.pdf . 
9   Słowôrz pòlsczégò jãzëka, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1996, t. I, s. 700.

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   114 2014-01-28   03:35:05



Referatë kaszëbskòjãzëkòwé   115

historii Kaszëb i Kaszëbów10. Leżnosc do systematnëch badérowaniów nad historią 
i kùlturą Kaszëbów pòwsta pò rokù 1945. Ò Kaszëbch je gôdka w dwùch tomiszczach 
Historii Pòmòrzégò (I – 1969, II – 1976) pòd red. G. Labùdë. Nôùkòwi zestôwk jich  
historii òstôł zesadzony w dokazu Pòmòrzé – môłô Òjczëzna Kaszëbów. Historiô i te- 
rôczasnota pòd red. Józwë Bòrzëszkòwsczégò i Dietmara Albrechta (Gduńsk – Lube-
ka 2000). Slédny zestôwk to wëmieniony wëżi dokôz G. Labùdë Historiô Kaszëbów 
w dzejach Pòmòrzégò (Gduńsk 2006). Analizëjącë title wëmienionëch zestôwków, 
badérowie stôwiają dzeje Kaszëb i Kaszëbów w grańcach Pòmòrzégò. Leno title do-
kazów przedwòjnowëch òpisëją dzeje samëch Kaszëbów.
 Historiô jakno nôùka ò dzejach zapisëje wszëtczé znanczi materialny i dëchòwi 
aktiwnotë człowieka. Zrozmiałé je wic, że historiczné dokazë òpisëją téż dzeje 
kaszëbsczi kùlturë. Czim je kaszëbskô kùltura? Juwerno jak w przëtrôfkù kùlturów 
jinëch nôrodów i spòlëznów mòże wskazac dwa ji spòdlowé składniczi:

a) kùltura materialnô: wszëtczé wërobinë człowieka, technika, prakticzné dzejania;
b) kùltura dëchòwô: wierzenia, wiédza, lëteratura i wszelaczégò ôrtu pismienizna, 

kùńsztë, w tim: plastika, téater, mùzyka, film, móda, a téż wszëtkò, co przënôlé-
gô do wërobinë rozëmù, na przëmiôr filozofiô.

 Z pòzdrzatkù na wielënã cywilizacjowégò ùróbkù jaczis spòlëznë kłopòt mòże 
sprawic wëapartnienié tématów wëznaczonëch do nôùczi w nowim przedmioce 
gwôsnô kùltura. Jich wëcygnienié zanôlégac bãdze òd rozmajitëch elemeńtów: a) ze 
stronë ùcznia: dozdrzeniałoscë ùcznia (klasë i edukacjowégò cykla), jegò percepcjo-
wëch mòżlëwòtów (psychòlogicznô dozdrzeniałosc), b) ze stronë zamkłoscë mate-
riału: wôżnota, znaczënk problemów, rozmajitoôrtné przedstawienié zòbrazowaniô 
ny kùlturë.
 Zestôwiającë, wprowadzenié przedmiotu: „gwôsnô historiô i kùltura” do szkòło-
wi ùczbë stôwiô przed szkólnyma i aùtorama ùczbòwników wëzwania związóné 
z òpracowanim pasownégò programù, wëbiéru zamkłoscë naùczaniégò. Ùkôzóné 
w hewòtnym dokazu rozmiszlania na témat sparłãczeniów midzë historią i kùlturą 
w zamëszlenim aùtorczi są leno wstãpã, dokłôdkã do negò zadaniô. Przed Radą Ka- 
szëbsczégò Jãzëka stoji zadanié przëszëkòwaniô, ùstanowieniô pasowny słowiznë.

10   Nót je bëc òstróżnym, òpasowac, czëtającë òba tekstë. F. Lorentz béł historikã-jãzëkòznajôrzã, 
zôs A. Majkòwsczi historikã-amatorã.
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Daniél Kalinowsczi

Snôżota z òddaleniô.  
Hieronim Derdowsczi, Aleksander Majkòwsczi 

i Stanisłôw Pestka ò Kaszëbach

Snôżota kaszëbsczi zemi je dlô mieszkańców ti kùlturowi rëmi czims nôtërnym. 
Równak ta codniowòsc czë pòwszédnosc doswiôdczaniô rozmajitégò krôjòbrôzkù 
lasów, jezorów, mòrza i pòlów mòże tej-sej do czësta nie sprawic ù pòdmiotu ju-
wernotowégò namëszleniô, swiôdczącë ò swójny mentalny biérnoce. Wnenczas 
dopiérze niespòdzajné kawlowé abò egzystencjalné namienienié, np. mùsz wëjacha-
niô czë dëtkòwô emigracjô, brzadëje ju w cëzëch starnach pòczëcym głabòczégò, 
emòcjonalnégò sparłãczeniô midzë pòdmiotã a domôcą i rodną zemią. Dlô lëteratu-
roznajôrza i antropòloga lëteraturë je nadzwëkòwò czekawé dozdrzec, jak sztôłtëje 
sã kùlturowô juwernota człowieka i jak wiele do taczégò procesu wnosy namerkóny 
emòcjama wspòmink krôjnë, jaką sã stracëło, abò chòc na jaczis czas zerwało bli-
sczi kòntakt w codniowim egzystencjalnym doswiôdczenim1. Tekstë pisóné przez 
aùtorów, chtërny przeżiwają fizyczné òddalenié òd rodny zemi, kąsk paradoksalno 
dôwają jima zrozmiec kim pò prôwdze są, jaczé wôrtnotë wëznôwają i jaczé je jich 
zdrzenié na przińdnotã. Tej-sej dopiérze prôwdzëwô teritorialnô dôl dôwô jim mòż-
lëwòtã ùbënowieniô tatczëznowégò krajòbrazu w swòji swiądze, pòmôgô w nazwa-
nim kategòrie swòji spòlëznowi abò nôrodny przënôleżnotë. Wnenczas tej, z òdda-
leniô, zaczinają głãbi rozmiôc, co pò prôwdze kòchają, za czim z całą mòcą tesknią 
i w jaczim czerënkù chcą rozwijac swòje człowiectwò. Juwernotowé samòrozmienié 
aùtorów taczich wëpòwiesców mòże bëc pòdskacënkã dlô szeroczégò òkrãżô czëtiń-
ców, mòże zôchãcywac do swòjich identifikacyjnëch sztudiów, chtërne w nôdalszi 
perspektiwie mògą miec znaczënk dlô fòrmacje i pòzdrzatkù na swiat. 
 Analizowóny tuwò trzeji przedstôwcowie kaszëbsczi lëteraturë, to je Hiero- 
nim Derdowsczi, Aleksander Majkòwsczi i Stanisłôw Pestka, są leno przikładama 

1   Pòjôwiô sã tuwò kòntekst psychòlogie ùtwórstwa òbgôdóny wiele razy w lëteraturze przedmiotu. 
Np.: Literatura i/a tożsamość w XX wieku, red. A. Gleń, I. Jokiel, M. Szladowski, Òpòle 2007; Et- 
niczność, tożsamość, literatura. Zbiór studiów, red. P. Bukowiec, D. Siwor, Kraków 2010; Tożsamość 
i transgresja w literaturze, red. W. Nowicki, A. Orłowska, W. Pyczek, Zamòsc 2011. W antropòlogicznym 
aspekce perspektiwã kaszëbsczi lëteraturë nôbarżi całowno przedstawiła A. Kùik-Kalinowskô, Tatczëzna. 
Literackie przestrzenie Kaszëb, Gduńsk-Słëpsk 2011.
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problematiczi òdkriwaniô abò pòcwierdzaniô swòji kaszëbskòscë. Szlachùjącé za 
nima tożsamòscowé procesë mòże òdczëtac chòcle w Mòji drodze kaszëbsczi Jana 
Karnowsczégò, kaszëbsczich sonetach Stefana Bieszka czë w aùtobiograficzny 
ksążce Jana Drzéżdżona Karamoro. Wszãdze w nëch lëteracczich zapisënkach je 
widzec kristalizowanié sã elementów jestë aùtorów, do czegò dochòdzy dzãka spò-
sobnoscë wezdrzeniô na sebie i na swòjã domôcą tatczëznã z òddaleniô, swójnégò 
czasowégò abò teritorialnégò distansu.

Kaszëbë a swójszczëzna. Teskniączka Derdowsczégò

Hieronim Derdowsczi, czedë wëjéżdżôł w 1885 rokù do USA, béł jednym z wiele  
tësący mieszkańców Eùropë, co szukelë za Atlanticczim Òceanã wikszi szansë na 
ùlepszenié swòji ekònomiczny stojiznë. Jakò gazétnik i pisôrz za sprawą jistnie-
jącëch mentalnotowëch i pòliticznëch pòrządków ni mógł w domôcym òkrãżim roz-
wijac swòjich warkòwëch spòsobnosców czë dobëc lepszégò spòlëznowégò statu-
su2. Pò nalézenim sã na cëzy zemi, szukôł kòntaktu z òkrãżim domôków, widzącë 
swòjã warkòwą szansã w dalszim prowadzenim gazétny robòtë, tëli że w zmieniony 
kùlturowi atmòsferze za „wiôlgą wòdą”. Stwòrził tej „Wiarusa”, a pózni wëdôwôł 
pismionka dlô lëdu, żebë zjiscywac swòje lëteracczé legòtczi, a równoczasno za-
gwësnic sobie i familie bëlné ùtrzimanié, czegò ni mógł dobëc w swòji tatczëznie3.
 W swòjim lëteracczim dzejanim realizowónym jesz przed 1885 rokã Derdow-
sczi wiele razy dôwôł przikładë emòcjonalnégò sparłãczeniô z Kaszëbama, rzeszącë 
to z rozkòscérzanim pòlsczégò patrioticznégò stanowiszcza. W stojiznie zôróbkòwi 
emigracji w Americe jegò patriotizm òstôł przefòrmùłowóny i pòzmienił sã z inter-
wencjonizmù i bezpòstrzédny kriticzi pòliticznëch dzejaniów zabòrców na ùtrzëmi-
wanié nôrodnégò pòczëcô na cëzënie i swójnégò wëchwôlaniô dobroctwów pòl-
skòscë (rozmióny téż i jakò kaszëbskòsc). W taczi to biograficzno-dejowi stojiznie 
pòjôwiają sã jegò Lëstë z rézë, relacje z nawiôdënów karnów pòlonie rozcygniãtëch 
wkół Wiôldżich Jezorów, tekstë, chtërne z jedny starnë miałë dac nowëch abònen-
tów tidzenikòwi „Wiarus”, a z drëdżi òdswiéżëc tematikã tekstów pismiona. 
 Nie òdrzucywającë wspòmniónëch interpretacyjnëch dzejników, wôrt téż analizo-
wac Lëstë z rézë jakò sygnal emòcjonalny teskniączczi za straconą tatczëzną i przikłôd 
namerkaniô pamiãcą ò domôcym kraju, jakô co sztót dôwała ò se znac w stojiznach 
egzystencje westrzód bùtnowi cëzoscë kraju, jãzëka i zwëkù. Ju w pierszim z lëstów 

2  Ò dzejnikach wëjachaniô kaszëbsczégò lëterata do Nordowi Americzi pisôł Andrzéj Bùkòwsczi 
w broszurce: Działalność literacka i społeczna Hieronima Derdowskiego w Ameryce (1885–1902), 
Gduńsk 1961, s. 12.

3   Szerzi ò dokazach aùtora Pana Czorlińsczégò pisze Jerzi Samp, Hieronim Derdowski w Ameryce. 
W: Kaszubszczyzna w świecie, red. J. Samp, Wejrowò 1994, s. 32–46 i Stanisłôw Janke, Derdowski, 
Gduńsk 2002, s. 94–140.
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tegò ôrtu sygnal teskniączczi zjôwiô sã dzãka wprowadzeniémù pôrã zdaniów 
o Eùropie westrzód dzélów òpisywającëch amerikańską jawernotã.
 Eùropa – jak fejn gëldzy to słowò ùchò pòlsczégò gazétnika; gãsé pióro jegò 
chcałobë pòlecec jaż na strzébrzësté wałë Wisłë, jaż nad zesëwiałé chrzeptë pòl-
sczich Karpatów, le w tim sztóce rëmòt amerikańsczégò hacka, jaczi przëjéżdżô pò 
rézowé kòfrë, przëbôcziwô mù cwiardą minesocką jawernotã4.
 Dôwnô òjczëzna òsta nacéchòwónô w tim krótczim wspòminkù Derdowsczégò 
z szëkã sentimentalnégò wzdëchnieniô, przerwónégò jãdrznoscą amerikańsczé-
gò „tu i terô”. Ale nawetka ta cwiardô amerikańskòsc nie òdriwô òpisywającégò 
wëdarzenia repòrtera ze swiądë, że eùropejsczé nôrodnoscowé sztridë midzë Ger-
manama a Słowianama są cygnioné dali w krôjnie Wiôldżich Jezorów. Hewò jak 
szpòrtoblëwò, ale i ze swójnym pòliticznym namerkanim, dolmaczi jednã z pòzwów 
amerikańsczi môlëznë naji rézownik-sprawòzdôwôcz: „Wisconsyńsczi Berlin leżi 
nad rzéką Fox River, na jaczi jadą berlinczi do Oshkosh i mést tim berlinkóm miasto 
zawdzãcziwô swòjã pòzwã, jistno jak stolëca niemiecczégò césarstwa słowiańsczim 
berlinkóm na rzéce Szpreji”5.
 Nié leno spiérczi midzë nôrodama są przenoszoné za òcean. Téż jesz z dôwny 
Pòlsczi wëcygła do USA niezgòda i sztridownosc mieszkańców apartnëch dzélów 
straconégò pòlsczégò państwa. Derdowsczi nie ùbëlniwô w tim sztóce dôwny òj-
czëznë, a barżi z integracyjnégò i sanacyjnégò pòzdrzatkù kritikùje negatiwné òbë- 
watelsczé zachòwania, bédëjącë wprowadzenié nowëch pòrządków:

W slédnym równak czasu, dzãka Bògù, miało plac gwësné zbliżenié sã do 
se pòsztridowónëch starnów, co je bëlną zôpòwiescą, a mòże kùńc kùńców 
doprowadzy do całowny zgòdë. Pòlsczé białczi pòmale ùprôwiają, co lëchi 
dëch skazył. Pòznańsczi młodzëznie zaczinają sã widzec kaszëbsczé brutczi 
z bùrima òczama, chtërnëch wezdrzenié jak strzéla przechôdô przez serca 
bëńlów, jaczi chòc nié lëdóny przez òjców, krëjamno wchôdają pòd kaszëb-
sczé strzechë na mileczné kôrbiónczi6.

 Wëpòwiescë Lëstów z rézë napisónëch w taczim dëchù swiôdczą ò tim, że Der-
dowsczi wcyg mëslôł ò ùlepszenim żëcowi stojiznë swòjich domôków i w kòżdi 
chwilë zgrôwôł do zmòcnieniô nôrodnégò dëcha i solidarnoscë bënë swòjégò òkrãżô. 
Ju jakno dozdrzeniałi człowiek mógł terô bédowac rozrzeszenia i rozkòscérzac nie-
jedne zachòwania, bãdącë baro òtemkłim na spòlëznowé i strzodowiszczowé do-
bro. Przikładã taczi zgrôwë mòże bëc dzél lëstu Derdowsczégò z òkòlégò Menasha,  
gdze skritikòwôł architektoniczno-òrganizacyjny ùkłôd amerikańsczich òsedlów, 

4   H. Derdowsczi, Listy z podróży. W: A. Bùkòwsczi, Działalność literacka i społeczna Hieronima 
Derdowskiego w Ameryce, s. 68.

5   Tam, s. 71.
6   Tam, s. 72.
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a òsoblëwie wëstãpòwanié pùstków òddalonëch òd se ò setczi métrów i felowanié 
zamkłi bùdowë wsë. Taczi ôrt bùdowaniô, jak pòdczorchiwôł rézownik, pasowôł 
mòże Miemcóm, le gwës nié Pòlôchóm:

Le pòlsczi gbùrzë, chtërnëch i wkół Berlina je dosc wiôlgô lëczba, przënãcëlë 
sã do wiesołégò ùbëtnégò żëcégò w wikszim karnie, przikrzi sã jima na jich 
pùstkach i żelë czedë pòjôwią sã w miesce, gdze są pòlsczé salónë i kùpcowé 
hańdle, i pòlsczé dodómczi jeden kòl drëdżégò, to cãżkò sã jima rozestac 
z domôkama z miasta i jak nôdłëżi sedzą midzë nima, nawiédzającë znajem-
nëch i swòbódno z nima gôdającë przë „pajnce” jiczmianégò sokù7.

 Przedstawienié pòlsczégò zwëkù je w lësce rézownika-Derdowsczégò ôrtã przë- 
bôczeniô warënków żëcô w stôrim kraju i wastującëch tam zwëków, tak drãdżich 
do ùchòwaniô w Americe. Przez sygniãcé do ùszłotë gazétnik pòkazywô pòzytiwné 
mòdło spòlëznowégò żëcô, pòstrzédno zôchãcywającë do te, żebë taczé òdniesenia 
piastowac w jawernoce amerikańsczégò bëcô. Przë òpisënkù pòmòrsczich emigran-
tów robiącëch w Minesoce nawetka niejedne z fizycznëch znanków abò lëchëch 
starnów stôwają sã tim, co dozwôlô ùchòwac pòlską swójszczëznã:

Chłopi wej mòcny, zdrów i wiesołi, jak na Żuławach pòd Malbòrgã. W stôrim 
kraju òni gwës tak dobrze ni mielë, bò chòc téż pòchôdają z malbòrsczi zemi, 
mielë tam swòje sedzbë pòd Trzcanã, wsë dosc dalek leżący òd Żuławów.

Że spòd Trzcana pòchôdają pòlsczi kòloniscë w Mensaha, mòże sã letkò 
docygnąc, gôdającë z tamecznyma białkama. Trzcëniónczi w stôrim kraju są 
znóné z klaprowaniô i plestaniô, a midzë pòlsczima matrónama w Mensaha 
mést wiele taczich, co nie ùpadłë na gãbã8.

 Lëstë z rézë Hieronima Derdowsczégò dzãka òpisënkóm sedlëszczów i môlëznów, 
w jaczich mieszkają Pòlôsze i Kaszëbi, a téż przez pòdôwanié jich nôzwësków i war-
ków w pierszi rédze stôwają sã dokôzã na żëcową rozëmnosc i adaptacyjné spòsobno-
scë lëdzy, co zwënégòwelë tuwò ekònomiczné dobëcé9. Pò drëdżé równak relacje re-
daktora „Wiarusa” mają stwòrzëc atmòsferã emòcjonalnégò cepła, co przewòłiwô stôrą 
tatczëznã i môlëznë, z jaczich pòchôdają emigrantowie. Dlô niegò samégò mòże to bëc 
swójny òbrôz pamiãcë stracony kaszëbsczi rëmi, a emigrantóm dozwòliwô ùchòwac 
swòje pòczëcé jinoscë wedle zaòstałëch mieszkańców sedlëszczów i miastów10.

7   Tam, s. 73.
8   Tam, s. 75.
9   Tam, s. 77 abò 79.
10   W szpòrtownym widzënkù òpòwiôstczi przëczënë wëjachaniô do „Hameryci” przedstôwiôł Der- 

dowsczi w dokazu Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki. W: A. Bùkòwsczi, Działalność 
literacka i społeczna Hieronima Derdowskiego w Ameryce, s. 64–66.

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   119 2014-01-28   03:35:05



120   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2013

Kaszëbë òdkriwóné za Òdrą. Przëtrôfk Majkòwsczégò

W bùdowanim kaszëbsczi juwernotë Aleksandra Majkòwsczégò wôżnym aktã 
jegò intelektualno-dëchòwégò żëcô bëło rozsądzenié ò wëjachanim na sztudia re-
alizowóné bùten rodnëch stronów. Bëła to leżnosc na rozszerzwienié intelektual-
nëch grańców, mòżlëwòta doswiôdczeniô cëzëch jãzëków i kùlturów. Majkòwsczi 
zaczął ne edukacyjné rézë do Berlina, pózni trafił do Grifie, dali do Mònachium, 
kùreszce skùńcził je doktoratã w Zurichù. Co to òznôczô bëc Pòlôchã na cëzë-
nie pòznôł baro chùtkò, bò ju w Berlinie, biorącë ùdzél w pòliticznëch zéńdze-
niach ksãca Ferdinanda Radzywiłła (kònserwatiwné karno) i krôwca Władisława 
Berkana (demòkraticzné karno). Na nowim ùniwersytece chùtkò pòkôzelë mù, 
jaczé są skùtczi zajimaniô sã pòlitiką i spòlëznowim żëcym Pòlôchów. Jak sóm 
przëznôwôł:

Skùtkã tegò zaczãlë procëm mie dyscyplinarną sprawã, òbwiniającë mie, 
jakno czerownika pùblicznégò zéńdzeniô ò zachòwanié jidącé przék célowi 
bëtnoscë na ùniwersytece, dali ùsadzenié towarzëstwa, jaczé mô znanczi 
„agitacyjno-pòlsczé, służącégò sparłãczeniémù pòlskòscë w niemiecczich 
krajach”11.

 
 Majkòwsczi béł ju wnenczas człowiekã ò wëraznëch, afektowónëch i sztridow-
nëch pòliticznëch pòzdrzatkach, stôwającë sã téż corôz barżi swiądnym kùlturowi 
spôdkòwiznë starków. Jesz na filozoficznym wëdzélu berlińsczégò ùniwersytetu béł 
doch słëchińcã wëkładów prof. Aleksandra Brücknera, wnenczas aùtora ju pôrã do-
kazów ò historie i wierzeniach Słowianów12. Chòdzył tam téż na wëkładë prof. Ru-
dolfa Virchowa, chtëren zajimôł sã nié le mediczną antropòlogią, ale i hùmanistiką, 
a kònkretno problematiką słowiańsczich mitów13. To na cëzënie zaczął tej rozbùdo-
wiwac historiczné dzéle swòji etniczny tożsamòscë. 
 Czedë Majkòwsczi pò zdanim pierszich egzaminów wëcygôł z Berlina, ùdbôł 
so wëbrac na òstrzódk dalszi edukacji Grifiã/Greifswald, jakò môl òsoblëwie czeka-
wiący gò pòmòrską historią. We Wspòminkach notowôł òn:

Chłoscëła mie do Grifie nié le ta nibë swójszczëzna ùniwersytetu, ale i jegò 
dzeje. Wiedzôł jem, dzãka pòznaniémù historie, że ùniwersytet ten òstôł ùsadzony  

11   A. Majkòwsczi, Wspomnienia moje, „Teka Pomorska” 1938, nr 5-6, s. 153.
12   Zamkłoscë tëch wëkładów nalazłë sã pózni w dokazach: A. Brückner, Mitologja słowiańska, Kra- 

ków 1918; Polska pogańska i słowiańska, Kraków 1923 i Starożytności słowiańskie, Lwów 1926.
13   Brzôd jegò òbzéraniów znóny je téż w pòlsczim tłómaczenim pt. Pierwotne ludy Europy, tłóm. 

K., Warszawa 1875.
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przez pòmòrsczégò ksãca Wartisława i miôł w biôtce z Brandenbùrczikama 
głabszą rolã. Grifia mia, je wiedzec, bùtnowò charakter nadbôłtowëch mia-
stów, w jaczich sã miésza pòmòrszczëzna z niemczëzną, a barżi z prësaczëz-
ną, co sã baro òd se apartni14. 

Grifia widzała sã młodémù sztudérze dzãka architektoniczny snôżoce môla, òsoblë- 
wie swòji strzédnowiekòwi tradicji, jakô przëbôcziwa mù słowiańską ùszłotã tëch 
zemiów, zakrëtą przejimającą wszelejaką jinosc prëską kùlturą. Słowiańskòsc Przéd-
négò Pòmòrzô òstónie baro chùtkò sprowadzonô do kaszëbskòscë, co je swójnym 
wôżnym dlô Majkòwsczégò mentalnoscowim òdkrëcym. To w tim prowincjonal-
nym wnenczas miesce òsobisto pòtikô sã z pamiątkama historie. Hewò wej:

Wiôldżé wrażenié zrobiło na mie pierszé nawiedzenié krużganków stôrégò 
ùniwersytetu: w scanie bëło widzec tam medalionë ò strzédnicë 1 métra z wi-
zerënkama pòmòrsczich ksążãtów, w kamie wëkùmóné. Ni mògã òpisac mòcë 
wrażeniô, jaczé na mie zrobiłë nôdpisë na tëch medalionach, w jaczich sã 
czãsto pòwtôrzôł tekst: dux Pomeranorum et Cassuborum – abò – et Cassu-
biae. Zdôwô mie sã, że z tëch nôdpisów „ksążã Kaszëbów” strzéliła pierszô 
skra, co zbùdzëła mie do robòtë na pòliticznym plónie15.

 Bëcé w tim ùniwersytecczim miesce miało dlô aùtora esejisticznëch Pòmòrzó-
nów i mitizowóny Historie Kaszëbów wiôldżi znaczënk, bò prawie tuwò zaczãłë 
pòkazëwac sã i pògłãbiwac historiczné, pòliticzné, socjologiczné i juwernotowé 
deje tikającé sã Kaszëbów. Ju wnetka miałë zacząc brzadowac w lëteracczi i redak-
torsczi robòce w „Grifie” i „Gduńsczi Gazéce”, a téż w pòstãpnëch wersjach Żëcégò 
i przigòdów Remùsa. Jak sóm zapisôł w swòjich wspòminkach kaszëbskòsc i pòl-
skòsc zesadzëłë sã w nim wnenczas nierozdzélno: „Pòmniczi kaszëbsczich ksążãtów 
w Grifie i brązowi pòmnik Adama stałë sã znitama, òd jaczich pòwstôł mój roz-
skôcënk w pòstãpnëch latach do robòtë na nôrodnym plónie. Midzë tima dwùma 
pùnktama òbrôcało sã mòje dzejanié w pòstãpnym czasu”16.
 Jak Berlin wprowadzył młodégò sztudérã w akademicczi i artisticzny swiat, 
tak Grifia òtemkła przed nim kôrtë słowiańsczi historie Pòmòrzô i Kaszëb. Rów-
nak dopiérze w Mònachium mógł rozszmakac sã do kùńca w nôlepszim kùńszce 
przełómaniô XIX i XX w., a w Zurichù skùńczëc swòjã mediczną edukacjã. Jak pisôł 
Tadéùsz Linkner, Berlin bùdzył ù Majkòwsczégò irracjonalizm, a Grifia naùczëła 

14   Tam, s. 151. Tuwò mùszi pòdsztrichnąc zmiłkã Majkòwsczégò w pòdanim miona Wartësława ja- 
kò załóżcë grifijsczégò ùniwersytetu i prowadnika biôtków z Brandenbùrgią. Miast niegò miôłbë sã pò- 
jawic Warcysłôw IX.

15   Tam.
16   Tam, s. 151-152.
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gò racjonalnégò historizmù17. I w jednym, i w drëdżim przëtrôfkù wezdrzenié na 
Kaszëbë z teritorialnégò òddaleniô dało mòżlëwòtã zrozmieniô tegò, co blisczé18.

Kaszëbë dôwają merk Americe. Przëtrôfk Pestczi

Nônowszô ksążka Stanisława Pestczi to intelektualnô wanoga do Sparłãczonëch Sta-
nów Nordowi Americzi. Ksążka òsta pòdzelonô na sztërë partë, z jaczich nôwielnié-
szi i nôwôżniészi to zestôwk artiklów pòspólno zatitlowónëch Manhattan. Zaòstałé 
rozdzéle tikającé sã zderzeniô islamsczi i amerikańsczi kùlturë, milenijnëch i newa-
ge`owëch rësznotów, kùreszce mitów amerikańsczi kùlturë są mni rozbùdowóné, 
chòc dôwają mòżlëwòtã ùzdrzeniô ti problematiczi w szerszim pòznaniowim wi-
dzënkù. Żlë jidze ò pòdjimóną tematikã, ni miôł Pestka pòprzédców w kaszëbsczi 
lëteraturze. Mòże prôwdac w dosc daleczim szëkù szëkac jaczégòs témòwégò mòdła 
dlô zbiérkù w amerikańsczim gazétnictwie Hieronima Derdowsczégò, le mdze to 
parantela nié do kùńca pasownô z pòzdrzatkù na wërazną pragmaticznosc gazétnic-
twa dzewiãtnôscewiecznégò kaszëbsczégò dzejôrza, jaką mùszimë przërównac do 
artisticznëch wôrtnotów bédënkù dzysdniowégò pòétë i esejistë.
 Dlô kaszëbsczi lëteraturë tomik Pestczi je tej baro wiôldżim artisticznym dobëcym. 
Céchùnczi z kaszëbsczégò zbiérkù wëapartniwają sã dejową wôgą pòrësziwónëch 
spòlëznowëch, religijnëch czë pòliticznëch témów. Przekònywają trzimającym distans 
do problematiczi pùnktã widzeniô, przë równoczasny spòsobnoscë empaticznégò òpi- 
sënkù jawernotë. Kùreszce bùdzą pòdzyw zjinaczonym, chcemë rzeknąc wëszukó-
nym, ùżëcym kaszëbiznë, jaczé tej-sej òbjôwiô sã w prosti mòwie, a sztótama – tuwò 
są nôczekawszé – precyzyjno wërażiwają emòcje, jak i przemëslenia aùtora.
 W dokazu W stolëcë chmùrników Stanisłôw Pestka pòdjimô amerikańską téma-
tikã, jakô je dobrze rozeznónô w pòlsczi lëteraturze. Pò wiele aùtorach pòdjimają- 
cëch sã pisac na repòrtażowi ôrt ò Sparłãczonëch Stanach (òb czas slédnëch dzesãc-
leców m.jin.: Édwôrd Redlińsczi, Waldemar Łësôk. Max Kòlonkò) je drãgò przed-
stawic Amerikã òd jaczis dzëwùjący, nieznóny chùdzy starnë. Zestôwk „akwarelów” 
Pestczi ni mô równak za cél szëkac sensacji, a barżi pòkazac wieleôrtową jawernosc 
Americzi zestëdłi pò atakach 11 séwnika. Żebë tã wieleznaczną rëmiã jesz pògłãbic, 
pòjôwiają sã tu dodôwkòwé historiczné czë socjologiczné mòtiwë, jaczé zdobioné 
są tej-sej erudicyjnyma abò artisticznyma òrnamentama, co w ksążce Pestczi-pòétë 
dodôwô jim jesz atrakcyjnotë i fachòwòscë.
 Jedną z nôczekawszich òperacjów, jakô pòjôwiô sã w zbiérkù esejów je swójné 
„kaszëbienié” elementów bùtnowégò krôjòbrôzkù Americzi. Jidze tuwò ò to, że òb 

17   T. Linkner, Aleksandra Majkowskiego młodopolskie peregrynacje i twórcze fascynacje. W: Życie 
i twórczość Aleksandra Majkowskiego, red. J. Bòrzëszkòwsczi, Wejrowò 1997, s. 70.

18   Nôszerszé rozwôżania tikającé sã żëcô Majkòwsczégò nalézemë w mònumentalnym dokazu Józe- 
fa Bòrzëszkòwsczégò, Aleksander Majkowski (1876–1936). Biografia historyczna, Gduńsk–Wejrowò 2002.
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czas charakteristiczi jaczégòs amerikańsczégò òbrazu pòkazëje sã nen element razã 
z taczim, jaczi aùtor znaje z terenu Kaszëb. Tak sã prawie dzeje przë òpisanim chrze-
scëjańsczi swiãtnicë nalôżający sã midzë chmùrnikama Manhattanu:

Nôblëższé mòjémù doswiôdczeniu bëłëbë òbrazë z rodnëch stronów, chòcbë 
ze Gduńska, Kartuzów, Kòscérznë. Przëwëkniãcé je wierã drëgą nôtërą czło-
wieka. Generacje sã zmieniłë, zôs maklewné zwëczi jistniałë prawie nienarë-
szoné. Ò jednym z tëch zwëków nôwiãcy mògą òbznajmic kòscelné bùdacje, 
bùszniącé sã widzałoscą wieżów19.

 W nowòjorsczich warënkach òkazëje sã równak, że nawetka nôbëlniészé czë nô-
starszé kòscołë ni mògą sã przebic przez stolemną wiôlgòsc chmùrników. Dëchòwô 
swiãtnica wiedno òstôwô w céni swiecczégò bùdinkù. Takô stojizna w architekturze 
nowòczasnégò miasta dôwô òrądz kaszëbsczémù rézownikòwi do kriticzi cywili-
zacji, jakô nié kòscół, nié dëchòwé i bòsczé sprawë stôwiô na pierszim môlu, ale 
dëtczi, laicczi znaczënk i indiwidualną bùchã.
 Stanisłôw Pestka jakò esejista i aùtor ksążczi czëje sã bënë amerikańsczi cy- 
wilizacji cëzo i sómno. Chòc doceniwô zwënédżi techniczi, to równak baro mù sã 
nie widzy anonimòwòsc, chùtkòsc żëcégò i trzôsk, jaczé wastëją w wiôldżim mie-
sce Zôpadu. Czedë nalôżô drëcha, Strumiana – przëjôcela jesz z młodëch lat, razã 
wspòminają czas redagòwaniô „Kaszëb” i dôwnëch drëchów20. Nen czas ùszłotë to 
rum bezpiekù, znajemny to lëdze, co twòrzą wëbëtné drëszstwa, a Kaszëbë z wszã-
dzebëtną i swójską nôterą stôwają sã pùnktã òdnieseniô dlô zagòspòdarzony na kòż- 
dim métrze amerikańsczi metropòlie. Bùdzenié pamiãcë ò Kaszëbach mô dlô Pest-
czi i jegò drëcha wnetka magiczną mòc, jakô ùzdrôwiô: 

Ùznóny za pòkrewną dëszã mòże bë dostôł òd jaczégòs indiańsczégò sza-
mana stebłuszkò czarzbë, dôżny w sekùndze zdmùchnąc celska chmùrników, 
a kaléczny òstrów òdzwëskôłbë ùtraconé, pierwòszné piãkno21.

 Pestka przë òpisywanim elementów nowòjorsczégò rëmù z òsoblëwim pòzytiw-
nym òżëwienim nawlékô do te, co przëbôcziwô mù Pòmòrzé i Kaszëbë. Nowòjor-
sczé mòstë, a ju do czësta Brooklińsczi Mòst parłãczi mù sã z mòstã nad Wisłą 
w Tczewie, a czedë céchùje dëchòwą niestabilnosc nowòjorczików i jich letkòwiér-
nosc w rozmajitégò ôrtu proroctwa, wëwôłiwô to w nim mëslã ò kaszëbsczich òpò- 
wiescach z Sybillą w przédny rolë. Kùreszce òb czas nawiedzaniô nowòjorsczégò  

19   S. Pestka, W stolëcë chmùrników, Gduńsk 2011, s. 18.
20   „Kaszëbe” béł to cządnik (dwatidzenik) wëdôwóny we Gduńskù w latach 1957–61 z remienia Òg- 

lowégò Zarządu Kaszëbsczégò Zrzeszeniô. Przédnym redaktorã béł Tadéùsz Bòlduan. Z pismionã wes- 
półrobilë: J. Czedrowsczi, I. Piotrowskô, Z. Heith, S. Dzadoń i prawie Stanisłôw Pestka.

21   Tam, s. 34.
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historicznégò mùzeùm òsoblëwé zaczekawienié bùdzy ù Aùtora pòmòrsczi grif, 
jakò symbòl tak bëlno mù znóny z kaszëbsczégò doswiôdczeniô.
 Jinym przejawã docenieniô jinszoscë Kaszëb, jakô brzadëje wôrtnoscowanim 
amerikańsczi jawernotë, je òsedleniowô stabilnosc mieszkańców tegò dzélu Eùropë, 
blós wzglãdnô jich rësznosc, nawetka niechãc do szukaniô nowëch môlów zamiesz-
kaniô. Pestka tej, òpisywającë nëk Eùropejczików do Nowégò Swiata, wëmieniwa-
jącë nôwôżniészich przedstôwców nôrodów, co zamieszkelë w Americe, w swój-
nym pòdrechòwanim scwierdzô, że Kaszëbi mi mielë taczich pòtrzébnotów, bò czëlë 
sã egzystencjalno spełniony w domôcym kraju:

Mòja rodnô zemia dwigô nié leno zmësłowé piãkno, ale i to wiesczé, zato-
pioné w historiã. Z môla jakbë w spikù, jakbë w lunaticznym nawiedzenim za-
pisowóm z daleczëznë płënącé słowa: wrosłë w tã zemiã drżéniama swòjégò 
bëtu. Òna je wôrtnô pòchwôleniô, chòc tak wiele gromadzy pólnëch kamów, 
kòrzenicë, beznôdzeje. […] Ten chto seje zôrno, mô swój dzél w bòsczim dze-
janim i przez to sóm spòrzi sã zakòrzeniwô22. 

 W ksążce Stanisława Pestczi przërównanié cëzégò ze swójsczim dozwòliwô 
zmiészëc pòczëcé cëzoscë, robi dóną rzecz abò zjawiszcze prostszim w òdebranim. 
Dzãka temù w òbzéranim jinoscë zmiésziwô sã negatiwnô swòja projekcjô i słabszi 
stôwô sã zôwadzający przesąd piszącégò. Wnenczas to kaszëbskòsc pòstrzédno wa-
lorizëje amerikańskòsc, przez co prizmat czegòs „rodnégò” dôwô farwã widzónémù 
i cëzémù swiatu. Kąsk w taczi narracji teskniączczi za tatczëzną, përznã téż bùchë 
z kaszëbsczégò pòchòdzënkù, jaczi nie robi z Aùtora pòjmańczika prôcë czë tra-
cącégò swòjã tożsamòsc mieszkańca miasta-mòlocha. Dëchòwé przëwòłiwanié tat-
czëznë nie zawôdzô kaszëbsczémù esejisce ùzdrzec abò nawetka bëc òczarzonym 
swiatã za „wiôlgą wòdą”, a równoczasno wcyg ùswiądniwô jemù (a pòstrzédno 
i czëtińcowi), z jaczégò kùlturowégò òkrãżégò pòchòdzy.

* * *

Snôżota Kaszëb widzónô z teritorialnégò i mentalnégò òddaleniô przez Derdow-
sczégò, Majkòwsczégò i Pestczi dostôwô swòji mòcë prawie na skùtk distansu. Per-
spektiwa, z jaczi to, co nôblëższé, stało sã czims łakòtnym i żdónym, wëwòłała 
swójné zdrzenié na jawernotã, tej-sej nawetka jã zmieniwającë. Wińdzenié z bëno-
wégò krãgù w starnã bùtnowi rëmi, a pózni wrócenié ze swiata cëzëch do swòjiń-
ców, pòzwòliwô aùtoróm na przewôrtnienié swòji juwernotë i pògłãbienié elemen-
tów kaszëbskòscë. To bez wątpieniô dinamiczny proces, nié skùńczony jednym leno 
wëjachanim czë kùlturowim zdarzenim, a wiele aktama swiądnëch wëbòrów.

22   Tam, s. 45.
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Aleksandra i Dariusz Majkòwscë

Cegłowi gòtik na Kaszëbach  
– przikładë

Cegłowi gòtik

Gòtik béł midzënôrodnym stilã, jaczi òbjimôł całą Eùropã. Nimò te, architektura 
w rozmajitëch regionach miała swój znankòwny stil. W Nordowi Eùropie wastowa 
cegłowô architektura, chtërna rozwijała sã òd XIII w. w Niderlandach, nordowëch 
Niemcach, np. w Lubece i w Brandenbùrsczi Marchie, na Pòmòrzim, w nadbôłtowëch 
państwach, w Szwédzczi i w Finlandie (za pòstrzédnictwã Niderlandów).
 Sakralné òbiektë cegłowégò gòtikù znankùje halowi ôrt bùdowni bez bùtnowëch 
szkarpów (rzôdkò pòtikô sã téż bazyliczi) i czãsté midzëszkarpòwé kaplëce (np. 
kòscołë NMP i sw. Piotra w Lubece, kòscół NMP we Gduńskù, kòscół sw. Jakùba 
w Toruniu). Wczasné bùdownie są mònumentalné. W póznym gòtikù stosowelë ti-
piczné gòticczé òzdobné mòtiwë przetwòrzoné w cegle, to je maswerczi, rozetowé 
òkna, sterczënë, czôłganczi, baldachë, kwiatonë, głowice, wimperdżi. Mùrë òstałë 
zasadłé, daleczé òd mòdłów zôpadnoeùropejsczégò klasycznégò gòtikù. Przëstro-
joné bëłë blendama pòkrëtima biôłim tinkã (np. kòscół NMP we Gduńskù) i lizenë. 
Pòjôwiają sã téż sklepienia ò bòkadnym gwiôzdowim céchùnkù, jaczé stosowelë ju 
òd XIII w. 

Mariacczi Kòscół we Gduńskù

Gwës nôbarżi znankòwną sakralną bùdownią na Kaszëbach je bùdowóny w XIV w.  
Mariacczi Kòscół. Dzysdniowi halowi sztôłt tegò òbiektu òstôł zwënégòwóny  
w XV w. W latach 1484-1498 przebùdowelë pierwòszny bazylikòwi srąb na ha-
lowi. Sklepienia założił w latach 1498–1502 Henrik Hetzel. W wielelatnëch bù- 
dowlanëch etapach pòwstôł nôwiãkszi gòticczi kòscół na Pòmòrzim. Stolemnô, 
równoczasno prostô i skùbizowónô brëła bëlno pasëje do òkòlégò. Czekawò pre-
zentëje sã wiôldżé bënë z wielnyma, wësoczima, òsmëbòcznyma filarama, na ja- 
czich są rozpiãté sklepienia ò zbògaconym céchùnkù gwiôzdów, a w bòcznëch 
nawach kriształowé. 
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Cystersczé kòscołë

Cystersczé kòscołë òstawiłë wërazny sztãpel swòją bëtnoscą na najich zemiach. Re-
gùła zôkònu kładła cësk na ewanieliczną prostotã i ùbògòsc. Zôkònnicë òdżegny-
welë sã òd wszelejaczégò bògactwa i jich architektura mia to pòkazëwac. Cystersczé 
klôsztorë na Kaszëbach miałë sztôłt czwòrobòkù. Do nordowégò bòkù colemało béł 
przëlgłi kòscół. Zaòstałé trzë wëpełniwałë klôsztorné bùdinczi: kapitulôrz, refekta-
rze, dormitorium, fraterniô. Ne môle i kòscół bëłë sparłãczoné krużgankã z môłim 
wiridarzã. Do nôczekawszich cystersczich założeniów na Pòmòrzim mòże gwës 
rechòwac klôsztorë w Òliwie i Pelplënie. Nen pierszi òstôł zbùdowóny dlô kònwen-
tu, jaczi docarł tuwò z Kòłbacza w 1186 r. W pòłowie XIV w. bùdacjô bëła rozbùdo-
wónô w zôpadnym i wschòdnym czerënkù.
 W tim czasu pòwstała òriginalnô zôpadnô fasada z dwiema wielebòcznyma wie-
żama przëlgłima do scanë. Barokòwi przédny pòrtal pòwstôł w 1688 r. Centralny 
dzél fasadë téż pòwstôł òb czas barokù. Òd wschòdu prezbiterium ùdostało wie-
lebòczny ambit. Pòszerzonô òsta nordowô nawa i na taczi ôrt pòwstôł bazylikòwi 
rum. Kòscół òliwsczich cystersów je tej bazyliką z transeptã i wielebòczno zamkłim 
wschòdnym chùrã z ambitã. Kònstrukcjã scanów zmòcniwają bùtnowé przëpòrë. Nad 
przecãcym nawów nalôżô sã sygnaturka, tipiczny element cystersczi bùdowiznë. 
 Òliwskô katedra mô przede wszëtczim dokazë z nowòżëtnégò cządu, równak 
mòże nalezc tu téż gòticczé drobnotë. Remiã transeptu, na nordowi scanie, mô òstro-
łãkòwé òkno z maswerkã, a òd zôpadu mùru je gòticczi arkadowi friz. Pòjôwiają sã 
téż sztërëlëstë, dekòracje tipiczné dlô gòtikù.
 Brëła kòscoła je òkrëtô rozmajitima sklepieniama. W przédny nawie co drëdżi fi-
lar mô półkòlumnã, jakô na szczice scanë zbiérô parłãcz służków, co twòrzą kriszta-
łowé sklepienié.
 Òstałë téż wëzwëskóné kònstrukcje gwiôzdowégò sklepieniô, w nordowi nawie 
i transepce. Nad òbéńdzenim nalôżô sã prosté trzëdzélné sklepienié. 
 Baro czekawim gòticczim òbiektã je téż żôrnowiecczi kòscół czedës cysterków, 
a terô benediktinków. Pòwstôł wierã w latach 1289–1350. Je to prostô, cegłowô 
bùdowniô, bez wëapartnionégò prezbiterium, jednonawòwò. Òd zôpadu pòstawilë 
sztërëbòczną wieżã, a òd wschòdu prostą scanã wëkùńczëlë trzënórtowim szczitã 
z pinaklama. Dwaspadowi dak je pòkrëti ceramiczną dakówką z sygnaturką tipiczną 
dlô cystersczi bùdowiznë. Òd nordë do kòscoła je przëlgłô klôsztornô zabùdowa. 
Bënë je widno. Nawa i prezbiterialny part przesklepioné są gwiôzdowim sklepie-
nim. Òkna twòrzą sugestiã rësznotë w górã, w starnã gwiôzdów, co òzdôbiają klu-
cze sklepieniów, i rzezbionym XIV-wiekòwim wspiérnikóm. Z nëch wspiérników 
zdrzą na lëdzy białczëné i chłopsczé główczi, tej-sej wplotłé w roscënë, a téż szta-
turczi, jaczé przedstôwiają aniołów. Kòl trzecégò przãsła sklepieniô, rechùjącë òd 
wschòdu, miast wspiérników nalôżają sã figùrë Madonnë z Dzecątkã i sw. Katarzënë 

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   126 2014-01-28   03:35:05



Referatë kaszëbskòjãzëkòwé   127

Mãczelniczczi, chtërna je na wspiérnikù w sztôłce głowë klôsztornicë. Z pierwòsz-
négò gòticczégò wëkùstrzeniô, òkróm wspiérników, òstała jesz rzezba Pietë z kòl 
1430 r. Òd wschòdu nalôżô sã prezbiterium, jaczé je zaznaczoné przez dwigniãcé 
pòdłodżi i pòstawienié òzdobny balustradë. Òkróm te wastëje nowòżëtné i póz-
niészé wëstrojenié. Przédné weńdzenié do kòscoła je w pôłniowim mùrze. Jistnieje 
jesz weńdzenié òd nordë i prowadzy do klôsztornégò krużganka. 
 Jidącë przez przistãpné dlô wiérnëch skrzidła krużganka mòże pòdzëwiac przez 
òstrołãkòwé òkna wiridôrz z farwnym kwiatowim ògrodã. 
 Kòl kòscoła nalôżô sã niewiôldżi smãtôrz. Òstôł òn ùsadzony ju w XIV abò  
XV w. Je to jeden z nôstarszich òtemkłëch smãtôrzów na Pòmòrzim.

Kartuzowie

Na Pòmòrzu mielë jesmë jednã kartuzjã (klôsztor zôkònu kartuzów òbkrążony mù- 
rã). Ùchòwôł sã kòscół, gòspòdarczé bùdinczi, refektôrz i erem. Kòscół w Kartuzach 
je zbùdowóny z cegłë, salowi. Òd wschòdu trzëbòczno zamkłi. Òd zôpadu je przël-
głô do scanë sztërëbòcznô wieża z barokòwim szłomã. Jedurną dekòracją są prosté 
wimperdżi kùńczącé przëpòrë prezbiterium. Bënë je zakrëté gwiôzdowim sklepie-
nim. Kòrpùs òstôł pòdzelony na dwa przédné partë, wschòdną dlô òjców i zôpad-
ną dlô bracynów, a mést téż trzecą dlô swiecczich chłopów. Òd pôłniô zbùdowelë 
w XV w. sztërënórtową kaplëcã sw. Bruna, òkrëlë jã téż kònstrukcją gwiôzdowé-
gò sklepieniô. Pòstãpną kapelkã NMP wëapartnilë w jedurnym ùchòwónym dzélu 
tpzw. wiôldżégò krużganka (òbkrążiwôł òn kòscół òd wschòdu i parłãcził ze sobą 
eremë). W kaplëcë ti nalôżô sã nadzwëkòwé retabùlum gòticczégò wôłtôrza (z 1444 
r., dokôz gduńsczi warkòwni). Przedstôwiô òn królującëch Christusa i Marijã adoro-
wónëch przez swiãtëch. W dólnym dzélu retabùlum są malënczi pòpiersô Christusa 
i Mariji, a téż 12 apòsztołów. Wôłtôrze, malënczi, stalle i wôrtny kùrdibón pòchôda-
ją z nowòżëtnégò cządu.

Zómkòwô architektura

Zaplanowóny ze starą system òbronë zómków i gardowëch fòrtifikacjów béł bùdowó-
ny w miastach òsoblëwie wôżnëch pòliticzno i gòspòdarczo. Zómczi na Kaszëbach 
pòwstôwałë przédno òb czas krzëżacczégò panowaniô. Krzëżôcë stôwielë stolemné 
zómkòwé założenia, tpzw. niżawòwé. Rozwij jich bùdowiznë miôł plac w XIV w. 
Nôbarżi znónym zómkã je nen w Malbòrgù, baro rozbùdowóny, jaczi skłôdôł sã 
z Wësoczégò, Strzédnégò i Nisczégò Zómkù. Równak pòwszédny w Krzëżacczim 
Państwie béł barżi prosti ôrt zómkù, sztërëskrzidłowi ùkłôd z pòdwòrzim na we-
strzódkù (np. Bëtowò). Przed zómkama nalôżałë sã gòspòdarczé przedzómczi, wkół 

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   127 2014-01-28   03:35:05



128   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2013

nich fòsë i wąskô terasa midzëmùrza. Bùdowelë je na planie sztërënórta. Bùtnowé 
pòdwòrzé miało kòmùnikcyjné krużganczi. W jeden z nórtów bëła wcësnionô wie-
ża, zaòstałé flankòwałë môłé wieżiczczi. Nad fòsą abò strëgą stojała wichódkòwô 
wieża – gdaniszcze. Wôżnym strategicznym dzélã bëła przédnô zómkòwô wieża.  
Nalôżało sã w ni òbzéracyjné stanowiszcze i môl slédny òbronë. Bùdowało sã jã 
w nôwôżniészim abò nôbezpieczniészim placu. W zómkòwim założenim Krzëżô- 
ków bëła téż kaplëca, refektôrz, kapitulôrz, spikrz, a całi zómk òbkrążiwałë òbronné 
przeddómczi ze strzélnicama.
 Bëlno ùchòwónym strzédnowiekòwim òbiektã je Zómk Pòmòrsczich Ksążãtów 
w Darłowie. Bùdowóny béł bùten strzédnowiekòwégò miasta przez ksãca Bògùsła-
wa V kòl pòłowë XIV w. Òd pôłniowi starnë stoji sztërëbòcznô wrotowô wieża. 
Wjéżdżało sã przez niã na zómkòwi fòlwark i gòspòdarczi przedzómk. Mia òna téż 
pòmagac w òbronie. Do wieżë je przëlgłé dwatraktowé pôłniowé skrzidło – nôwiãk-
szi i nôwôżniészi wnenczas bùdink. Na jego dole nalôżô sã reprezentacyjnô sala, 
w jaczi zrzeszało sã żëcé zómkù, a wëżi jizbë, gdze mieszka familiô ksãca. Wjôzd 
do zómkù òd gardowi starnë prowadzył przez mòst na młińsczim karnôlu i pòdzómk 
do wrotów w òbronnym mùrze nordowégò skrzidła. Nad brómą nadbùdowelë strzél-
nicã i pòdwòrzé dlô zómkòwi starżë. Na wschód òd nordowi brómë mómë mieszka-
niowi bùdink dlô òbsadë, sparłãczony z wiôlgą ricerską salą, przëkrëtą gwiôzdowim 
sklepienim. 

Gardowé fòrtifikacje

Òbkrążiwałë colemało miasto mùrã i strzélniczima gankama. Zmòcniwóné bëłë sztë- 
rënórtnyma abò kòłowima òbronnyma wieżama, jaczé tej-sej òtmikałë sã do we-
strzódka i zakùńczoné òstałë blankama. Bëlnym przikładã taczi wieżë je ta w Darło-
wie. Òbronné mùrë ùchòwałë sã na Kaszëbach np. w Lãbòrgù.

Słowôrzk:
Ambit – òbeńdzenié; wąsczé przeńdzenié, jaczé pòwstôwô z przedłużeniô bòcznëch 
nawów i pòprowadzeniô jich wkół prezbiterium za przédnym wôłtôrzã.
Blenda – slepé òkno. Snôdkô wlëga w scanie, w sztôłce arkadë abò òkna, ùżiwónô 
przédno w dekòracyjnëch célach. 
Czôłganka (żôbka) – dekòracyjny gòticczi element w sztôłce zwiniãtëch lëstów. 
Nalôżô sã na rańtach szłomów wieżów, pinaklów (sterczënów), wimpergów itd.
Dormitorium – pòspólnô spalniô w klôsztorach i krzëżacczich zómkach.
Fraterniô – môl pòspólny robòtë klôsztorników.
Halowi kòscół – pòdłużny kòscół, jaczégò bòczné nawë mają jistną abò wnetka jist- 
ną wiżawã jak przédnô nawa.
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Kapitulôrz – dzél klôsztornëch bùdinków, w jaczim òdbëwałë sã zéńdzenia, téż sala 
zéńdzeniów kapitułë kanoników.
Kwiatón – architektonicznô drobnota zrobionô w sztôłce kwiatu ò rozłożonëch 
pãczkach. 
Lizena – plaskati, pionowi wësuwk w bùtnowim mùrze.
Maswerk – architektoniczny òrnament, jaczi skłôdô sã z geòmetricznëch elemen-
tów, òsoblëwie kòłów czë wielelëstów. Je ùżiwóny jakno dekòracjô pòla nad òkna-
ma. Wëfùlowiwôł téż szczitë wimpergów.
Rozeta – òrnament w sztôłce stilizowónégò kwiatu, wpisónégò w kòło, téż òkrãgłé 
òkno, colemało wëfùlowóné maswerkã.
Sterczëna (pinakel, fiala) – pionowi dekòracyjny dzél; wieżiczka kùńczącô przë- 
pòrë, wieże, wimperdżi.
Szkarpa (przëpòra) – pionowi kònstrukcyjny dzél bùdowni, mùr, jaczi òdchòdzy 
bùten òd scanë wësoczégò bùdinkù w pòstacji pòdpòrë. Ji zadanim je zmòcnienié 
scanë i przenoszenié cãżôru sklepienia bùdowni na gruńtowinã.
Wimperga – dekòracyjny, trzënórtowi szczit nad gòticczima òknama, pòrtalama.
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Dušan-Vladislav Paždjerski

Adaptacjô pòzwów gwôsnëch cëzégò  
pòchòdzënkù w kaszëbsczim jãzëkù  

– dokłôdk do diskùsji 

0. 

Pòd definicją z titlã ùsôdzka, w jaczim centralny môl mô jistnik adaptacjô (mòże 
téż rzeknąc: graficznô adaptacjô), rozmiejã regùlowóné zapisënkù przédno mionów, 
nôzwësków i pòzwów môlëznów z cëzëch jãzëków w kaszëbsczim jãzëkù, pòdług 
reglów kaszëbsczégò pisënkù.
 Ùczbòwniczi, jaczé normùją regle kaszëbsczi grafie nie pòswiãcywają za wiele 
placu adaptacji gwôsnëch pòzwów1. Jedurné artikle na ten témat to ùchwôlënczi 
Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka tikającé sã pisënkù „kaszëbsczich mionów”, gdze  
m.jin. wëstãpiwô wiôlgô lëczba mionów, co pòchôdają z cëzëch jãzëków (np. nie-
miecczi, pòlsczi, łacëzna, biblijné itd.), zamkłé w „Biuletinie Radzëznë Kaszëbsczé-
gò Jãzëka” za 2008 r. [Bréza 2008].
 Rëmia adaptacji, jaczé chcã òmówic w tim artiklu, òbjimają adaptacjã mionów, nôz- 
wësków i pòzwów môlëznów z cëzëch jãzëków, przédno dlô pòtrzébnotów pùblicysticzi 
w nôszerszim znaczenim tegò słowa (gazétnictwò, nôùkòwé artikle, ùczbòwniczi itd.).

1. 

Z pòzdrzatkù na problemë, jaczé pòjôwiają sã òb czas procesu adaptacji pòzwów 
gwôsnëch w kaszëbiznie, jãzëczi swiata mòże pòdzelëc na hewòtné karna:

1. Kaszëbsczi jãzëk
Chòc mòże to na zôczątkù bëc dzëwùjącym bédënkã, to równak mòże gadac ò pòtrzéb- 
noce adaptacji mionów, nôzwësków i pòzwów môlëznów z gôdónégò kaszëbsczé-
gò jãzëka na kaszëbsczi pisóny jãzëk. Na pierszé wezdrzenié absurdalnô pòtrzébnota 
adaptowaniô pòzwów gwôsnëch kaszëbsczégò jãzëka na standarizowóną kaszëbiznã, 

1   Ò tim wiãcy mòże przeczëtac w mòjim artiklu: Paždjerski 2012: 192.

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   130 2014-01-28   03:35:06



Referatë kaszëbskòjãzëkòwé   131

wëchôdô z pòwszédno znóny pòlonizacji nëch pòzwów i pòtrzébnotë kùńcowégò 
ùstaleniô, jak òne mdą zapisywóné w terôczasnym jãzëkù.
 Fòrmë kaszëbsczich mionów òstałë ùregùlowóné przez cyg ùchwôlënków we 
wspòmniónym wëdôwkù „Biuletinu Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” [Bréza 2008: 
28, 34, 42, 74].
 Pòzwë môlëznów w kaszëbsczim jãzëkù w swòjich pùblikacjach pòdôwelë ju  
F. Cenôwa [Skôrb], A. Hilferding [Hilferding 1862], S. Ramùłt [Ramułt 1899], F. Lo- 
rentz [Lorentz 1923] i jiny; równak dopiérze w slédnym czasu pòzwë te òstałë ùnor-
mòwóné w dzysdniowim kaszëbsczim pisënkù [Chludziński 2006], dlô pòtrzébno-
tów administracji w regionie.
 Pòprawny zapisënk kaszëbsczich nôzwësków nie béł normòwóny, chòc je takô 
brëkòwnota z pòzdrzatkù na mòżlëwòtã ùżiwaniô jich w pòlsczich dokùmeńtach.

2. Pòlsczi jãzëk.
Na skùtk pòwszédny pòlonizacji pùblicznégò żëcô na Kaszëbach, pòlsczi jãzëk wastë-
je téż w zapisënkù mionów, nôzwësków i pòzwów môlëznów w kaszëbsczim swiece.
 Mòże nôprzódka dac bôczenié na rozkòscérzoną praktikã pisaniô kaszëbsczich 
mionów i nôzwësków aùtorów dokazów pisónëch w kaszëbsczim jãzëkù (np. Alojzy 
Budzisz, Zemja kaszëbskô [Budzisz 1982], Stanisław Janke, Kol kuńca wieku [Janke 
1990], Jan Drzeżdżon, Na niwach [Drzeżdżon 1991], Aleksander Majkowski, Żëcé 
i przigòdë Remùsa [Majkowski] itd.). Tej-sej trôfiô sã, że kaszëbsczé nôzwëskò 
je pisóné, ale miono aùtora òstôwô w fòrmie spòlonizowóny (abò pòlsczi) (np. Waw-
rzyniec Samp [Majkowski: 4], Eugeniusz Gołąbk [Knéga 1999: 3], Eugeniusz Prëcz-
kòwsczi [Drzéżdżón/Schramke 2004: 2] itd.), co dzeje sã, je wiedzec, corôz mni.
 Pòstãpną sprawą je adaptacjô pòzwów gwôsnëch z pòlsczégò jãzëka, co robi 
nôwiãkszą wielënã przëpôdków adaptacji w kaszëbsczim jãzëkù z pòzdrzatkù na do-
minacjã pòlaszëznë w kaszëbsczi edukacji, nôùce, pùblicystice i pùblicznym żëcym.

3. Słowiańsczé jãzëczi ùżiwającé łacynczi (czesczi, łużicczé, słowacczi, słoweńsczi, 
chòrwacczi i bòszniacczi).
Z pòzdrzatkù na krewnotã tëch jãzëków z kaszëbizną i wëzwëskiwanié pòspólny 
łacëznowi tradicji w adaptacji tëch jãzëków, pòjôwiają sã problemë w adaptacji 
znankòwny dlô blisczich sobie jãzëków, wariantiwnoscë òdmianów łacëznowé-
gò pisma, a téż ùżiwanié òsoblëwëch dodôwków (diakritów) do łacëznowégò pisma, 
znankòwnëch dlô dónégò jãzëka.

4. Słowiańsczé jãzëczi ùżiwającé cyrilicë (serbsczi, macedońsczi, bùłgarsczi, rusyń-
sczi, rusczi, ùkrajińsczi i biôłorusczi); szlachòwné problemë mògą sã tikac jãzëków, 
co wëzwëskiwają dobra cyriliczny tradicji, ale nie są słowiańsczima jãzëkama, np. 
mòngòlsczi, jãzëczi westrzédny Azji (wezmë na to: kazachsczi, tërkmeńsczi, ùzbec-
czi itd.).
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Problemë w adaptacji cyrilicë z jãzëków pòdobnëch do kaszëbsczégò na kaszëbsczi 
wëmôgają bëlny znajemnotë reglów pisënkù jãzëka òriginału, tej-sej w wiôldżim 
dzélu apartniącégò sã òd kaszëbsczégò.

5. Jiné eùropejsczé i nieeùropejsczé jãzëczi, jaczé ùżiwają łacëznowégò pisma (np. 
anielsczi, francësczi, niemiecczi, szpańsczi, pòrtugalsczi, baskijsczi, frizyjsczi, ale 
téż wietnamsczi, tërecczi, jãzëczi subsaharijsczi Africzi, jãzëczi Indonezji, Malezji, 
Pacyfikù, Filipinów itd.).
 Problemë w adaptacji wërazów z tëch jãzëków tak pò prôwdze szlachùją za pòl-
sczima doswiôdczeniama (żelë standarizacjô w kaszëbsczim jãzëkù, w tim òbrëmie-
nim, pùdze jistną drogą co pòlsczi jãzëk).

6. Jãzëczi, jaczé mają swòje gwôsné pisma (arabsczi, jãzëczi Chinów, japòńsczi, 
òrmiańsczi, grëzyńsczi, persczi – ùżiwający arabsczégò pisma, tajsczi, khmersczi 
w Kambòdżë, kòreańsczi, jãzëczi Indii itd.).
 Jinaczi jak w cyrilicczich jãzëkach, w adaptacji tëch jãzëków, nôczãszczi ùżiwô 
sã zanielszczonégò zapisënkù (zapisënk, w chtërnym ùżiwô sã lëterowégò zbiéru 
łacynczi z anielsczégò jãzëka – nié fòneticznégò!), co dôwô na jaczis ôrt jistné prob- 
lemë jak w adaptacji z anielsczégò jãzëka, jak téż wiele jinëch sparłãczonëch z nôtërą 
jãzëków òriginalnégò zapisënkù.

2.

I. Adaptacjô pòzwów gwôsnëch (mionów, nôzwësków i geògraficznëch pòzwów – 
przédno pòzwów môlëznów) z gôdónégò (?)2 kaszëbsczégò jãzëka na znormalizo-
wóny zapisënk w kaszëbsczim jãzëkù, kùńczi z czãstą praktiką ùżiwaniô spòlonizo-
wónëch (abò pòlsczich) pòzwów.
 Przédnym jiwrã w tim òbrëmienim je nadôwanié kùńcowi fòrmë mionów [co  
òstało zrobioné w Bréza 2008], geògraficznëch pòzwów [Chludziński 2006] i nôz- 
wësków (czegò jesz nicht nie zrobił). Jeżlë jidze ò nôzwëska, to barżi prakticznym 
rozrzeszenim mògłobë bëc wëdanié òglowi regùlacji w „kaszëbizowanim” kaszëb-
sczich nôzwësków, przede wszëtczim na skùtk jich wariantiwnoscë (np. Rhode, 
Rodhe, Roda itd.) i zapisënk, jaczi je pòd cëskã jinëch jãzëków.3 Na marginesu  
całi pòdjimiznë mòże zadac pëtanié, jak òkreslëc, chtërno nôzwëskò je kaszëbsczé?

2   [diskùsyjnô i pòlemicznô teza] Jidze ò taczé stojiznë, czej nôzwëskò w fòrmie ùżiwóny przez Ka- 
szëbów bëło (w cządze, czedë nie wëdôwelë pùblikacjów pò kaszëbskù abò nie piselë jich w kaszëbsczim 
jãzëkù) i tej-sej je ùżiwóné leno w gãbny kòmùnikacji (abò w lëteracczi fòrmie – niesfòrmalizowóny), 
a w pisóny (òficjalny) fòrmie kòrzistelë z jegò spòlonizowóny (abò pòlsczi) fòrmë.

3   W wãgersczim jãzëkù np. òbòwiązëją trzë pisënczi przë zapisywanim pòzwów gwôsnëch: 1. dzys-
dniowi pisënk, bãdący w zgòdze z terôczasnym ôrtã pisaniô i czëtaniô pò wãgerskù (np. Károly – czët. ‘karolj’, 
József - ‘jożef’, Hunyadi - ‘huńodi’ itd.); 2. historiczny pisënk, jaczi zachòwiwô pisënk, co òbòwiązywôł przed 
kùńcową regùlacją (np. Thewrewk miast Török – czët. ‘tôrôk’, Veöres miast Vörös - ‘wôrôsz’, Kuun miast Kún 
- ‘kun’ itd.) i 3. pisënk tikający sã zapisënkù pòzwów gwôsnëch, jaczé pòchôdają z jãzëków cëzëch jãzëkòwò 
wãgersczémù (np. John Smith, New York, Łódź itd.) [Пешикан/Јерковић/Пижурица 1994: 222–223].
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II. Jak jem ju rzekł, adaptacjô z pòlsczégò jãzëka na kaszëbsczi je nôbarżi roz-
kòscérzoną adaptacją w kaszëbsczi jãzëkòwi òbéńdze.
 Donëchczôs òstałë przëjãté dwa ôrtë adaptacji pòlsczich pòzwów gwôsnëch w ka- 
szëbsczim jãzëkù:

а.  Przejimanié pòlsczich pòzwów gwôsnëch w òriginalny pòstacji (np. Ryszard 
Stryjec [Majkowski: 4], Róża Wosiak-Śliwa [Bréza 20071: 143] itd.);

b.  Wiele czãszczi przëjimô sã adaptowanié pòlsczich pòzwów (np. Wrocłôw [Bré- 
za 2009: 237], Daniel Kalinowsczi [Bréza 2012: 71], Róza Wòszôk-Slëwa 
[Bréza 20071: 59]).

 Mòże tej ùznac, że dlô kaszëbsczégò jãzëka adaptowanié pòzwów gwôsnëch 
z pòlsczégò je czims znankòwnym i nôtërnym (wërazë z pòlsczégò jãzëka są trzi- 
móné wnetka jakno rodné) i dlôte bédëjã taką praktikã.

III. Adaptacjô pòzwów gwôsnëch ze słowiańsczich jãzëków, jaczé ùżiwają łacëznowé-
gò pisma. Wskôzë pòlsczégò pisënkù zakłôdają, że w pòlsczim jãzëkù mòże adapto-
wac „słowiańsczé pòzwë gwôsné, jaczé mają w se swójné łacëznowé znaczi”, téż „za-
stãpiwającë znaczi niestosowóné w pòlsczi grafie” [Polański 2010: 104], nie bédëjącë 
prosto, jaczi ôrt dzejaniô béłbë tuwò lepszi i w jaczi stojiznie (np. Damborský na Dam-
borsky, Mukařovský na Mukarzowsky, Žvaček na Żwaczek, D’urovič na Diurowicz, 
a Rađušić na Radjuszić itd.). Drëgô mòżlëwòta to òstôwianié nôzwëska w òriginale, co 
bë sã parłãczëło z mòżlëwòtą stracënkù pòjedinczich òsoblëwëch znaków.
 W kaszëbiznie regùlarnô i akùrôtnô adaptacjô przez zastãpòwanié szlachùją-
cyma znakama znankòwnyma dlô kaszëbsczégò pisënkù, téż nie bëłabë wiôldżim 
jiwrã, dôwô równak do mësleniô, co bë sã dzejało z labializacją w môlach, gdze 
je òna òbrzészkòwô dlô kaszëbsczégò jãzëka. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka mù-
szi przërëchtowac swòje stanowiszcze w ti sprawie. Nen problem mô swòjã drëgą 
starnã w przëtrôfkù, żlë òdéńdze sã òd zaznacziwaniô labializacji. Co tedë robic 
z pòsobicą taczich wërazów w rozmajitëch indeksach, słowarzach i jinëch leksy-
kògraficznëch pùblikacjach? Czë dlô nich mùsz bë béł zrëchtowac apartną metodã 
régòwaniô? Czë „niélabializowóné” (bez zaznaczeniô labializacji) wërazë stojałëbë 
przed pasownyma do nich labializowónyma słowama, czë mielëbësmë trzëmac je 
na równo (tak jak to robi E. Gòłąbk [Gòłąbk 2005: 108], chòc tegò nigdze nie za-
znacziwô i mòże sã tegò docygnąc z samégò słowarza, badérëjącë mést labùdową 
metodã, òpisóną w jegò ùczbòwnikù [Labuda 1939: 12]4). To samò tikô sã adaptacji 
pòzwów gwôsnëch z pòlsczégò jãzëka, słowiańsczich pòzwów pisónëch cyrilicą, 
jak téż, w jaczims dzélu, pòzwów niesłowiańsczégò pòchòdzënkù.

IV. Jeżlë jidze ò słowiańsczé jãzëczi, co ùżiwają cyrilicë, to jich adaptacjô sprôwiô 
paczét problemów znankòwnëch dlô pòprzédnégò karna, leno mùsz je dodôwkòwò 
przesztôłcëc znaczi słowiańsczi cyrilicë w pasowné łacëznowé znaczi.

4   Wiãcy na ten témat w: Paždjerski 2012: 186–187.
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Zôs chcemë przëwòłac rozrzeszenia z pòlsczi grafie, chtërna pòswiãcywô wiôldżi 
rozdzél tim sprawóm [Polański 2010: 109-118; X. Transliteracja i transkrypcja sło-
wiańskich alfabetów cyrylickich], gdze w drobnotach pòdôwô sã regle transkripcji 
(rozszerzwionégò zapisënkù, nôbarżi òddôwającégò wëmòwã cyrilicczich znaków 
w apartnëch słowiańsczich jãzëkach, jaczégò w niejednëch partach wôrt bë bëło 
niechac, bò òpiérô sã na lëchëch rozsądzeniach zamkłëch w Pòlsczi Normie PN-ISO 
9, z 1 gromicznika 2000 r.5).
 Przikładë (pòdôwóné w ewentualnym kaszëbsczim zapisënkù): rus. Гоголь – Go- 
golj (Gògòl), Лермонтов – Ljermontow (Lermòntow), Пугачёв – Pugaczow (Pùga-
czow); ùkr. Зілинський – Zylinsczi, Могильницький – Mochiljnicki (Mòchilnicczi), 
Яцків – Jackiw, bùł. Копривщица – Kopriwsztica (Kòpriwsztica), Търново – 
Trnowo (Trnowò), serb. Ужице – Użice (Ùżëce), Ваљево – Waljewo (Waljewò), 
Шабац – Szabac, Ћуприја – Czuprija, Ђаковица – Dżakowica (Dżakòwica), mac. 
Ѓевѓелија – Gjevgjelia (Dżewdżelia).

V. Adaptacjô pòzwów gwôsnëch z eùropejsczich i nieeùropejsczich jãzëków, jaczé 
ùżiwają łacynczi, w pòlsczim pisënkù je robionô z „zachòwanim grafie òriginału” 
[Polański 2010: 98]6 [Polański 2010: 101]7, co òznôczô téż ùchòwanié apartnëch 
diakritów ùżiwónëch w dzysdniowi łacynce (wezmë na to przikładë z Polański 2010 
– André, Debré, Mérimée, Molnár, Gömöri, Jókai, Lumière itd.). Tak je w teòrie. 
W praktice równak te znaczi nie są ùżiwóné, przede wszëtczim z technicznëch 
przëczënów: np. miast Viktor Orbán pisóné je Viktor Orban8, miast Győr – Gyoer9, 
miast François – Francois10, miast Erdoğan – Erdogan11 itd. Je do czësta gwës, że 
w kaszëbsczim jãzëkù te regle bãdą stosowóné.12

5   Analizã standardu PN-ISO 9, w òdniesenim do serbsczégò jãzëka, zrobił jem w: Пажђерски 2007: 
345 i dali; pòlsczi wëdôwk Paždjerski 2009: 303–310.

6   Nadczidka ò jãzëkach anielsczim i francësczim. 
7   Nadczidka ò niemiecczim jãzëkù. Wskôzë tikającé sã jinëch jãzëków nie są òpisóné.
8   http://fakty.interia.pl/raport-powodzie-w-europie/aktualnosci/news-premier-wegier-czeka-nas-naj- 

wieksza-w-historii-fala-powodzio,nId,979182 [przistãp: 10.06.2013].
9   http://fakty.interia.pl/raport-powodzie-w-europie/aktualnosci/news-premier-wegier-czeka-nas-naj- 

wieksza-w-historii-fala-powodzio,nId,979182 [przistãp: 10.06.2013].
10   http://fakty.interia.pl/swiat/news-zmarl-byly-premier-socjalista-pierre-mauroy,nId,979215 [przi-

stãp: 10.06.2013].
11   http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/erdogan-demonstranci-to-anarchisci-dajmy-im-lek- 

cje,331668.html [przistãp: 10.06.2013].
12   Są téż jiné przikładë òrtograficznëch adaptacjów w jinszich słowiańsczich jãzëkach. W serb-

sczim jãzëkù (gdze ùżiwô sã serbsczi cyrilicë, jak téż serbsczi łacynczi) adaptacjô je dopùszczonô téż 
w łacëznowim pismie [Пешикан/Јерковић/Пижурица 186]: np. Njujork, Vašington, Pariz, Lajpcig, Rio 
de Ženeiro, Špandau, Varšava, Čikago, Ćehoćinek itd., co dôwô mòżlëwòtã letczi òdmianë w pismie 
dónëch pòzwów, w zgòdze z serbską gramatiką. Mòże rzec, że nônowszé bédënczi pòdóné przez Wielki 
słownik ortograficzny PWN [Polański 2010] jidą, mést niezanôleżno òd mòdła, szlachã serbsczich 
rozrzeszeniów w òbrëmienim adaptacji pòzwów ze słowiańsczich jãzëków, co ùżiwają łacëznowégò pi-
sma. W rëchlészich wëdôwkach taczi wëbiér béł jedną z mòżlëwòtów, a terô aùtor gôdô ò zastãpòwanim  
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 Pòwtôrzającym sã jiwrã je sprawa niezapisywaniô labializacji w môlach, gdze 
pòdług kaszëbsczégò pisënkù miałabë òna òbrzészkòwò bëc pisónô. Np. Bool, 
Tschudi, Goethe, Muskie, O’Kelly, Montesquieu, Lumière itd. Je wiedzec, dodôwa-
nié diakritów w pasownëch môlach ni miałobë wikszégò cwëkù, równak òstôwô 
problem régòwaniô dónëch wërazów w leksykògraficznëch pùblikacjach, gdze nie 
je do kùńca wiedzec, co robic z taczima wërazama z nieòznaczoną labializacją (jakò 
równoznaczné z labializowónyma wërazama czë nié).
 Pòstãpnô sprawa to pëtanié ò pòlsczi cësk na cëzé pòzwë w kaszëbiznie. Czë 
pòzwë taczé jak: Nowy Jork, Paryż, Madryt, Monachium, Lipsk, Jan Jakub Rus-
so, Kartezjusz, Tomasz Mann, Jerzy Waszyngton itd. są kaszëbsczima wërazama 
(czë kaszëbsczi bãdze szedł za pòlsczim mòdłã), czë wërobi „swòje” pasowné 
słowa?

VI. Adaptacjô pòzwów gwôsnëch z jãzëków, co mają swòjã systemã graficznégò 
zapisënkù (pismò) tak pò prôwdze w nônowszich pòlsczich ùczbòwnikach nie je 
òpisywónô ani wëapartniwónô (w reglach adaptacji). Mòże je to skùtk relatiw-
no môłégò ùżëcô nëch wërazów w pòlsczich tekstach, równak trzeba rzeknąc, że 
jãzëczi np. chińsczi, arabsczi mają corôz wiãkszi cësk na nônowszą pòlską pùbli-
cystikã, przez wiadła.
 Jak jem ju chùdzy rzekł, pòzwë gwôsné ze wspòmniónëch jãzëków pisóné są 
za mòdłã anielsczégò zapisënkù (zrëchtowónym na pòtrzébnotë anielsczégò, np. 
jap. Yokkaichi, chin. Yichun, kòr. Yisang itd.), chòc trôfiają za zapisënczi wësztôł-
coné prosto dlô brëkòwnotów pòlaszëznë13, np. Ar-Rijad, Asz-Szakra, Dżudda, Dżi-
zan, Muszajt14. Jakò że je òglowi zgrôw, żebë zapisënczi dopasowac do zapisënkù 
nôblëższégò wëmòwie, a w przëtrôfkù òbgadiwónégò karna pòzwów gwôsnëch ni 
ma łacëznowégò mòdła, chtërno bë mùszôł badérowac, bédëjã zapisënk znankòw-
ny dlô prakticznégò zapisënkù w pòlsczim jãzëkù (przikładë dlô arabsczich topò-
nimów), bãdący krótkò wëmòwë.
 Przédnym jiwrã òstôwô wątplëwòta tikającô sã zapisënkù labializacji (znankòw-
nô dlô wnetka wszëtczich òbgadiwónëch karnów) i sprawë z nią sparłãczoné.
 Dali, przë adaptacji na kaszëbsczi jãzëk je pòtrzébnota wzãcégò z gwësnégò 
zdrzódła wiédzë ò wëmòwie dónégò wërazu (np. wiadła w kaszëbsczich mediach 
są czãsto bróné z pisónëch agencyjnëch wiadomòsców abò internetowëch mediów, 
gdze wëmòwa nie je zaznacziwónô), co ùżëtkòwnikòwi (colemało gazétnikòwi) 
mòże robic trójné jiwrë. Nôlepi bë bëło w drobnotach òpisac problemòwé stojiznë 
w òrtograficznym ùczbòwnikù (co robi np. Пешикан/Јерковић/Пижурица 1994, 

znaków niestosowónëch w pòlsczi grafie ju w drëdżim zdanim pasownégò rozdzélu [Polański 2010: 104, 
rozdzél 71. Zapisywanie słowiańskich nazw własnych zawierających swoiste znaki łacińskie], mającë je 
chëba za cos nôtërnégò.

13   Cos wiãcy na ten témat jem pisôł we wspòmniónym artiklu Пажђерски 2007: 344.
14   Encyklopediô I: 488, karta Saùdijsczi Arabie.
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w przëtrôfkù arabsczégò i persczégò – s. 197-201, japóńsczégò – s. 213-215, chiń-
sczégò – s. 215-221 i nowògrecczégò – s. 181-182).
 Òstôwają jiwrë z cëskã pòlsczégò jãzëka na pòjedinczé, ùstaloné fòrmë ze wspòm- 
niónëch jãzëków.

3.

Jak je widzec z artikla, jesz wiele je do zrobieniô w òbrëmienim adaptacji pòzwów 
gwôsnëch z cëzëch jãzëków w kaszëbiznie. Zdôwô mie sã, że to zadanié je jed-
nym z prioritetowëch w dzejaniach Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. W twòrzenim 
kaszëbsczi normë w tim òbjimie mòże równak wëzwëskac wiele rozrzeszeniów 
z pòlsczégò jãzëka, jak téż z jinëch słowiańsczich jãzëków, jaczé swòjã normã sztôł-
towałë dosc pózno (tak jak je to w serbsczim jãzëkù)
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Danuta Pioch

Bëcé tematiczi sparłãczony  
z kùlturą w kaszëbsczi edukacji

Kùltura je tak szeroką i zbiérną òbrëmią, że mierzenié sã z nią leno blós na eduka-
cyjnym spòdlim je stolëmòwim zadanim i mało jaczi szkólny bãdze mù w sztãdze 
sómno pòradzëc, chòc w ùczbòwnikach do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka tresców 
sparłãczonëch z kùlturą je baro wiele. Wëchòwëwac swiądno kùlturowò młodé 
pòkòlenié je òbrzészkã nié leno dlô pedagògów – w tim dzejanim je mùsz wespół-
robic wszëtczim, jaczim ùdałô przińdnosc regionu leżi na sercu. Żebë gadac, pisac, 
rozprawiac ò kùlturze, nôpierwi bë bëło nót wczëtac sã w rozmajité pùblikacje ò ni, 
a je jich bòkadosc, i to tak swòjich aùtorów, jak i cëzëch1.
 Ni ma blós jedny prôwdzëwi definicji słowa kùltura. Czej sã analizëje wielné 
z nich, mòże sã zdawac, że są òne czãsto rozeńdné, a nawetka przékòwné. Nie milił 
sã tedë XVIII-wieczny niemiecczi filozof Johann Herder2, chtëren cwierdzył, że ni 
ma nick barżi nieòznaczonégò niżle słowò kùltura.
  Baro cekawą i zbiérną definicjã kùlturë zabédowôł żëjący w XIX i na zôczątkù 
XX wiekù anielsczi antropòlog, archeòlog i etnolog Édwôrd Burnett Tylor3. Wedle 
niegò Kùltura, jinaczi cywilizacjô, je złożoną całownotą, jakô òbjimô wiédzã, wie-
rzenia, kùńszt, òbëczajnotã, prawa, zwëczi i jiné szëczi i nôłożënczi zwëskóné przez 
lëdzy jakno nôleżników spòlëznë. Wôżnym scwierdzenim je przërównanié kùlturë 
do cywilizacji – jakbë chcôł gò ùżëc na kaszëbsczi òbéńdze, to bë mògło wińc, że je 
cos taczégò jak kaszëbskô cywilizacjô. 
 Ruth Benedict4 - amerikańskô ùczałô badérëjącô w òbrëmienim antropòlogii – 
scwierdzëła, że kòżdô kùltura je òsoblëwô i, co je wôżné, ni mòże analizowac ji 

1   Dlô gruńtownégò sztudérowaniô dërżéniowëch tresców wprowôdzającëch w sprawë sparłãczoné 
z kùlturą wôrt je sëgnąc do lëteraturë: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 
1995; Antonina Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981; Encyklopedia kultury polskiej, T. 1.  
Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wrocław 1991; Marian Filipiak, Socjologia kultury. Zarys zagadnień, 
Lublin 1996; Jerzy Kmita, Grzegorz Banaszak, Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Warszawa 1994.

2   Ùrodzony w Mòrągù, dze je mùzeùm jegò miona.
3   Dokôz pòswiãcony kùlturze mô w òryginale titel: Primitive Culture: Researches into the Develop- 

ment of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, 1871 (wëd. pòl. Cywilizacja pier- 
wotna ùkôzało sã w latach 1896–1898).

4   Ùczennica Franza Boasa, chtëren napisôł wstãp do ji dokazu pòswiãconégò kùlturze Patterns of 
Culture, pòl. titel Wzory kultury, wstãp Franz Boas, wëd I: przedmòwa do wëd. pòl. Antonina Kłoskowska, 
Warszawa 1966, PWN.
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apartnëch dzélów w òderwanim òd całoscë. Ji definicjô (Kùltura je złożoną całoscą, 
w jaczi zebróné są nônãtë zwënégòwóné przez człowieka jakno nôleżnika spòlëznë), 
choc baro òglowô, pòkazywô równak wôżną sprawã – wiôldżi cësk spòlëznë w sztôł- 
towanim kùlturowëch przëwëków apartnëch nôleżników ti spòlëznë. Z tegò wëchô- 
dô prostô wskôza - chcącë przëjąc gwësną kùlturã (np. kaszëbską), je nót sã iden-
tifikòwac z ną spòlëzną i przëjimac kùlturowé mòdła przez niã ùrobioné; a dali  
– spòlëzna mô miec starã ò to, żebë ji mòdła bëłë chãtno przëjimóné (tuwò wiôlgô 
rolô òswiatowëch placówków w dozéranim kaszëbsczi kùlturë).
 Sprawama sparłãczonyma z kùlturą zajimelë sã téż pòlsczi ùczałi. Westrzód nich 
antropòlog Bronisłôw Malënowsczi5, chtëren za zestôwné dzéle definicji kùlturë 
ùznôł nôrzãdza i zjôdné dobra, ùrôbné wskôzë spòlëznowëch karnów, lëdzczé deje 
i szëczi, a téż wierzenia i òbëczaje. Znôwù Sztefón Czôrnowsczi6 pòdczorchiwôł 
wiôlgą rolã tradicji w przekazywanim kùlturowi spôdkòwiznë. Za to wedle Sta-
nisława Òssowsczégò7 kùltura jest gwësną parłãczą psychicznëch rozrządzënków 
erbòwónëch w zôkrãżim gwësny wëcmaniznë. Definicja ta dôwô cësk na psychòlo-
giczny pòzdrzatk w przëswòjiwanim kùlturë – wôżné tuwò są spòsobë ùczeniô sã,  
fòrmòwaniô kùlturowëch nônãtów, przëjimaniô normów òbrzésznëch w gwësny we- 
spòlëznie. Wedle jegò teòrii kùltura mô wiôldżi cësk na sztôłtowanié jestë czło-
wieka. Tej je nót dozerac wëtwôrzaniô przënôleżnëch mòdłów, kłasc cësk na ùcze-
nié sã jich i jidzenié jich szlachã, bò to są przédné prawa przëjimaniô kùlturë. 
 W przëpòdónëch wëżi definicjach przewijają sã rozmajité aspektë kùlturë, a ji 
rozmienié przez II Watikańsczi Sobór w szerszim ùjãcym rozwijô w hewòtnym Biu-
letinie E. Bùgajnô. Je kùltura materialnô ze wszëdnyma wëdbama człowieka, tech-
niką, a téż prakticznyma szëkama. Wiôldżi dzél zajimô dëchòwô kùltura: wierzenia, 
wiédzô, lëteratura, pismienizna, szerok rozmióny kùńszt, a téż wszelaczé wëdbë 
môgù, np. filozofiô. Nie dô sã téż rozpòwiadac ò kùlturze bez ji dzéla tikającégò 
sã spòlëznowi kùlturë (òbëczajnëch normów, ideòlogiów). Je to tedë baro szeroczi 
zbiér sprawów na òsoblëwie wësoczim stãpieniu złożonoscë, jaczégò nie dô sã òpi-
sac w jednym, z zakłôdënkù krótczim, teksce. Zadanim tegò tekstu bãdze tej blós 
zasygnalizowanié bëtnoscë kùlturowëch tresców w kaszëbsczi edukacji.
 Dobré wiodro dlô regionalny edukacji, w tim téż kaszëbsczi, miało môl òd 
rokù 1989, chtëren béł zmianowim sztërkã w dzejach Pòlsczi, ni mógł tedë przeńc 
bezpòmiónowò i w edukacji. Òsta przëszëkòwónô òdgórnô refòrma òswiatë pòd 
czerënkã Henrika Samsonowicza, pierszégò minystra edukacji w III RP. Dërżéniowé 
zjinaczi w òswiace òstałë rozpòczãté przez rząd Tadeùsza Mazowiecczégò w 1990 

5   Ksążka pn. Kultura i jej przemiany bëła wëdôwónô w latach 1980–2004 przez Wydawnictwo 
Naukowe PWN trzënôscetomòwi edicji Dzieł tegò aùtora; Tom 9. ùkôzôł sã w rokù 2000.

6   Profesor Ùniwersytetu Warszawsczégò, historik kùlturë, ksążczi pòswiãconé kùlturze: Kultura 
(1938); Społeczeństwo. Kultura (1939) [w:] S. Czarnowski, Dzieła, Tom 1–5, Warszawa 1956.

7   Zajimôł sã teòrią kùlturë i metodologią spòlëznowëch nôùków, profesor Ùniwersytetu Łódzczégò 
i Warszawsczégò.
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rokù. Nen rok dôwôł gminóm mòżlëwòtã przejimaniô w swój zarząd spòdlecznëch 
szkòłów. Bëła to równak w tim sztóce dobrô wòlô samòrządzënë w ti sprawie. Dejã 
pòdjãło knap czileset gminów – pòmale dochôdało do decentralizacji systemù, a to 
wiedno òznôczô wikszé mòżlëwòtë wprowôdzaniô òddólnëch ùdbów i wespół-
dzejanié przë sztôłtowanim kùńcowégò wëzdrzatkù systemù. Przełómnym cządã 
miôł bëc stëcznik 1994 rokù, w jaczim to prowadzenié przez gminë òswiatë na jich 
òbrëmiach miało bëc ùgwësnioné prawã. Nie przëszło równak do legalizacji zôpisu. 
Rząd Waldemara Pawlaka òdsënął rozsądzënk w ti sprawie ò dwa lata. 
 Wôżną znanką „nowégò” bëłë zôchãcbë do twòrzeniô niepaństwòwëch szkòłów  
(spòlëznowëch, wëznaniowëch, swòjiznowëch). Òswiatowô wëszëzna dała téż edu-
kacyjnym strzodowiszczóm jasny sygnal, że mògą wiele zrobic przë ùstanôwianim 
czerënków òswiatowi pòliticzi, a téż twòrzenim programów naùczaniô. Przez to do-
szło do òdstąpieniô òd donëchczasowégò centralizmù, delë przëzwòlenié na wprowô-
dzanié w szkòłach nowinów i eksperymentów, twòrzenié klasów dzejającëch wedle 
aùtorsczich programów. Bezògôdkòwim novum w donëchczasowi szkòłowi praktice 
bëło dopùszczenié mòżlëwòtë zjiscywaniô szkòłowégò òbrzészkù nié w szkòle.
 Z pòlétu minystra edukacji, Mirosława Handtczi, w strëmiannikù 1998 r. òstało 
pòwòłóné Kòòrdinacyjné Karno ds. Refòrmë Edukacji, jaczé przëszëkòwało pro-
gramòwé pòspòdlé i sztandardë egzaminacyjnëch wëmògów dlô wszëtczich ôrtów 
szkòłów. W lëpińcu tegò rokù doszło do nowelizacji ùstôwù ò systemie òswiatë. 
Na spòdlim ti nowelizacji òstôł wëdłużony czas jednolitégò sztôłceniô do lat 16 
i pòwstôł nowi ôrt szkòłë – gimnazja. 
 Rok 1999 przëniósł refòrmã samòrządzënów, a razã z nią pòwstôł nowi spòsób 
zarządzaniô òswiatą. Òrganã prowadzącym szkòłë przestałë bëc kùratoria òswiatë, 
jaczim òstawilë w przënôleżnoce pedagògiczny dozér, a prowôdnyma òrganama stałë 
sã gminë, a téż pòwòłóné do żëcô krézë i wòjewódzczé samòrządzënë. W zôkrãżim 
gminny samòrządzënë òstałë pùbliczné przedszkòla, sprawë zrzeszoné z ùstanôwia-
nim szkòłowi sécë i grańców szkòłowëch òbeńdów. Òdnądka samòrządzëna mia 
miec głos we wszëtczim, co sã dzeje w òswiace w ji òbrëmienim, a na pòdjimiznë 
mia dostawac bezpòstrzédną subwencjã òd państwa.
 Wedle prawidła dospòrządzeniowi subwencji òswiatowé dzejania prowadza téż  
krézowô samòrządzëna, chtërna òrganizowa szkòłë i specjalné gimnazja, wëżigim- 
nazjalné szkòłë, szkòłë spòrtowégò mésterstwa, szkòłë ò artisticznym profilu, dorad- 
nice psychòlogiczno-pedagògiczné i specjalisticzné, placówczi dozérno-wëchòwaw-
czé, a téż resocjalizacyjné, placówczi wspòmôgającé zastapòwné fòrmë rodzëzno-
wégò wëchòwaniô i òstrzódczi adopcyjno-òpiekùńczé.
 Wòjewódzczi samòrządzënie òstawilë twòrzenié szkòłów ò regionalnëch abò 
òglowòpòlsczich znankach, resocjalizacyjnëch placówków, pùblicznëch warkòw- 
niów sztôłceniô i doskònaleniô szkólnëch, pedagògicznëch biblioteków. 
 Pò skùńczenim edukacji w kòżdim z ôrtów szkòłë miało miec môl sprôwdzanié 
zwëskónëch przez ùczniów kómpetencjów. Bùtnowim mierzenim zwënégów miałë 
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sã zajimac namienioné do tegò centralné i òbeńdowé òstrzódczi egzaminacyjné 
(Kaszëbi dożdelë sã przepisów i ôrtów sprôwianiô maturë z kaszëbsczégò jãzëka, 
pierszi rôz w dzejach, w rokù 20058). 
 Zjiscywónô òd 1 séwnika 1999 rokù refòrma systemù pòùczënë òsta w całoscë 
wdrożonô pò trzech latach, zmieniającë òbrzészkòwi òd 1968 rokù dwastãpieniowi 
system szkòłowiznë w trzëstãpieniową sztrukturã. Przédnym célã wprowôdzaniô 
nowégò systemù miało bëc rozpòmiónowanié strzédnégò i wëższégò wësztôłce-
niô, wërównanié edukacyjnëch mòżnotów ùczniów z rozmajitëch strzodowiszczów, 
a téż zlepszenié kwalitetu sztôłceniô, i jesz, co baro wôżné, mòżlëwòta zjiscywaniô 
edukacji dlô nôrodnëch i etnicznëch miészëznów.
 Partesą dôwającą mòżlëwòtã wprowôdzaniô regùlarny nôùczi kaszëbsczégò jã- 
zëka béł Ùstôw ò systemie pòùczënë z 1991 rokù9. Òglowò znóny Art. 13. gôdający 
ò tim, że Szkòła i pùblicznô placówka ùmòżebniwô ùcznióm ùtrzëmiwanié pòczëcô 
nôrodny, etniczny, jazëkòwi i religijny juwernotë, a osoblëwie nôùczi jãzëka i gwô-
sny kùlturë i historii béł tak pò prôwdze milowim kamã na stegnie do kaszëbsczi 
edukacji. Na jegò pòspòdlim zaczãłë kaszëbską edukacjã pierszé prekùrsorsczé pla-
cówczi: Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé Liceùm w Brusach i Spòdlecznô Szkòła na 
Głodnicë. Direkcje nëch szkół mùszałë pòdjąc wiôlgą biôtkã ò zrobienié szlachù dlô 
kaszëbsczi edukacji - a jak wëchôdô z jich dotëgów, nie bëło to wcale letczé. Przede 
wszëtczim doskôcôł felënk zrozmieniô w ùrzãdach (np. GUS, chtëren przékòwôł 
sfòrmùłowania ùżiwóné w przesyłónëch sprawòzdaniach), ale téż w całoscë felënk 
nôrzãdzów dlô szkólnégò (ùczbòwniczi, prowôdniczi, pòmòce). Na pierszi ùczbòw-
nik bëło nót żdac prawie 10 lat, w tim cządze edukacjô dérowa, a szkólny bëlë 
skôzóny blós le na se, na gwôsné deje i pòdrãczné bibliotéczczi. Rozmajité téż bëłë 
pòzdrzatczi na kaszëbską edukacjã w całoscë, chtërna na zôczątkù, co zamanówszë 
dzëwiła, a wiele razy bëła przékòwónô10.
 Wspòminóny rëchli articzel 13 Ùstôwù ò systemie pòùczënë zapòwiôdôł wôż-
ną sprawã, nie doòbjasniwôł równak do kùńca wszëtczich trôpiącëch wątplëwòtów. 
Miało to bëc wërëchtowóné apartnym rozpòrządzenim przënôleżnégò minystra do 
spraw òswiatë i wëchòwaniô – jaczé òn wnenczas miôł pòzwanié. Ta institucjô mia 
téż miec starã ò taczé sprawë jak: dzejania dlô pòpùlarizacji wiédzë ò historii, kùl-
turze, jãzëkù i ò tradicjach religijnëch nôrodnëch i etnicznëch miészëznów, a téż 

8   Przëszëkòwóny béł Maturalny infòrmator z kaszëbsczégò jãzëka – matura òd 2005 rokù. Òbro- 
biła gò Òbeńdowô Kòmisjô Egzaminacyjnô we Gduńskù przë wespółrobòce z Centralną Kòmisją Egza- 
minacyjną w Warszawie i w rokù 2003 przesłała szkòłóm do zapòznaniô z nim przińdnëch maturzistów.

9   Ùstôw ò systemie òswiatë z 7 séwnika 1991 r., Dz. Ù. 1991 Nr 95 poz. 425
10   Wicy ò nëch sprawach w bòkadny lëteraturze: Jana Drzeżdżona nie dokończony tryptyk społeczny 

a edukacja regionalna, red. K. Kossak-Główczewski, Gdańsk 1995; Z. Aleksander, Problemy kształcenia 
dzieci kaszubskich, „Pomerania” 1992, nr 2; ten, Sytuacja językowa na Kaszubach a problem kształcenia 
dzieci, [w:] Dziecko w zbiorowościach  regionalnych na przykładzie Kaszub, „Zeszyty Naukowe UG. 
Pedagogika. Historia Wychowania” 1992, nr 20; ten, Nowe badania nad dwujęzycznością, „Pomerania” 
1995, nr 11; J. Drzeżdżon, O edukacji dziecka na ziemi kaszubskiej, [w:] Dziecko w zbiorowościach… .
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spòlëznë pòsługùjący sã regionalnym jãzëkã. Pòzwóné rozpòrządzenié Minystra Nô- 
rodny Pòùczënë w sprawie òrganizowaniô sztôłceniégò ùmòżebniającégò pòdtrzë- 
miwanié pòczëcô nôrodny, etniczny i jãzëkòwi juwernotë ùczniów przënôleżnëch 
do nôrodnëch miészëznów pòkôzało sã 24 strëmiannika 1992 r.11. Tej w kaszëbsczi 
edukacji kùltura mia swòje bëcé jakno nieòdrzeszny dzélëk òd sztótu wprowadzeniô 
nôùczi kaszëbsczégò jãzëka do szkòłów i ùstanowieniô dlô niegò programòwégò 
pòspòdlégò. A to pòsobno bëło tak przëszëkòwóné, że zakłôdało zjiscywanié roz-
majitëch edukacjów, chtërne prezentowałë szerok rozmióną wiédzã ò regionie. Rolã 
sprzączczi spinający wszëtczé ne edukacje mia i dali widzało sprôwiô kùltura, jakô 
sama w se je òbsyżną i zbòrną òbrëmią.
 Zdania, w chtërnëch sã gôdało ò pòdtrzëmiwanim tradicji i kùlturë miészëznów, 
a téż ò pòszanowanim pòlsczi i światowi spôdkòwiznë kùlturowi przez pòdtrzëmiwa-
nié tradicji i kùlturë regionalny pòkôzałë sã we wszëtczich pòsobnëch partesach 
i przez wëszi jak dwadzescelatné wprowôdzanié do robòtë z wëchòwańcama przë-
niosłë ju ùdbóny brzôd – młodé pòkòlenié corôz rzadzy gôdô ò kaszëbsczim kóm-
pleksu, corôz mni wierzi w to, że regionalnotã nôleżi zarechòwac do pòdkategòrii 
lëdzczi juwernotë, że dozéranié tradicji je znanką lëdzczi słabòtë, a jãzëk òjców – 
niewôrtny dłëgszégò namëslënkù.
 Zmieniwnym sztërkã stôł sã rok 1999, czedë to razã z refòrmą systemù pòùczënë 
pòjawiło sã Rozpòrządzenié Minystra Nôrodny Pòùczënë z dnia 15 gromicznika  
1999 r. w sprawie programòwégo pòspòdlégò òglowégò sztôłceniô12. Westrzód wie-
le zajmów, dlô jaczich pòwstałë òsóbné programòwé pòspòdla nalôzł sã téż samò-
stójny rozdzél pòswiãcony jãzëkòwi nôrodny mieszëznë abò etnicznémù karnu (w 
tim òbrëmienim bëłë téż sprawë kaszëbsczé). Westrzód wërechòwónëch na zôcząt-
kù trzech przédnëch célów dwa z nich miałë bezpòstrzédné sparłãczenié z kùlturą: 
1) wprowôdzanié ùczniów w swiat kùlturë przez szukanié kòrzeniów rodny kùltu-
rë; 2) ùczenié bëcégò w kùlturze, òsoblëwie w ji symbòlicznym i aksjologicznym 
òbrëmienim, tak żebë stôwała sã bënowim i priwatnym miectwã młodégò czło-
wieka. W zôkrãżim zadaniów do zjiscywaniô pòjawiłë sã taczé sfòrmùłowania: 
tekstë regionalny kùlturë, kùlturowé doznania, swiądné bëcé w kùlturze i ùwôżanié 
dlô jinëch kùlturów (òsoblëwie to slédné scwierdzenié dôwało wiôlgą nôdzejã na 
ùstatkòwanié każonëch donëchczôs przez lëdową władzã wzôjnëch relacjów midzë 
przedstôwcama wszelaczich nôrodnëch miészëznów, etnicznëch karnów i regional-
ny spòlëznë). 
  Nie zabëlë téż w òmôwióny partese ùgwësnic mòcą òsóbnégò przepisu zjiscy-
wóny donëchczôs w szkòłach szerok rozmióny edukacji regionalny. Ji wprowôdza-
niô pòdjimelë sã z dôwien dôwna òsoblëwie zajiscony ò rodną kùlturã szkólny, razã 
z pòkôzanim sã przepisu pn. Stegna edukacyjnô Edukacjô regionalnô – kùlturowô 

11   Rozpòrządzenié òpùblikòwóné w Dz. Ù. z 1992 r. Nr 34, poz. 150.
12   Òpùblikòwóné w Dz. Ù. z 1999 r. Nr 14, poz. 129. 
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spôdkòwizna w regionie (chtëren téż béł òsóbnym dzélã programòwégò pòspòdlégò) 
do zjiscywaniô kùlturowëch tresców òstelë zòbòwiązóny wszëtcë szkólny. Kòżdi 
z nich mùszôł miec starã ò narzeszenié w programie swòjégò przedmiotu do tëli 
regionalnëch tresców, kùli blós béł w sztãdze zrealizowac.
 Pòstãpné Rozpòrządzenié Minystra Nôrodny Pòùczënë i Spòrtu z dnia 26 gromicz-
nika 2002 rokù w sprawie programòwégò pòspòdlégò przedszkòlnégò wëchòwaniô, 
a téż òglowégò sztôłceniô w apartnëch ôrtach szkół13 jesz nie wprowôdzô terminu 
kaszëbsczi jãzëk, programòwé pòspòdlé dali je pòspólné dlô wszëtczich miészëz-
nów, céle, zadania i tresce naùczaniô przedmiotu są baro krótkò tëch pòzwónëch 
w 1999 rokù i dali wiele w tim dokùmeńce je gôdczi ò kùlturze.
 Pòsobnym krokã milowim dlô edukacji i dlô miészëznowi kùlturë (w tim téż 
kaszëbsczi) stôł sã Ùstôw o nôrodnëch i etnicznëch miészëznach, a téż ò regional-
nym jãzëkù z 6 I 2005 rokù14. Rozdzél 4 tegò dokùmentu je pòswiãcony jedinémù 
le (jak donëchczôs) regionalnémù jãzëkòwi w Pòlsce, to je kaszëbsczémù jãzëkòwi. 
Òd tegò sztótu kaszëbsczé sprawë przëbiérają jasny prawno farwë. Jidze jawnô gôd-
ka we wôżnëch dokùmentach ò kaszëbsczim jãzëkù, ò kùlturze regionalnégò karna 
Kaszëbów.To pòcëgô za sobą skùtczi w pòstãpnëch dokùmentach. Wëchôdô Rozpò- 
rządzenié Minystra Nôrodny Pòùczënë z dnia 14 smùtana 2007r. w sprawie zastrze- 
gów i spòsobù sprôwianiô przez przedszkòla, szkòłë i pùbliczné placówczi zadaniów 
ùmòżebniejącëch pòdtrzëmiwanié pòczëcô nôrodny, etniczny i jãzëkòwi juwernotë 
ùczniów przënôleżnëch do nôrodnëch i etnicznëch miészëznów, a téż spòlëznë pòsługù-
jący sã regionalnym jãzëkã15. Prawie nen kùnôszk dłudżégò titla rozpòrządzeniô je dlô 
Kaszëbów òsoblëwie wôżny, bò pierszi rôz jich sprawë są akcentowóné apartno, a nié 
jak donëchczôs w wespólnym miészëznowim garkù. W tim dokùmeńce je wërazno 
gôdka nié blós ò nôùce jãzëka, ale téż ò gwôsny historii i kùlturze. 
 Skùtkã zmianë pòzdrzatkù państwa na nôrodné i etniczné miészëznë, a téż wëa-
partniony w ùstôwie karno regionalné Kaszëbów z regionalnym jãzëkã, wëchôdô 
pòsobné ju Rozpòrządzenié Minystra Nôrodny Pòùczënë z dnia 23 gòdnika 2008 r. 
w sprawie programòwégò pòspòdlégò przedszkòlnégò wëchòwaniô, a téż òglowégò 
sztôłceniô w apartnëch ôrtach szkół16. W nym dokùmence pierszi rôz je ùżëté roz-
grańczenié na programòwé pòspodlé jãzëka nôrodny abò etniczny miészëznë i òsób-
no dlô jãzëka regionalnégò - kaszëbsczégò. Juwerno pòdrobné zôpisë dokùmeńtu są 
dokładniészé, a pierszi z zapisónëch òglowëch célów zakłôdô zapòznanié ùczniów 
z kùlturą materialną i dëchòwą Kaszëb (w trescach naùczaniô stoji napisóné tak: 
szkòłownik wëkazywô sã spòdlecznym zôkrãżim wiédzë sparłãczony z historią, 
geògrafią, rodą, kùlturą materialną i dëchòwą Kaszëb).

13   Pùblikacjô w Dz. Ù. z 2002 r. Nr 51, poz. 458.
14   Dz. Ù. z 2005 r., Nr 17, poz. 141.
15   Dz. Ù. z 2007 r., Nr 2014, poz. 1579.
16   Dz. Ù. z 2009 r., Nr 4, poz. 17.
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 Jednym ze slédnëch dokùmentów regùlującym nôùkã jãzëka a gwôsny historii 
i kùlturë je Rozpòrządzenié Minystra Nôrodny Pòùczënë z dnia 4. 04.2012 r. zmie-
niającé rozpòrządzenié w sprawie zastrzegów i spòsobù sprôwianiô przez przed-
szkòla, szkòłë i pùbliczné placówczi zadaniów ùmòżebniejącëch pòdtrzëmiwanié 
pòczëcô nôrodny, etniczny i jãzëkòwi juwernotë ùczniów przënôleżnëch do nôrod-
nëch i etnicznëch miészëznów, a téż spòlëznë pòsługùjący sã regionalnym jãzë- 
kã 17. W rozpòrządzenim je pòùka w sprawie realizacji przedmiotu Gwôsno historiô 
i kùltura, jaczi donëchczôs nie béł na Kaszëbach zjiscywóny pòd pòstacą apartnëch 
ùczbów, a barżi jakno zestôwny dzél nôùczi kaszëbsczégò jãzëka. Je w nim téż ùsta-
nowionô minimalnô wielëna gòdzënów w jiloscë 30 dlô kòżdégò etapù naùczaniô 
òd II do IV. Tak tej kùltura i historiô Kaszëbów nalazła swój ùgòdzony prawno môl 
w edukacji, ò co z dôwna mielë starã. To dobroctwò, jak w kùńcu kòżdé, pòcygô 
za sobą gwësné wëmòdżi, a ùczący kaszëbsczégò jãzëka (colemało szkólny roz-
majitëch profesjów) nié wiedno są przërëchtowóny i mają przënôleżné kómpetencje 
i historiczną wiédzã (kùlturową mòże w lepszim stãpieniu). Pòwstôwô tej pëtanié: 
jak chùtkò strzodowiszcze bãdze w sztãdze duńc do rëchtu z dofùlowanim kwalifi-
kacjów szkólnëch, jak dalek wëmòdżi wprowadzoné slédnym przepisã bãdą miałë 
cësk na stôwianié nowëch wëmògów w sztôłcenim szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka, 
czë zadania te bãdze w sztãdze òpòrajic pòwòłónô na UG (ale nie pùszczonô w rësz-
notã w tim akademicczim rokù) kaszëbskô etnofilologiô, czë kùrs historii w zwielo-
ny jiloscë pòjawi sã w planach rëchtowónëch studiów pòdiplomòwëch? 
 Timczasã z zadanim próbùją sã zmierzëc aùtorzë ùczbòwników do nôùczi kaszëb-
sczégò jãzëka. Zjiscywającë w ksążkach wskôzë programòwégò pòspòdlégò dlô pò- 
sobnëch etapów (taczi je òbrzészk) mòcą leżnosców mùszą przëjimac trescë kùlturo-
wé, historiczné, przirodniczé, geògraficzné òkòma przédnëch: to je jãzëkòwëch i lëte- 
racczich. Baro bòkadno je w nich przedstôwiónô kùltura materialnô. Òsoblëwie wiele 
placu dôwô sã w klasach młodszich spòdleczny szkòłë wëkùstrzeniémù chëczi, gbùr-
stwù, chòwie, rëbaczeniémù, zbiéractwù, wiktowim sërowinóm i żëwnoce. W star-
szich klasach spòdleczny szkòłë zjôwiô sã tematika sparłãczonô z rzemiãstwã (tim 
dżinącym, jak téż dzysdnia sprôwiónym). Apartny i wôżny môl zajimô tematika 
zrzeszonô z ruchnama, regionalnym òbleczënkã i wësziwkã, chtërne są na Kaszëbach 
òsoblëwé i stanowią wôżny element kùlturë.
 Ò wiele wicy placu zajimają w ùczbòwnikach sprawë sparłãczoné z kùlturą dëchò- 
wą. Dlô młodszich ùczniów przëszëkòwóny je szeroczi bédënk z zôkrãżégò kaszëb- 
sczi demónologii (Krôsniã, Szëmich, Òmańc, Bòrowô Cotka, wòdné dëchë ). Wszãdze 
królëje fòlklor, chtëren przedstôwiają wielné legendë, pòwiôdôczi, pòwiôstczi, bôjczi, 
przësłowia, piesnie, wëzgódczi i tãgódczi, wëliczónczi, rimòwónczi. Wiele placu zajimô 
téż lëdowé lékarzenié i bidlé doktorstwò. Baro cekawim i chãtno wëzwëskiwónym te-
maticznym zôkrãżim je lëdowé przepòwiôdanié wiodra. Ze starszima szkòłownikama 

17   Dz. Ù. z 2012 r. ,pòz. 393.
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przerôbióné są tresce zrzeszoné z kùlturą spòlëznową. Swòje bëcé w ùczbòwni-
kach mô tematika sparłãczonô ze zwëkama i dorocznyma òbrzãdama, a téż rodzyn- 
nyma, prawnyma, towarzësznyma i warkòwima narzeszeniama. Wiedno wiôldżi 
cësk je kładłi na pòkazowanié elementów tradicyjnëch, apartnëch, charakteristnëch, 
a równoczasno rozszlachòwùjącëch òd kùlturów grańcznëch abò wespółwarającëch 
z kaszëbską.
 Kaszëbskô kùltura (lëdowô), pierwi blós chłopskô, dzysdnia nie je ju tak jednot-
nô. Złożëło sã na to wiele dzejników. Józef Bòrzëszkòwsczi wëliczô midzë nima: 
cësk kùlturë miastowi i dwòrsczi, wzôjné miészanié kùlturów rozmajitëch karnów 
etnicznëch Pòmòrsczi, cësk pòliticzi germanizacyjny, bëtnictwò Pòmòrzégò w cy-
wilizacyjnym pòkrokù niemiecczégò państwa w XIX stolecym, miarã bòkadnoscë 
i wësztôłceniô, òstré kòlonizacje i migracje Pòmòrzôków18. Kùli tedë je pòòstałé 
w kaszëbsczi kùlturze z ji dôwny miazdrë? Jak szerok i głãbòk doszło na Pòmòrzim 
do przenikaniô kùlturë tradicyjny, lëdowi i miastowò-dwòrsczi w mòdernym òbrazu, 
a równoczasno słowiańsczi i niemiecczi, to jedna z cekawszich i pòspiéwnëch spra-
wów do badérowaniô19.

18   J. Borzyszkowski, Antropologia Kaszub i Pomorza, Gdańsk 2010, s. 185.
19   Tam, w rozdzélu O przemianach w kulturze Kaszub i Pomorza w XIX i XX wieku, s. 185.
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Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Terôzniészi rozwij kaszëbsczi kùlturë  
ù Kaszëbów w Kanadze

Pònad 150 lat emigracji

Pierszi wëwãdrowie z Kaszëb sã pòjawilë w Renfrew w prowincji Òntario w 1858 
rokù. Pòchòdzëlë nôwicy z dzysdniowëch krézów chònicczégò, kòscérsczégò, bëtow- 
sczégò i kartësczégò. Przez Hambùrg, na lédze òkrãtu Agda, dopłënãlë do nowégò 
kraju, w chtërnym szukelë lepszégò żëcégò i wòlnotë. Je wiedzec ò ùcemiãdze, ja- 
ką mielë w réze, ò biédze, chërach, głodze, niebezpiekù, òszukaństwach agentów  
i ò drãdżim pierwòsznym kawlu przëbëczników na nowi zemi1. Wëjéżdżelë òni w mi- 
dzësąsedzczich karnach, bò chcelë w nowëch nieznónëch warënkach szëkac sobie 
wiedno retënk w nawzôjny pòmòcë. Bëlë nôłożen czãżczi robòtë, tej zamieszkelë 
w dolëznie rzéczi Madawaska, dze cãżkò zmarachòwóny ùrządzelë gbùrstwa na ka-
miany zemi, robilë w lese, bëlë téż rëbôkama. Zakłôdelë parafie i wsë, taczé jak 
Hagarty (pòtemù nazwóné Wilno na tczã ksãdza, co kòle nich służił, a przëszłégò 
z Wilna litewsczégò - Ladislaùsa Dembsczégò), a téż Barry’s Bay i Round Lake 
Centre. Zamieszkelë téż w Killaloe, Madawaska, Whitney, Combermere, Brudenell, 
Renfrew i Pembroke. W kòscele Kaszëbi sã mòdlëlë pò pòlskù, chòc nigdë w tim 
jãzëkù nie gôdelë, w szkòle i ùrzãdze ùżiwelë anielsczégò, ale doma wiedno gôdelë 
pò kaszëbskù. Do lat 70-tëch XX wiekù kaszëbsczi béł jich nôpierszą mòwą. Rów-
nak cywilizacyjné zmianë wpłënãłë na ùrwanié nôtëralnégò jãzëkòwégò przekazu. 
Do tegò tam czasu dëcht mało dochôdało nowiznów ò ti emigracji do jich tatczëznë2.

1   Òb czas fejrowaniô 150 lat emigracji ks. prał. Ambrożi Pick, Kaszëba czwiôrtégò pòkòleniô emi-
grantów, rzekł na nôwôżniészi ùroczëznie w Wilnie, m.jin.: Dzysô je nama tu wespół dobrze, ale czej 150 
lat temù naszi lëdze tu przëszlë, tej rząd jima dôł seczerã i hakã i rzekł: „Terô biôjta i òbrabiôjta tã zemiã. 
To bëło tej baro czãżkò. Ale òni so delë radã. Kò przëszlë tu za chlebã i za wòlnoscą”. Je dëcht czekawé, 
że na ti mszë òba czëtania, psalm i ewanieliô bëłë w jãzëkù kaszëbsczim, co zadzëwòwało wszëtczich 
Kaszëbów z Pòlsczi, nawetka Gabriela Jóskòwskô z Chmielna wzdichnã: Kò ù nas tak ni ma!. 

2   Jakno pierszi ò wëwãdrach szerok pisôł Józef Kiselewsczi w dokôzu z 1938 rokù „Ziemia groma- 
dzi prochy” wëdónym w Pòznaniu. Jednã z pierszich relacjów z bëcégò w Kanadze ùsadzył Arkadi 
Fiedler w ksążce „Kanada pachnąca żywicą”, Warszawa 1955, chtëren w pòdrozdzélu „Wilno w Ontario” 
na sédmë stronach dôł wiele czekawëch refleksjów. Czekawé są téż impresje, jaczé ùjął Aùgùstin Nécel 
w swòji ksążce ò baro wëmòwnym titlu „Z deszczu pod rynnę”, Warszawa 1971. Baro płôtné bëłë téż 
wielné artikle Pawła Brzésczégò (1914-2008) z Toronto i Bronisława Sochë – Bòrzestowsczégò aùtora 
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W pòłowie XX stalatégò, jak wëbùdowelë drodżi, tej na kanadijsczé Kaszëbë doszlë 
pierszi turiscë. Zaczął sã nowi cząd w dzejach ti zemi. Atrakcyjnota òkòlégò i kùl-
turowô blëżô sprawiłë, że w te stronë rôd zaczãlë zazerac Pòlôsze, przëbëcznicë do 
Kanadë pò II swiatowi wòjnie. Stôwielë so tu swòje latowé chëczczi, założëlë pòl-
sczi Skaùtowi Òstrzódk. W pòłowie 80-tëch lat ùszłégò wiekù pòwòłelë do żëcégò 
Pòlsczi Institut Kaszëbë, jaczi je pò to, żebë zachòwac pòlsczé tradicje na kanadij-
sczich Kaszëbach i òpisëwac dzeje ti krôjnë. Z tą stowôrą wespółdzejało i dali dzejô 
trój òrganizacjów z Pòmòrzégò, chòcbële Institut Kaszëbsczi we Gduńskù i Karno 
Piesni i Tuńca „Kaszëbë” z Kartuz. 

W 70-tëch latach ùszłégò wiekù bëło merkac corôz wikszé zaczekawienié Kaszë-
bów z Pòlsczi swòjińcama zeza wiôldżi wòdë. Stolemnô bëła w tim zôwdzãka Paw-
ła Brzésczégò z Toronto, rodzonégò w Mscëszéjcach, chtëren zaczął przërôczëwac 
drëchów z Kaszëb pò to, żebë lepi pòznelë kawel wëwãdrów. Dëcht pierszi jachôł 
ks. Władisłôw Szulëst. Pò nim rëgnãlë ksãża Frãcyszk Grëcza i Zbigniew Kùl-
wikòwsczi. Rzôdczé bëłë to réze. Kaszëbskô spòlëzna w Kanadze jesz nie bëła 

„Panoramy kaszubsko – pomorskiej” wëdóny w Londinie (1975), w chtërny je np. articzel ò pòczątkach 
Pòlsczégò Òstrzódka Skaùtowégò „Kaszuby” w òntarijsczim Wilnie. 
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zbrzątwionô w stowôrach. W latach 90-tëch i na przełómanim wieków rëszëlë tam 
ùczałi i dzejarze (prof. Édwôrd Bréza3, prof. Tadeùsz Linkner, prof. Jerzi Samp, 
Wòjcech Etmańsczi, Frãcyszk Kwidzyńsczi z karnã „Kaszëbë” z Kartuz, prof. Józef 
Bòrzëszkòwsczi). Dzãka tim rézóm pòwstôwałë pòsobné wôrtné artikle i ksążczi4. 
Wiôldżi znaczënk mają téż prôce Kaszëbów z Kanadë ks. Alojsiusa Rekòwsczégò, 
a òsoblëwie Shirley Mask – Connolly, laùreatczi Medalu „Poruszył Wiatr od Morza” 
czë téż wiele lat dzejaniégò Annë Żurakòwsczi – laùreatczi Medalu Stolema z 1999 
rokù i założëcelczi (razã z chłopã Januszã) Institutu Kaszëbë w Barry’s Bay5.
 Téż w 90-tëch latach ùszłégò wiekù zaczãłë sã pòjawiac pierszé filmòwé ma-
teriałë w programie „Rodnô Zemia”. W 1996 rokù bëłë w nim pòkôzóné amator-
sczé òdjimczi z Wilna zrobioné przez Zbigniewa Léwnã z Toronto, a pòchôdającégò 
z Lëpùsza. Tej ò Kaszëbach w Kanadze do kamerë prawilë jegò tatk Stanisłôw i ks. 
Władisłôw Szulëst. Bëłë dwa razë relacje z rézów karna „Kaszëbë” z Kartuz, bëłë 
téż rozmòwë z òsobama, jaczé bëłë tam jachóné badérowac kawle wëwãdrów. 
 Wszëtczé te parłãcze i dzejania bëłë leno partikùlarné. Nie bëło ò nich wiedzec 
szerok w spòlëznie naszégò regionu. To sã zaczãło zmieniac pò 1998 rokù, czej Ka- 
szëbi z Kanadë sã zbrzątwilë i założëlë pòzarządową òrganizacjã pòd nazwą Wilno 
Heritage Society. Ji nôpierszim sprôwcą béł Môrcën Shulëst, chtëren wespół z sënã 
Davidã pòstawił zwele ti stowôrë. Wnetka òni pierszi rôz rëgnãlë na wanogã do zemi 
tatków. Zaczãlë téż wiązac łączbë z dzejôrzama Kaszëbskò – Pòmòrsczégò Zrzesze-
niô. We westrzódkù Wilna ùszëkòwelë Mùzeùm Spôdkòwiznë Pòlsczich Kaszëbów. 
Tam téż wnet sã zaczãło fejrowanié rok w rok Kaszëbsczégò Dnia. Je òn wiedno  
3 maja. Dzysdnia w stowôrze je kòl szescset nôleżników. Są westrzód nich mët 
lëdze młodi, co są brewiter swiądny swòjégò kaszëbsczégò pòchòdzënkù i wôrtnotë 
kùlturë swòjich starków. 
 Wiôldżi rozrost dzejaniów sparłãczonëch z Kaszëbama w Kanadze nastôł w òstat- 
nëch latach. W 2007 rokù na Kaszëbë przëjachôł David Shulëst i Édwôrd Chippior 
(Szczipiór), przédnik i wiceprzédnik Wilno Heritage Society w Kanadze. Édwôrd 
béł pierszi rôz w Pòlsce. Bëlno znaje kaszëbsczi jãzëk, co baro pòmògło nawiązac 

3   Òb. É. Bréza, Kaszubi i kaszubszczyzna w świecie [w:] Kaszubszczyzna/Kaszëbizna, red. É. Bréza, 
Òpòle 2001, s. 317–326.

4   Nôwicy napisôł ks. Władysław Szulist. Są to: Kaszubi kanadyjscy, Gdańsk 1992; Varia English 
and Polish, Gdańsk 2008; Kaszubi w Ameryce, szkice i materiały, Wejherowo 2005. Do te do wôrtnëch 
dokazów przënôlégają: Kazimierz Ickiewicz, Kaszubi w Kanadzie, Gdańsk 1981, Izabela Jost, Osad-
nictwo kaszubskie w Ontario, Lublin 1983; Jadwiga Kucharska, Poszukiwania tożsamości kulturowej 
ludności kaszubskiej w Polsce i Kanadzie, Łódź 1993, Roman Małańczak, Kaszuby, Ontario w poszumie 
borów i odplusku fal, Toronto 1990; Józef Borzyszkowski, O Kaszubach w Kanadzie, Gdańsk-Elbląg 
2004, Stanisław Stolarczyk, Nasza Polska kanadyjska, Toronto 2008.

5   Òsoblëwi bôczënk wôrt je dac na ksążczi: The saga of the Kashub people in Poland, Canada, 
U.S.A. by Aloysius J. Rekowski; Shirley Mask Connolly, Kashubia to Canada Crossing on the Agda, 
2003; Shirley Mask Connolly, Pioneers in Canada’s First Polish Settlement, Kanada; Kashub/ Polish 
Heritage Stories of Renfrew County; Crosses of Wilno; Canadian Kashub Cookbook, Wilno Heritage 
Society, Kanada.
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wiele parłãczów. Dëcht w tim samim czasu w Kanadze béł Marión Górlëkòwsczi. 
Zachãcony przez redakcjã „Rodny Zemi” nagriwôł filmòwé materiałë. Dzãka temù 
pòwsta całô réga repòrtażów w Telewizji Gduńsk. 

Mòst drëszbë

Rok pózni – w maju 2008 – Shulëst przëwanożił na Kaszëbë jesz rôz z wnetka 
30-òsobòwim karnã. Nôwôżniészim dniã bëła sobòta, 17 maja. Tej w Żukòwie bë- 
ła V Kònferencjô Szkólnëch – Regionalistów, na chtërny doszło do zarzeszeniô 
symbòlicznégò mòstu drëszbë. Na binie bëlë tej midzë jinszima przédnik Kaszëb-
skò – Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Artur Jabłońsczi, senator Kazmiérz Kléna i David 
Shulëst6. Kaszëbsczé wëstąpienié Shulësta, w jaczim òn bédowôł, że kònieczné je  
gôdanié w rodny mòwie, bëło nôpiãkniészim referatã tegò dnia dofùlowónym bò- 
kadnym wëstąpienim Kazmiérza Ickewicza, znajôrza kawlów i żëcégò Kaszëbów 
w Kanadze. To wëdarzenié bëło filmòwóné i òdjimóné przez fòtofistów i filmòw-
ców. Bëło tam czile kamerów, w tim ekipa z Biôłégòstokù, jakô rëchtowa gòdzynny 
film ò kaszëbsczich wëwãdrach w Kanadze. Wëjimczi negò zdarzeniô nalazłë sã téż 
w dokùmentalnym filmie E. Prëczkòwsczégò „Kaszëbi w Kanadze” pùszczónym 
w Telewizji Pòlsczi7. Kònferencji nié bez przëtrôfk towarził wëstôwk żukòwsczégò 
wësziwkù. Gòsce bëlë nim baro zaczekawiony. Wiôldżim ùwôżanim sã cesził mët 
wëstôwk òdjimków „Kaszuby Kanadyjskie”, na jaczim bëłë wëstawioné òdjimczi 
Ewë Kòwnacczi z Wiôldżi Wsë i Mariana Górlëkòwsczégò z Banina. 
 Dëcht równo wzrëszającé dlô kanadijsczich gòscy bëło bëtnictwò na swiãce 
Bòżégò Cała ù stóp Królewi Kaszëb w Swiónowie8. W pòdzãce za jich bëcé kùstosz 

6   Przédnik Kaszëbów w Kanadze David Shulëst gôdôł w 2008 rokù na kònferencji w Żukòwie: Më  
mùszimë wiãcy gadac pò kaszëbskù. Jô czëjã, że tu przeważnie gôdają pò pòlskù, jak jô gôdóm pò 
anielskù, ale jak tu zagùbimë kaszëbsczi jãzëk, tej to ju bądze kùńc całi naszi kùlturë. Ta przemòwa zrobia 
tak wiôldżé pòrëch na szkólnëch z Kaszëb, że czile razy bëłë dłudżé òklasczi. Do kamerë „Rodny Zemi” 
Shulëst tej rzekł: Jak jô miôł piãc lat, jô le gôdôł pò kaszëbskù. Terô jô ju le zdebło gôdóm pò kaszëbskù. 
A szkòda. Më to pewno zgùbimë. Ale jesz wiãkszô szkòda, że tu, na Kaszëbach, tak mało sã gôdô pò 
kaszëbskù. 

7   Baro czekawé bëłë bezpòstrzédné gôdczi rozprzëniosłëch szkólnëch z gòscama zeza wiôldżi wòdë. 
Przikładowò szkólnô Halina Młińskô ni mògła jaż ùwierzëc i tak sã pita Margaret Biernaskie, aùtorczi 
ksążczi „The John A. Kulas Coulas Genealogy”: Pani pò prôwdze rozmieje pò kaszëbskù? A wa z chłopã 
gôdôta doma pò kaszëbskù? Pitónô czësto ùbëtno òdpòwiôda piãkną kaszëbizną, że znaje nen jãzëk òd 
swòjich starków.

8   To je téż nasza Królewô, nasza Matinka, më sã do Ni wiedno chãtno mòdlimë – wëznôwelë gòs- 
ce z Kanadë. Jô sztërdzescë lat nie gôdôł pò kaszëbskù – nie tacył wzrëszeniô John Glofcheski 
(Główczewsczi), wëchòwóny na Kaszëbach òntarijsczich, òd wiele lat mieszkający w trzëmiliónowim 
Toronto. John czësto letkò mógł gadac z mieszkańcama Swiónowa, chtërny zadzëwòwóny kąsk całą 
sytuacją dëcht niepòtrzébno ùżiwelë pòlsczégò przez co przeszkôdzelë w rozmienim se przez Johna, 
chtëren zresztą gôdô w czile jinszich jãzëkach. Westrzód nich nômilszi je mù prawie kaszëbsczi, bò 
przëbôcziwô mù nôpiãkniészé òbrôzczi z dzecnëch lat. Zôs David Shulëst gôdôł w Swiónowie: Tam je 
mòja òjczëzna, ale tu je mòje serce. 
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sanktuarium ks. Eùgeniusz Grzãdzëcczi dôł w darënkù Davidowi Shulëstowi i ks. 
Mervinowi Coulasowi (Kùlasowi), chtëren béł w kòncelebrze, òbrazë ze Swiónowską 
Matinką. Dzys są ne òbrazë w kòżdim kòscele na Kaszëbach w Kanadze (w Wilnie je 
jesz replika mët sztaturë), we wszëtczich trzech szkòłach, skansenie i w wiele priwat-
nëch chëczach. 

Etnograficzny park w Wilnie

We westrzódkù kùlturalnégò żëcégò kanadijsczich Kaszëbów je etnograficzné mù- 
zeùm nazwóné òficjalno Mùzeùm Spôdkòwiznë Kaszëbów. Je w nim czile histo-
ricznëch bùdinków i rozmajité statczi – kaszëbsczé ruchna, wësziwczi i ceramicz-
né wërobinë. Skansen pòwstôł na zemi Szczipiorów, do chtërnëch słëchałë téż 
pierszé zabëtkòwé chôtë. Nastãpné òstałë halóné z òkòlnëch òbòrów. Razã są tam 
jaż trzë mieszkalné chëcze ùrządzoné na pierwòszny spòsób. Je téż drzewiané ùrzą-
dzenié, co przódë służëło do wëriwaniô kôrczów przë kôrczowanim lasu. W 2008 
rokù bëła òtemkłô pòsobnô chëcz, co piérwi słëcha do familii Kùjôk. Zbùdowónô 
je z drzewianëch balków. Są w ni wszelejaczé statczi przódë ùżiwóné przez pier-
szich wëwãdrów, ale téż rãczno zrobioné zachë z Wilna. Nônowszi zahalóny bùdink 
to je fùlnô nôrzãdzów kùzniô – darënk òd familii Òstrowsczich z Wilna. Jinszim 
czekawim elemeńtã je wëstôwk, co pòkôzywô Kaszëbów w Pòlsczich Sëłach Zbroj-
nëch òb czas I swiatowi wòjnë. Wedle stegnów parkù są ùstawioné kamë z wërëtima 
nôzwëskama pierszich òsadników. Na tëch platach czëtómë taczé nôzwëska, jak: 
Szulëst, Biernacczi, Kùlôs, Jakùbòwsczi, Szczipiór, Etmańsczi, Pastwa, Czôpiew-
sczi, Główczewsczi, Maszk i wiele jinszich. Meritoriczny dozér nad mùzeùm trzimô 
Shirley Mask Connolly, zôs nad bùdinkama dërch wachùją nôleżnicë stowôrë.

Kashub Day i jinszé ùroczëznë w etnograficznym parkù

Rok w rok w swiãto Matczi Bòsczi Królewi Pòlsczi je mòcno fejrowóny Dzéń Kaszë-
bów, na jaczi przëchôdô wiele nôleżników stowôrë Wilno Heritage Society i lubiéń-
ców kaszëbsczi kùlturë, w tim zacht karno pòlsczich pòwòjnowëch wëwãdrów. 
Kashub Day je prima leżnoscą do pòkôzaniô dzysdniowégò kùlturowégò dobëtkù 
kanadijsczich Kaszëbów. Rëchtowóny je jakno festin, tej są na nim mùzyczné karna, 
co wëkònywają colemało kanadijską mùzykã (nôwicy country) i kaszëbską. Przez 
wiele lat wiedno na nim spiéwa i gra Martha Lynton z Pałëbicczich (ùmarła w wiekù 
82 lat w 2009 rokù). Òna zna kòl sto pòlsczich i kaszëbsczich spiéwów, jaczé spiéwa 
i pòdgriwa przë tim na gitarze. Kòl dwadzesce kaszëbsczich piesniczków nagra na 
platkã CD. Dëcht pòdobno, le przë skrzëpkach, kaszëbsczé sztëczczi wëkònywô terô 
Ray Czapeskie (Czôpiewsczi). Leno, że jegò znajemnota kaszëbsczégò je ju baro 
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słabô. Równak je òn wespółredaktorã cosobòtny aùdicji ò nazwie „Radio Kaszëbë”, 
jakô je w lokalnym Radiu Renfrew. Program robi wecmanim z Davidã Shulëstã. 
Przez dwie gòdzënë wiedno pùszczają òni dobëtk kaszëbsczi kùlturë w Kanadze  
i w Pòlsce mët. W aùdicji trójno dôwają dzysdniową mùzykã kaszëbską w wëkòna-
nim taczich karnów, jak „Prôwda”, „Spiéwné kwiôtczi”, „Młodzëzna”, a téż lëdową 
nagróną przez Kaszëbë z Kartuz czë jinszé fòlkloristiczné karna9.
 I kaszëbsczé platczi, i wielné ksążczi ò Kaszëbach wëdôwóné w Pòlsce i Ka-
nadze są zgrëpkòwóné w jedny skansenowsczi chëczë. Je tam zachtny zbiérk doka-
zów. Dërch żorgóné są nowé. Je téż wiele statków z Kaszëb, przikładowò ceramicz-
né wërobinë z warsztatu Nécla w Chmielnie i fabriczi w Łubianie.
 Na fejrze 150-lecégò kaszëbsczégò òsadnictwa w Kanadze 2 i 3 zélnika 2008 
rokù pierszi rôz pòkôzało sã taneczné karno. Ùszëkòwelë je młodi, westrzód nich 
bëlë taczi propagatorzë kaszëbiznë, jak Sara Chippior czë Karen Connolly. Karno 
mô swòje kaszëbsczé ruchna. Wiôlgô je w tim zawdzãka karna „Kaszëbë” z Kartuz 
i jegò czerownika Frãcëszka Kwidzyńsczégò, chtëren béł w Kanadze trzë razë i za 
kòżdą razą wiedno pòdarowôł czile òbleczënków. 

9   Mùszimë wiãcy spiewac pò kaszëbskù ù se, w Kanadze. Tego nama kąsk felëje – ùwôżô David 
Shulëst. Mają òni dzys corôz wicy kaszëbsczich spiéwników i wiele jinszich ksążków. Jedne piesnie, jak 
„Kaszëbë wòłają nas” (barżi znóné jakno „Kaszëbsczé jezora”), znają na pamiãc i rôd je spiéwają. 
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 Jubileùsz przëniósł wiele bëlnégò brzadu, jaczi dzys je mòcnym lepiszczã, chtër- 
no trzimô łączbã midzë Kaszëbama i jaczi twòrzi nastãpné kùlturowé wëdarzenia. 
Nôbarżi widzałé to je Chëcz Trapera w Szimbarkù. Miéwca Centrum Edukacji 
i Promòcji Regiónu téż béł na fejrowanim roczëznë. Tej zaczął ju dzejanié przë spro-
wôdzanim jedny chëczë na Kaszëbë. Pò roczny robòce wszëtkò òstało zakùńczoné 
wiôldżim dobiwkã. Pò prôwdze halóné òstałë jaż dwie chëcze. Są òne òsoblëwim 
darënkã òd Kaszëbów z Kanadë. Dzys są nôbarżi widzałim òbiektã skansenu w Szim-
barkù, w jaczim ùkôzónô je historiô Pòlsczi wërëtô w drewnie i herojizna Kaszë-
bów, co wòjowelë na II swiatowi wòjnie, z jaczich wiele bëło zesłónëch na Sybir. 
Chëcze są jawernym dokôzã czãżczégò wanożnégò żëcégò Kaszëbów pòrozdrzu-
conëch pò całim swiece. Pòkôzywają tożsamòsc mieszkańców ti zemi półtora wiekù 
w tił. Midzë nima je wëstôwk òdjimków, jaczi zachòwôł zarzeszenié mòstu drëszbë 
w Żukòwie i jinszé kùlturowé dzejania. Nimò chëczi stoji zabëtkòwi drzewiany 
krziż z pòlsczi parafii w Wilnie, ùrządzenié do wëcyganiô kôrczów i kamë nôstar-
szich kaszëbsczich rodów – niemòwi swiôdcë tëchtam drãdżich czasów. Chëcze bëłë 
òtemkłé 20 lëpińca 2009 rokù przë òbecnoscë czile tësący lëdzy, w tim dôwnégò 
prezydenta RP Lecha Wałãsë, ambasadorów, parlamentarzistów i zachtny delegacji 
z Kanadë. Wëjimczi z ny ùroczëznë na żëwò bëłë pòkôzywóné w Pòlsczi Telewizji. 

Kùlturowé dzejania: wësziwk, wëstôwczi i gòscëna premiera

W artisticznym òbjimie kaszëbsczégò ùtwórstwa nôbarżi w Kanadze sã wëróżniwô 
wësziwk. Wnetka w kòżdi chëczë są wësziwóné òbrësczi abò serwetë z kaszëbsczi-
ma wzorama. Wiele z taczich sztëczków je téż na stałim wëstôwkù w parkù. Rëchto-
wóné są wësziwkòwé kùrsë, na jaczich sã ùczi wiele białków, òsoblëwie z Wilna 
i Barry’s Bay. Do barżi znónëch wësziwôrków słëchają: Bernice Bleskie, Theresa 
Prince, Zosia Kosinski, Joyce Lorbetskie. Z czile jinszima białkama twòrzą òne 
Kaszëbsczi Klub Wësziwkòwi w Wilnie. Do te òd lat rëchtowóné są kùrsë w trzech 
kaszëbsczich szkòłach: w Wilnie, Barry’s Bay i Round Lake. Dobiwcowie są wë- 
czëtiwóny na Kashub Day, jakno ksążniczka i ksążã Kaszëb. Jedne z wësziwków 
zrobionëch przez dzecë i młodzëznã trafiłë na pòlsczé Kaszëbë. Bëłë pòdarowóné 
na zéńdzenim w maju 2008 rokù na rãce Mariana Jelińsczégò, znajôrza i promòtora 
kaszëbsczégò wësziwkù. Wëstôwczi wësziwków zrobionëch na Kaszëbach w Ka-
nadze są rëchtowóné w wiôldżich miastach mët. Na przełómanim 2012 i 2013 rokù 
dzél ekspònatów béł pòkôzywóny w Toronto przë leżnoscë wëstôwkù òdjimków 
ò Kaszëbach kanadijsczich i pòlsczich Mariana Górlëkòwsczégò z òpisënkama Eù-
geniusza Prëczkòwsczégò. Pierszi rôz pòkôzk béł wëstawiony w ambasadze Kanadë 
w Pòlsce w czerwińcu 2012 rokù. 3 rujana 2012 r. nen wëstôwk béł ùroczësto òtem- 
kłi w senace RP, a 23 lëstopadnika w Królewsczim Mùzeùm w Toronto. Ne wëdarze-
nia bëłë òpisóné w wiele gazétach, a téż pòkôzóné w relacjach telewizyjnëch.  
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Wiédzô ò kaszëbsczi drëszbie bëła téż ùjãtô w leżnoscowim drëkù Ambasadë Ka-
nadë w Warszawie wëdónym w wieletësãcznym nôkładze10.
 Na wëstôwkù bëłë téż dotëgòwóné òdjimczi z nôwikszégò wëdarzeniô, jaczé 
sã zadzejało na plaskawiznie mòstu drëszbë, to je gòscënë premiera Rzeczpòspòliti 
Pòlsczi Donalda Tuska, 12 maja 2012 rokù. Przédnik rządu òbezdrzôł tej park 
kaszëbsczi spôdkòwiznë, w jaczim zasadzył lëpòwé drzéwiã. Je òno dzysdniowim 
szlachã aktiwnoscë Kanadijsczich Kaszëbów i mòcnym elemeńtã drëszbë midzë 
Kaszëbama z Pòlsczi i Kanadë. Béł téż na òficjalnym zéńdzenim z Kaszëbama, òd 
jaczich dostôł hòkejowi czij w czôrno – żôłtëch farwach. Delë mù gò grôcze Griffins 
Team – hòkejowégò karna kaszëbsczégò, co graje w żôłtëch kòszulkach z czôrnym 
grifã na piersach. Zéńdzenié bëło w sklepie kòscoła w Wilnie. Zrëchtowóny béł 
tam téż artisticzny wëstôwk ùtwórstwa, òsoblëwie dzecy i młodzëznë. Bëłë na nim 
nôwicy wësziwczi i malënczi. Premier zwiedzył téż nôstarszi kaszëbsczi smãtôrz 
w Wilnie.
 Na pierszim môlu wszelejaczich dzejaniów kaszëbsczich w Kanadze je David 
Shulëst. Ta jegò robòta bëła wiele razy nadgrôdzónô. M.jin. dostôł Medal Senatu RP. 
Je téż laùreatã kanadijsczich wëprzédnieniów. Równak nôwikszô bùcha przëszła na 
niegò w lëstopadnikù 2012 rokù, czej w salë Rôtësza Stôrégò Miasta we Gduńskù 
dostôł Medal Stolema. Wiôldżé zawdzãczi nôleżą sã téż Shirley Mask Connolly 
(m.jin. laùreatka Medalu m. B. Chrzanowsczégò), Édwardowi Chippiorowi, Marce 
Lynton i wiele jinszim.

Kaszëbë w malëtwie i ikònach, a téż w spiéwie „Lëdowi Nótë”

Rësznota kaszëbsczi kùlturë pòdskacywô artistów, tëch, chtërny są tamstądka, jak 
i tëch, co sã nią zaczekawilë. Je wiele òbrazów, na jaczich są dôwné farmë i widoczi 
Dolëznë Madawasczi. Namalowôł je All Burandt, lëdowi ùtwórca z Barry’s Bay, 
chtëren dobrze gôdô w mòwie starków. Do rodny tematiczi rôd zazérô Shirley Mask 
Connolly, wëùczonô malowniczka, a z rozlubieniô gazétniczka i dokùmentalëstka 
dôwnégò i dzysdniowégò żëcégò Kaszëbów w Kanadze. Zôs baro ùrzekłi Kaszëba-
ma je Janusz Charczuk, rôz czedës balôrz I-ligòwi Lechii Gduńsk, wëwãder òd wiã-
cy jak trzëdzescë lat, ùtwórca wiele piãknëch ikònów11. Òn dobrze znaje Kaszëbë 
w Pòlsce. W dzecnëch latach tej-sej biwôł ù swòji starczi w òkòlim Bëtowa. Stądka 

10   Kanada fakty informacje, Publikacja Ambasady Kanady w Warszawie, marzec 2013. Wôrt je 
dodac, że przed Ambasadą Kanadë w Warszawie stanął pòmnik, co ùpamiãtniwô pòlskò – kanadijsczé 
braterstwò broni. Je òn zesadzony z dwùch kamów. Jeden halóny je z Barry’s Bay, drëdżi z Kaszëbsczi 
Zemi. Pòmnik zrobiła firma „Murkam” z Kawlów Dólnëch Léòna Czerwińsczégò.

11   Janusz Charczuk tak òbjasniwô pòczątczi swòjégò zaùroczeniégò: Nen jedurny nórcëk Kanadë 
dëcht mòcënkò szlachùje za Kaszëbama w Pòlsce, ze strëgama i rzéczkama, jaczé wiją sã westrzód 
lasowëch grzëpów i grzëpków, z niebiesczim szorã czëstëch i nieskażonëch jezór, lasama ze stalatnyma 
chójkama pôchnącyma żëwicą, złocëstima klónama, lasama fùl rozmajitégò zwierza.

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   153 2014-01-28   03:35:07



154   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2013

pamiãtô dobrze zwãk kaszëbsczi mòwë. Czile lat temù ùdbôł so napisac ikònã Mat-
czi Bòsczi Kaszëbsczi. Je òna le jedna w taczim ôrce. Òbstrojonô kaszëbsczima 
òrnamentama, przedstôwiô stilizowóné kaszëbsczé kwiôtczi. Robił òn nad nią przez 
wiele miesãcy12. Ikòna òsta pòswiãconô 14 łżëkwiata 2007 rokù na ùroczësti mszë 
sw. w kòscele Matczi Bòsczi Czãstochòwsczi w Wilnie przez bpa Grzegòrza Balcer-
ka z Pòznania. W pòdobnym stilu zrobił czile krziżów. Jeden z nich je ju w królew-
sczi kaplëcë we Gduńskù. 
 Na fejrze 150-lecégò stolemny pòrëch wzbùdzył pòlonijny chùr z Hamilton, jaczi 
zaspiéwôł czile tradicyjnëch kaszëbsczich piesniów, jak téż nowi sztëczk ò titlu 
„Mòdłów zwón, co zaczinô sã słowama: Jidã bë sławic Ce Bòże / W mòdlëtwie do Ce 
chcã trwac. / Swiónowskô Matka mòcą Swą mòże / Niebny môl nama dac. / Tej pòj-
më wespół wszëtcë tam / Za rãce dzyrskò schwôcmë sã / Niech bije mòdłów wiôldżi 
zwón / Z serc naszich prosto w Bòsczi dóm13. W chùrze są nôwicy òtroce wëwãdrów 
z Pòlsczi. Jesz czile lat w tił òni spiéwelë blós spiéwczi znóné z jinszich strón Pòl-
sczi. Terô familijné łączbë czile chùrzistów z Kaszëbama z Kanadë i dôwné skaùto-
wé lagrë na zemi w òkòlim Wilna zdzejałë, że „Lëdowô nóta” sygnã pò kaszëbsczi 
repertuar. Karno rechùje kòl trzëdzescë sztëk. Wszëtcë są w snôżich kaszëbsczich 
ruchnach. Przédnik chùru Sławòmir Dudalsczi je absolwentã Mùzyczny Akademii 
we Gduńskù. Òbrobił òn ju zacht sztôpel kaszëbsczich piesniów. W 2012 rokù bëlë 
òni z chùrã na Kaszëbach. Spiéwelë midzë jinszima na Festiwalu Filmów Kaszëb-
sczich w Miszewkù. Ten wëstãp sã òkôzôł sztram katalizatorã dalszich dzejaniów 
karna. W łżëkwiace i maju latoségò rokù chùr spiéwôł w Òttawie, Filadelfii, Doy-
lestown (Amerikańskô Czãstochòwa), Baltimore i czile jinszich znónëch môlach. 
Wszãdze òstôwiô wspaniałé wrażenié, a promùje kaszëbiznã w jesz dotądka nie-
spòtikóny fòrmie i miarze. Chùr béł téż na Kashub Day 2013 r. 
 Pòsobnym aktã sztramòwaniô mòstu drëszbë to bëła latosô gòscëna dwanôsce 
kanadijsczich Kaszëbów na przodzy z Davidã Shulëstã. Zamkła òna sã w dniach 25 
czerwińca – 8 lëpińca 2013 r. W zamëslënkù bëło m.jin. Truskawkòbranié na Złoti 
Górze, zwiédzanié Chëczë Trapera w Szimbarkù, wôłtôrz papiesczi w Serakòjcach, 
Wdzydze, Swiónowò, në i XIII Zjôzd Kaszëbów we Wiôldżi Wsë. Je wiedzec – jak 
wiedno – bëło trój zéńdzeniów w chëczach, dze nôpierszim jãzëkã rozmòwë béł 
kaszëbsczi. W czasu, czej tak mòcënkò dżinie ùżiwanié tegò jãzëka na Kaszëbach, 
te sztërczi dôwają nôdzejã, że – jak òni to rôd pòdsztrichiwają - „Jedno, wiedno i na 
wiedno Kaszëbë!”.

12   Ò swòjim kaszëbsczim dokazu Charczuk tak gôdô: Jô miôł tczã i bùchã zéńc sã z wiele Kaszëbama, 
òtrokama pierszich òsadników z pòłowë XIX wiekù, jaczi przëszlë tu z daleczégò eùropejsczégò kraju, żebë 
prawie w tim môlu Kanadë so zbùdowac swòjã chëcz. Ti lëdze, jich całowné òddanié, bùcha, ùtczëwòta 
i robòcosc, czestniô, jich wiôlgô wiara i nade wszëtkò miłota tëch lëdzy do Matinczi Bòsczi Niepòkalóny, 
dlô mie bëłë pòdskacënkã, żebë napisac tã ikònã – Matinkã Bòską Kaszëbską.

13   Przédnik karna Sławòmir Dudalsczi pòwiedzôł, że nalôzł jã w internece. Do te gôdôł: Ta spiéwa 
baro nas wszëtczich ùrzekła. Më jã ju spiéwelë wiele razy i gwës bądzemë dali jã czãsto spiewac, bò 
wszëtczim òna sã baro widzy.
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Aneks 1
Celebrating our Kashubian Heritage Film Festival

The Wilno Heritage Society is hosting a Canadian Kashub Film Festival at St. Hed-
wig’s Church Hall in Barry’s Bay on Sunday March 1 from 12:30 pm – 4:30pm. Fea-
turing Canada’s Kashubs & films made of our 150th Anniversary Activities in 2008. 

12:30 – 12:40   The first film will be a short film footage from the May 6, 2008 open-
ing of the “ 150th Anniversary Exhibit at the Bytown Museum, Ottawa” produced 
by Rogers TV ( Ottawa). 

12:45 – 1:00   Short film by Henryk Bartul – segment from Special Polish & Kashub 
Mass on April 27, 2008, at St. Hedwig’s Church, Barry’s Bay ( featuring short ex-
cerpt from Msgr. Pick’s sermon) & filming from Kashub Day in Wilno – produced 
by Polish Studio, City TV in Toronto.

1:05 – 1:35   Film “ Celebrating 150 years of Canada’s Polish Kashub Heritage 1858-
2008 ( featuring excellent film footage of the celebrations and people participating 
and in attendance on August 2 & 3- produced by Polish Studio, City TV in Toronto.

1:40 – 2:10   Documentary Film produced by Gienek Pryczkowski „KASZUBI W KA- 
NADZIE”. TVP S.A. POLAND

2:10 – 2:30   BREAK: Refreshments sponsored by the Sacred Heart League of St. 
Hedwig’s Parish

2:30 – 3:30   Documentary Film JEDNO SLOWO ( Translated: ONE WORD/ refer-
ring to the word: KASHUB) by award winning Polish director, Beata Hyzy-Czol- 
pinska. This excellent film focuses on Canada’s Kashubs and their Kashubian cultur-
al heritage. TVP S.A. POLAND

3:30 – 3:45   Short Break

3:45 – 4:30   „Canadian Kashubs in Polish TV”, part 1 filmed in Canada by Mar-
ian Gorlikowski in May 2007 and produced by Gienek Pryczkowski for RODNO 
ZEMIA TV PROGRAM on TVP3 GDANSK POLAND.

Aneks 2 
15TH ANNUAL KASHUB DAY FESTIVAL, MAY 4th 2013

11:00 – 11:15 Opening Blessings by Father Mervin Coulas, Kashubian National  
 Anthem – Zemia Rodno, Canadian National Anthem – Oh Canada
11:15 – 11:35 Richard Sernoskie
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11:40 – 12:10 Janet Paplinskie - Orville Rumleski         
12:15 – 12:20 Today’s Kashub Bracelet Workshop by Natalie Glofcheskie  
 Recognizing Marta Janzarski   
12:25 – 12:55 Jack Biernacki – Dominic Babinski
1:00 – 1:15 Arnold & Luke Etmanskie
1:20 – 1:50 Ludowa Nuta – Kashubian Song and Dance
1:55 – 2:15 Embroidery – Royal Family – Honorary Kashub
 Opeongo Heritage Cup Champs - Kashubian Griffins 
2:15 – 2:35 Square Dance – Called by, Stanley Pecoskie       
2:40 – 3:10 Stoppa Lake Melodiers
3:15 – 3:35 Eddie Francis
3:35 – 3:45 Judy Cole
3:50 – 4:10 Jerome Utronkie – Ian & Debbie Peplinskie         
4:15 – 4:50 Ludowa Nuta – Kashubian Song and Dance
4:55 – 5:10 Edmund Mask
5:15 – 5:35 Ray Chapeskie & Bill Lorbetskie
5:40 – 6:00 John McClement
6:05 – 6:25 Square Dance – Called by Stanley Pecoskie
6:30 – 7:00 Stoppa Lake Melodiers 

 Wiedno Kaszëbë i na wiedno Kaszëbi. Më bëlë, më jesmë, i më wiedno bãdzemë 
Kaszëbi.
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Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Rozwij dzysdniowi mùzyczi kaszëbsczi  
na przëkładze sétmë lat dzejaniégò karna 

„Spiéwné kwiôtczi”

Karno „Spiéwné kwiôtczi” pòwstało w gromicznikù 2005 rokù przë parce Kaszëbskò 
– Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Baninie. Nazwa sã wzãła òd titlowi spiéwë „Spiéw- 
né kwiôtczi” napisóny przez Eùgeniusza Prëczkòwsczégò i Tadeùsza Dargacza  
w 2002 rokù na 30-tą roczëznã „Kòleczkòwianów”. W karnie bëłë dzôtczi ze spòd- 
lecznëch szkòłów w Baninie i Miszewie, jaczich patronama są wiôldżi Kaszëbi: ks. 
Józef Bigùs i Jan Trepczik. To, że karno mògło pòwstac, stało sã dzãka rëchlészémù 
dzejaniémù dzecny grëpë „Dzôtczi Rodny Zemi” pòwòłóny specjalno na pòtrzebã  
telewizyjnégò programù „Rodnô Zemia”. Bëło w nim tej dzesãc sztëk dzecy, we-
strzód nich znónô dzys szerok nié blós na Pòmòrzim Natalia Szroeder z Parchòwa 
i dobiwczëni wiele wòkalnëch kònkùrsów na wòjewódzczi niwiznë, Weronika Prëcz- 
kòwskô. Prawie to drëdżé dzéwczã stało sã zwelą nowégò karna „Spiéwné kwiôt-
czi”. Òd pòczątkù mòcënkò jã wspiéra Marta Òkrój, z chtërną do dzys wëstãpùją na 
binach Pòmòrzégò1.
 Czerownikã i instruktorã karna òsta Helena Adamskô z Pãpòwa, białka znónô 
i doswiôdczonô w dzejanim wòkalnym i mùzycznym regionu, przódë nôleżnik kar-
na „Bazunë” z Żukòwa, chtërna mia téż doswiôdczenié teatralné. Nad repertuarã, 
jãzëkòwą bëlnotą i òrganizacyjną stroną próbów i wëstãpów robilë Beata Kreft 
i Elżbiéta a Eùgeniusz Prëczkòwscë, przë machtny pòmòcë wiele jinszich nôleżni-
ków partu w Baninie. Òd pòczątkù bëło rzekłé, że dzôtczi mają prezentowac leno 
mòderną mùzykã kaszëbską w czekawëch ùkładach chòreògraficznëch. Sztëczczi 

1   Ò pòczątkach karna mòże przeczëtac w: E. Pryczkowski, Zrzeszeni w Baninie, Banino 2006. 
Na stronie 128 je taczi òpisënk: Po długich i żmudnych przygotowaniach rozpoczęły się próby zespołu 
dziecięcego „Spiéwné kwiôtczi”. Zebranie organizacyjne odbyło się w salce katechetycznej 11 lutego 
2005r. Przybyło na nie kilkanaścioro dzieci, niektóre wraz z rodzicami. Prowadził je prezes oddziału. 
Kierownikiem zespołu została Helena Adamska. Ustalono, że próby będą się odbywać regularnie w środy 
i w soboty. W skład zespołu wchodzą dzieci wczesnoszkolne z obwodów szkolnych Banina i Miszewa. Gru-
pa uczy się współczesnych piosenek kaszubskich napisanych specjalnie dla dzieci. Piosenki sprawdzone 
zostały już w programie telewizyjnym „Rodnô Zemia”. Dzięki temu stały się już znakomitym elementem 
wspierającym edukację szkolną, przede wszystkim naukę języka kaszubskiego w szkołach. Zespół planuje 
nagrać płytę kompaktową z tymi utworami.
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miałë bëc pisóné ekstra dlô karna przez warkòwëch ùtwórców kaszëbsczi mùzyczi, 
nôleżników òglowòpòlsczich ùtwórczich stowôrów. Dëcht czësto wôżną znanką béł 
dobri jãzëk wëkònôwców i bëlné tekstë sztëczków pasowné do ùczbë w szkòłach. 
Na zôczątkù dzecë bëłë òblokłé w czôrno – żôłté kòszulczi. Pózni bëłë dlô nich za-
projektowóné i ùszëté specjalné ruchna. Próbë bëłë tidzéń w tidzéń w sedzbie partu 
KPZ Banino, w bùdinkù remizë ÒSP i na wiôldżi salë sw. Flóriana w tim samim 
bùdinkù2.

Kòncertë i warkòwnie 

Debiutancczi wëstãp béł na roczëznowim kòncerce z leżnoscë XV-lecégò telewizyj-
négò programù „Rodnô Zemia” w Teatrze Miniatura we Gduńskù, jaczi sã òdbéł 24 
lëpińca 2005 r. Rëchli karno nagrało w warkòwim studiu sztëczczi „Spiéwné kwiôt-
czi” i „Ùczba”. Te spiéwczi baro fejn ùdało sã pòkazac przed wëfùlowóną teatralną 
salą. Karno òstało achtnioné diplomã, jaczi dostało òd Andrzeja Trojanowsczégò, 
przedstôwcë prezydenta Gduńska - Pawła Adamòwicza. Òd te czasu wëstãpë bëłë 
ju co sztót. Do kùńca 2006 rokù bëło jich czilenôsce, m.jin. w Żukòwie, Lëzënie, 
Gduńskù, w Dãbògòrzim karno zajãło II môl na wòjewódzczim „Kònkùrsu Piesni 
ò Mòrzu”. W 2007 rokù spiéwało ju 25 razy na całëch Kaszëbach, pòcząwszë òd 
Wiôldżi Wsë, a kùńczącë na Kònarzënach w chònicczim krézu. Dobëło II nôdgrodã 
na wòjewódzczim festiwalu „Kaszëbsczé spiéwë” w Lëzënie, a III na Pòmòrsczim 
Przezérkù Gòdowi Piesni w Szemôłdze. Czile razy wëstãpiwało w telewizji. Nôwik-
szim przeżëcym bëło spiéwanié w Telewizji Trwam, pò jaczim wnetka przëszło wie-
le cepłëch sygnałów. Nen program béł przez gòdzënã na żëwò pùszczóny w Jastrowi 
Pòniedzôłk w czasu baro wësoczi òbzéralnoscë. Temù, że pòwstało czile nowëch 
piesni jastrowëch, karno miało całą régã nagriwaniów telewizyjnëch. Pierszi sztëczk 
i relacje z nagriwaniégò bëłë pòkôzóné w magazynie kaszëbsczim „Rodnô Ze- 
mia”, 4 łżëkwiata. W programie TVG „Kaszëbë” dzecë malowałë kaszëbsczégò zaj-
ca, a téż spiéwałë „Cud zbawieniô”. Zôs w drëdżi dzéń swiãtów w òglowòpòlsczim 
programie „Telekurier” dzecë pòkôzywałë jak wëzdrzą kaszëbsczé jastrowé zwëczi.
 W 2008 rokù karno wëstãpiwało jaż 44 razë. Midzë jinszima bëło w: Mùzeùm 
Wisłë w Tczewie, na zómkù w Bëtowie, w Miastkù, Lëpińcach i wiele razy na tere-
nie gminë Żukòwò, nôwicy w samim Żukòwie, dze midzë jinszima wëstąpiło przed 
gòscama, Kaszëbama z Kanadë. W tim tam rokù zôs dobëło II nôdgrodã na VI Fe-
stiwalu „Kaszëbsczé Spiéwë” w Lëzënie, a bëlnym dobëcym béł I môl na Festiwa-
lu „Dzysdniowé Aranżacje” w Bëtowie i I môl na VII Przezérkù Piesni ò Mòrzu 

2   Wiele nowiznów ò dzejanim „Spiéwnëch kwiôtków” mòże nalezc na: http://zkpbanino.pl/. Do te 
je baro wiele artiklów w lokalny i regionalny prase, np. „Spiéwné kwiôtczi” pomagają uczyć kaszubskie- 
go, „Gazeta Kartuska” z 24 kwietnia 2012; Basia Kitowska, Rozśpiewane kwiatki, „Kurier Kaszubski”  
z 8 maja 2007; Jan Antonowicz, Przez dzieci do dzieci, „Norda” z 26 zélnika 2005; 
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„Jantarowi Bôt” w Dãbògòrzim. Òb ten czas karno nagriwało dërch nowé spiéwë 
w Northstudio Tadeùsza Kòrthalsa w Pôłczënie. 
 W 2009 rokù karno spiéwało 43 razë. Dobëło II môl w Pòmòrsczim Przezérkù 
Gòdowi Piesni w Szemôłdze. Miało kòncert na Jôrmarkù Grifitów w Słëpskù, na 
Festinie Kùlturë Kaszëbsczi i Religijny w Gòscëcënie, Mòdrëch Tónach w Swôrze-
wie (tam miało czile wëstãpów), XI Zjezdze Kaszëbów na zómkù w Bëtowie i na 
Bëtowsczi Watrze. Nagrało téż dwa teledisczi dlô TV Kaszuby z Wejrowa, jaczé 
wiele razy bëłë pùszczóné na ti antenie. Dzôtczi bëłë téż na lësce kaszëbsczich prze-
bòjów prowadzony przez tã telewizjã. 
 W 2010 rokù „Spiéwné kwiôtczi” wëstąpiłë 32 razë. Pòwtórzëłë dobëcé sprzed 
dwùch lat i zôs dostałë „Jantarowi bôt” na Przezérkù Piesni Mòrsczi w Dãbògòrzim. 
Spiéwałë na II Kaszëbsczim Przezérkù Kùlturë i Fòlkloru w Kôlbùdach, w Gniéż-
dżewie towarzëłë rozegracji „Topienié wãgòrzã”, w Szimbarkù bëłë na „Zjezdze 
Mikòłajów”. Wëstąpiłë téż w kòlãdowim projekce Telewizji CSBTV. Do te – jak 
kòżdégò rokù – bëłë na festinach i festiwalach. 
 W pòsobnym rokù karno wëstąpiło 21 razy. Zaczãło òd Wiôldżi Òrkestrë Swią- 
teczny Pòmòcë w Żukòwie. Bëło na wanodze pò Kòcewim, zaspiéwało na Festiwalu 
Filmów w Môłkòwie i na Festiwalu Kaszëbsczégò Szpòrtu w Kartuzach. Wëstąpiło 
téż na wiôldżi bùtnowi rozegracji „Truskawkòbranié” na Złoti Górze. Le to bëło 
ju czësto jinszé karënkò. Pierszi skłôd skùńcził ju spòdleczné szkòłë. Dzél z nich 
stwòrził karno „Młodzëzna”, jaczé w 2012 rokù wëdało téż swòjã debiutancką platkã 
ò titule „Wiedno Kaszëbë”. To karno spiéwô dali. W 2012 rokù „Spiéwné kwiôtczi” 
miałë 23 kòncertë. Przede wszëtczim trzimałë sã repertuaru stwòrzonégò rëchli i za-
chòwónégò na dwùch platkach. Wëstãpë dali bëłë w rozmajitëch môlach kaszëbsczi 
zemi. Dzél z nich bezpòstrzédno béł sparłãczony z ùczbą kaszëbsczégò w szkòłach 
abò próbą rozpòczãcô taczi ùczbë. Przikładowò 13 łżëkwiata 2012 rokù karno spié- 
wało w wiôldżim zespòle szkòłów w Kôlbùdach. Słëchało na nie i mòcënkò klaskało 
kòle trzësta dzecy3. 
 Zôs pò wëstãpie w Zespòle Szkòłów w Bòjanie 18 séwnika 2012 rokù szkólna  
kaszëbsczégò jãzëka Justina Rosinke napisa na internetowi starnie szkòłë: Te sztëcz- 
czi nôlepi trôfiają do dzecy, to są fantasticzné spiéwczi, chtërne pòmôgają ùczëc 
kaszëbsczégò jãzëka4. 15 lëstopadnika tegò rokù karno spiéwało przed kòle dwasta 
dzecama z czile szkòłów gminë Serakòjce, zôs 17 gòdnika zabôwiało przedszkòło-
wé dzecë z „Pùchatka” w Kartuzach.
 Przë leżnoscë artisticznëch wanogów karno tej-sej schôdało sã ze znónyma lëdza-
ma ze swiata kùlturë. W gduńsczim rôtëszu stôrégò miasta môłi artiscë zaspiéwelë 

3   Jô jem baro rôd z wëstãpù. Te dzecné sztëczczi nôlepi dochôdają do jinszich dzecy. Jô dëcht le 
òstatno słëcha platczi karna „Dzôtczi Rodny Zemi” sprzed czile lat. To są wspaniałé piosenczi, nôbël-
niészé do ùczbë w szkòle – gôda szkólna kaszëbsczégò z Kôlbùdów Agnieszka Ridzewskô. Jedny z ji 
ùczniów mielë ju zaczãté ùczbã kaszëbsczégò. Pò kòncerce lëczba ta baro ùrosła.

4   http://www.zsbojano.pl/2012/09/18/wizyta-eugeniusza-pryczkowskiego/
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dlô wiôldżi aktorczi Danutë Stenczi. Jinszą razą na Dniach Lãbòrga karno zeszło sã 
z „Golec uOrkiestra”, dëcht przed chtërnyma wëstãpiwało na binie. W òbù przëtrôf-
kach – i wiele jinszich – òkróm doswiôdczeniégò i artisticznëch wrażeniów òstałë 
pamiątkòwé òdjimczi. 
 Żebë dërch dwigac artisticzną niwiznã karna bëłë rëchtowóné kòżdégò rokù ti- 
dzeniowé warkòwnie, na jaczich òstro ùczony béł kaszëbsczi jãzëk, bëłë zaj-
më z ritmiczi, chòreògrafii. Bëłë òne wiedno pòd kùńc szkòłowégò rokù. Pierszé 
bëłë w Strzelnie kòle Pùcka. Nastãpné bëłë w Centrum Eùropejsczich Zéńdzeniów 
w Tëchòmiu kòl Bëtowa. W 2009 rokù dzôtczi szlifòwałë mòżnoscë w Redzëkòwie 
kòl Słëpska. Na tëch warkòwniach bëło téż zwiédzanié czekawëch môlów w òkòlim 
(np. Teater „Tãcza” w Słëpskù), a téż bëłë kòncertë. 
 Czësto òsoblëwé bëłë warkòwnie na przełómanim czerwińca i lëpińca 2010 rokù. 
Dzãka żëczlëwòce ks. Tomasza Dawidowsczégò – Kaszëbë, co służił ù Serbòłużëcza-
nów w Miemcach, òdbëłë òne sã we wsë Òstro kòl Bùdzyszëna na Łużëcach. Dérowałë 
tidzéń czasu i sparłãczoné bëłë z wëstãpama. Bëło to wspaniałé ùczbòwé i pòznôwczé 
doswiôdczenié dlô môłëch Kaszëbów z Banina i Miszewa. Wiôldżé wrażenié robiła 
baro dobrô znajemnota łużëcczégò ù dzecy Serbòłużëczanów, z chtërnyma naszi grelë 
w balã i letkò sã dogôdiwelë przë wiôldżi wspòmóżce kaszëbsczi mòwë.

Kómpaktowé platczi

Przez tak rëszné dzejanié karna dërch rosła lëczba nowëch kaszëbsczich piesni. Aùtorã 
tekstów béł Eùgeniusz Prëczkòwsczi, czile napisôł Jerzi Stachùrsczi i Tomôsz Fóp-
ka. Zôs mùzykã colemało ùsôdzôł Jerzi Stachùrsczi, czile sztëczków je dokazama 
Tadeùsza Dargacza i Jerzégò Łiska. Dlô tëch dwùch kómpòzytorów dzejanié karna 
bëło nôlepszim pòdskacënkã do ùtwórstwa. Mùzykã pisôł téż Tomôsz Fópka. Brzôd 
pierszégò cządu dzejaniô òdzdrzódlony béł przez debiutancką platkã „Òd se cos dac” 
(Banino 2008). Ji titel prima òddôwô filozófiã dzejaniégò kaszëbsczégò dzecnégò kar-
na. Na platce są dwadzesce dwie nowé (òkróm jednégò wëjątkù) piesnie. Wikszosc 
z nich pierszi rôz bëła wëpùszczonô w programie „Rodnô Zemia”. Piesnie są ò tim, co 
je tipòwé dlô dzecy; ò jich zachòwanim, jiscënkach, redoscach, jiwrach. Jedne z nich 
dobëłë dosc wiôlgą pòpùlarnotã. Dzysdnia są òne spiéwóné wnet na kòżdim przezérkù 
i festiwalu dzecny piesni. Do nôbarżi pòpùlarnëch nôleżą: „Ùczba”, „Żdanié”, „Na 
sztrąd”, „Dzecnô pòmòc”, në i òsoblëwie „Spiéwné kwiôtczi”. 
 W nastãpnym rokù karno bëło dzélã wëkònôwców projektu „Òratorium swió-
nowsczé”. Spiéwało jaż trzë sztëczczi, to je dëcht nôwicy z wszëtczich jinszich5. 

5   Pò premierze „Òratorium Swiónowsczégò w cządnikù „Pomerania” tak piselë: Podobny [dobry - EP] 
efekt osiągnięto ze sprawdzonymi grupami „Spiéwné kwiôtczi” i „Prôwda”, której pieśni nagrane były już 
wcześniej. Te dwie grupy – ściśle związane z programem „Rodnô Zemia” - zaśpiewały w sumie aż pięć pieśni. 
Była to stabilna baza pod całe oratorium. Patrz: E. Pryczkowski, Oratorium dla ducha, „Pomerania”, nr 9/2009.
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W òratorium spiéwało kòl sto wëkònôwców. Pierszi pòkôzk béł w sobòtã, 18 lëpińca 
2009 rokù. Drëdżi i nôwôżniészi béł na òdpùsce zarô pò wiôldżim nôbòżéństwie 
z ùdzélã biskùpa Jana Bernata Szlôdżi. Rok pózni òratorium bëło spiéwóné téż 
w Lãbòrgù6. Platka z dokôzã bëła dotëgòwónô do „Dziennika Bałtyckiego”. Dzãka 
temù rozeszła sã w wieletësãcznym nakładze7. 
 Kòle kùńca 2010 rokù bëła ju fertich drëgô platka „Spiéwnëch kwiôtków” ò titlu 
„Cél daleczi”8. Żelë platka „Òd se cos dac” pòdsztrichiwa, że dzecë, co spiéwają 
leno nowé sztëczczi pò kaszëbskù, prażą dzelëc sã kùlturową bògatoscą i nôlepszą 
dbą dzejaniégò kòle kaszëbiznë, tej drëgô wskôza ju brewiter, że to dzejanié je na-
czerowóné dalek i na długò, tak żebë doprzińc do ùdbóny dejowi zgrôwë zachòwa-
niô i rozwiju jãzëka i kùlturë kaszëbsczi. Na platce są dwadzesce dwie piesnie. We-
strzód nich są ju dzys znóné sztëczczi, jak „Piãkné Kaszëbë”, „Kaszëbë, Kaszëbë”, 
„Më jesmë młodi”, „Dëtczi, dëtczi”, „Serce miec” czë „Żegnôj swiat całi”. Je téż 
dodôwk, jaczim są dwie nowé spiéwë: „To béł le sztót” i „Miłotë gòrnia” w wëkòna-
nim karna „Tamir” z Wigòdë9.

6   Hewò je czile òbsądzënków pò premierze Òratorium w Swiónowie i wëdanim platczi: No coś pięk-
nego! Słucham ze łzami w oczach i wielkim wzruszeniem […] - Danuta Labùda z Banina; Platka je baro fejn. 
To je wierã nôbëlniészi dokôz Wastë z wszëtczich - Dariusz Majkòwsczi z Nadola; Szczęśliwi są ci, którzy 
potrafią ją usłyszeć i zrozumieć. Piosenka łatwo wpada w ucho i rzeczywiście może być zaproszeniem dla 
tych, którzy nie znają Kaszub. To może być milowy krok, bo wiem, że Kaszubi strzegą swoją piękną krainę. 
Królowa Kaszub kolejny raz przyczyni się do ważnych zdarzeń - Marzena Petriszin, Vancouver – Kanada; 
Bardzo ładna płyta, słucham jej w samochodzie. To są świetnie pieśni. Najbardziej mnie się podoba prze-
piękny utwór „Do kòscółka jidą dzôtczi”. On ma szczególny klimat i jest pięknie wykonany. - Norbert Ma-
czulis, direktor Kaszëbsczégò Mùzeùm w Kartuzach; To je super rzecz. Mie sã baro widzy całosc. Tak cos 
jesz w dzejach Sanktuarium nie bëło! To je baro wiôlgô sprawa. Przëdôłbë sã mòże jesz jaczi mòdlëtewnik 
różańcowi z rozwôżaniama pò kaszëbskù - Br. Zbigniew Joskòwsczi z Gniezna.

7   Ò „Òratorium Swiónowsczim” i karnie „Spiéwné kwiôtczi” mòże téż przeczëtac w taczich dokô- 
zach, jak: E. Pryczkowski, Leksykon Ziemi Żukowskiej, Banino-Żukowo 2012; Norbertańska przeszłość 
Żukowa siłą przyszłości Kaszub, red. Andrzej Groth, E. Pryczkowski, ss. 123-127, Żukowo 2011; E. Prycz- 
kowski, Siła Żukowa, Żukowo - Banino 2009.

8   Na promòcji platczi 3 rujana w Salë Kùlturë w Baninie wnenczasny bùrméster Żukowa Albin Bi- 
chòwsczi gôdôł: To jest rzecz rzadko spotykana. Niektóre zespoły, które występują już pół wieku na scenie 
nie mogą pochwalić się dwiema płytami, a „Spiéwné kwiôtczi” działają zaledwie pięć lat. Tu po prostu 
wszystko jest odpowiednio poustawiane. Dzieci czują radość ze śpiewania i tańca. Jest także faktem, że 
wśród nich są młodzi bardzo uzdolnieni artyści, laureaci wojewódzkich konkursów wokalnych. Dlatego 
zawsze będę wspierał tę grupę. Ona wnosi bardzo dużo do ogólnego dorobku kultury kaszubskiej.  

9   Hewò je czile òbsądów pò wëdanim platczi „Cél daleczi”, jaczé nadeszłë dëcht pò ùkôzanim sã 
ji: - Jestem pod wrażeniem!!! Zupełnie na poważnie. Bardzo fajne utwory, szczególnie dla dzieciaków. 
Bardzo łatwo wpadają w ucho. Co ważnie tekst niesie ze sobą przesłanie (Przemysław Łagosz - direktor 
SP w Szopie); - Bardzo ładne piosenki i na pewno będę ich słuchać często. Słuchając zaś myślami 
będę na pięknej Ziemi Kaszubskiej (Ewa Odrowąż - czerownik karna kaszëbsczégò w Swidwinie kòl 
Szczecëna); - Przepiękne piosenki. Szczególnie spodobała mnie się „Piãkné Kaszëbë” (Zofia Biskùpskô 
- direktor Pòwiatowi Biblioteczi w Lãbòrgù); - Obie pieśni są bardzo piękne. Właśnie pracujemy nad 
kolędami na konkurs w szkole w Żukowie. Gdyby był podkład do „Kòlãda ùbëtkù” jeszcze zdążylibyśmy 
sie przygotować i to zaśpiewać (Teresa Chòbòt z Żukòwa); - Są wspaniałe i piękne, a co za wykonanie... 
coraz lepsze i bardziej „kaszubsko koszerne”. Jeżeli mogę zasieję (na swój przybrany sposób) tę ka- 
szubską nutę także poza Kaszubami. (D.A.M.Z. i W. Czedrowscë  z Łapalëc), - Beautiful/ Great music! 
(Shirley Mask Connolly, Kanada).
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 Wëdanié platków je nôwikszim dobëtkã karna „Spiéwné kwiôtczi”. Dzys są òne baro 
płôtnym dzélëkã ùczbë kaszëbczégò jãzëka w szkòle. Piesnie są spiéwóné w szkòłach, 
na kònkùrsach, przëjimają je so jinszé karna i soliscë. Przëkładã są „Skòwrónczi” 
z Dzérzążna, jaczé mô ju nagróné swòjã platkã z dzélã piesni wëlansowónëch przez 
„Spiéwné kwiôtczi”. Nôbarżi nen dobëtk je merkac na Festiwalu „Kaszëbsczé spiéwë” 
w Lëzënie i na Pòmòrsczim Przezérkù Gòdowëch Piesni, na jaczich zacht procent 
pòkôzënków mô swòje kòrzenie w dzejanim „Spiéwnëch kwiôtków”.

„Spiéwné kwiôtczi” w „Spiéwnëch ùczbach”

Pò znikwienim z antenë Telewizji Gdańsk programù „Rodnô Zemia” w rujanie 2010 
rokù, pòjawił sã w Telewizji Teletronik program „Spiéwné ùczbë”. Kò je wiedzec, 
że to miono nié przez przëtrôfk parłãczi sã z nazwą karna. Kòżdô ùczba zaczinô sã 
wiérztą w kaszëbsczim jãzëkù napisóną przez bëlnégò ùtwórcã kaszëbsczi lëtera-
turë. Drëdżim dzélëkã je kaszëbskô piesniô w wëkònanim „Spiéwnëch kwiôtków”, 
ewentualno jinszégò karna. Na spiéwce są nasadzoné nôdpisë w pòlsczim jãzëkù. 
Dzãka temù słabi w kaszëbsczim jãzëkù òbzérnik mòże pòznac sã z tematã aùdicji. 
Témat spiéwë je colemało przeniosłi na gôdkã sztërzech młodëch lektorów. Są to ùcz-
niowie i sztudérzë z Rãbiechòwa, Banina i Miszewa. Gôdka dérëje kòl 4-5 minut. Je 
przerwónô kòmentarzã ò słowiznie ùżëti w rozmòwie młodëch, dze wëjasnionô je téż 
ùczbòwô wôrtnota pòrëszonëch problemów, òsoblëwie pò to, żebë je mógł wëzwëskac 
na ùczbach kaszëbsczégò w szkòłach. Nen wëjimk prowadzy aùtor programù10. Czej 
nen teater je kùńc, tej zaczinô sã rozmòwa z przërôczonym gòscã. Wiedno òna téż 
dotikô sprawów côrnionëch w spiéwie i dialogù. Wiedno téż dofùlowiwô ùczbòwą 
wôrtnotã całégò programù. Wiele razy côrnie ò sprawë ùczbë kaszëbsczégò jãzëka 
i rozwiju kaszëbsczi kùlturë. Program sã kùńczi jesz rôz tą samą piesnią z nasadzonym 
òriginalnym tekstã kaszëbsczim. Temù stôwô sã baro atrakcyjny dlô szkólnëch ka- 
szëbsczégò jãzëka. Jedna ùczba dérëje kòl 20 minut. Wszëtczé òdcynczi są zachòwóné 
na internetowi starnie TV Teletronik. Dzãka temù, za pòstrzédnictwã internetu, są ju 
tej-sej w wëzwëskiwóné w szkòłowi ùczbie jãzëka. 
 W 2012 rokù karno wëstãpòwało ju w czësto jinszim składze jak przódë. Nastãpné 
pòkòlenié mô ju skùńczoné spòdleczną szkòłã. Na skùtk za wiele òbrzészków przë 
robòce w Urzãdze Gminë Żukòwò dalszą robòtã z karnã mùsza niechac Helena Adam-
skô. Przez jaczis czas tegò zadania pòdjãła sã Katarzëna Herrmann z Wejrowa, skąd 

10   Są ju nadeszłé ùznôwné òbsądzënczi ò programie abò jegò dzélëkach. Przikładowò dr Małgorzata 
Klinkòsz z Ùniwersytetu Gduńsczégò napisa do aùtora: Jesteś rewelacyjny w kaszubskim wydaniu Miod-
ka! Analogia narzuca się natychmiast! Gratuluję udanego programu, oglądam go tylko w Internecie, 
ale ciągle z takim samym zaangażowaniem, jak wiele lat temu! Serdeczności! Czekawé je do te, że to 
przërównanié tikô sã „Rodny Zemi”. Mòże z tegò merkac, że nen program dërch jesz sedzy w mëslach 
òbzérników.
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równak kąsk za dalek bëło rézowac. Terô na to wôżné zadanié résknãła sã Ewelina 
Bronk, sztudérka òstatnëch lat Akademii Mùzyczny we Gduńskù, chtërna pòchòdzy 
z Klëkòwi Hëtë. Twòrzi sã czësto nowé karno. Są to dzôtczi z nômłodszich klasów 
spòdlecznëch szkòłów. Zaczãła sã robòta czësto òd nowa, òkróm le jednégò płôt-
négò wëjątkù – karno mô ju bëlny dobëtk i zachtny repertuar. Czë to sygnie, żebë 
na nowò zbùdowac grëpã, chtërna zacznie dobëwac na wòjewódzczich kònkùrsach 
i dali bãdze wespółtwòrzëc kùlturã Kaszëb? Ò tim dokònómë sã ju wnet.

Spiéwné kwiôtczi
Më dërch razã chcemë bëc
Twòrzëc winôszk spiéwnëch róż
Bò tam dobroc - dze spiéw czëc,
Chtëren nëkô wszedny górz.

Ref. Pòj do nas! Më mùzykã i spiéw 
Chcemë niesc dëcht w kòżdi dóm.
Tu na skarniach ùzdrzisz smiéch,
Nasze serca dlô Ce ôpen są.  

Më te kwiôtczi slemë wstec,
Cobë dotkłë trójno serc
Niech z nich wińdze dobra mòc,
Jaczé dô szczestlëwie żëc.
Ref. Pòj do nas! ...
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Danuta Stanulewicz

Ò zaczekawienim młodzëznë  
kaszëbską kùlturą

1. Wstãp

Jak wskôzywô titel, tématã tegò artikla je zaczekawienié młodzëznë kaszëbską kùl-
turą. Pòddóną analize wiédzã przëniosła anketa, chtërna mia zbadérowac pòstawë 
młodzëznë pòdług kaszëbsczégò jãzëka i kùlturë. 
 Anketowi badérënk béł zrobiony westrzód ùczniów jednégò z òglowòsztôłcą- 
cëch liceów w pòmòrsczim wòjewództwie w séwnikù 2010 rokù i czerwińcu 2011 
rokù. W artiklu tim mdą òbgôdóné òdpòwiescë leno na pëtania sparłãczoné z kùl-
turą. Przënôlégô nadczidnąc, że òdpòwiescë na wëbróné pëtania anketë bëłë ju òpi-
sóné w czile jinszich prôcach1.
 Wszelejaczima aspektama kaszëbsczi kùlturë zajimało sã ju wiele badérów, ga- 
zétników i pòpùlarizatorów. W mònografii Kaszubi. Między dyskryminacją a re-
gionalną podmiotowością, Cezari Òbracht-Prondzyńsczi stôwiô zapëtanié, czim je 
kaszëbskô kùltura2. Badéra nen merkô, że 

1   O. Aleksandrowska, D. Stanulewicz, Postawy młodzieży wobec języka i kultury kaszubskiej (bada- 
nia pilotażowe), [w:] W kierunku Europy regionów. Analiza socjologiczna, red. J. Erenc i A. Szopny, 
Wejherowo 2011, s. 302–341; D. Stanulewicz, The use of the Kashubian language from the perspective 
of young people aged 16–19: Settings and participants, [w:] Neue linguistische Perspektiven: Festschrift 
für Abraham P. ten Cate, red. W. Kürschner, R. Rapp, J. Strässler, M. Vliegen i H. Weber, Frankfurt 
am Main 2011, s. 191–203; D. Stanulewicz, Zajinteresowanié młodzëznë kaszëbsczima mediama (pi-
lotażowé badérowania) / Zainteresowanie młodzieży kaszubskimi mediami (badania pilotażowe), „Biule-
tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2011, s. 154–168, 292–305;  
D. Stanulewicz, Czy młodzież licealna chce się uczyć języka kaszubskiego? Badania pilotażowe, [w:] 
Edukacja kaszubska, red. A. Kuik-Kalinowska i D. Kalinowski, Gdańsk – Słupsk 2012, s. 93–106; D. Sta- 
nulewicz, Kaszëbizna jakno jãzëk religii – pòzdrzatczi młodzëznë / Kaszubszczyzna jako język religii  
– opinie młodzieży, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 
2012, s. 128–141, 267–280; D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna młodzież ocenia swoją znajomość 
kaszubszczyzny i jej użycie (badania wstępne), [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, red.  
M. Klinkosz i Z. Lica, Gdańsk 2013, s. 239–249; D. Stanulewicz, Język kaszubski a tożsamość, referat 
wygłoszony podczas konferencji „Język, literatura i edukacja kaszubska”, Szczecin 2013.

2   C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk 
2002, s. 315.
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 „[…]Kaszëbskô kùltura, òsoblëwie twòrzonô w òstatnëch dzesątkach lat, nie  
je blós lëdową kùlturą […], ale téż wësoką. Kaszëbskô kùltura to nié blós 
mùzyczny i taneczny fòlklor czë téż lëdowi kùńszt dozéróny i zachòwóny 
w mùzeach. Chòc òne są wôżnym dzélëkã spôdkòwiznë kaszëbsczi kùlturë, to 
nie je mòżno jich do czësta z nią jednoczëc. Prawie na tim zanôlégô kaszëbsczi 
fenomen, że Kaszëbi mòglë wińc dalek za wązëchno rozmióną lëdową kùl-
turã i ùkùglac kùlturã ò wszelejaczi skarni, żëwą i dërch w rozwicym. Taczé 
zjawiszcza, jak sztôłtowanié sã lëteracczégò jãzëka, standardu pisënkù, wmik-
niãcé kùlturowëch znanków w nowé dzéle żëcégò, jak mùzyka, warkòwi téater, 
malëtwa itp. òznôczô przemikanié sã tëch dwùch rëchtągów kùlturë. 

 Zgrôwą negò artikla je pòkôzanié kaszëbsczi kùlturë, jaczi rozmajité ôrtë (lëtera-
tura, mùzyka, zwëczi, rzemiãsło, itp.) są òpisywóné i przemëszloné przez wielnëch 
badérów, westrzód jaczich są, òkróm wspòmniónégò ju wëżi Cezarégò Òbracht- 
-Prondzyńsczégò3, m.jin. Józef Bòrzëszkòwsczi4, Witosława Frankòwskô5, Adela  
Kùik-Kalinowskô6, Anna Kwasniewskô7, Tadeùsz Linkner8, Eùgeniusz Prëczkòw- 
sczi9, Adam Riszard Sykòra10 czë Jerzi Tréder11. Kò je wiedzec, że na ti krótczi lësce 
jesz wiele felëje. Mùszi tu nadczidnąc ò wielnëch artiklach i programach ticzącëch 
sã ùtwórców kaszëbsczi kùlturë i jich dokazów, co sã w mediach ùkôzywają, np. 
w miesãcznikù „Pòmeraniô” czë na pòrtalu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô: 
www.kaszubi.pl. 

2. Pëtania anketë ticzącé sã kaszëbsczi kùlturë

W anketowim badérënkù kaszëbskô kùltura òsta le tak tej-sej côrniãtô12, bò nie je 
mòżno ùjąc w jednym badérënkù wszëtczich ji aspektów. Młodi bëlë pòproszony 

3   Zdrzë téż m.jin.: C. Obracht-Prondzyński, Kaszubskich pamiątek skarbnice. O muzeach na Kaszu-
bach – ich dziejach, twórcach i funkcjach społecznych, Gdańsk 2008.

4   M.jin. J. Borzyszkowski, Antropologia Kaszub i Pomorza. Badania, kultura, życie codzienne, 
Gdańsk 2010; J. Borzyszkowski, O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach, Gdańsk 2011.

5   Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, red. W.W. Frankowska, Gdańsk – Wejherowo  
2005.

6   M.jin. A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk – Słupsk 2011.
7   A. Kwaśniewska, Rzemiosło garncarskie na terenie Kaszub od końca XVIII do 1939 r., Gdańsk 

2006.
8   T. Linkner, Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń, Gdańsk 1996.
9   Jan Trepczyk, a współczesny kaszubski ruch śpiewaczy, red. E. Pryczkowski, Banino 2012.
10   A. R. Sikora, Teksty biblijne w najstarszych zabytkach piśmiennictwa kaszubskiego (XVI–XVIII w.), 

Poznań 2009; A. R. Sikora, Verba Sacra. Najstarsze kaszubskie teksty biblijne 1586-1850, Rzym – Wejhe-
rowo 2005, <http://www.verbasacra.pl/archiwum/_kaszubywej_2005.htm>, dostęp: 2.08.2012.

11   M.in. J. Treder, Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005; J. Treder, Zwyczaj i wi- 
dowisko Ścinania Kani w etnologii i literaturze, Wejherowo 2012.

12   Wëjimczi anketë, w jaczich są pëtania ticzącé sã kaszëbsczi kùlturë, są w aneksu.
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ò òdpòwiescë na pëtania ò czëtanim ksążk pò kaszëbskù abò ò Kaszëbach, słëcha-
nim kaszëbsczi mùzyczi lëdowi i mòderny, czë téż ò biwanim na ùroczëznach kùl-
turalnëch. Bëłë tam wëmienioné le trzë cykliczné wëdarzenia – Zjôzd Kaszëbów, 
Kaszëbsczi Idol i Verba Sacra. Do te bëłë pëtania ò aktiwné bëcé w kaszëbsczi 
kùlturze – czë młodi są abò bëlë w tanecznym, mùzycznym czë teatralnym kar-
nie, abò w chùrze, co spiéwô tradicyjné czë mòderné sztëczczi kaszëbsczé. Bëlë 
òni téż proszony ò òbsąd czë nôleżi dozerac i propagòwac tradicyjną kaszëbską 
kùlturã (lëdowé tuńce, spiéwë, malëtwã, żłobiznã, òbleczënczi, itp.), a téż ò òb-
szacowanié jak atrakcyjné są ne mòdła kùlturë, chtërne mògłëbë bëc promòwóné 
przez media, òswiatowé i kùlturalné placówczi. Ne mòdła kùlturë bëłë w ankece 
tak òpisóné:

– kaszëbskô kùltura tradicyjnô, lëdowô;
– kaszëbskô kùltura mòdernô;
– kaszëbskô kùltura tradicyjnô z dodôwkã mòdernym;
– kaszëbskô kùltura mòdernô z dodôwkã tradicyjnym;
– zrównóné mòdło (50% tradicyjny kùlturë + 50% mòderny kùlturë).

3. Òdpòwiôdôcze

W anketowim badérënkù ùdzél wzãlë ùczniowie I Liceùm Òglowòsztôłcącégò w Wej- 
rowie, w wiekù 16-19, co mieszkają w tim miesce, a téż w Rédze i òkòlnëch wsach. 
Trzë z anketowëch zapëtaniów doticzëłë znajemnotë kaszëbsczégò jãzëka13 we-
strzód licealistów i jich familiów: czë gôdają pò kaszëbskù, czë ù nich doma 
ùżiwô sã ti mòwë i czë przódë bëła ùżiwónô (òstatné z tëch zapëtaniów bëło do 
tëch, co nie gôdają pò kaszëbskù). Òdpòwiescë na te zapëtania wskôzałë trzë karna 
òdpòwiôdôczów, jaczé òpisóné są w tôflë 1. Anketã wëfùlowało 264 ùczniów. We 
wszëtczich karnach nalazło sã wicy òdpòwiôdôczów białgłowsczégò ôrtu – ne 
procentowé różnice na ògle są te same, jak lëczba dzéwczãt a knôpów w òglo-
wòsztôłcącëch liceach. 

13   Pòd kùńc XX i na zôczątkù XXI wiekù znajemnotã kaszëbsczégò jãzëka badérowelë m.jin. M. La- 
toszek, Portret zbiorowy Kaszubów – przyczynek do tematu, „Pomerania” 1992, nr 11, s. 2-4; B. Synak, 
The Kashubes’ ethnic identity: Continuity and change, [w:] The Ethnic Identities of European Minorities: 
Theory and Case Studies, red. B. Synak, Gdańsk 1995, s. 155-166; J. Mordawski, Statystyka ludności 
kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdańsk 2005; M. Porębska, Das Kaschubische: Sprachtod oder 
Revitalisierung? Empirische Studien zur ethnolinguistischen Vitalität einer Sprachminderheit in Polen, 
München 2006; M. Mazurek, Język kaszubski w komunikowaniu się i opiniach Kaszubów (świadectwa 
badań socjologicznych), [w:] Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym, red. Z. Zie- 
lonka, Gdańsk 2007, s. 87-101.
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Tôfla 1 
Pòdzél òdpòwiôdôczów na sztërë karna

Znanka Karno I Karno II Karno III Karno IV

Òdpòwiôdôcz znaje kaszëbsczi jo nié nié nié

Doma ù òdpòwiôdôcza ùżiwô sã  
kaszëbsczégò jãzëka

jo
 (abò nié) jo nié nié

Przódë w familii òdpòwiôdôcza 
ùżiwelë kaszëbsczégò jãzëka

jo 
(abò nié) jo jo

nié 
(abò nie je 
wiedzec)

W badérënkù tim bëło pò 50 losowò wëbrónëch òsób, co reprezentowałë dwa 
karna: I i II (zdrzë. tôfla 2). Karna III i IV, w jaczich sã nalezlë òdpòwiôdôcze, co ni 
mają na co dzéń do ùczinkù z kaszëbsczim jãzëkã, nie òstałë wzãté pòd ùwôgã, temù 
że dëcht nick sã nie czerëją za kaszëbską kùlturą. 

Tôfla 2 
Òdpòwiôdôcze karnów I i II – pòdług płcë

Płec Karno I Karno II Σ

Dzéwczãta 38 42 80

Knôpi 12 8 20

Σ 50 50 100

4. Zaczekawienié młodzëznë kaszëbską kùlturą  
– rezultatë anketë

Chcemë terô jic do nôwôżniészégò dzéla badérënkù. W tim môlu mdą òbgôdóné 
òdpòwiescë dóné przez młodzëznã na zapëtania sparłãczoné z kaszëbską kùlturą.

4.1. Zaczekawienié młodzëznë ksążkama pò kaszëbskù i ò Kaszëbach
Zapëtanié sparłãczoné z tim, jak czãsto czëtô sã ksążczi pò kaszëbskù bëło le scze-
rowóné do tëch, co gôdają pò kaszëbskù, to je do karna I; chòc mùszi tu nadczidnąc, 
że téż sztërë òsobë z karna II zacéchòwałë òdpòwiescë „tej-sej” (1) abò „rzôdkò” 
(3), co swiôdczi ò jich bierny znajemnoce jãzëka. Jak wëchôdô z anketów, młodi, co 
gôdają pò kaszëbskù, rzôdkò czëtają ksążczi w tim jãzëkù (28%), zôs 66% nie czëtô 
nigdë (szczegółë w tôflë 3).
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Tôfla 3 
Rozłożënk òdpòwiesców na zapëtanié: Czë të czëtôsz ksążczi pò kaszëbskù?

 

Òdpòwiesc
Karno I

Lëczba òdpòwiesców %
Jo, czãsto 0 0
Jo, tej-sej 2 4
Jo, rzôdkò 14 28
Nié, nigdë 33 66

Felënk òdpòwiescë 1 2
Razã 50 100

Zapëtóny ò to, jaczégò ôrtu ksążczi czëtają, òdpòwiôdôcze delë taczé òdpòwies- 
cë (przë czim sã zdôrzało, że jeden òdpòwiôdôcz dôł dwie òdpòwiescë, np. pòezjô 
i proza):

−	 proza (romanë, pòwiôstczi) (8 òsób);
−	 pòezjô (6 òsób);
−	 legendë i bôjczi (3 òsobë);
−	 szpòrtë (2 òsobë).

Dwie òsobë, chtërnë òbchòdzëła proza dałë jeden kònkret titel, to je: Żëcé i przi-
gòdë Remùsa Aleksandra Majkòwsczégò.

Nastãpné zapëtanié ticzëło sã czëtaniô ksążków ò tematice kaszëbsczi, napisó- 
nëch pò pòlskù abò kaszëbskù. Rezultatë są pòdobné, jak w przëtrôfkù pisónëch pò 
kaszëbskù – w òbù karnach 25% òdpòwiôdôczów czëtô jô rzôdkò, a 68% nigdë nie 
bierze jich do rãczi (tôfla 4).

Tôfla 4
Rozłożënk òdpòwiesców na zapëtanié:  

Czë të czëtôsz ksążczi ò tematice kaszëbsczi (napisóné pò pòlskù abò kaszëbskù)?
 

Òdpòwiesc
Karno I Karno II Razã lëczba 

òdpòwiesców 
%

Lëczba 
òdpòwiesców % Lëczba 

òdpòwiesców %

Jo, czãsto 0 0 0 0 0
Jo, tej-sej 6 12 0 0 6
Jo, rzôdkò 14 28 11 22 25
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Nié, nigdë 30 60 38 76 68
Felënk 

òdpòwiescë 0 0 1 2 1

Razã 50 100 50 100 100

Spitóny ò tematikã tëch ksążk, òdpòwiôdôcze pòdelë taczé zagadnienia (zôs jed-
na òsoba mògła pòdac wicy jak jedno):

−	 historiô (historiô Kaszëb, historiô II Wòjnë Swiatowi) (8 òsób);
−	 kùltura i lëteratura (5 òsób);
−	 legendë (5 òsób);
−	 wierzenia, tradicje (2 òsobë);
−	 region (1 òsoba).

Na lësta swiôdczi ò dosc mòżlëwim zaczekawienim niechtërnëch licealistów re-
gionã, òsoblëwie jegò historią.

4.2. Zaczekawienié młodzëznë kaszëbską mùzyką   
Zaczekawienié młodzëznë kaszëbską lëdową mùzyką nie je wiôldżé: w òbù karnach 
le 4% òdpòwiôdôczów słëchô ji czãsto, 16% – tej-sej, 36% – rzôdkò, a jaż 43% – ni-
gdë (tôfla 4). Tu mùszi nadczidnąc, że w I karnie wiele wicy słëchô lëdowi mùzyczi 
kaszëbsczi jak w karnie II (czãsto i tej-sej – razã 30%). 

Tôfla 5
Rozłożënk òdpòwiesców na zapëtanié:  

Czë te słëchôsz lëdowi mùzyczi kaszëbsczi?
 

Òdpòwiesc

Karno I Karno II Razã lëczba 
òdpòwiesców

%
Lëczba 

òdpòwiesców % Lëczba 
òdpòwiesców %

Jo, czãsto 4 8 0 0 4

Jo, tej-sej 11 22 5 10 16

Jo, rzôdkò 20 40 16 32 36

Nié, nigdë 15 30 28 56 43

Felënk 
òdpòwiescë 0 0 1 2 1

Razã 50 100 50 100 100
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Kaszëbskô mòdernô mùzyka je jesz mni pòpùlarnô jak lëdowô - 62% anketowó-
ny młodzëznë nie słëchô ji nigdë (tôfla 4). Tu mòże téż zadac zapëtanié, czë liceali-
scë znają nowé kaszëbsczé sztëczczi mùzyczné.

Tôfla 6
Rozłożënk òdpòwiesców na zapëtanié:  

Czë te słëchôsz mòderny mùzyczi kaszëbsczi?

Òdpòwiesc
Karno I Karno II Razã lëczba 

òdpòwiesców 
%

Lëczba 
òdpòwiesców % Lëczba 

òdpòwiesców %

Jo, czãsto 3 6 0 0 3
Jo, tej-sej 8 16 5 10 13
Jo, rzôdkò 14 28 7 14 21
Nié, nigdë 25 50 37 74 62

Felënk 
òdpòwiescë 0 0 1 2 1

Razã 50 100 50 100 100

Anketowóny bëlë téż proszony ò pòdanié wëkònôwców, jaczi mùzyczi słëchają. 
Wikszosc nie wëmieniła nikògò, co mòże znaczëc, że jich nie znają, nie dôwają 
bôczënkù na wëkònôwcã abò – jak pòkôzywają lëczbë ùsadzoné w tôflach 5 i 6 – 
nigdë jich nie słëchają. Ti, co òdrzeklë na nen dzél zapëtania, słëchają sztëczków 
taczich artistów:

−	 kaszëbskô mùzyka tradicyjnô: Redzanie (1 òsoba);
−	 kaszëbskô mùzyka mòdernô: C.Z.A.D. (5 òsób), Weronika Kòrthals (3 òsobë), 

The Damrockers (2 òsobë), Ilona Stepanik (2 òsobë), Kòmpanijô Wãdzëbôków 
(1 òsoba).

 
4.3. Bëtnictwò młodzëznë w kaszëbsczich karnach artisticznëch
W ankece bëłë sztërë zapëtania tikającé sã wëstãpów w karnie mùzycznym, tanecz-
nym, teatralnym abò chùrze, co spiéwô pò kaszëbskù. Zapëtania te tikałë sã ùszłotë, 
jak i dzysdniowòscë14. Wëszło, że 25% òdpòwiôdôczów nôleżało do taczégò karna 
w spòdleczny szkòle, 20% – w gimnazjum, zôs w liceùm – le 3% (tôfla 7). Spôdk 
nen mòże pò kąskù wëdolmaczëc szkòłowim òbrzészkã zrzeszonym z rëchtowa- 
nim sã do maturë, co mô nôpierszé znaczenié w sprawie, jaką mdą przińdné studia 

14   W zapëtaniach bëłë apart sztëczczi tradicyjné i mòderné, równak z òdpòwiesców wëchôdô, że nie- 
jedno karno mògło sã specjalizowac w òbù. Temù w òbgôdanim rezultatów ni ma tegò rozróżnieniô.
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i warkòwô droga; wôżné je mët to, że licealiscë sami sã rządzą swòjim wòlnym 
czasã i jaczé wëbierzą dodôwkòwé zajmë, nié jak w spòdleczny szkòle, dze równak 
starszi wszëtczim czerëją. Òb czas liceùm sã pòjôwiają nowé zajmë, jaczim młodi 
lëdze pòswiãcywają swój wòlny czas. 

Tôfla 7
Rozłożënk òdpòwiesców na zapëtanié tikającé sã bëcégò w mùzycznym,  

tanecznym, teatralnym karnie, abò chùrze, co spiéwô pò kaszëbskù

Cząd ùczbë
Karno I Karno II Òglowô lëczba 

òdpòwiesców
%

Lëczba 
òdpòwiesców % Lëczba 

òdpòwiesców %

Przedszkòlé 1 2 1 2 2
Spòdlecznô 

szkòła 15 30 10 20 25

Gimnazjum 11 22 9 18 20
Liceùm 3 6 0 0 3

4.4. Bëtnictwò młodzëznë w kùlturalnëch wëdarzeniach
Dwa z pùnktów anketë sã tikałë bëtnictwa młodzëznë w kùlturalnëch wëdarzeniach. 
Rezultatë anketë pòkôzywają, że 16% licealistów tej-sej biwô na taczich wëdarze-
niach, 31% anketowónëch – rzôdkò, zôs 51% – nigdë (tôfla 8).  

Tôfla 8
Rozłożënk òdpòwiesców na zapëtanié: Czë të biwôsz (biérno abò aktiwno) 

w kaszëbsczich wëdarzeniach kùlturalnëch abò kùlturalno-ùczbòwnëch?

Òdpòwiesc
Karno I Karno II Òglowô lëczba 

òdpòwiesców 
%

Lëczba 
òdpòwiesców % Lëczba 

òdpòwiesców %

Jo, czãsto 0 0 1 2 1
Jo, tej-sej 9 18 7 14 16
Jo, rzôdkò 20 40 11 22 31
Nié, nigdë 21 42 30 60 51

Felënk 
òdpòwiescë 0 0 1 2 1

Razã 50 100 50 100 100

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   171 2014-01-28   03:35:08



172   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2013

Żlë jidze ò trzë kònkret cykliczné wëdarzenia kùlturalné (Zjôzd Kaszëbów, Ka- 
szëbsczi Idol, Verba Sacra) ùjãté w jednym z zapëtaniów anketë, 30-32% lice-
alistów je nima zaczekawionëch (tôfla 9). Je czekawé, że Verba Sacra je mòcno 
achtnionô, bez znaczeniô czë kaszëbsczi je znóny czë nié i czë sã mô kaszëb-
sczé kòrzenié: tak wej wnet 30% òdpòwiôdôczów z karna III i IV wskôzywô na 
zaczekawienié tim wëdarzenim15. Na jegò pòpùlarnotã gwës téż mô cësk chãc 
bëcégò kòle wësoczi kùlturë, ùdzél znóny aktorczi Danutë Stenczi i religijnota 
òdpòwiôdôczów.

Tôfla 9
Rozłożënk òdpòwiesców na zapëtanié ticzącé sã trzech wëbrónëch  

kaszëbsczich wëdarzeniów kùlturalnëch 

Wëdarzenié

Karno I Karno II Lëczba 
òdpòwiesców 

na jo 
%

Lëczba 
òdpòwiesców 

na jo
%

Lëczba 
òdpòwiesców 

na jo
%

Zjôzd Kaszëbów 22 44 9 18 31
Kaszëbsczi Idol 18 36 12 24 30

Verba Sacra 17 34 15 30 32

Westrzód jinszich kùlturalnëch wëdarzeniów, za jaczima młodi sã czerëją, bëłë 
wëmienioné taczé:

−	 festinë (12 òsób);
−	 òżniwinë (6 òsób);
−	 wëstôwczi, zéńdzenia w mùzeùm (6 òsób);
−	 kònkùrsë (3 òsobë);
−	 òdpùst w Swiónowie (1 òsoba);
−	 kòlãdë (1 òsoba);
−	 Dzéń Jednotë Kaszëbów (1 òsoba).

4.5. Òbsądë ò mòdłach kùlturë
Licealiscë bëlë téż pòproszony ò òdpòwiesc na zapëtanié, czë przënôlégô sã dozerac 
tradicyjną kùlturã kaszëbską. I wejle wëszło, że wiele wikszi dzél òdpòwiôdôczów 
(83%) pòzytiwno òdrzekł na taczé zapëtanié, leno jedna òsoba - negatiwno, zôs 
15% ni mô zdaniégò (tôfla 10). Mùszi tu nadczidnąc, że ne òdpòwiescë jidą procëm 
òdpòwiescóm na rëchlészé zapëtania, òsoblëwie tim co sã tikają słëchaniô lëdowi 

15   Zdrzë: D. Stanulewicz, Kaszëbizna jakno jãzëk religii…, s. 137-138, 276. 
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mùzyczi, bëtnictwa w artisticznëch karnach czë téż w ùroczëznach kùlturalnëch: 
sygnie le przëbôczëc, że blós 3% òdpòwiôdôczów (3 òsobë z karna I) przënôlégô do 
kaszëbsczich karnów artisticznëch.

Tôfla 10
Rozłożënk òdpòwiesców na zapëtanié:  

Czë të jes za tim, żebë dozerac i propagòwac tradicyjną kùlturã kaszëbską?

Òspòwiesc
Karno I Karno II

Òglowô lëczba 
òdpòwiescówLëczba 

òdpòwiesców % Lëczba 
òdpòwiesców %

Jo 44 88 39 78 83
Nié 0 0 1 2 1

Ni móm zdaniégò 6 12 9 18 15
Felënk 

òdpòwiescë 0 0 1 2 1

Razã 50 100 50 100 100

W tôflë 11 są pòkôzóné òbsądë atrakcyjnotë mòdłów kùlturë – kaszëbsczi kùlturë 
tradicyjny i kaszëbsczi kùlturë mòderny, a téż jich trzech kómbinacji. Jak je widzec 
w tôflë 11, dlô karna I kaszëbskô kùltura na ògle je barżi atrakcyjnô jak dlô karna II. 
Tôfla 12 ùjmiwô pòdrechòwanié preferencji òbù karnów. Kaszëbskô kùltura tradicyj-
nô je barżi achtnionô jak mòdernô – mô nômni wskôzaniów „nieatrakcyjnô” (13%). 
Zôs nôbarzi nieatrakcyjnym mòdłã je kaszëbskô kùltura mòdernô z dodôwkã tradicyj-
nym. Tu mógłbë sã zapëtac, czë wszëtcë òdpòwiôdôcze znają przejawë mòdernégò 
kùńsztu kaszëbsczégò tak, żebë gò òbszacowac – tegò anketa nie badérowa.  

Tôfla 11
Rozłożënk òdpòwiesców ticzący sã atrakcyjnoscë pòdónëch mòdłów kùlturë

Mòdło 
kùlturë

Baro atrakcyjnô Dosc atrakcyjnô Nieatrakcyjnô Felënk 
òdp.

(karno II)
Karno 

I
Karno 

II
Σ / 
%

Karno 
I

Karno 
II

Σ / 
%

Karno 
I

Karno 
II

Σ / 
%

Kaszëbsczi 
kùńszt 
lëdowi

20 14
34

26 27
53

4 9
13 0

40% 28% 52% 54% 8% 18%

Kaszëbsczi 
kùńszt 

mòderny

13 6
19

29 28
57

8 14
22 2

26% 12% 58% 56% 16% 28%
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Kaszëbsczi 
kùńszt 
lëdowi 

z dodôwkã 
mòdernym

12 6

18

31 32

63

7 9

16 3
24% 12% 62% 64% 14% 18%

Kaszëbsczi 
kùńszt 

mòderny 
z dodôwkã 
lëdowim

13 8
21

30 24
54

7 15
22 3

26% 16% 60% 48% 14% 30%

Zrównóné 
mòdło 

16 7
23

28 28
56

6 11
14 4

32% 14% 56% 56% 12% 22%

Tôfla 12
Atrakcyjnota pòdónëch mòdłów kùlturë – pòdrechòwanié 

Mòdło kùlturë Baro 
atrakcyjnô

Dosc 
atrakcyjnô

Σ
baro 

atrakcyjnô 
abò dosc 

atrakcyjnô

Nieatrakcyjnô Felënk 
òdpòwiescë

Kaszëbskô kùltura 
lëdowô 34 53 87 13 0

Kaszëbskô kùltura 
mòdernô 19 57 76 22 2

Kaszëbskô kùltura 
lëdowô z dodôwkã 

mòdernym
18 63 81 16 3

Kaszëbskô kùltura 
mòdernô z dodôwkã 

lëdowim
21 54 75 22 3

Zrównóné mòdło 23 56 79 17 4

5. Wniosczi 

Jak je merkac pò rezultatach, młodi dosc mało abò dëcht słabò są zaczekawiony 
lëteraturą czë kaszëbską mùzyką, bëcym na kaszëbsczich ùroczëznach czë dzejanim 
w artisticznëch karnach, są dbë, że przënôlégô dozerac i propagòwac kaszëbską kùl-
turã, a kaszëbskô kùltura dlô wikszoscë z nich je colemało dosc atrakcyjnô. Zadanim 
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dzejarzów i ùtwórców kaszëbsczich je tej nié leno zwikszenié atrakcyjnotë kùltu-
ralnégò bédënkù, ale téż wërobienié skùtecznëch spòsobów doprzińdzeniô do tëch 
lëdzy. W tim môlu wôrt je przëbôczëc bédënczi dlô szkòłów sparłãczoné z mùzyką, 
teatrã itp., przërëchtowóné m.jin. przez Felicjã Baskã-Bòrzëszkòwską16, Elżbiétã 
Prëczkòwską, Terézã Wejer i Dorotã Fòrmelã17, a téż Tomasza Fópkã18, co pòdsztri-
chiwają to, że próbë pòpùlarizacji kaszëbsczi kùlturë są w szkòle pòdjimóné. 
 Z tegò badérënkù mòże téż wëdostac klôr wniosk, że znajemnota kaszëbiznë 
jidze w grëpie z wikszim zaczekawienim kaszëbską kùlturą (chòc i w tim przëtrôfkù 
ji niwizna nie je wësokô).
 Żebë diagnoza bëła dëchtownô, badérënk nad òbsądama i ùdzélã młodzëznë 
w kaszëbsczi kùlturze bë miôł bëc rozszérzwiony nié le ò òdpòwiôdôczów z jinszich 
dzélów Kaszëb, ale ò jinszé problemë mët, a téż ò nôrzãdza badérëjącé znajemnotã 
kaszëbsczi kùlturë – ùtwórców jich dokazów.

Pòdzãczi
Jô bë chca pòdzãkòwac mgr Bòżenie Conradi, Direktor I Liceùm Òglowòsztôł-
cącégò m. Króla Jana III Sobiesczégò w Wejrowie – za żëcznotã i pòzwòlenié na 
badérowania, a téż szkólnym ti szkòłë: wastnie mgr Aleksandrze Kani, wastnie mgr 
Justinie Makòwsczi-Bedink, wastnie mgr Ewie Mizarsczi, wastnie mgr Dominice 
Serowi i wastnie mgr Beace Staszak za przeprowadzenié anketë westrzód swòjich 
ùczniów. Serdecznô pòdzãka sã przënôlégô mët mòjim drëchnóm z Gduńsczégò 
Ùniwersytetu: wastnie dr Oldze Aleksandrowsczi z Institutu Anglisticzi i Amerika-
nisticzi za wespółprôcã w prowadzenim badérënku i wastnie dr Beace Jackòwsczi 
z Katedrë Statisticzi za wëjasnienia ticzącé sã statisticznëch òbrechùnków. 

16   F. Baska-Bòrzëszkòwskô, Teatralné dzejania w szkòle, [w:] Edukacja kaszubska, red. A. Kuik-Ka- 
linowska i D. Kalinowski, Gdańsk – Słupsk 2012, s. 109-121. 

17   E. Pryczkowska, T. Wejer, D. Formela, W krôjnie Grifa. Téatrowé scenarniczi, Gdańsk 2012.
18   T. Fópka, Piesniô jakno nosnik wiédzë i szkoła jãzëka w terôczasny, kaszëbsczi ùczbie, [w:] Edu- 

kacja kaszubska, red. A. Kuik-Kalinowska i D. Kalinowski, Gdańsk – Słupsk 2012, s. 123-128. 
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Aneks
Zapëtania anketë ticzącé sã kaszëbsczi kùlturë

1.  Czë të czëtôsz ksążczi pò kaszëbskù?
	 q jo, czãsto        q jo, tej-sej        q jo, rzôdkò        q nié, nigdë
 Żlë jo, jaczé (np. pòezjã)? 

…………………………………………………………….

2.  Czë të czëtôsz ksążczi ò tematice kaszëbsczi (napisóné pò pòlskù abò kaszëbskù)?
	 q jo, czãsto        q jo, tej-sej        q jo, rzôdkò        q nié, nigdë
 Żlë jo, jaczé tématë Ce czekawią? 

……………………………………………………

3.  Czë të słëchôsz lëdowi mùzyczi kaszëbsczi?
	 q jo, czãsto        q jo, tej-sej        q jo, rzôdkò        q nié, nigdë
 Żlë jo, jaczich wëkònôwców? 

……………………………………………………………

4.  Czë të słëchôsz mòderny mùzyczi kaszëbsczi?
	 q jo, czãsto        q jo, tej-sej        q jo, rzôdkò        q nié, nigdë
 Żlë jo, jaczich wëkònôwców? 

……………………………………………………………

5.   Czë të przënôlégôsz do karna (tanecznégò, mùzycznégò, teatralnégò) abò 
chùru, co spiéwô (barżi) tradicyjné lëdowé sztëczczi kaszëbsczé?      

	 q jo                     q nié

6.  Czë të nôleża/nôleżôł do karna (tanecznégò, mùzycznégò, teatralnégò) abò 
chùru co spiéwôł (barżi) tradicyjné lëdowé sztëczczi kaszëbsczé?  

	 q jo, w przedszkòlim   q jo, w spòdleczny szkòle   q jo, w gimnazjum   q nié

7.  Czë të przënôlégôsz do karna (tanecznégò, mùzycznégò, teatralnégò) abò 
chùru, co spiéwô (barżi) mòderné lëdowé sztëczczi kaszëbsczé?      

	 q jo                     q nié

8.  Czë të nôleża/nôleżôł do karna (tanecznégò, mùzycznégò, teatralnégò) abò 
chùru co spiéwôł (barżi) tradicyjné mòderné sztëczczi kaszëbsczé?  

	 q jo, w przedszkòlim   q jo, w spòdleczny szkòle   q jo, w gimnazjum   q nié
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9.  Czë të biwôsz (biérno abò aktiwno) w kaszëbsczich wëdarzeniach kùlturalnëch 
abò kùlturalno-ùczbòwnëch?

	 q jo, czãsto        q jo, tej-sej        q jo, rzôdkò        q nié, nigdë
 Żlë jo, w jaczich? …………………………………………………….

10. Czë Ce czekawią taczé kùlturalné wëdarzenia?

jo nié

Zjôzd Kaszëbów q q

„Kaszëbsczi Idol” q q

Verba Sacra – czëtanié Biblii pò kaszëbskù z Danutą Stenką q q

Jinszé (jaczé?)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

q
q

q
q

11. Czë të mëslisz, że nót je dozerac i propagòwac tradicyjną kaszëbską kùlturã 
(lëdowé tuńce, spiéwë, malënk i żłobiznã, òbleczënk itp.)?       

 q jo           q nié          q ni  móm zdaniégò
 
12. Òbszacuj atrakcyjnotã mòdłów kùlturë, jaczé bë mògłë bëc propagòwóné przez 

media, òswiatowé i kùlturalné placówczi.

baro 
atrakcyjny

dosc 
atrakcyjny nieatrakcyjny

kaszëbskô kùltura tradicyjnô, lëdowô q q q

kaszëbskô kùltura mòdernô q q q

kaszëbskô kùltura tradicyjnô  
z dodôwkã mòdernym q q q

kaszëbskô kùltura mòdernô 
z dodôwkã tradicyjnym q q q

Zrównóné mòdło  
(50% kùlturë tradicyjny  
+ 50% kùlturë mòderny)

q q q
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Danuta Stanulewicz 
Gduńsczi Ùniwersytet

Leksykalné pòle RUCHNA  
w Słowarzu jãzëka pòmòrsczégò  

to je kaszëbsczégò Sztefana Ramùłta

1. Wstãp 

W artiklu tim jô bë chca sã zając kaszëbsczima leksemama, jaczé sã tikają przëò-
dzéwkù, a notérowónyma w Słowarzu jãzëka pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò Szte-
fana Ramùłta1. Nen słowôrz wëdrëkòwóny w Krakòwie przez Wëdôwiznã Akade-
mii Ùmiejãtnoscë w II pòłowie XIX wiekù, dôwô nama pòzdrzatk na wnenczasny 
kaszëbsczi jãzëk, ale téż – pòstrzédno – je òdzdrzódlenim materialny kùlturë tegò 
cządu.
 Pòkôzóny materiał w 3. dzélu negò artikla pòchôdô z òbrobionégò w dzysdnio-
wim pisënkù przez Jerzégò Trédra wëdaniégò słowarza z rokù 20032. 

2. Leksykalné pòle RUCHNA

Niglë më zaczniemë òmawiac nazwë ruchnów, jaczé mòżemë nalezc w słowarzu 
Ramùłta, przënôlégô przëbôczëc tu pòchwatë znaczënkòwégò i leksykalnégò pòla. 
Encyklopediô òglowégò jãzëkòznajôrzstwa pòdôwô taką definicjã, ze strukturali-
sticznégò nórta zdrzeniô:

„Semanticzné (znaczënkòwé) pòle. Bënowò wërégòwóny pòd wzglãdã para- 
digmaticznym i syntagmaticznym zbiérk leksemów reprezentëjącëch zbiérk 
pòchwatów sparłãczonëch z jaczims pòchwatã nadrzãdnym, np. pòchwatã 
intelektu, snôżotë, krewnotë, farwë i jin.

1   S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893. 
2   S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, red. J. Treder, Gdańsk 2003. Wëdôw-

cama negò słowarza bëlë: Gduńsczi Ùniwersytet, Òficyna Czec i Mùzeùm Pismieniznë i Mùzyczi Ka- 
szëbskò-Pòmòrsczi.
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[…] niewërégòwónô substancjô jãzëkòwô, niezanôleżnô òd wszeleja- 
czich jãz., sã dzeli na pòchwôtné pòsadë, co stanowią jaczés continua. Kòżdé 
continuum je strukturalno wërëchtowóné przez jãz. systemë: kò òdpòwiôdô 
mù w strukturalny plaskawiznie wërëchtowóny zbiérk jednostków. Zbiérk 
nen sã òkresliwô jakno leksykalné p., wërazowé p. (niem. Wortfeld) abò zna-
kòwé p. (Zeichenfeld). W plaskawiznie tresców wërazowémù p. òdpòwiôdô 
pòchwôtné p. (Sinnfeld).”3

 Nad tak zgrëpkòwónyma wërazama mòże téż sztanowac jakno nad leksykal-
ną kategòrią, chtërna je definiowónô tak: „Klasa wërazów pòspólné znaczënkòwé 
znanczi, np. kategòriô żëwòtnoscë (tj. klasa jistników, co òznôczają żëwé jistnotë), 
farwë (klasa przëdôwników, co nazéwają farwë) […]”4. W pòdińdzenim kògnitiw-
nym kategòrie ni mają òstrëch grańc i mògą w se miec dzélëczczi ò rozmajitim 
stãpieniu przënôleżnotë. Kategòriô mòże bëc radialnô, co òznôczô, że w ji westrzód-
kù je prototip, a mni tipiczné dzélëczczi są blëżi ji ùbrzegów. Do te wëróżniwô sã 
trzë niwiznë kategòrizacji: nadrzãdną, spòdleczną i pòdrzãdną5. Takô hierarchiô sã 
parłãczi ze zjawiszczã hipònimii, chtërna mòże bëc definiowónô tak:  

„Zanôleżnosc midzë dwùma leksykalnyma jednostkama, co pòlégô na tim, 
że znaczënkòwi òbjim jedny je bënë w òbjimie òznaczeniô drëdżi. Nazwa 
ò szerszi denotacji i barżi òglowim znaczënkù (np. roscëna), to je tzw. hipe-
ronim, je nadrzãdną jednostką co do nazwë ò wãższim òbjimie òdnieseniô, 
leno ò barżi dëchtowny, bògatszi trescë (np. drzewò), to je hipònimù”6. 

 Chcemë terô jic do leksykalnégò pòla (abò kategòrii) RUCHNA. Leksemë są 
pòrégòwóné w pòlu hierarchiczno, òd òglowi nazwë pòla, to je hiperonimù (w ka- 
szëbiznie jednym z nich je òbleczënk) do hipònimów, to je nazwów przëòdzéwkù 
ò barżi dëchtownym znaczënkù (np. czitel, bùksë). 
 Leksykalné pòle RUCHNA je mòżnota pòzortowac na taczé pòsadë (pòdpò- 
la): nazwë przëòdzéwków (białgłowsczich, chłopsczich, dzecnëch, a téż ùniwer-
salnëch – dlô białk, chłopów i dzecy), nazwë dzélów òbleczënków i nazwë szto-
fów. Spòkrewnioné z pòlã RUCHNA są jinszé pòla, co mają w se nazwë trãptów, 

3   S. Karolak, Pole semantyczne (znaczeniowe), [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. 
K. Polański, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999, s. 444–445.

4   K. Polański, Kategoria leksykalna, [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, 
Wrocław – Warszawa – Kraków 1999, s. 290.

5   Zdrzë m.jin. G. Lakoff, Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle?, 
red. nauk. E. Tabakowska, przekł. M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska, Kraków 2011 (prwdr. G. La- 
koff, Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind, Chicago 1987);  
J. R. Taylor, Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, przeł. A. Skucińska, Kraków 
2001 (prwdr. J.R. Taylor, Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory, Oxford 1987, 1995).

6   I. Szczepankowska, Semantyka i pragmatyka językowa, Białystok 2011, s. 56. 
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nazwë akcesoriów (np. hantaszka, pasyk) i nazwë klénotów. Kò je wiedzec, że do 
òpisënkù dzélëków garderobë mùszi ùżëwac nazwë farwów, le ò tim nie mdzemë 
w nym artiklu gôdelë7.

3. Leksykalné pòle RUCHNA  
i pòkrewné pòla w słowarzu Ramùłta

Terô chcemë jic do nazwów ruchnów notérowónëch przez Ramùłta w Słowarzu jã- 
zëka pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò. Zgrëbionym drëkã pòdóné są zéwiszczowé 
wërazë. W słowarzu są letkò do wërozmieniô skrócënczi, temù téż më nie mdzemë 
jich tu pòdawac8; le wôrt mòże wëjasnic, że symbòl • je ùżiwóny do òznaczeniô 
stałégò wërazowégò związkù (frazeòlogizmù). 
    
3.1. Òglowé nazwë ruchnów (hiperonimë)
Ramùłt w swòjim słowarzu ùjął taczé òglowé nazwë, co òdnôszają sã do nadrzãd-
ny kategòrii (tim hiperonimóm towarzą przëkładë, pòdług dbë aùtora òbrazëją jich 
znaczënk)9: 

−	 òbleczenié ‘szaty, odzież’: Ni mô nijaczégò òbleczeniô. (s. 211)
−	 òblek ‘odzież’: Nijaczégò òblekù mù nie d[ôw]ają. Sprawił sobie pëszny òblek. 

(s. 211)
−	 òbłok […] 2. ‘ubiór, odzież’: w òbłokù ksãdzewim; dëcht kaszëbsczi òbłok. Ob. 

òblek (s. 212)
−	 przëòdzéwk ‘przyodziewek, odzież’: Ten paróbk służił mù przez dwa lata za 

sóm przëòdzéwk. (s. 307)
−	 ruchna ‘suknie, odzież’: To trzeba dzysô wzyc pòswiãtné ruchna. Dzëwi lëdze 

chodzą bez ruchen. Ë głëpc błiszczi, czej pëszné ruchna włożi, jedënie, pòczi 
gãbë nie òtwòrzi. Ceyn [Przysł.] (s. 330)

−	 ùbiór ‘ubiór, odzież’: To są echt kaszëbsczé ùbiorë. (s. 376)

 Te leksemë sã ùżiwô téż w przëkładach, co òbrazëją znaczënk jinszich słów, np. 
bëlacczé òbleczenié (s. 29), òbleczenié białogłowsczé (s. 30), cëdacczé òbleczenié 
(s. 45), białczé ruchna (s. 30), chãdodżé ruchna (s. 47), kabacczé ùbiorë (s. 118).
 Słowôrz òbjimô téż jinszé hiperonimë, co mają dëcht negatiwné kònotacje:

7   Jô je rëchli òbgôda w referace pt. Nazwy barw w Słowniku języka kaszubskiego czyli pomorskiego 
Stefana Ramułta i Słowniku polsko-kaszubskim Jana Trepczyka, II Ogólnopolska Konferencja „Językowy, 
literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś”, Gdańsk 2013 (tekst je rëchtowóny do drëkù).

8   Rozpëzglenié skrócënków je w słowarzu na s. 18-19.
9   W artiklu tim pòmijómë pòdóné w słowarzu fòrmë rodzôcza, a téż wiadła ò gramaticznym ôrce, itp. 
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−	 chałë ‘odzież’ (pogardl.) (s. 46)
−	 kòdra ‘łata, łachman, szmata’, pr.-niem. Kodder ‘Lappen, Lumpen’ Fr. (s. 129)
−	 łacha ‘łach, łachman, stara suknia’: W taczich łachach chòdzysz do kòscoła!  

Zabrelë ji wszeden dobëtk, le łachë na ni òstawilë ‘zabrali jej cały dobytek, tylko 
odzież na niej zostawili’. (s. 156)

 Jinszé nazwë sã téż mògą òglowò òdnaszac do òblekù, a téż do kònkretnëch 
dzélów garderobë, np. sëknia (zdrzë pùnkt 3.2)

3.2. Nazwë białgłowsczich i chłopsczich ruchnów
Nazwë ruchnów notérowóné w słowarzu Ramùłta, sã òdnôszają do taczich òbleczën-
ków, jak klédzëk, spódnik, bùksë, liwk, chùsta itp. Jedne z tëch òbleków są pòdług 
tradicji przëpisywóné białkóm abò chłopóm, zôs jinszé noszoné są przez wszëtczich. 
Niżi są pòdóné przëkładë zéwiszczów, co reprezentëją pòle RUCHNA:

−	 czecka ‘kiecka, ubranie kobiece’. (s. 56)
−	 czedel ‘wierzchnia suknia’, niem. Kittel, dniem. Keddel. Ob. czitel. (s. 56)
−	 czitel ‘wierzchnia suknia kobieca, kitel’, niem. Kittel. [Ob. czedel] (s. 60)
−	 kléd ‘suknia kobieca nowomodna, rodzaj princeski (suknia ze stanikiem stanowi 

całość)’, niem. Kleid (s. 126)
−	 sëknia ‘suknia, ubiór’: Przëòblókł pëszné sëknie; sëkniskò, zgr. od sëknia,’stara, 

licha suknia’; sëkniszcze, zgr. od sëknia […] (s. 336); suknia ob. sëknia (s. 357)
−	 szorc ‘suknia kobieca codzienna’, niem. Schurz (s. 364)
−	 bajówka ‘spódnica bajowa’. Ob. bôj (s. 26)
−	 szërtuch ‘fartuch’: Białce bez szërtucha jak krowie bez ògóna. Ceyn [Przysł.]  

(s. 362)
−	 bùksë ‘spodnie’, niem. Bucksen: •jegò białka bùksë nosy ‘dosłownie: jego żona 

spodnie nosi, czyli, że on jest pod pantoflem’; bùksowi ‘dotyczący spodni’ (s. 40)
−	 szarawarë ‘szarawary’ (s. 359) 
−	 zómszôczi ‘spodnie irchowe, zamszowe, skórzane’ (s. 439)
−	 liwk 1. ‘kamizelka’: Zëmą ùbiérają liwczi pòd kabôtë ë kòżëchë. 2. ‘stanik, gor-

set’, niem. Leibchen, dniem. Lîwke ‘ts’; liwkòwi ‘dotyczący liwka’: liwkòwë kną- 
pë ‘guziki u kamizelki’ (s. 154)

−	 brëslôc ‘kamizelka męska, którą się nosi na kaftanie (wãps)’, niem. Brustlatz 
‘Weste, bei Männern, by Frauen’ (s. 38)

−	 wãps ‘rodzaj kaftana lub kamizelki’, niem. Wamms: wãps fùdrowóny ‘poszyty’ 
(s. 389)

−	 jup ‘’kaftan’; jupa ‘kaftanik kobiecy’. Ob. jup; jupka, zdr. od jupa. Por. pol. 
i czes. jupka (s. 118)

−	 alżdëk ‘chustka na szyję’, niem. Halstuch, dniem. Halsdök. [Ob. halsztëk]  
(s. 22)
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−	 chùsta ‘chusta, chustka (na plecy, szyję)’; chùstka, zdr. od chùsta ‘chustka (na 
szyję, do nosa itp.); chùsteczka, zdr. od chùstka ‘chusteczka’: Taczi chùsteczki 
noszą chłopi na szëji, a białczi na głowach. (s. 53) 

−	 grëczôk 1. ‘pończocha niezgrabna, lada jako lub z lada jakiej wełny zrobiona’, 
2. ‘człowiek niezgrabny, do niczego, drągal, parobas, fuszer, partacz’ (s. 99)

 Chcemë terô përznã przëstanąc kòle òstatnégò przëtrôfkù. Ramùłt ùwzglãdniwô 
téż w słowarzu czasnik grëczac, co znaczi: 1. ‘robic bëlejaczé nogawice abò z lë- 
chi grëbi wełnë’, 2. òglowò pëzglëc, fùszrowac, robic bëlejak abò z bële czégò’ 
(s. 98). Jak pòdôwają aùtorzë Słowarza etimòlogicznégò kaszëbiznë, grëčec znaczi: 
‘grëzmòlëc, nieczëtelno pisac, bëlejak pisac’, z niem. kritzeln10. Më tu mómë do 
ùczinkù z rozszérzwienim znaczënkù – z pisaniégò na jinszé robòtë (‘pëzglëc’) 
i òsobë (‘pëzglôk’), a téż na rzeczë (‘stréfla’). 
 Westrzód nazwów przëòdzéwkù w słowarzu téż nalazłë sã nazwë przëkrëców 
głowë, np.

−	 biret ‘biret’: ksądz w birece (s. 32)
−	 czepc ‘czepiec’; czepeczk zdr. od czepc, ‘czepeczek’. (s. 57) 
−	 czepk ‘czepek’: •w biôłim czepku sã rodzył [‘powodzi się’?] (s. 57)
−	 czôpk ‘kapelusz, zarówno męski jak i kobiecy’ (s. 61)
−	 czôpka ‘czapka’. Ob. czôpk; czôpeczka, zdr. od czôpka, ‘czapeczka’; czôp-

czëszcze, zgr. od czôpka, ‘czapisko’ (s. 61)
−	 fladruża ‘gatunek czepka, jaki białki noszą w święto’. Fladdrûsche, f. von flad-

ern, flattern, […] (s. 85)
−	 kapelusz ‘kapelusz’ (s. 121)
−	 kabùza ‘czapka męska’: Chłopi noszą w zëmie kabùzë, to je czôpczi z czôrnégò 

ë czerzwionégò sukna. Ceyn Skôrb 62 (o Kabôtkach) […] (s. 118)
−	 kapùca ‘wielki czepek kobiecy, wełniany’. Kolor ich bywa rozmaity, ale zawsze 

jednolity. Czepiec taki zakrywa uszy i zwiesza się na szyję, tworząc rodzaj krót-
kiej pelerynki. (s. 121)

−	 kapùza ‘czapka barania z uszami’, pr.-niem. Kapûse (lit. Mütze, Kapuse), śr.-łac. 
caputium. [Por. kabùza] (s. 121)

−	 karpùza ‘czapka barania z uszami’. Ob. kapùza. (s. 122)
−	 kłobùk ‘kapelusz’: Chłopi noszą wësoczé, białczi nisczé kłobùczi ‘mężczyźni 

noszą wysokie, kobiety niskie kapelusze’; kłobùkòwi ‘kapeluszowy’ (s. 128)
−	 kòper […] 2. ‘rodzaj kapelusza kobiecego’ […] (s. 132)
−	 złotogłowa ‘starodawna czapka kobieca, bogato złotem wyszywana, zwana tak-

że złotą mùcą’. Złotogłowy wyszły już dziś niemal z użycia. (s. 435)

10   W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. II, Warszawa 1997, 
s. 208.
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 Pòd zéwiszczama grónkò ‘bukiet’ (s. 101) i gùlôk (s. 103) je wërażenié gùlôk 
z grónkama ‘czepc, przëstrojony kwiatama, jaczi niesą białczi w bëtowsczim krézu’ 
(s. 101). Tu mùszi sã przëzdrzec kąsk na metafòricznosc ti nazwë: czepc – temù, że 
szlachùje za – przërównóny je do gùlôcza.
 Nazwë òbleków sã tej-sej pòjôwiają przë jinszich zéwiszczach, np. dzecnô kò- 
szëlka ‘koszulka dziecinna’ (s. 79), Wdzôł na sã mùndur admiralszczi ‘wdział na 
siebie mundur admiralski’ (s. 21), To je kabôt baro elegancczi. (s. 82), Przëòblókł 
liwk jasnomòdri. (s. 111).
 Ùjãté w słowarzu Ramùłta jedne nazwë przëòdzéwków metonimiczno parłãczą 
òsobë, co je noszą, z môlã jich mieszkaniégò abò robòtą, jaką prowadzą. 

−	 czidlón ‘rodzaj płaszcza’. [Ob. Czidlón]; Czidlón ‘Kidlon’. Mieszkańców pow. 
kościerskiego nazywają także Kidlonami. Zdaje mi się, że nie jest to nazwa po-
ważna, ale przezwisko. Ob. czidlón; Czidlónka ‘Kidlonka’. Ob. Czidlón. (s. 59); 
kidlón ‘rodzaj płaszcza szerokiego’ Ob. czidlón; Kidlón ‘Kidlon, mieszkaniec po-
wiatu kościerskiego’. Ob. Czidlón;  Kidlónka ‘Kidlonka’. Ob. Czidlónka (s. 125)

−	 kabôt ‘kabat, surdut’: W swiãto przëòbleką kabôtë; kabôtk, zdr. od kabôt, ‘ka-
bacik’: Tak chłopi jak ë białczi chodzą w kabôtkach; Kabôtk ‘Kabatek’. Kabat-
kowie stanowią osobny szczep nadmorski, a mieszkają nad rzeką Łebą i około 
jez. Łebsko aż do morza. Liczba ich wynosi zaledwie parę tysięcy. Kabatkami 
nazwani przez sąsiadów od kabôtków, czyli surdutów, które noszą mężczyźni; 
Kabactwò ‘lud i ziemia Kabatków’ […] (s. 118)

−	 karwôtka ‘surdut albo raczej długi kaftan, jaki noszą rybacy nadmorscy w Po-
morsce (w pow. lęborskim i słupskim)’; Karwôtk ‘rybak pomorski, noszący kar- 
wôtkã’ (s. 122); Karwôtka ‘kobieta pomorska, nosząca karwôtkã’ (s. 123)

 Wiesław Bòris i Hanna Pòpòwskô-Tabòrskô pòdsztrichiwają metonimiczné 
zrzeszënë nazwów przëòdzéwków z nazwama lëdzy:

−	 karwatka ‘kaftan długi, jaki noszą rybacy w Lęborskiem, Słupskiem i Bytow-
skiem’; Karwatk ‘mężczyzna noszący karwatkę’11

−	 Kabatk m., Kabatka f. ‘Kaszubi spod Wejherowa, zawdzięczający swą nazwę 
noszonej przez nich kurtce zwanej kabat (pn.-zach.)’ 12

3.3. Nazwë dzélów przëòdzéwków i akcesoriów 
Słowôrz Ramùłta mô bënë se wielné zéwiszcza, co sã òdnôszają do dzélów òbleczën-
ków, akcesoriów czë téż kroju, np.:

11   W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. III, Warszawa 
1999, s. 21.

12   Ibidem, s. 9.
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−	 bina ‘dolna część nakrycia głowy kobiet kabackich’, niem. Binde? (s. 31)
−	 bòk ‘bok, strona, poła, połać’ […] bòk karwôtczi (s. 35); bòczk, zdr. od bòk […] 

Bòczk kabôtka ‘poła kabacika’ (s. 34)
−	 bòrsdëk ‘kawałek materii ozdobnej, noszonej przez kobiety z prowincji pomor-

skiej pod sznëbrustką, czyli liwkã ‘gorsetem’, niem. Brusttuch, dniem. Borstdök. 
Gdzie indziej nazywa się ta część ubioru strzódk ‘środek’; bòrstuk ob. bòrsdëk; 
bòrszdëk ob. bòrsdëk; bòrsztuk ob. bòrsdëk (s. 35)

−	 czôłbôsa ‘część dolna liwka ‘gorsetu’, wypchana sianem, aby suknia (spódnica) 
odstawała więcej od stanu. Ob. wurst. [Ob. kôłbôsa] (s. 61)  

−	 flãzla ‘frędzla’; flãzelka, zdr. od flãzla, ‘frędzelka’ (s. 87)
−	 fôłd ‘fałd’ (s. 86); fałdzëk, zdr. od fôłd, ‘fałdzik’: sëkniô z fałdzëkama. (s. 83)
−	 fòpka ‘kieszeń’, pr.-niem. Fuppe, Fupke […] (s. 86)
−	 heftka ‘haftka’ (s. 105); ôftka ‘haftka’, niem. Haftel: Jupka na ôftczi zapiãtô 

‘kaftanik na haftki zapięty’; ôfteczka, zdr. od ôftka, ‘hafteczka’ (s. 232)
−	 kaptur ‘kaptur’: Jô môm kaptur przë płôszczu. (s. 121)
−	 kasónka 1. ‘krajka, rodzaj paska kobiecego’, 2. ‘podwiązka przy pończochach’: 

Kasónczi, czëlë strónczi. […] (s. 123)
−	 knąpa ‘guzik’, niem. Knopf, pr.-nim. knôp: Ù liwka mają dwa rzãdë knąpów; 

knąpka, zdr. od knąpa, 1. ‘guzik, guziczek’ […] (s. 128)
−	 kòk ‘wielki guzik blaszany’ (s. 130); kòczk, zdr. od kòk, ‘guzik blaszany z uchem’ 

(s. 129);
−	 kòlnérz ‘kołnierz’: Chwôcył gò za kòlnérz; kòlnérzëk, zdr. od kòlnérz, ‘kołnie-

rzyk’; kòlniérz ob. kòlnérz (s. 130)
−	 kòronka […] 3. ‘koronka do ubierania sukien’ (s. 133)
−	 manczet ‘manszet, mankiet’: Mają czerzwionë manczetë przë rãkawach; man-

czetk, zdr. od manczet, ‘mankiecik’ (s. 162)
−	 nëba ‘daszek u czapki’: Nëba mô ùrwóną; nëbka, zdr. od nëba, ‘daszek u czap-

ki’ (s. 196)
−	 pas ‘pas’: To je stôrodôwny pas pòlsczi. (s. 235)

3.4. Nazwë sztofów
W słowarzu notérowónyma hiperonimama są materëjô ‘materia’ (z przëkładã: Òna 
so ùszëła liwk z jedwôbny materëji, s. 164) a téż sëkno ‘sukno’ (z przëkładama: 
grëbé, cenczé, kùpczé sëkno, s. 336). Westrzód nazwów sztofów, co służą do szëcô 
ruchnów, słowôrz Ramùłta ùjmiwô m.jin. taczé leksemë (jistniczi, a téż przëdôw-
niczi, co òd nich pòchòdzą):

−	 aksamit ‘aksamit’: Czej nasz òjc jidze do kòscoła, to òn wiedno przëòblecze na sã 
liwk z aksamitu ‘gdy nasz ojciec idzie do kościoła, wdziewa na siebie zawsze kami-
zelkę aksamitną’; aksamitny ‘aksamitny’: wãps aksamitny ‘kaftan aksamitny’ (s. 22)

−	 atłôs ‘atłas’; atłasowi ‘atłasowy’: liwk atłasowi (s. 25)
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−	 barchanowi ‘barchanowy’: barchanowé bùksë (s. 27)
−	 bòbrowi ‘bobrowy’: bòbrowi kòżëch (s. 34)
−	 bôj ‘baja, rodzaj materii wełnianej’, pr.-niem. Baie (s. 36); bajowi ‘dotyczący 

baju, bajowy’. Ob. bôj (s. 26)
−	 celãcy ‘cielęcy’: celãcé skórë (s. 43)
−	 czëna ‘płótno tkane w deseń’: Czëna je piãkniészô [òd] zwëczajnégò płótna. Ale 

czëna je drogszô. (s. 58)
−	 jedwôb ‘jedwab’; jedwôbny ‘jedwabny’: jedwôbnô materëjô. Òna mô same jed- 

wôbné chùstë. •Nie wierzë jedwôbnym słówkóm! [Przysł.] 
−	 nicany ‘niciany’: Chòdzą w nicanëch bùksach ‘w spodniach’ (s. 196)
−	 parcany ‘parciany, z grubego płótna’: Òni nawet w swiãto przëòblôkają parcané 

bùksë. Parcanô szlachta ‘szlachta zagonowa, chodaczkowa’ (s. 235)
−	 płótno ‘płótno’: z biôłegò płótna; grëbé płótno; płótniany ‘płócienny’: płótnia- 

nô kòszëla; płótniané bùksë; płócenkò, zdr. od płótno, ‘płócienko’: Do tegò pò- 
trzebùją białczi kwiecëstégò płócenka ‘do tego używają kobiety płócienka kolo-
rowego’ (s. 246)

−	 skóra ‘skóra’: òwczô skóra […]; skórzany ‘skórzany’: òni chòdzą w skórzanëch 
bùksach ‘spodniach’ [Ob. skòrzany] (s. 339); skòrzany ‘skórzany’: skòrzané bùk- 
së; skórzanô torba (s. 338)

−	 wełna ‘wełna’; wełniany ‘wełniany’ (s. 390)
−	 zómsz ‘zamsz, ircha’; zómszowi ‘zamszowy, irchowy’ (s. 439)

 Nazwë sztofów sã pòjôwiają mët w jinszich zéwiszczach, np. biélô płótna ‘bia-
łość płótna’ (s. 31).

3.5. Nazwë trãptów
Za hiperonimë mòże ùznac taczé leksemë, notérowóné przez Ramùłta:

−	 bót ‘but’: Czôrné bótë do robòtë, czerzwioné do tuńca. Pieśń; bócëk, zdr. od 
bót, ‘bucik’; bócëczk, zdr. od bócëk, ‘buciczek’; bócëskò, zgr. od bót ‘bucisko’; 
bócëszcze, zgr. od bót ‘bucisko’ (s. 36)

−	 skòrznia ‘but’: Rëbôcë noszą skòrznie wëżi kòlón ‘rybacy noszą buty wyżej 
kolan’. Rëchli diôbeł pôrã skòrzni pòdrze, niżlë pôrã lëdzy do grëpë dostónie. 
Nodżi drze a skòrznie na cziju nosy [Przysł. Ceyn]; skòrzenka, zdr. od skòrznia, 
‘bucik’ (s. 339)

 Westrzód jinszich nazwów trãptów notérowónëch w słowôrzu sã nalazłë m.jin. 
hewò taczé:

−	 chòdôk ‘chodak, trzewik’; chòdôczk, zdr. od chòdôk, ‘trzewiczek’ (s. 50)
−	 dëfla ‘chodak drewniany’. Karłowicz objaśnia przez niem. Toffel, Tuffel z Pantoffel 

(Por. kòrka); dëflowi ‘dotyczący dëfli, chodakowy’: Dëflowim rzemiszkã zdrzeszëła 
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mù rãkôw ‘rzemyczkiem chodaczkowym związała mu rękaw’; dëfelka, zdr. od 
dëfla, ‘mały chodaczek drewniany’, dëfelkòwi ‘dotyczący dëfelczi, chodaczko-
wy’ (s. 64)

−	 kòrka 1. ‘chodak z drewnianą podeszwą’ […]; kòreczka, zdr. od kòrka, ‘trzewi-
czek drewniany’ (s. 132)

 Téż jedne dzéle trãptów są ùjãté w słowarzu Ramùłta, np.:

−	 chòlewa ‘cholewa’; chòlewka, zdr. od chòlewa ‘cholewka’: A chòlewczi miôł 
masłã wësmarowónë; chòleweczka, zdr. od chòlewka ‘choleweczka’: A chòle-
weczczi jak do kòscoła (s. 51)

3.6. Nazwë biżuterii 
Słowôrz Ramùłta notérëje hiperonim klénot ‘klejnot’ (s. 126), a westrzód hipò-
nimów, co sã òdnôszają do wërobinów biżuterijnëch sã nalazłë m.jin. taczé leksemë: 

−	 alsczeta ‘naszyjnik’, niem. Halskette (s. 22)
−	 bùrsztin ‘bursztyn’; bùrsztink, zdr. od bùrsztin, ‘bursztynek’: féfka z bùrsztin-

kã; bùrsztinowi ‘bursztynowy’: bùrsztinowé pôcórczi (s. 41)
−	 ôrbòmla ‘kolczyk, wisiorek’, pr.-niem. Ohrbommel […] (s. 232)
−	 pierscéń ‘pierścień’: Na pôlcach mô mnóstwò [wiele] drodżich pierscéniów; 

piersceniowi ‘pierścieniowy’: złotô piersceniowé; pierscónk, zdr. od pierscéń, 
‘pierścionek’; pierscónkòwi ‘pierścionkowy’; pierscóneczk, zdr. od pierscónk, 
‘pierścioneczek’ (s. 240)

−	 pôcórk […] 2. ‘paciorek, koralik, perełka’: Na szëji mô pôcórczi. (s. 288)
−	 zôùsznica 1. ‘kolczyk, zausznica’: To są drodżi zôùsznice. […]; zôùszniczka, 

zdr. od zôùsznica, 1. ‘mały kolczyk, zauszniczka’ […] (s. 440)

4. Wniosczi

Westrzód notérowónëch przez Ramùłta leksemów z pòla RUCHNA i pòkrewnëch 
pòlów są metafòriczné nazwë (np. gùlôk z grónkama, czôłbôsa). Do niechtërnëch 
przëkładów, co òbrazëją znaczënczi, dotëgòwóné są dolmaczënczi, czasã le dzélu, na 
pòlsczi jãzëk (np. aksamit, płócenkò, skórzany). Tam-sam aùtor słowarza pòdôwô, 
z chtërnëch mòwów òstałë wzãté zéwiszczowé słowa (np. bòrsdëk, dëfla), a dze jin-
dze akùratno òbjasniwô spòsób przenieseniô znaczënkù (np. kabôt, kabôtk, Kabôtk). 
Do te Ramùłt dosc dëchtowno òbgôdiwô niechtërne òbleczënczi (np. kapùca, kléd), 
jak téż pòdôwô môl, dze je sã nosy (np. karwôtka).
 Jak tej pòkazywają przëkładë w artiklu, jãzëkòwi materiôł zebróny przez Sztefana 
Ramùłta w Słowarzu jãzëka pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò nié blós dokùmentëje 
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zamkłosc te pòla RUCHNA i pòkrewnëch pòlów kòle kùńca XIX wiekù i dotëgiwô 
czëtińcóm pòlsczé równowôrtnotë kaszëbsczich leksemów, ale téż znankùje wnen-
czasną łączbã midzëjãzëkòwą i midzëkùlturową. To òsoblëwé zdrzódło materialny 
kùlturë je téż zbiérkã etnograficzny wiédzë. 
 W nym artiklu nie są òbgôdóné wszëtczé leksemë, co nôleżą do pòla RUCHNA 
i pòlów pòkrewnëch. Gwës przënôlégałobë téż pòrównac zbiérk leksemów z na-
zwama ruchnów, co są w słowarzach: Bernata Sëchtë13, Jana Trepczika14 i nônow-
szim słowarzu Eùgeniusza Gòłąbka15, jak téż z wërazama, co nalazłë sã w Atla-
su jãzëkòwim kaszëbiznë i dialektów sąsednëch16, w jaczim leksemë sparłãczoné 
z przëòdzéwkã są w tematicznym òkrãżim nr XV. Przë taczim przërównanim bë 
mógł przezdrzec rozwij leksykalnégò pòla RUCHNA – òd kùńca XIX wiekù do 
zôczątkù XXI wiekù. 

13   B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wrocław 1967-1976.   
14   J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, t. I-II, red. J. Treder, Gdańsk 1994.   
15   Do terô sã ùkôzôł jeden tom, co òbjimô zéwiszcza òd A do K: E. Gołąbek, Słownik polsko-ka- 

szubski, tom I, Gdańsk 2012. 
16   Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, red. Z. Stieber, Wrocław – Warszawa – Kra- 

ków 1964-1978.
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Bòżena Ùgòwskô

Midzë prôwdą, a legendą  
– w òpòwiescë zarzekłé pamiątczi  

materialny kùlturë Kaszëb

Kòżderné miastkò, kòżdernô wies mô swòjã górã abò grzëpã w snôżim placu, 
i zamkłé w se tësące òpòwiesców ò zãklãtim zómkù, ò czarzelnicach, pògań-
sczich grobach, ò miónkach, abò gnôtach zabitëch Krzëżôków abò Szwédów, 
chtërnyma pérotné starëszczi a letkòwiérné piastôrczi bawią dzecné rozëmë 
– na taczi górze colemało sobótczi sã dzejają1.

Podał P. T. Świętojanki czyli sobótki (tłóm. W. Myszk)
[w:] Kaszëbë 13/1958, s. 4. 

Wieleż biédniészi bë béł swiat dzecynnégò pòstrzéganiô swiata i sztôłtowaniô tak 
charakteru, jak i wôrtnotów, czejbë jegò wëòbrazni nie rozskôcałë wësłëchiwóné na 
kòlanach starczi abò starka òpòwiescë ò dôwnëch czasach, pòstacjach i stwòrach nié 
do pòjãcégò, dzywnëch przigòdach i placach, nierôz z nôblëższégò òkòlégò, jaczé 
pózni zjimałë strachã na wspòmink ò dramaticznëch przëtrôfkach z ùszłëch stalatów.
Jak wiele dô sã spamiãtac i przekazac nëch wiadłów dali? Gwësno na nã ùlatownosc 
delë bôczënk pierszi badérowie, historicë, slawistowie i fòlkloriscë pòmòrsczich ze-
miów (np. Krësztof Mrongòwiusz, Òtto Knoop, Aleksander Hilferding, Friedrich 
Lorentz, a z pòlskò-kaszëbsczégò òbrëmieniégò Florión Cenôwa, Sztefón Ramùłt, 
Léón Heyke, Sztefón Bieszk czë Bernat Sëchta) i zapisywelë ùczëté pòwiôstczi, 
bôjczi, legendë... Nie dô sã nie zgòdzëc z żôlã wëfùlowóną kònstatacją Ò. Knoopa, 
że wiôldżi jich dzél dôwno przepôdł, bò stôri pastuch ju nick nie pamiãtô, nimò te, 
że starszé pòkòlenié nié leno, że żëje legendama, ale jesz mòcno w nie wierzi2.
 Colemało czëje sã scwierdzenié, że bôjczi, brawãdë i legendë, to pismienizna dlô 
dzecy, co nôwëżi dlô młodzëznë. Równak J. Samp zaùwôżô, że chòc pò prôwdze 
mòżna te tekstë przëjëmac prosto, pò dzecynnémù, to „dô sã téż rozpëzglëwac jich 
głãbszé znaczenié, przesłanié zataconé w głãbiznie alegòrii, przëpòwiescë i aluzji”3. 

1   P. T., Świętojanki czyli sobótki, Kaszëbë nr 13/1958, s. 4.
2   O. Knoop, Legendy pomorskie, Gdynia 2013, s. 12.
3   J. Samp, Legendy gdańskie, Gdańsk 2000, s. 5.
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W przedmòwie do nônowszégò (2013 r.) wëdaniô zbiérkù legendów pòzebrónëch 
i òbrobionëch przez I. Trojanowską zaznacziwô sã prosto, że je felą ùznôwanié tegò 
ôrtu ùtwórstwa za lëteraturã dlô młodszégò pòkòleniô czëtińców leno temù, że wpi-
sóny w nôtërã òdbiércë je swójny infantilizm4. Pòdsztrëchiwô, że „Trojanowskô baro 
dobrze wiedza, jak wôżné deje miescy w se ten prawie ôrt dëchòwi kùlturë. Bëła bëlno 
òbznajomionô z ùtwórstwã klasyków kaszëbsczi lëteraturë: Cenôwą, Derdowsczim, 
Majkòwsczim, Heyką, Rómpsczim, Sëchtą i jin.”5. Dali ùdokazniwô, że w jich pis- 
mieniznie legendë bëłë „wôżnyma nôrzãdzama służącyma nié le do pòkôzaniô apart- 
nëch regionalnëch znanków, ale téż bùdowaniô etniczny juwernotë”6. Legendë są  
doch regionalnym gatënkã, ùmôlnionym w kònkretnym magijnym òbrëmienim 
i czasu, z apartnyma dlô se pòstacjama bòhaterów, a w lëdzczi wëòbrazni gòscëłë 
prawie na prawach sacrum7, stądka tak długô je jich żëwòtnosc, chòcô jediną fòrmą 
zagwësnieniô jima cygłoscë dërchaniô béł gãbny przekôz.
 Wiele razy pòdsztrichniony fakt przekazu gãbnégò (kò bëłë to czasë analfabetiz- 
mù, leno skrómné karno wësztôłconëch lëdzy pòtrafiło czëtac i pisac) sprôwiô, że je  
baro cãżkò òznaczëc historiczny czas pòwstaniô legendów, a ju niemòżlëwim je wskô- 
zanié jich ùtwórców. Stądka aùtorskô ùtcëwòta nakazywô òdsélac do całégò, wiele- 
pòkòleniowégò „zbiorowégò aùtorstwa”8 nëch òpòwiedniów. R. A. Reglińsczi, tłómacz 
dzéla legendów òdnôszającëch sã do kòscérsczich stronów, z rëmnégò zbiéru zrëchto-
wónégò przez Paùla Behrenda, a wëdónégò w latach 1906-1910 wskazywô, że legendë 
są wespòłowim dëchòwim doróbkã wielnëch nôrodów, zamieszkiwających nã zemiã, 
mdącą „môłą òjczëzną tak Pòlôchów i Kaszëbów, jak i Niemców”9. 
 Skądka sã wzãłë? J. Samp wëprowôdzô genezã legendów taczim ùmëslënkã: 
„Tam, gdzie felało racjonalnégò òbjasnieniô przëczënë różnëch òsoblëwòsców 
apartnëch dlô regionu, w znaczenim geògraficznym [krôjmalënkòwim], gdze 
wëòbrazniô pòdpòwiôda czësto nienaùkòwé pòchòdzenié wielënë pòzwów mô- 
lów, mitomagijné pòchòdzenié dzélów swiata faùnë i florë, herbów, skarbù ti zemi 
– bùrsztinu, stolemnëch pòlodnikòwëch kamów, malinczich mëszélców i mrów-
ków, nôrëmnotã mòrsczi bôłdzë, wiôldżich bùdacjów itp., wiedno z pòmòcą przë- 
chôdała fantazjô. Stądka tëli tu Anioła Kaszëb i rodnégò môlecznégò demóna 
Smãtka, wiôlgòszów zwónëch stolemama i krôsniąt”10. Gwësno mòże pòwtórzëc 
za T. Semińsczim, że zdrój sztôłtowaniô sã legendów wëbijô w môlach w jaczis 
spòsób niezwëczajnëch, wëapartniwającëch sã w krôjmalënkù: grzëpë, kamë, stô- 
ré, krëjamné bùdacje (gardzëszcza, zómczëska, kòscołë, klôsztorë itp.), jaczich 

4   J. Samp, Witaj Blizo, [w:] I. Trojanowska, Z podaniem i legendą na kaszubskich szlakach, Gdańsk 
2013, s. 7.

5   Tamże.
6   Tamże
7   Tamże s. 8.
8   Tamże.
9   R. A. Reglińsczi, Legendy ziemi kościerskiej, Gdynia 2011, s. 5.
10   J. Samp, Witaj Blizo, [w:] I. Trojanowska, Z podaniem i legendą.., dz. cyt., s. 8.
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jistnieniô nie dôwało sã wëłożëc rozëmòwò, tak tej zaòstôwałë w pamiãcë òbrôsta-
jącë „w wierzeniowé i magiczné ùmëslënczi”11.
 Nôleżi miec tedë swiądã, że do zamkłoscë nôwôżniészich dokazów kaszëbsczi lëte-
raturë legendë nie òstałë wplotłé bez przëtrôfk. Ni mògło sã stac jinaczi, skòrno jich 
aùtorowie pòchôdelë z ti zemi, bëlë przemikłi ji czarzëną i dëchã. T. Linkner analizëjącë 
młodopòlsczé, mòdernisticzné mòtiwë w Żëcym i przigòdach Remùsa scwierdzywô, że 
aùtor [A. Majkòwsczi – przëp. B. Ù.] „òstôł wiérny lëdowim wierzenióm Kaszëb, pò-
danióm i legendóm tegò regionu, a téż jegò nôtërze i rëmnoce”12. Majkòwsczi baro do-
brze znôł kaszëbsczé òpòwiednie i legendë. Piszącë Zdroje Raduni notérëje téż wielënã 
lëdowëch zwëków, òsoblëwie w rozdzélu Ludność13. Do òpisënków pòstãpnëch trasów 
dorzesziwô w całoscë legendë, òdnoszającé sã do nëch ùstrónków i môlów np. ò zato-
pionëch w jezorze Biôłim zwònach z chmieleńsczégò kòscoła14.  

Aniołë czë Stolemë?

Ùrozmajiconé ùsztôłtowanié terenu, jaczim Kaszëbë òbdarowôł òstatny lodofôłd, 
z niepòliczoną wielëną jezór, wądołów, grzëpów i czësto spòrëch wëszańców bëło 
wdzãcznym spòdlim do twòrzeniô wëòbrażeniów ò jich nadprzërodzonym abò ùro-
jonym pòwstanim.
 Na pierszim môlu je Bòsczi mòtiw stwòrzeniô Kaszëb, mający kòrzenie w biblij-
ny Knédze Rodzaju, to je Bòga-Stwòrzëcela nieba i zemi, ùdramatizowóny bôczënkã 
zajisconégò Anioła, ò dosc żôrotnym (pewno w przërównanim do jinëch krôjnów) jich 
òbdarzenim. Bóg w swòji wszechmòcë òd razu naprawił swòje niedozdrzenié, ùpiãk-
sziwającë krôjmalënk Kaszëb, a dlô ji mieszkańców zesłôł jesz jantar, jakno skôrb 
zemi i mòrza, nadto starowny Aniół zwëskôł pòzwã dozérnika kaszëbsczi krôjnë. Ten 
wątk pòjôwiô sã tak w dokazach epicczich (m.jin. Kaszëbsczi skôrb)15, jak i pòezji 
kaszëbsczich ùtwórców (z nôbarżi znónym dokazã J. Karnowsczégò Jadamòwi rôj16, 
a téż w etimòlogicznëch òpracowaniach ks. B. Sëchtë, pòd zéwiszczã Kašëbë17. 
 Nie trzeba dodawac, że skòrno to, co Bóg stwôrzô nosy w se znankã doskònałotë, tej  
i Kaszëbë, pò dëbeltowim ùdarënkòwanim, stałë sã nôpiãkniészą krôjną, prawie rajską. 

11   T. Semińsczi, Góra Zamkowa i zamek w Bytowie źródłem folklorystycznej inspiracji, w: V Konfe-
rencja Słowińsko-Kaszubska, Poznań 1999, s. 84.

12   T. Linkner, Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń, Gdańsk 
1996, s. 117.

13   A. Majkòwsczi, Zdroje Raduni.Przewodnik po tak zw. Szwajcaryi kaszubskiej, Warszawa 1913, 
s.30–56.

14   A. Majkòwsczi, Zdroje Raduni..., dz. cyt., s. 78.
15   D. Pioch, Najô domôcëzna. Ùczbòwnik z cwiczënkama do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka, dz. III, Ba- 

nino-Pelplin 2005, s. 108; D. Pioch, Kaszëbi, zemia, lëdze. Ùczbòwnika do kaszëbsczégò jãzëka, Gduńsk 
2011, s. 60.

16   J. Karnowsczi, Nowòtné spiéwë i wiersze, Banino 2010, s. 17.
17   B. Sëchta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, T. II, Wrocław-Warszawa-Kraków 

1968, s. 145–146. 
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 Zôs A. Hilferding, wanożącë przez pòmòrsczé wse i zbiérającë jãzëkòznôwczi 
materiał, scwierdzył: „Kaszëbsczi lud znaje wiele wierzeniów ò jistnotach i mòcach 
nié z tegò swiata. W jednym z nëch wierzeniów czëje sã, mòże pòmión historiczny 
legendë, to je w òpòwiescë ò Stolemach, wiôlgòszach, co mielë nadlëdzką mòc, 
a jaczi czedës mieszkelë na ziemi i zdżinãlë, dobëti przez lëdzy, nié z leżnotë jich 
mòcë, leno przez jich rozëm. Na legenda je òglowò znónô ù Kaszëbów i Słowiń-
ców w Pòmeranii; (...)”18. Westrzód wielënë pòwiôstków i legendów, jaczé za-
mieszcziwô w ksążce, je téż pôrã ò stolemach, a chòc z różnëch ùstrónków Kaszëb 
są pòzbiérónë, w zamkłoscë są dosc szlachùjącé za sobą, co pòswiôdcziwô nié leno 
pòwszechnotã tegò mòtiwù na całim òbrëmim henëtnëch Kaszëb, ale téż wiérnotã 
gãbnégò òpòwiôdaniô, skòrno zjinaczenia są tak nieznaczné.
 Dzél historiów ò stolemach pòkazëje jich jakno wiôlgòszów i mòcarzów, równak 
nié za baro rozëmnëch (co, jak ju bëło nadczidłé, stało sã przëczëną jich wëgùbieniô, 
bò człowiek, chòc leno jak robôk przë nich wëzdrzôł, to równak swòją chitroscą 
i przemëslnotą béł górą nad nima19), stądka jich ùdzél w ùsztôłtowanim kaszëbsczi 
krôjnë je tëli znaczącym co i nieùmëslnym skùtkã sztridów, biôtków, zabawów czë 
dzejaniô sczerowónégò na włôsną wigòdã, wezmë na to, czej ni mòglë przeńc przez 
jezoro jednym krokã, dorazu na westrzódkù ùsëpiwelë òstrów20. Bëłë téż ùznôwónë 
za niebezpieczné dlô lëdzy, kò jeżlë stolem sã na kògò przëzdrzôł i dmùchnął, tej 
nieszczestnik dżinął jak mùcha21. 
 We wielnëch dokazach są jednak pòkôzywóné z lepszi stronë i òbdarowiwóné 
lëdzczima znankama i wseczëcama, jak np. w legendze Kawaler stolëmczi22 abò  
ù J. Cenôwë w legendze Stolemka i rybak23. Cenôwa ùznôwô stolemë za bùdowni-
ków wzmòcnieniô sztrądu, przëczińców zbùdowaniô biti drodżi midzë Swôrzewã 
a Pùckã, ùczącë przë tim zgòdë i wespółrobòtë w dzejanim24, stwòrzenié Môłégò 
Mòrza, wëkòpanié Depczi, ùsëpanié Rewë Méw, tej nic dzywnégò, że czej zaczãłë 
wëmierac, tej lëdze bëlë zajiscony25. Szlachòwno przedstôwiô je kaszëbskô epò-
peja, a jakno znak jich bëcô na zemi wskazëje nié leno òstrów na jezorze, zwóny 
Stolemką, bò pòwstôł z piôskù, jaczi wësëpôł sã z fartuszka córczi stolema, czej 
ta chcała so ùsëpac stegnã bez jezoro26, ale téż grobë stolemów ùtaconé westrzód 
bùków27.

18   A. Hilferding, Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, Gdańsk 1989, s. 81.
19   Tamże, s. 132–133 (o zamknięciu ostatniego stolema w trumnie), s. 151-152 (o upieczeniu stolem- 

ki przez dwójkę dzieci).
20   B. Sëchta, Słownik..., T. V dz. cyt., s.165–166. 
21   D. Abramòwicz, Legendy Pomorza i Kaszub, Die Legenden von Pommern und Kaschuben, Òpò- 

wiednie Pòmòrzô ë Kaszëbsczi, Katowice 2010, s. 154.
22   Tamże, s. 434.
23   J. Cenôwa, Dobro zwycięża. Legendy z Kaszub i Pomorza, Gdańsk 1985, s. 7.
24   J. Cenôwa, Skarb i moc, Gdańsk 1975, s. 52–57.
25   J. Cenôwa, Dobro zwycięża..., dz. cyt., s. 7.
26   A. Majkòwsczi, Żëcé i przigòdë Remùsa, Kartuzy 2010, s. 129.
27   Tamże, s. 235.
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 Gwësno ze stolemama bëło tak samò jak i z lëdzama, zdôrzałë sã pòstacje niegò- 
dzywców, na co wiãkszi bôczënk dôł Hilferding, ale bëłë téż i dobré, ùwiecznioné 
piórã J. Cenôwë czë A. Majkòwsczégò. Ten òstatny, słowama przëpòwiôstków Mi-
chała, òpòwiôdónëch w adwentowi wieczór, przekazywô swòjã dbã ò stolemach jak-
no prastarkach Kaszëbów28, a w jinym wëjimkù jesz rôz to pòcwierdzywô, dzëwù-
jącë sã przë tim, „że taczi dzyrsczi lud wëdôł na swiat pòtómków, chtërny prôwdã 
rzekłszë, dzysô są niewòlnikama cëzëch panów”29. Dzys Majkòwsczi bë mógł bëc  
bùszny ze zwënégów Kaszëbów, jaczé dlô niegò bëłë leno òbrëmią rojitwów. Nôlégô 
jesz dodac, że nie je przëtrôfkã to, że nôwôżniészim wëapartnienim, jaczim ùczest-
niwô sã lëdzy apartno zasłużonëch dlô Kaszëb je Medal Stolema.

...i Smãtczi  

Tëli samò krëjamnym, co charakterologiczno złożonym bòhaterã kaszëbsczich le-
gendów je Smãtk. W epòpeji A. Majkòwsczégò (Żëcé i przigòdë Remùsa) pòstacjô 
z gruńtu lëchô, tak je téż w pòemace Derdowsczégò (Ò panu Czôrlińsczim, co do 
Pùcka pò sécë jachôł), ale ju w proze J. Drzéżdżona je pò równo biésatô co i nie-
szczestlëwô (Twarz Smętka). B. Sëchta szedł jesz dali, ùznôwającë Smãtka za „do 
nédżi dobrégò pòmòrsczégò dëcha”, blisczégò w swòji mãkòlëji i teskniączce sło-
wiańsczi dëszë”30. Zôs A. Labùda robi z niegò pòcesznégò wëkrëkùsa: „Smãtk to 
wipny dëch procëmnotów i psotów, je gòrlëwim ògradzanã wszëternôstczich lewòt-
nëch dosëznów naszégò kaszëbsczégò semietu. Pierwi béł sprôwcą smùtków i na-
zéwôł sã Smùtk, le pòzdze ze smùtnégò Smùtka zrobił sã nasz psotny, wipny i chitri 
Smãtk31”.
 Z pòczątkù Majkòwsczi téż widzôł w Smãtkù dozérnégò dëcha Kaszëb, równak 
aùtor - ùznôwô sã, że pòd cëskã Wiatru od morza S. Żeromsczégò - przebùdowôł tã 
pòstacjã32. Mòtiw Smãtka, chtëren Kaszëbóm szkòdzy, a nawetka wòłô na pòmòc 
„swòje Mòrë”, przedstôwiô téż J. Karnowsczi w dramie Scynanié kani33.
 Czasã Smãtka może òdczëtëwac jakno lëdzczé i nôrodowé sëmienié. Tak bë- 
nômni przemôwiô do mie pòstacjô wëkreòwónô przez L. Bądkòwsczégò w dramie 
Sąd nieòstateczny. Sóm Smãtk, przedstôwióny jakno „dëch żôlu i lëtoscë” w kôr-
biónce ze Slédnikã wëjasniwô: „Diôchlë to prôwdzëwi lëdze, jaż za baro. (...) Swiat 
lëdzy i diôchłów to dwie stronë jednégò medalu”34.

28   Tamże, s. 129.
29   Tamże, s. 338.
30   T. Linkner, Heroiczna..., dz. cyt., s. 132.
31   A. Labùda, Bògòwie najich przodków. Bogowie naszych przodków, Bolszewo 2011, s. 79.
32   T. Linkner, Heroiczna..., dz. cyt., s. 131.
33   J. Karnowsczi, Dramaty, Gdańsk 2011, s. 444–446. 
34   L. Bądkòwsczi Sąd niéòstateczny. Mòralitet dëcht nowi, [w:] Domôcô bina. Dzewiãc dramów do 

jigrë, Wejrowò – Gduńsk 2006, s. 27.
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Zaklãté, zapadłé, zatopioné zómczi i zómkòwé górë.

Niepòliczoné w swòji wielënie kaszëbsczé grzëpë i górczi, łësé czë lasama òbro-
słé, łagódnë czë rzmisté, bële bë dobrze wëapartniwałë sã w krôjmalënkù wiedno 
rozbùdzałë wëòbrazniã i czarzëłë krëjamnotą. Temù bëłë téż bëlnym spòdlim do 
pòwstôwaniô legendów ò swójnëch dlô pòmòrsczi zemi tématach: zarzekłëch (prze-
klãtëch) i zapadłëch do jich bëna zómków, bez co zwëskiwałë pòzwã zómkòwëch 
górów. Colemało przëczëną zapadnieniô sã zómkù bëło przekleństwò rzuconé na 
jegò mieszkańców abò miéwców za jich niebëlné ùczinczi, np. przekleństwò rzu-
coné przez zmartwiałëch rodzëców na bestialsczich ricerzów za pòrwanié jich córczi 
(Zatopiony zamek w jeziorze Stare Grabowo)35. Nëch òpòwiôstków je wiãcy niżlë 
samëch grzëpów, niejedne są òpisywóné nawetka pò pôrã razy bez nëch samëch 
aùtorów.
 W kaszëbsczi lëteraturze pòjôwiają sã téż patrioticzné mòtiwë spiącëch ricerzów, 
chtërny w czasach niebezpiekù pòwstóną i bãdą bronic Kaszëb (np. Zaklęte woj-
sko36, Sen zaklętego wojska37, Spiącé wòjskò38). Nôbarżi pòeticczi òbrôzk zapadłégò 
zómkù, wplotłi nadto jakno przédny mòtiw pòwiescë, stwòrził A. Majkòwsczi w Żë-
cym i przigòdach Remùsa.

Zaklãté królewiónczi

We wielnëch legendach jich tragiczny kawel je mòcno sparłãczony z zapadłima 
zómkòwiskama. Są colemało samą snôżotą i niezgòdą na całą niebëlnotã, jakô dze-
je sã wkół nich, czasã są nieszczestlëwie zakòchóné. Rzôdkò same biwają òrãdzą 
nieszczescégò, ju to bez swòje lëché prowadzenié sã abò przeniewiérnotã miłoscë 
przërzekłi biédnémù pasturkòwi czë rëbôkòwi.  
 Zarzekłé królewiónczi w pasownym czasu miałë mòżnotã ùkazac sã lëdzóm, 
bò leno człowiek mógł z nich, a za jednym razã téż z jich zómkù zjimnąc ùrok, 
równak z zastrzegą, że dzyrzkò i nie òbzérającë sã za sebie przetrzimô próbã prze-
nieseniô dzéwczëca w wëznaczony môl (np. w Zaklętym zamku w Wykrotach na 
smãtôrz39, tak samò w legendze ò Zamkowej Górze w Bytowie, gdze trzeba bëło nié 
leno zaniesc jã na cerpiskò ale jesz rzucëc ò zemiã40, a w jinszi z wielnëch legen- 
dów ò Zómkòwi Górze miała bëc zaniosłô prawie na niã – bò tam królewiónka  

35   R. A. Reglińsczi, Legendy..., dz. cyt, s. 24.
36   J. Cenôwa, Dobro zwycięża..., dz. cyt. s. 40–41.
37   D. Abramòwicz, Legendy..., dz. cyt., s. 144.
38   B. Sëchta, Spiącé wòjskò, Wejherowo 1937.
39   Ò. Knoop, Legendy..., dz. cyt., s. 25–27.
40   T. Semińsczi, Góra Zamkowa..., dz. cyt., s. 86.
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sã ùrodzëła41) abò przez niebezpieczné rzéczné topielëznë (taczi pòlét òtrzimôł 
Remùs42), bò le takô bëła mòżnosc wëbawieniô. Czasã do próbë nót bëło nié tëli 
òdwôdżi, co rzetelnoscë, czej wezmë na to ksyżënka domôga sã kùpieniô bótów 
za wëznaczony priz i to bez targòwaniô sã (Zamek w Słupi pod Łosinem)43. Dobri 
ùczink dlô nieszczesny królewiónczi nie béł le sóm w sebie nôdgrodą, colemało ji 
rãka i zómk, z chtërnégò wespół z nią miôł bëc zjãti ùrzek. Równak w tim placu 
kùńczi sã nôdzeja na szczestlëwé zakùńczenié legendë, bò nawetka czej ju nalôzł sã 
jaczi zuchternik, to òb czas wëpełniwaniô zlécënkù wiedno taczi jeleżnoscë zachô-
dałë, że jegò trud òkazywôł sã daremnym (czasã baro zwëczajné, np. zerwónô czôp-
ka z głowë44, niespòdzajné ùderzenié w głowã45, òbłapienié za nodżi46, zwątpienié 
w swòjã mòc47). Biwało téż i tak, że w òpisywónym òkòlim, chòc ùkazywającô sã 
brutka baro prosëła (np. na górze Rowòkół), nie nalôzł sã żóden dzyrzczi knôp, cobë 
przëstąpił do drãdżégò zlécënkù48. Temù téż, zanôleżno òd jeleżnosców, wszëtczé 
królewiónczi dali czekają na swòje wëbawienié, a bëna kaszëbsczich górów nieje-
den zómk przëkriwają corôz wiãkszim zabôczenim.
 Legendarné tématë zarzekłi królewiónczi i ji zómkù zapadłégò do westrzódka górë 
tak mòcno bëłë zakòrzenioné w pòmòrsczim krôjmalënkù i swiądze, że pòsłużëłë  
A. Majkòwsczémù za alegòriã kaszëbsczi mòwë i lëdu ti zemi. 

Place

Dlô wiele lëdzy zajimającym òbrëmim je òdkriwanié pòzwów môlów, krôjnów, mio- 
nów i nazwësków lëdzy. Colemało nã cekawòsc mògą zaspòkòjic òpracowania ba- 
dérów, zajimającëch sã ną tématiką – jãzëkòznajôrzów, ònomastów. Ònomasti-
ka, jakno jedna z gałązów jãzëkòznôwstwa pòrządkùje pòzwë włôsné i wëjasniwô 
jich pòchòdzenié. Równak dzãka legendóm zwëskiwają òne nową historiã.
 Kòżden z nëch òsoblëwëch placów nie je krëjamny sóm z sebie, ale z leżnotë 
pòstacjów czë zdarzeniów, np. A. Hilferding òpisywającë zawòłóną z legendów 
Łiskã pisze: „Kaszëbi wierzą téż w czarownice (...). Blëżi grańcë z pòlsczim ple-
mieniã Kaszëbi wiedzą ò Łësy Górze i tak zwią niewësoką hòlmã w pòblëżim Re-
duńsczégò Jezora kòl wsë Rzepiska. Tuwò - wedle jich òpòwiesców - òdbiwają sã 
zéńdzenia biésniców (...)49.

41   Tamże, s. 87.
42   A. Majkòwsczi, Żëcé..., dz. cyt., s. 48–50.
43   Ò. Knoop, Legendy..., dz. cyt. s. 65.
44   Tamże, s. 27.
45   Tamże, s. 21.
46   I. Trojanowskô, Z podaniem i legendą, dz. cyt. s. 57.
47   A. Majkòwsczi, Żëcé..., dz. cyt., s. 50.
48   W. Łësôk, Rowokół – zaczarowana księżniczka z Rowokołu, por. A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. 

Literackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2011, s. 261.
49   A. Hilferding, Resztki Słowian..., dz.cyt., s.88.
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 Legendë mògą bëc swójnym pendant farwiącym nôùkòwi òbrôz faktograficzé- 
gò pòznaniô. Czasã taczé merczi òstôwiô prof. É. Bréza w swòjich jãzëkòznajôrz- 
czich ùsôdzkach ò pòzwach môlów, np. w òdniesenim do wse Babidół zaznacziwô, 
że Kaszëbi gôdają téż „Babsczi Dół”, a znankòwnik „babi, babsczi” pòchòdzy 
gwësno òd słowa „baba”, òznôczającégò „biésnicã, czarzelnicã” i dopòwiôdô, że 
„to bë mógł bëc dół, gdze straszą czarownice”50. W jinym dzélu, czej òmôwiô 
pòzwã wsë Biésewò, nadczidô ò pòchòdzenim ny pòzwë òd biésa, to je złégò 
dëcha, pùrtka51.

Kamianné znaczi
 
W kaszëbsczim krôjmalënkù wëapartniwają sã wiôldżé pòlodnikòwé kamë. Z leż-
notë swégò stolemnégò wëzdrzatkù i pòchòdzeniô nie dôwającégò sã prastarkóm 
zrozmiôc, òne téż òstałë ùwiecznioné w legendze. Ale nawet tu ni ma jednakòwi 
genezë nalézeniô sã jich na pòmòrsczi zemi. Remùs na spòdlim kôrbiónków z ks. 
Pawłã nabiérô przeswiôdczeniô, że stolemny kam pòd Òwsnicama i Wieprznicą 
òstôł tu cësniony przez stolemë52. 
 Je wiara, że wiãkszosc nëch kamów je sprôwką pùrtka, a pòcwierdzenim tegò 
mają bëc òdcësnioné céchë kòpëtów, kùrzëch pazurów, lińcucha (Kamień diabelski 
koło Owśnic)53 itp. Czasã wizerënczi òdbité na kamach szlachùją za sztôłtã stopë - 
zwëkòwò są nazéwóné Bòżima Stopkama, a legendë wieszczą, że pòwstałë òb czas 
specjalny niebny interwencji na zemi, np. céch na zawòłónym, leżącym kòle Swie- 
cëna kamieniu pòzwónym Bòżą Stopką òstawił wësłóny przez Bòga aniół, mający 
doprowadzëc do zgòdë pògòrzonëch bracynów54, nierôz ùmarłô matka, np. bë ùretac 
sënóm żëcé (Bratobójczy bój i Boża Stopka)55. 
 Ò dzélu nëch kamów chòdzą òpòwiednie, że są lëdzama, a nawetka dzecama, 
zarzekłima w òksëp przez niezgarã i przekleństwò. Wiele taczich legendów zapisôł 
w swòjim zbiérze Ò. Knoop, m.in.: Małżonkowie z Niezabyszewa zamienieni w gła-
zy56, Zaklęty głaz pod Niezabyszewem57, Panna młoda przemieniona w kamień58 czë 
w òpracowanim R. A. Reglińsczégò: Skamieniała niewiasta koło Nowej Kiszewy59, 

50   É. Bréza, Nazwy miejscowości Gminy Żukowo, Banino-Pelplin 2005, s. 12.
51   Tamże, s. 19.
52   A. Majkòwsczi, Żëcé..., dz. cyt., s. 
53   R. A. Reglińsczi, Legendy..., dz. cyt., s. 41–42.
54   A. Jabłońsczi, Wędrówki po Kaszubach. Od Gdyni po Hel. Opowieści o miejscach i ludziach, 

Gdynia 1998, s. 94–95.
55   D. Abramòwicz, Legendy..., dz. cyt., s. 146.
56   Ò. Knoop, Legendy..., dz. cyt., s. 36.
57   Tamże, s. 36–38.
58   Tamże, s. 59–60.
59   R. A. Reglińsczi, Legendy..., dz. cyt., s. 24–26.
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„Babcia” – kamień w lesie pogódzkim60, Skamieniały orszak weselny koło Kalisk61. 
J. Cenôwa, chtëren przeważno baro pòzytiwno przedstôwiôł stolemë, w legendze 
Zaklęte kamienie, òpisëje jak to nastałë czasë, że pòczëłë sã za baro zuchterné, lëdzy 
miałë za niewòlników, a swòjim bóżkóm nie skłôdałë przënôleżnëch òfiarów, za to 
w ùroczëstoscë swiãtowałë baro niezbedno. To sã miało przëczënic do jich wëdżi-
nieniô - òstałë zmienioné w kamiszcza, jaczé do dzys dnia mòżemë òbzerac pòd 
pòstacją kamianëch krãgów w Òdrach62.  
 Są téż òksepë, chtërne dlô swòjich sztôłtów szlachùją za rzeczama, wedle pòda-
niów, przeklãtima przez człowieka: stogã sana (Zaklęty stóg siana), miechã ze zôrnã 
(Głaz w kształcie worka w Bożepolu Wielkim), miechã mączi (Worek mąki zamienio-
ny w głaz)63 abò nawet sztërema miechama z mąką (Cztery worki z mąką)64.

Znaczenié legendów

Zdrzącë na pòlëce w ksãgarniach mòże duńc do swiądë, że legendë są gatënkã, jaczi 
je wcyg lëdóny, a nawetka dało bë sã rzec, że przeżiwô swój renesans. Czim chłoscą, 
jaczé wseczëca wëwòłiwają, że przedërchałë òd strzédnowiecznëch czasów. Bez 
wątpieniô zainteresowanié nima je ju wdrëkòwóné w kòd geneticzny tëli pòkòle-
niów prastarków przechòwùjącëch ne òpòwiôstczi w nórcëkach pamiãcë, żebë 
w pasownym czasu mòżna bëło je przekazac dzecóm i wnukóm. Czë to równak nie 
je za mało, cobë dzysdniowé generacje òdcygnąc òd technicznëch i infòrmaticznëch 
gadżetów dlô niewëszukónëch, dosc skrómno wëdónëch zbiérków, zamikającëch 
w se niewidzałé, chòc ùjawernioné pòwiôstczi z ùszłotë. Mòże bierze sã to w dzélu 
z przeczëcégò, jaczé J. Samp tak òpisëje: „Òbrëmié brawãdzeniô (...) wcyg sã roz-
rôstô, a kòżdô epòka, w tim téż i ta, w jaczi dóné je nama żëc, to je pòzmianë stala-
tów, a do te zetkaniô drëdżégò i trzecégò tësąclatégò, dopisëje nama swòje bôjkòwé 
dzeje”65. W òdaùtorsczim słowie do jinégò zbiéru legendów przedstôwiô mòtiwacjã 
ùtwórcë szukającégò legendów i wëpòwiôdô swòjã nôdzejã, że mdą przëblëżiwałë 
donąd nieznóné pòstacje, mijóné place, bùdinczi, tak mòcno namikłé krëjamnotą, bò 
zasłëgiwają na jistnienié „w naszi swiądze i codniowim żëcym”66. 
 Mòżlëwie, że prôwdã ò nich przed stalatã zrozmielë aùtorowie sentencjów, jaczima 
Paul Behrend zaczinôł pòstãpné zbiérczi „Skarbnicë legendów Zôpadnëch Prusów”67. 
Nie dô sã nie zgòdzëc z ùtwórcą jednégò z nich, Òtto Böckelem, scwierdzającym: 

60   Tamże, s. 28-29.
61   R. A. Reglińsczi, Legendy..., dz. cyt, 52–53.
62   J. Cenôwa, Dobro zwycięża..., dz. cyt., s. 85–86.
63   Ò. Knoop, Legendy..., dz. cyt, s. 61–62.
64   R. A. Reglińsczi, Legendy..., dz. cyt., s. 33.
65   J. Samp, Legendy..., dz. cyt., s. 8.
66   J. Samp, Gdańsk w baśniowej szacie, Gdańsk 2012, s. 6.
67   R. A. Reglińsczi, Legendy..., dz. cyt. s. 7.
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„Nieprzemijnô wôrtnota legendów dlô nôrodu polégô na tim, że czerëją naje bôcze-
nié na dôwné czasë, na snôżotã i dobroctwa włôsnégò kraju. Ùczą przë tim, jak sã 
przënôlégô szëkac i òdnalażac ùdbã na żëcé w òbrëmim swòji môłi òjczëznë”68. Sóm 
Behrend, mdący szkólnym, dôwôł bôczenié na wëchòwawczą i didakticzną stronã 
legendów. W Przedesłowie do V zbiéru dzeli sã ùdbą, jakô mù towarzëła: „Skarbnica 
legend pòwinna wspierac krajoznôwstwò, cobë dozdrzeliwającé pòkòlenié pòznało 
i szónowało cëdownosc môłi òjczëznë. Mô téż, i to je ji przédny òbrzészk, zaszcze-
pic w sercach młodzëznë miłotã do tatczëznë”69. Czë to za mòcno idealisticzné, za 
baro patrioticzné i za baro niédzysdniowé cwierdzenié naléze swòjich wëznôwców? 
To gwësno pòkôże czas. Jesz terô czëtińców, òsoblëwie westrzód nômłodszégò pò- 
kòleniô nie felô, tej mòże i w przińdnëch legenda nie zdżinie.  

68   Tamże, s. 8.
69   Tamże, s. 7.
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Edward Breza

Imiona osobowe pochodzące  
od określeń zwierząt

Wobec rozważania szerokiego kręgu tematycznego „Bogactwo kultury Kaszub”, 
w którym m.in. zgłosiłem propozycje określeń kaszubskich dla zwierząt (zob. uchwa-
łę), pomyślałem: może omówić niektóre imiona ludzkie, wywodzące się w różnych 
kulturach i językach od nazw zwierząt, ale używane też w polszczyźnie i wśród Ka-
szubów. Rada Języka Kaszubskiego opracowała ich formy kaszubskie w postaci ofi-
cjalnej i często spotykanej spieszczonej w roku 2008 na swych trzech posiedzeniach 
(zob. Biuletyn RJK za rok 2008, s.28–72). Daję tu zatem pewną reprezentację tych 
imion, opracowanie całości przekracza bowiem możliwości jednego badacza, moż-
liwości przenoszenia też określeń zwierząt w postaci neutralnej, spieszczonej czy 
pogrubionej, przezwiskowej są nieograniczone, jak to nam i dziś pokazuje język 
codzienny, kiedy słyszymy apostrofy koteczku, misiu, sarenko, ale też baranie, byku, 
psie, by poprzestać na najbardziej znanych; oraz uwagi podane w haśle poświęco-
nym imieniu Leon i jego formom pochodnym. A zatem przyjrzyjmy się wybranym 
imionom.

Agna, Agnela 
SIW podaje 3 osoby noszące imię Agna: po 1 w woj. legnickim1, słupskim i tarnow-
skim - z łac. agna, -ae ‘owca’, por. agnus, -i ‘baranek’ i z liturgii katolickiej: Ecce 
Agnus Dei ‘Oto Baranek Boży’; w zakonach używana także forma zdrobniała od 
agna, tj. agnella, -ae ‘owieczka’, jak na to wskazywać może imię siostry zakonnej 
Agnela na Cmentarzu Katolickim w Sopocie. Jednak SI 11 notuje imię Agnela, po 
łacinie Agnella, podawane w tej formie w jęz. niem. i węg., z uproszczeniem po-
dwójnego etymologicznego łac. -ll- do pojedynczego -l-: Agnela w jęz. nowogr.; 
jest też forma męska Agnellus w jęz. ang., niem. i nowogr.; Agnel we fr., Agnello we 
wł., Agnelo w port., Auell w górnołuż., Agnelis w lit., Agnels w łot., Agnell w węg., 
pochodząca od łac. rzeczownika zdrobniałego agnellus, -i ‘baranek’, pochodnego od 
podstawowego rzeczownika agnus, -i.

1   Reforma administracyjna o podziale na 16 województw obowiązuje od 1999 r. Większość tomów, 
na podstawie których przygotowany został niniejszy referat, została wydana we wcześniejszym okresie. 
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Akwila, Akwilin, Akwilina i podobne
SIW podaje 2 kobiety o imieniu Akwila: po 1 w woj. bielskim i kaliskim; 1 Akfilina 
w woj. elbląskim; 1 Akielina w woj. olsztyńskim; 38 Akulina (są to prawdopodob-
nie Białorusinki); 2 Akila: po 1 w woj. legnickim i nowosądeckim; 2 Akwelina: po 
1 w woj. bydgoskim i wałbrzyskim; 2 Akwilena w woj. katowickim; 18 Akwilina; 
1 Akwalina w woj. chełmskim (prawdopodobnie przez nawiązanie do łac. wyrazu 
aqua, -ae ‘woda’); 1 mężczyznę noszącego imię Akwilin; 2 Akil: po 1 w woj. gdań-
skim i krakowskim; 2 Akilas w woj. wałbrzyskim (prawdopodobnie to Węgrzy).
 SI 13 notuje imię męskie Akwila z odpowiednikiem łac. Aquila; Aquila wystę-
puje w jęz. ang., fr., hiszp., hol., niem., port. i wł.; Akila w błr., błg., mac., ros., 
u Serbów, słwn.; Akylas w węg.; Akyla w ukr.; Akilus w est.; wariantywnie: Akvilas, 
Akvilius w lit.; Achila, Akyla, Chilie w rum.; forma żeńska występuje jako Aquila, 
w hiszp. i hol.; Chilia w rum. Tamże Akwilin i Akwilina z odpowiednikami łac. 
Aquiilinus i Aquilina; Aquilinus w jęz. ang. i niem.; Aquilino w hiszp.; Akvilinas 
w lit.; Achilina w rum.; wariantywnie: Akulinos, Akilinos w nor.; Aquilino, Aquil-
lino w nowogr.; forma żeńska występuje jako Akulina w jęz. błr.; Akilina w błg., 
cz., mac., ros., słwn. i węg.; Aquilina w hiszp., niem., nowogr. i wł.; wariantywnie: 
Akvilina, Akuliina, w  fin.; Akvilina, Akvilé w lit.; Akulina, Akilina w nor.; Kylyna, 
Kulyna, Akylyna u Serbów i w ukr.
 Są to imiona pochodzenia łacińskiego, wywodzą się ostatecznie od łac. rze-
czownika aquila, -ae ‘orzeł’, ptaka poświęconego w mitologii rzymskiej Jowiszo-
wi: Aquila występowało jako imię (praenomen) i jako przydomek (cognomen) IC 
330, notowane u niewolników i wyzwoleńców, w czasach przedchrześcijańskich, 
i u chrześcijan; także w formie zgrecyzowanej Aquilas oraz pochodnych Aquileus 
oraz patronimicznych Aquilinus u mężczyzn i Aquilina u kobiet. Akwileja (Aquileia 
(urbs, colonia)) to też n. miasta i kolonii rzymskiej nad północnym Adriatykiem. 
Znani byli małżonkowie: Żyd Akwila, pochodzący z Pontu, potem przebywający 
z żoną Pryską lub Pryscyllą w Efezie i w Rzymie, zaprzyjaźnieni ze św. Pawłem, 
wspominani w: 1) DzAp 18,2, 18,26; 2) Rz 16, 3) I Kor XVI 19.

Delfin, Delfina 
SIW notuje 7 mężczyzn o imieniu Delfin: 2 w woj. jeleniogórskim, po 1 lubelskim, 
łódzkim, olsztyńskim, poznańskim i rzeszowskim; 359 kobiet noszących imię Delfi-
na; 2 Delphine: po 1 w woj. białostockim i koszalińskim, 1 Delwina w woj. kielec-
kim z oboczną spółgłoską dźwięczną.
 SI 68 podaje imię męskie Delfin i żeńskie Delfina z łacińskimi odpowiednikami 
Delphinus i Delphina; Delfin notowany w cz. i hiszp.; Delphin w fin. I hol.; Delphi-
nus w niem. i szw.; Delfinos w nowogr.; Dulfu w rum.; obocznie: Delphin, Dauphin 
we fr.; Delfinas, Delfas w lit.; Delfina występuje w jęz. błg., cz., est., lit., słwn., węg. 
i wł.; Deľfina w błr.; wariantywnie: Delfine, Delfina, Delphina, Delphine w ang.; 
Delfina, Delfine, Delhpina w hol.; Dalfina, Delphina w niem.
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 Nietrudno się domyślić, że imię pochodzi wprost od n. zwierzęcia delfin, którego 
nazwę przejęliśmy z łac. delphinus, a Rzymianie i z gr. delphís, w dop. delph-īnos; 
nazwa zaś zwierzęcia z gr. delfýs, -ýos ‘macica’ (znane już Homerowi). (Chodziło tu 
o to, że – jak podaje Kluge 133 – delfin to nie ryba, lecz ssak morski z macicą). Prze-
niesienia nazwy zwierzęcia na człowieka tłumaczy dobrze W. Kopaliński: „Delfin, 
fr. dauphin, tytuł najstarszego syna króla Francji od 1349 do 1830. Poprzednio delfin 
był zwierzęciem herbowym, a od ok. 1150 przydomkiem władców Dolnej Burgundii 
(ze stolicą w Vienne), nazywanej odtąd Delfinatem, łac. Delphinatus, fr. Dauphiné. 
Humbert II, 1313–59, ostatni bezpotomny władca Delfinatu, odstąpił w 1349 swój 
kraj królowi Francji Karolowi Valois, późniejszemu Karolowi V, pod warunkiem, 
że odtąd dla uwiecznienia nazwy następcy tronu będą mieli tytuł delfina” (SMiTK 
200). Por. też wyrażenie ad usum Delphini ‘ocenzurowane wydanie klasyków łaciń-
skich dla syna Ludwika XIV’, ‘wydawnictwo przygotowane na użytek młodzieży’. 
Imię przejęliśmy więc z jęz. francuskiego, znane było zwłaszcza imię żeńskie Delfi-
na u Delfiny Potockiej (1807–1877), przyjaciółki polskich romantyków: J. Słowac-
kiego i Z. Krasińskiego oraz Chopina. Z bohaterek literackich imię nosi tytułowa 
postać powieści Germaine de Stael „Delfine” (1802) i w powieści E. Jaraczewskiej 
„Zofia i Emilia” (1827), KNI 78–79. 
 W medycynie stosowana jest delfinoterapia ‘leczenie niepełnosprawnych przez 
kontakt z delfinami’, por. też hipoterapię ‘kontakt z końmi’ i kynoterapię ‘kontakt 
z psami’ (nie: dogoterapia), podrzędne działu terioterapii2.
 Ks. H. Fros (KIS II 22-24) prezentuje św. Delfina, bpa Bordeaux (zmarłego na 
początku V w.), wspominanego 24 XII i Delfinę de Signe (ok. 1282–1360), żonę 
św. Eleazara, obojga franciszkanów, czczoną jako błogosławioną u franciszkanów  
9 XII. 
 SNWPU podaje 9 osób o nazwisku Delfin poza Pomorzem, mogą one jednak 
zawdzięczać je nazwie zwierzęcia. 
   
Filip, Filipa, Filipina
SIW podaje 14 968 mężczyzn o imieniu Filip, 3 Filipas: po 1 w woj. jeleniogórskim, 
warszawskim i wrocławskim; 2 Filipek: po 1 w woj. bielskim i bydgoskim; 4 Fili-
pos (zapewne Grecy), 1 Filippo w woj. warszawskim, 1 Filippos w woj. gdańskim; 
41 Philip, 24 Philipp, 13 Philippe, 7 Phillip; formy żeńskie to: 10 Filipa, 1 Filipe 
w woj. gdańskim, 1 Filipena w woj. wałbrzyskim, 3 Filipia: 2 w woj. poznańskim, 
1 wałbrzyskim, 1 Filipiana w woj. gorzowskim; 385 Filipina.
 SI 100 notuje Filip, Filipa, Filipina z łacińskimi odpowiednikami Philippus, 
Philippa, Philippina; Filip występuje w błg., cz., dun., obu łuż., mac., nor., rum., 
słow., słwn. i szw.; Filipp w ang. i ros.; Philippe we fr. i hiszp.; Filips w łot.; Filip-
pos w nowogr.; Pylyp w ukr.; Fülöp w węg.; wariantywnie Filip w błr.; Hilip, Hilp, 

2   Por. E. Breza, Kynoterapia, nie: dogoterapia, Język Polski LXXXIII, 2003, s.337–338.
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Filip, Viilep, Vilpo w est.; Vilppu, Filippu w fin.; Filippus, Filip, Philip, Philippus 
w hol.; Pilypas, Pylipas w lit.; Felipe, Felippe, Filipe por.; Filippo, Filippino we wł.; 
odpowiednik żeński wygląda w językach obcych następująco: Philippa w jęz. ang., 
Filipa w błg., cz., mac. i port.; Filippa w dun., nowogr., szw. i węg.; Pilipé w lit.; 
Philippa, Philippine w niem.; Lipa, w rum. i błr.; Filippija w ros.; wariantywnie: 
Filippa w est.; Hilppa, Filippa w fin.; Filippa, Philippa, Philippine w hol.; Filipa, 
w rum.; Filipa, Filipina w słow.; Filippa, Filippina we wł.
 Z podanych za SIW form Filipas jest postacią lit., Filip(p)os nowogr.; Filippo 
wł.; oryginalna (etymologiczna) pisownia przez początkowe Ph- występuje we wie-
lu językach obcych.
 W staropolszczyźnie notowane jako Filip od r. 1381 we wszystkich dzielnicach 
Polski z wyjątkiem Pomorza; Felip od r. 1425 w Małopolsce i na Kresach Połu-
dniowo-Wschodnich; Chwilip w r. 1408 w Wielkopolsce; Filip lub Pyłyp w r. 1441 
na Kresach Południowo-Wschodnich; w postaci łacińskiej Philippus od r. 1153 we 
wszystkich dzielnicach Polski; Pilippus w r. 1337 w Małopolsce; Filipek lub Filipko 
w r. w r. 1388 w Wielkopolsce i na Kresach Południowo-Wschodnich; Filipowiec 
w r. 1489 na Kresach Północno-Wschodnich; Pilipek lub Pilipko w r. 1445 na Kre-
sach Południowo-Wschodnich; Pilipko lub Pyłypko w r. 1440 na Kresach Południo-
wo-Wschodnich; Chwil w r. 1442 na Kresach Południowo-Wschodnich; Fielek w r. 
1483 w Małopolsce; Fil w latach 1402–1407 na Kresach Południowo-Wschodnich; 
Filczyc w r. 1413 na Mazowszu; Filek lub Filko w r. 1425 na Kresach Południowo-
-Wschodnich; Filiszewic w r. 1408 w Wielkopolsce i tamże w r. 1408 forma żeńska 
Filiszkowa; w r. 1425 Filko na Kresach Południowo-Wschodnich; Filusz w r. 1456 
na Śląsku (Mal III 216).
 Dwuczłonowe imię greckie: Phílippos: w I członie występuje rzeczownik phílos 
‘miłośnik, przyjaciel’, w II híppos ‘koń’; całe imię oznacza ‘miłośnik koni’; łacina 
przejęła je regularnie w postaci Philippus. 
 Hagiografia zna ok. 30 świętych Filipów, w tym św. Filipa, apostoła Chrystusa; 
św. Filipa, diakona [DzA (6, 1-6), św. Filipa Benicjusza (1233 – 23 VIII 1285], m. 
in. założyciela zgromadzenia serwitów i serwitek; św. Filipa Neri, zwanego częściej 
Neriuszem lub Nereuszem (1515 – 19 X 1595)), założyciela m.in. zgromadzenia 
księży oratorianów lub filipinów. Kultu religijnego doznaje także Filipa de Chante-
milan (ok. 1412 – 15 X 1451) i św. Filipina Duchesne (1769 – 12 V 1852, zob. KIS II 
307-315. Znany Filip II, król macedoński (383–336), ojciec Aleksandra Wielkiego; 
w Polsce m. in. Filip Nereusz Golański (1753–1824), pedagog, teoretyk literatury, 
pijar; Filip Maurycy Marcinkowski (ok. 1785–1854), generał, bojownik o wolność 
Ameryki Płd (KNI 109). Imieniny Filipa 11 IV, 6, 26 V; 6 VI, 10 VII, 23 VIII, 13, 20 
X;; Filipy 16 II, 24 IV, 1, 26V; Filipiny 21 VIII, 18 IX. 
 SNWPU notuje 5846 osób o imieniu Filip; 1 Filipa w woj. pilskim; 201 Filipak; 
5280 Filipczak; 1795 Filipczuk; 2141 Filipczyk; 9292 Filipek; 12207 Filipiak; 334 
Filipiec; 8183 Filipowicz i wiele innych struktur pochodnych od im. Filip.
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Hipolit, Hipolita
SIW podaje 1732 mężczyzn noszących imię Hipolit; 41 kobiet o imieniu Hipolita.
 SI 130 notuje imię męskie Hipolit i żeńskie Hipolita z łacińskimi odpowiedni-
kami Hippolytus i Hippolyta; Hipolit występuje w jęz. słwn. i u Chorwatów; Ipalit 
w błr.; Ipolit w błg., mac. i rum.; Hypolit w cz. i słow.; Ipolitas w lit.; Ippolit w est. 
i ros.; Ippolito we wł.; Hipolito w hiszp.; Hippolyte we fr.; obocznie: Hippolyt, Hip-
polytus w ang.; Hippolytus, Hypolytus, Hyppolytus w hol.; Hipolit, Hippolyt w obu 
łuż.; Hippolytus, Hippolyt, Hippolitus, Hypolitus w niem.; Ippolutos, Ippolitos w no-
wogr.; Hippolyte, Hippolitus w szw.; Ipoly, Hippolit w węg.; forma żeńska notowana 
jako Hippolyta w ang., dun., hol., niem.; Hipolita w port.; Ippolita we wł.; warian-
tywnie: Ippoluta, Ippolita w nowogr.; Hippolita, Hippia w węg.
 W staropolszczyźnie notowane jako (po łacinie) Hippolytus od r. 1031 w Wiel-
kopolsce i na Pomorzu; Ipolit od r.1434 na Mazowszu i w Małopolsce; Ip(p)olytus 
od r. 1933 w Wielkopolsce i w Małopolsce, na Mazowszu i na Śląsku; forma zdrob-
niała Polit w r. 1434 na Mazowszu i na Pomorzu, po łacinie Polytus od r. 1434 na 
Mazowszu i na Pomorzu; Politko w r. 1487 w Wielkopolsce (Mal III 235).
 Jest to dwuczłonowe imię greckie: w I członie występuje rzeczownik híppos 
‘koń’, dobrze znany także Polakom z wyrazów hipoterapia, hipodrom, hipika, hi-
piczny, hiparion ‘rodzaj konia kopalnego’, hiparch ‘dowódca jazdy w wojsku ateń-
skim’. Wyraz pojawia się we wielu imionach greckich, np. Filip ‘miłośnik koni’. 
Z postaci mitologicznych wymienić wypada Hippalektriona, cudacznego potwo-
ra z łbem i przednimi nogami końskimi, a tylnymi i ogonem koguta, czyli, jak to 
określił A. Sandauer – Kurokonia; Hippokamposa, tj. konia morskiego o przedniej 
głowie ciała końskiego, a tylnej ryby. Należy tu także cudowne źródło Hippokrénē, 
które wypłynęło po uderzeniu kopyta końskiego Pegaza, tj. uskrzydlonego konia, 
czyli niejako ‘Końskie Źródło’. Z postaci rzeczywistych wymienić tu trzeba przede 
wszystkim Hipokratesa (460–367), największego lekarza starożytności, który gło- 
sił słuszną zasadę (nie tylko medyczną: Primum non nocere ‘Przede wszystkim nie 
szkodzić’) i którego imię żyje w przysiędze, jaką składają lekarze, przysiędze Hipo-
kratesa; o innych postaciach zob. MEKSA I414–417. Człon II imienia -lit pochodzi 
od gr. imiesłowu biernego czasu przeszłego (part. perf. pass.) lýtos czasownika lýō 
o podstawowym znaczeniu ‘rozwiązuję, uwalniam’ (Abram III 58-59). Całe więc 
imię Hipolit oznacza ‘tego, co miał uwolnione, rozpędzone konie’. 
 Świat chrześcijański zna św. Hipolita, kapłana rzymskiego z przełomu II-III w., 
autora licznych prac pisanych po grecku, pierwszego antypapieża, który wystąpił 
przeciw papieżowi Poncjanowi. Jednak na wygnaniu, na wyspie Sardynii pojednał 
się z nim i razem zmarli w r. 235. Byli także dwaj święci Hipolici, męczennicy 
rzymscy z III w., nadto bł. Hipolit Galantini (1565 – 20 III 1619), florentczyk, 
gorliwy katecheta, założyciel kilku bractw religijnych (KIS III 85-87). W Polsce, 
w r. 1013 notowany arcybiskup gnieźnieński Hipolit, przybyły prawdopodobnie 
z Italii. Imię nosili nadto m. in. Hipolit Cegielski (1815–1865), filolog klasyczny, 
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potem przemysłowiec i założyciel fabryki w Poznaniu, dziś jego imienia; Hipolit 
Klimaszewski (1802–1874), publicysta i literat; Hipolit Wawelberg (1834–1901), 
działacz społeczny i założyciel wyższej szkoły technicznej, połączonej w r. 1951 
z Politechniką Warszawską. S. Żeromski w „Przedwiośniu” prezentuje Hipolita 
Wielosławskiego (KNI 137). W mitologii greckiej znany Hipolit, syn Tezeusza, 
który nie uległ powabom macochy Fedry, za co został niewinnie oskarżony przed 
ojcem i zginął na rydwanie. Historia przypomina scenę patriarchy Józefa i żony 
Putyfara (Rdz 39,7-20). Imieniny 3 II i 13 VIII.
 SNWPU notuje 15 osób o nazwisku Hipolit; 2214 Polit; 160 Polito.
                                        
Idzi, Idzia, Egidiusz i podobne
SIW podaje 1336 mężczyzn o imieniu Idzi, 1 Idzieg w woj. lubelskim, 1 Idzigiusz 
w woj. zielonogórskim, 4 Idzik, 1 Idzio w woj. bydgoskim, 1 Idzy w woj. białostoc-
kim; 1 Idżi w woj. poznańskim; 12 Egidiusz, 2 Egidius: po 1 w woj. poznańskim 
i wrocławskim, 1 Gilles w woj. krakowskim; formy żeńskie: 16 Idzia, 1 Idzimiera 
w woj. krakowskim; 3 Egidia: po 1 w woj. bielskim, konińskim i opolskim; 11 Gil-
da, 1 Gila w woj. wrocławskim.
 SI 133 notuje Idzi i Egidiusz, po łacinie Aegidius, Egidius, Ägilius; Giles w ang.; 
Egidius w dun.; Ägidius w fin.; Egidij w obu łuż. I w ros.; Jegidij w ukr.; Egidiu 
w rum.; Egyed w węg.; Egidio we wł.; wariantywnie Jadzij, Ėgidzij w błr.; Egidij, 
Igidi w błg.; Egidije, Egido u Chorwatów; Egid, Jilji w cz.; Ekidius w est.; Gilles, 
Gille, Gil, Ėgide we fr.; Gil, Egidio w hiszp.; Aegidius, Egidius, Gilles w hol.; Egidi-
jus, Egidas w lit.; Egidio, Igidio w mac.; Ägidius, Ägilius, Egidius, Ägid, Egid, Gid, 
Gil w niem.; Egidius, Gill w nor.; Aigidios, Ejidios w nowogr.; Egideo, Egidio, Gil 
w port.; Igidije, Igido u Serbów; Egidius, Egid w słow.; Egidij, Egid w słwn.; Egi-
dius, Ilian w szw.; forma żeńska występuje jako Egidia w dun.; Gill w nor.; Egidiana 
w szw.; wariantywnie Aegidia, Egidia, Gilda w hol.; Egidia, Gilda w węg.
 W staropolszczyźnie używane było w różnych postaciach, które ze SSNO zbiera 
M. Malec (Mal III 237): Idzi lub Jidzi (w zapisie Gydzy) od ok. 1400 r. w Małopol-
sce; Gilge, Ilge, Jilge od r. 1385 w Małopolsce, latynizowanej Ilius r. 1338 w Wiel-
kopolsce, łacińskiej Aegidius od r. 1259 w Wielkopolsce, Małopolsce, Egidius od 
r. 1189 ze Śląska, Wielkopolski i Mazowsza, Hegidius w r. 1398 w Małopolsce; 
formy zdrobniałe: Edzik r. 1392 z Małopolski, Hedzik 1395 w tejże Małopolsce, 
Hidzik 1424 na Mazowszu, Idzich, Jidzich 1432 w Małopolsce, Idziek, Jidziek 1400 
w Wielkopolsce, Idzik, Jidzik od 1224 w Małopolsce, na Śląsku, w Wielkopolsce 
i na Mazowszu, Idzisz, Jidzisz w Małopolsce, Idźko, Jidźko od 1299 na Mazowszu 
i w Wielkopolsce; Hilik od 1194 na Śląsku, Ilik od 1161 na Śląsku, w Wielkopol- 
sce i w Małopolsce, Ilko 1388 w Małopolsce; wtórne z członem -sław, tj. Idzisław od 
1212 na Pomorzu i na Śląsku, por. wyżej Idzimiera z członem -mir.
 Imię pochodzi ostatecznie od gr. rzeczownika aíks, w dop. l. poj. aigós ‘koza’, od 
którego powstał rzeczownik aigís, aigídos ‘tarcza powleczona kozią skórą’, przejęty 
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do polszczyzny jako egida (i por. 2 kobiety o imieniu Egida w woj. łódzkim); od 
aigís z kolei przy użyciu przyrostka gr. -ios (por. łac. -ius) powstał przydomek Zeusa 
Aigídios ‘Egidonożca, tj. ‘noszący tarczę’; przydomek ten przejęty do łaciny daje 
formę Aegidius, czytane jako ejidius, z czego we franc. Gilles, z franc. także w ang. 
Gilles i w niektórych innych językach europejskich (zob. wyżej); w polszczyźnie 
początkowe E- (z łac. wymawianiowego E-) dało I- lub bardziej prawdopodobne, że 
Idzi pochodzi z Gidi poprzez stadium Jidi (G realizowane jako J). Od tarczy Zeusa 
pochodzi polski zwrot frazeologiczny pod egidą ‘pod przewodnictwem’. Różność 
form w innych językach wymagałaby osobnych studiów. Por. KIS III 112-115, 
gdzie zaprezentowani 1) św. Idzi pustelnik i opat z VII w. w miasteczku Saint-Gil-
les (którego stał się eponimem), czczony 1 IX; 2) św. Idzi z Asyżu, towarzysz św. 
Franciszka z Asyżu, zmarły w nocy z 22/23 IV 1262 r., wspominany 23 IV. Zob. 
dalej Mal III 237, Knap 106, Majtan 47, KVNB 31, Kupis 124, KNI 141-142, gdzie 
informacja, że kult św. Idziego szerzył się w Polsce za Władysława Hermana, czego 
wyrazem są fundacje kościołów pod wezwaniem św. Idziego w Krakowie, Wrocła-
wiu, Inowłodzu.
 SNWPU podaje 1 osobę o nazwisku Egidi w woj. warszawskim, Egidiusz 0, 
Egid 4: 3 w woj. warszawskim, 1 wałbrzyskim, 1 Egyda w woj. wrocławskim, 3 
Egyed: 2 w woj. katowickim, 1 warszawskim; 603 Idzi, z tego 6 w woj. bydgoskim, 
14 gdańskim, 13 słupskim, złożone Idzi-Jaromij 4 w woj. gdańskim; pochodne: 19 
Idziaczyk, 3020 Idziak, z tego 153 w woj. bydgoskim, 7 elbląskim, 61 gdańskim, 17 
słupskim; 26 Idziek; 2582 Idzik; 14 Idziok i wiele innych.   
                                                   
Karp
SIW podaje 13 mężczyzn o imieniu Karp; SI 152 notuje Karpus; Karp występuje 
w językach: błr., błg., u Chorwatów, mac., ros. i słwń.; Kárp w węg.; Carpus w ang. 
i fr.; Karpus w niem.; Karpos w nowogr.; Karpa w est.; Carpo w hiszp. i wł.; Carp  
w rum.; Karpazij w dolnołuż.; wariantywnie Karpu, Karppi w fin.; Karpijus, Karpas 
w lit.; Karpijs, Karps w łot.; Karpasij, Karpazij w górnołuż.; forma żeńska Carpina 
występuje tylko w rum.
 W staropolszczyźnie notowane było jako Karp w latach 1402-1407 na Kresach 
Południowo-Wschodnich; Karpa r. 1405 tamże i w r. 1498 w Małopolsce; zdrobnio-
ne Karpacz r. 1498 w Małopolsce; Karpan r. 1441 na Kresach Południowo-Wschod-
nich; Karpic i Karpin r. 1497 na Mazowszu; Karpon 1441, Korpasz i Korposz  
r. 1446 na Kresach Południowo-Wschodnich; też forma żeńska Karpina r. 1498 na 
wspominanych kresach (Mal III 258).
 Imię pochodzi od gr. rzeczownika pospolitego karpós o podstawowym zna-
czeniu ‘owoc’, nadto ‘plon’, ‘wynik’, ‘zysk’, też ‘dziecko’, jak np. w słowach św. 
Elżbiety ho karpós tēs koilías sū, łac. fructus ventris tui ‘owoc żywota twego’ (Łk 
1,42), odmawianych w Pozdrowieniu Anielskim. Znana także grecka gnoma Ka-
kón phérūsin karpón hoi kakoí phíloi ‘Niedobrzy przyjaciele przynoszą zły owoc’. 
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Oczywiście, niektóre zapisy historyczne i współczesne mogą oddawać imię Karp, 
pochodne od Polikarp, M. Malec (l.c.) zaznacza, że niekiedy mogą oddawać po prostu 
rzeczownik karp ‘gatunek ryby’. Greckie Karpós przejęte zostało do łaciny w for-
mie Carpus, a z łaciny do wielu języków europejskich (zob. wyżej), do polszczyzny 
przeszło regularnie jako Karp z pominięciem łacińskiej końcówki -us, jak np. Bene-
dykt, Damian z łac. Benedictus, Damianus (forma Karpus dla polszczyzny z SI jest 
błędna).
 Hagiografia zna 3 świętych o imieniu Karp, z których ks. H. Fros (KIS III 439) 
prezentuje dwóch: 1) św. Karpa, ucznia św. Pawła, wspomnianego jako znajomego 
z Troady (2 Tym 4,13), podawanego w Kościele Wschodnim jako biskupa Berei (w 
Tracji), czczonego 4 I, 26 III, 13 X KP 136; 2) św. Karpa z Papylem i Apotoniką, 
męczennikami z czasów Decjusza, wspominanych 13 IV i 13 X.
 SNW podaje 2125 osób o nazwisku Karp, ale kryją tu się osoby zawdzięczające 
to nazwisko także im. Karp < Polikarp i rzeczownikowi pospolitemu karp ‘gatunek 
ryby’; 368 Karpa, 319 Karpacz, 155 Karpicz, 14 Karpin, 1 Karpon w woj. legnic-
kim, 9 Karpoń, 4 Karpoś, Karpocz 0, a więc formy notowane w staropolszczyźnie 
i w imieniu w niektórych językach; 22 Karpe: po 2 w woj. gdańskim, słupskim, to-
ruńskim i katowickim, 14 częstochowskim, zniemczone przez dodanie -e, jak Guse, 
Sampe od Guz, Samp. Wiele form pochodnych pomijam, por. NP III.
 KIS III 439 podaje gr. imię Karpofor od gr. przymiotnika karpophóros ‘owocodaj-
ny, urodzajny’ (od znanego nam już karpós ‘owoc’ i czasownika pheréin ‘przynosić’), 
nienotowane w SSNO i SIW (ma się pojawiać u „wyznawców Kościoła wschodnie-
go”, nienotowane jednak w historycznych opracowaniach E. Wolnicz-Pawłowskiej 
i U. Szulowskiej, święci niewymienieni w KP), prezentuje także zbiorowych męczen-
ników, wśród których znajdowało się aż 5 (według niektórych nawet 7) Karpoforów.
    
Kastor
SIW podaje 2 mężczyzn o imieniu Kastor: po 1 woj. opolskim i słupskim. SI 153 
podaje w formie Castor w jęz. ang., fr., hiszp., hol. i port.; Castore we wł.; Kastor 
w błr., błg., u Chorwatów, cz., fin., mac., ros., słow., słwn., szw. i ukr.; Kastoras 
w lit.; wariantywnie Kastór, Kastor w nowogr.; Castor, Hodâ, Hode w rum., Kasztor, 
Hódos w węg.
 Imię pochodzi od gr. rzeczownika kástôr ‘bóbr’, także ‘strój bobrowy’, używany 
w medycynie, por. łacińską zoologiczną nazwę bobra - Castor fiber i polskie bobry 
‘futro bobrowe’ oraz 18 osób o nazwisku Bóbr, 7641 Bober (wśród tych ostatnich 
mieszczą się także od bober ‘bób’), nadto 8 Fiber od łac. fiber ‘bóbr’ (ale możliwe od 
niem. Fieber ‘gorączka’, por. 44 osoby o nazwisku Fieber) w SNW. KIS III 453 pre-
zentuje 3 świętych Kastorów: 1) bliżej nieznanego św. Kastora, męczennika z Tarsu 
(w Cylicji), wspominanego 28 III i 27 IV; 2) św. Kastora z Karden nad Mozelą, pu-
stelnika, zmarłego 13 II 389 r., 3) św. Kastora, biskupa z Apt w Prowansji, zmarłego 
w r. 419, wspominanego obecnie 25 IX. Znany jest szczególnie mitologiczny Kastor, 
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brat Poluksa (po łacinie Pollux, po grecku Polydeúkēs), synowie Ledy i Zeusa (dla-
tego zwanych Dioskurami, od gr. Dioskóros z II członem od jońskiego kúros ‘syn’, 
por. hasło Diodor), z których Kastor oswoił konie. Bracia po śmierci kolejno jeden 
dzień przebywali w Hadesie, a następny spędzali na niebie jako gwiazdy w konste-
lacji Bliźniąt (łac. Gemini, gr. Dýzmoi). Cenili ich sobie żeglarze, stali się symbolem 
wierności i nierozerwalnej przyjaźni. Starożytność znała Kastora z Rodos, historyka 
z I w. przed Chr. (MEKSA I 474-475), KNI 172 (gdzie podano imieniny 13 II, 28 III, 
27 IV, 25 IX), Knap 111, Kupis 147, Majtan 63 (gdzie omyłkowo odniesione do łac. 
castor ‘bóbr’).
 SNWPU podaje 1 osobę o nazwisku Kastori w woj. krakowskim; 3 Kastoris 
w woj. tarnowskim; 21 Kastory: 10 w woj. krakowskim, 6 tarnowskim, 5 warszaw-
skim.

Koloman
SIW podaje 2 mężczyzn o imieniu Koloman: po 1 w woj. jeleniogórskim i krakow-
skim, 15 Kalman. SI 157 notuje Koloman, Kolman, po łacinie Colomannus, Colo-
manus, Colmanus; jako Kalaman, Kaĺman występuje w błr., Kalmanas w lit., Kál-
mán w węg.; poza tym Koloman (częściej), albo Kolman (rzadziej).
 Według F. Sowy (KIS III 502) imię Kolman albo Koloman w języku irlandzkim 
oznacza ‘pustelnika’, zlatynizowane zostało na Columbanus, spolszczone Kolum-
ban, nienotowane jednak w SIW. Również onomaści niemieccy: M. Gottschald, R. 
Zoder i inni wywodzą niem. nazwiska Kollmann, pisane także Collmann i Kohl-
mann od wspomnianej bazy, por. także DF 385. Trzeba jednak wspomnieć, że IC 
107, 331notuje chrześcijanina o imieniu Columbanus (tam także forma zdrobniała 
Columbula), utworzonym od Columbus za pomocą przyrostka -anus, właściwego 
dla tworzenia imion wyzwoleńców lub adoptowanych. Moim zdaniem, można za-
tem interpretować imię Kolumban jako regularną formację łacińską, przejętą regu-
larnie do polszczyzny jako Kolumban. W zasobie polskich nazwisk (według SN-
WPU) 10 osób nosi nazwisko Kollman, 50 Kollmann, zdecydowana większość żyje 
na Pomorzu Gdańskim (zob. NP IV). Jest to najwcześniej udokumentowane, bo już 
w czasach krzyżackich nazwisko w Kościerzynie, dało ono początek nazwie łąki 
Kulmańskô, nazwa łąki weszła do opowiadania A. Majkowskiego „Jak w Koscérz-
nie koscelnégo obrelë abo piãc kawalérów a jedna jedinô brutka”; „W Kulmańscy 
mnie kukôwka okukała”.
 Imię Kol(o)man nosiło ponad 120 świętych, ks. H. Frosa, KIS III 502-503 pre-
zentuje spośród nich: 1) Kolmana, biskupa z Cloyne (w Irlandii), zmarłego ok. 600 
r., wspominanego 24 XI; 2) Kolomana, biskupa Lindisfarne, zmarłego ok. 676 r. 
i wspominanego 18 II; 3) Kolmana ze Stockerau pod Wiedniem, mnicha irlandz-
kiego, którego w drodze do Palestyny poczytano za szpiega i powieszono we 
wspomnianym Stockerau 17 VII 1012 r., czczonego jako patrona Austrii, przez lud 
obranego także opiekunem owiec i orędownikiem w czasie zarazy, niezawodnego 
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doradcę panien, poszukujących męża, jak na to wskazuje fragment niem. modlitwy: 
O, heiliger Koloman, schenk mir einen schönen, guten Mann ‘Święty Kolomanie, 
ofiaruj mi pięknego, dobrego męża”.
                                            
Kolumb, Kolumba

SIW podaje 2 mężczyzn o imieniu Kolumb: po 1 w woj. płockim i warszawskim (Ko-
lumban nienotowane). SI 157 notuje Kolumb i żeńskie Kolumba, po łacinie Columbus 
i Columba dla obu płci. W europejskich językach narodowych jest bardzo dużo form; 
podam tylko te różniące się od Columba, Kolumba, Kolumb, Kolumbus; a więc w ang. 
Columcille, Colmcille; błr. Kalamb, Kalumb; błg. Galab, Kolomb; cz. Kolumbin, Kolom-
bin; fr. Colomb; Kolumbas lit.; mac. Galub; Koloumvos, Kolumvos nowogr.; Porumb, 
Porumboiu rum.; Golub w s-ch.; Kolumbin słow.; Kolumbusz węg.; Colombo wł.; forma 
żeńska to najczęściej Columba, jak w ang. (obok Columbine), dun., niem. (obok Colom-
ba), szw. lub Colomba, jak wł. (obok Colombina). SIW notuje nadto 4 mężczyzn o im. 
Malkolm: po 1 w woj. katowickim, łódzkim, pilskim i suwalskim; 1 Malcolm w woj. 
toruńskim, które według SI 158 jest oboczną formą im. Kolumban w jęz. ang.
 Podstawowe jest tu imię Kolumba od łacińskiego rzeczownika columba ‘gołąb, 
gołąbka’, starop. ‘gołębica’; Kolumb powstał wtórnie z łacińskiej postaci Columbus, 
w której regularnie odrzucono końcówkę -us. Rzecz w tym, że łac. columba oznacza-
ło i gatunek, i przedstawiciela gatunku zarówno rodz. męskiego, jak i żeńskiego, por. 
też ciconia ‘bocian’. Ponieważ w jęz. hebr. nazwa gołębia, tj. ruach jest rodz. żeń-
skiego, dlatego polskie przekłady Pisma Św. (por. np. Rdz 1,3, Łk 3,22) w kontekście 
ducha Bożego i Ducha Św. używają gołębica, który to wyraz w dzisiejszym języku 
oznacza ‘samicę gołębia’, jak lwica, tygrysica samice lwa i tygrysa. Dodać można, 
że A. Mickiewicz stworzył w „Konradzie Wallenrodzie” formę Gołąbka Syjonu na 
Ducha Świętego (i por. ludowe gołąbeczka choćby z śląskiej piosenki o starzyku). 
Od Columba w łacinie stworzono formę pochodną Columbina (w łacinie klasycznej 
columbinus, -a, -um był przymiotnikiem ‘gołębi, -a, -e’), która dziś w wielu języ-
kach funkcjonuje jako imię żeńskie wobec Kolumb. Polakowi imię Kolumb kojarzy 
się przede wszystkim z Hiszpanem, odkrywcą Ameryki - Krzysztofem Kolumbem 
(1451-1506), gdzie forma ta wystąpiła w roli nazwiska.
 KIS III 503 zaznacza, że imię Kolumba nadawano w Szkocji i Irlandii także mni-
chom, prezentuje opata imieniem Kolumba z Hy (Iona), jednego z 3 głównych pa-
tronów Irlandii, zmarłego 8 lub 9 VI 597 r. Z kobiet przedstawia Kolumbę z Koim-
bry, historycznie bliżej nieokreśloną, czczoną 20 VII i bł. Kolumbę z Rieti, mniszkę, 
zmarłą 20 V 1501 r., beatyfikowaną w r. 1627. Znany św. Kolumban (ok. 530 – 23 XI 
615), mnich irlandzki. SNW podaje 1 osobę o nazwisku Kolumbi w woj. gdańskim; 
jest to nazwisko typu dopełniaczowego w jęz. łacińskim, jak Petri, Pauli, Conradi, 
Sculteti (to ostatnie od scultetus, -i ‘sołtys’) i Kolumbius 0; nadto 16 Colombo: naj-
więcej po 5 w woj. pilskim i poznańskim.
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Ksantypa, Ksantipi i podobne
SIW podaje 1 kobietę o imieniu Ksantypa w woj. jeleniogórskim; 2 Ksantipi (za-
pewne to Greczynki): po 1 w woj. szczecińskim i wrocławskim; 1 Xantipi w woj. 
tarnowskim (prawdopodobnie Greczynka). 
 SI 162 podaje imię żeńskie Ksantypa z odpowiednikami łacińskimi Xantip-
pa, Xantippe; Xantippa występuje w jęz. ang.; Xantippe w dun. i węg.; Xanthippe 
w niem.; Xantipa w rum. i słow.; Ksantipa w błg., obu łuż., mac. i słwn.; Santippe 
we wł.; Ksantipé w lit.; wariantywnie: Ksantypa, Ksanfipa w błr.; Xanhtippe, Xantip-
pe we fr.; Xantipa, Jantipa w hiszp.; Ksantipa, Ksanthippē, Ksanthippi w nowogr.; 
Ksanfippa, Ksantipa w ros.; Ksanfipa, Ksantypa w ukr.; forma męska notowana jako 
Xantipo, Jantipo w hiszp.
 Z historii wiadomo, że imię Ksantypa nosiła (druga) żona Sokratesa, która według 
źródeł starożytnych miała być bardzo kłótliwa (opinia urobiona przez cyników). Po-
życie z nią dla filozofa miało być szkołą cierpliwości, urodziła mu jednak trzech sy-
nów, którzy w chwili śmierci ojca byli małoletni. Stała się bohaterką powieści pisarza 
włoskiego Alfreda Panziniego pt. „Santippe” (1914) i sztuki L. H. Morstina „Obrona 
Ksantypy” (1937). Imię jej przeszło do roli wyrazu pospolitego (zapelatywizowało 
się), tak że ksantypa oznacza ‘jędzę, sekutnicę, złośnicę, wiedźmę’ (MEKSA I505, 
W. Kopaliński, SMiTK 555). Jest to greckie imię złożone Xanthippē: w I członie wy-
stępuje trójrodzajowy przymiotnik ksanthós, -ē, ón ‘żółty’, ‘rudy, rdzawy’ (Abram II 
225-226), występujący w terminach chemicznych ksantofile, ksantyna; w II rzeczow-
nik híppos ‘koń’ (ib. II 508), widoczny np. w imieniu Filip (zob.) i w wyrazach hip-
pika ‘zawody konne’, hipoterapia ‘leczenie dzieci niepełnosprawnych przez kontakt 
z końmi’; całe więc przezwiskowe imię można przełożyć ‘ruda kobyła’ (tak zresztą 
tłumaczył mi łacinnik w szkole średniej). Jeśli mimo podanej semantyki ktoś zdecy-
duje się nadać córce imię Ksantypa, winien je podać właśnie w podanej formie, Grecy 
z obywatelstwem polskim mogą je zapisać Ksantipi czy w inny sposób przyjęty w ich 
kraju (forma ta ujawnia rozwój klasycznego ē (etha) w i w nowogreckim). Dodajmy, 
że imiona z obu rdzeniami występującymi w omawianym imieniu były w grece dość 
częste: ojciec Peryklesa np. nazywał się Ksanthippos, Ksanthós to częste nazwy geo-
graficzne (zob. MEKSA I l.c., Kr 979). Do omawianej bazy odnieść trzeba także imio-
na żeńskie: Ksanti 1 w woj. wrocławskim i Xsanthi 1 w woj. warszawskim, zapisane 
po polsku Ksanty 2: po 1 w woj. wałbrzyskim i wrocławskim, a więc w postaci nowo-
gr. rzeczownika xant(h)i ‘ruda’; Ksantula 1 w woj. katowickim jako forma zdrobniała 
od Ksanthē/Ksanti (Brend S. 273), Ksantyna 2 w woj. włocławskim.
 SNWPU notuje 1 osobę o nazwisku Ksantos w woj. wrocławskim (zapewne to 
Grek).

Larysa, Łarysa
SIW podaje 722 kobiety o imieniu Larysa, 32 Laryssa, 1 Laryza w woj. tarnobrze-
skim, 4 mężczyzn Larys; 34 Łarisa, 130 Łarysa, 2 Łaryssa; SI 165 podaje Larysa 
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(bez postaci latynizowanej), tak też w jęz. błr. i ukr.; Larisa w błg., cz., lit., łot., mac., 
nowogr., rum., u Serbów, słow. i słwn.; Larissa w ang., est., fin., fr., (także Lara), 
hiszp.; Larisza w węg., wariantywnie Larisa i Larissa w szw.
 Dotychczasowi badacze nie są zgodni w objaśnianiu tego imienia, najczęściej 
wskazuje się dwie podstawy: 1) gr. rzeczownik larís, w dop. l. poj. larídos ‘mewa’ 
KP 146, wymieniający św. Łarisę, której pamięć Cerkiew czci 26 III, Majtan 66 (w 
tym wypadku wskazana została tylko ta „ptasia” podstawa, 2) Knap 241 i KVNB 
wskazują dodatkowo na miasto greckie, o którym bliżej wyraża się Kupis 158: La-
rissa Pelasgia - dawny ośrodek Pelazgów w Tesalii, Kr 474 mówi krótko Lârisa 
albo Lârissa - miasto w Tesalii. Kupis (l.c.) nie kojarzy z rzeczownikiem gr. larís, 
wskazuje za to na dwie inne podstawy odimienne: 1) żeńska forma przekształco-
nego im. Hilary, 2) przekształcenie żeńskiej formy im. Laurencjusz - Laurencja; 
imieniny podaje 212 VII i 10 VIII. J. Bubak (KNI 189) 5 IX, gdzie prawdopodobnie 
najrozsądniej wyprowadzone od n. miasta Larissa, a n. miasta od gr. rzeczownika 
láros ‘mewa’. Od im. Hilary również bardzo prawdopodobne, Mal III 234 notuje 
bowiem zdrobnione formy od im. Hilary, mianowicie Larysz z r. 1339 z Małopolski 
i Lerysz z r. 1434 ze Śląska, w jęz. ang. występuje postać Lary jako zdrobnienie od 
Hilary (obserwacje z Kanady z r.1998). Co do gr. larís por. także gr. láros ‘mewa’, 
też w łacinie larus, -i ‘mewa’. 
 KIS nie notuje, SN 96 podaje męczennicę św. Łarysę, której pamięć obchodzi się 26 
III lub 8 IV (w zależności od stylu, tj. kalendarza juliańskiego albo gregoriańskiego).
SNWPU notuje wiele nazwisk, jak Laris 3: 2 w woj. piotrkowskim, 1 ciechanow-
skim; 92 Larisch: 61 w woj. katowickim, 7 bielskim, 5 gdańskim; 113 Larisz: 66 
katowickim, 43 opolskim, 4 wrocławskim; Lariś 0; 1 Larissa w woj. warszawskim, 
Lariss 0; 17 Larys: 6 w woj. kieleckim, 3 warszawskim; 1 Larysch w woj. kato-
wickim; 1 Laryssa w woj. warszawskim; 834 Larysz: 557 w woj. katowickim, 142 
opolskim, 19 jeleniogórskim, 14 bielskim; 75 Laryś: 22 w woj. kaliskim, 21 przemy-
skim, 8 gdańskim; 74 Larus 47 w woj. poznańskim, 9 gdańskim, 7 katowickim, po 
3 szczecińskim i zielonogórskim; 1 Larusz w woj. katowickim. Nazwiska te odnieść 
możemy albo do omawianego im. Larysa, na co wskazywać by mogły warianty La-
rus i Larusz od rzeczownika larus ‘mewa’, albo do zdrobnienia od im. Hilary. Bez 
wyraźnych kontekstów filologicznych trudno rzecz jednoznacznie rozstrzygnąć, li-
czyć się trzeba z obu możliwościami. 
 Spośród notowanych wariantów imienia żeńskiego godną zalecenia dla Polek 
jest forma Larysa, na wschodzie Polski i w prawosławiu Łarysa; -i- po -r- i podwój-
ne -ss-: Laris(s)a możliwe u cudzoziemek.

Lea, Lija, Lee i podobne

SIW podaje 25 kobiet o imieniu Lea, 74 Lija, 7 Lia, 5 Lee, 1 Lijanna w woj. ka-
liskim, 1 Lja w woj. białostockim, 2 Li: po 1 w woj. krakowskim i poznańskim;  
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1 mężczyznę o imieniu Le w woj. wrocławskim. Dzisiejsze ang. imię Lee noszą 
mężczyźni.
 SI notuje Lea, Lia z odpowiednikami łacińskimi Lea, Lia; Lea występuje w jęz. 
dun., hol., górnołuż., słow. i szw.; Léja w lit.; Lija u Chorwatów; wariantywnie Lea 
i Lia w cz., est., hiszp., niem., węg. i wł.; Lija w błr. i u Serbów; Leja i Lija w błg., 
mac., ros., słwn. i ukr.; Leah, Lea w ang.; Lea, Leea w fin.; Léa, Lœta, Lée, Lia we 
fr.; Lēia, Lija w nowogr.; wariant męski Léjas tylko w lit.
 Imię Lea jest pochodzenia semickiego, wywodzi się ze starohebr. le`ah ‘krowa’ (KIS 
III 578), KVNB 143 wywodzi z hebr. o znaczeniu ‘dzika krowa, antylopa’, podobnie 
KNI 190, gdzie także sugestia o możliwości z łac. leo, leonis ‘lew’ jako żeńskiej formy 
imienia Leon. Kupis nie omawia. Podobnie Knap 242, Majtan 66 także jako skrót im. 
Leokádia, Leontina. Pogląd o łacińskim pochodzeniu od leo ‘lew’ nie do przyjęcia, bo 
imię znane ze St. Testamentu: nosiła je córka Labana, starsza siostra Racheli, wcześniej-
sza żona Jakuba. Laban dał ją oszukańczo Jakubowi za żonę, którego serce skłaniało się 
ku Racheli (Lea bowiem miała kaprawe ‘ciekące’ oczy, jak w tłumaczeniach jezuickich, 
BT ‘zgaszone’ Rdz 29, 16 i n.; w BP: ”Lea była chora na oczy” z uwagą przypiso-
wą: „Hebr. rakkot może oznaczać chore (oczy), lecz także blade, matowe, przyćmione 
itp.”, w Wulgacie jest „Lia erat lippis oculis”, w LXX (Septuagincie) ophtalmoí Leias 
asthenéis ‘chorowite, słabe’. B I 627 tłumaczy, że kaprawy wprowadził do polszczyzny 
Linde jako kalkę niem. triefäugig ‘cierpiący na chorobliwy łzotok’; zapożyczone z gwar 
małopolskich, tam zaś pożyczka ze słowackiego kapravý ‘podobny do oka karpia’, za 
obie żony służył Jakub teściowi po 7 lat. Ks. H. Fros (KIS III 579) prezentuje wdowę 
rzymską, Leę, uczennicę i dobrodziejkę św. Hieronima. 
 Przekazy biblijne tłumaczą nam także kształt omawianego imienia: z hebr. Lea 
(tak też w BT i BP), dokładnie transkrybowane w ang. Leah, z greckiego Leja (por. 
w nowogr. Lēia), z łacińskiego Lia, pisane także Lja, Lija; widać z tego, że formą 
godną zalecenia dla Polaków jest Lea. Wariant Lijanna jest analogiczny do imion 
typu Marianna, Julianna; Lee powstał wskutek zapisu angielskiego (imię używane 
wśród niższych warstw, por. J. Insley, Brend 165). Imieniny 22 IV.
 SNWPU podaje 2266 osób o nazwisku Leja, z tego po 13 w woj. bydgoskim 
i słupskim, 2 elbląskim, 33 gdańskim, które jednak odnieść trzeba do staropolskiego 
i średniopolskiego lejać ‘lać’ (NP 242).

Leon, Leona, Leo, Lew i podobne
SIW podaje 46 754 mężczyzn o imieniu Leon, 18 Leo, 64 Lew, 2 Lewan: po 1 w woj. 
białostockim i łódzkim, 1 Lewko w woj. słupskim, 1 Lewek w woj. warszawskim;  
3 Lewon: po 1 w woj. rzeszowskim, siedleckim i wałbrzyskim; 789 kobiet Leona,  
2 Leonata: po 1 w woj. poznańskim i skierniewickim, 3 Leonatyna, 1 Leonka w woj. 
krakowskim, 1 Leonna w woj. katowickim, 1 Lewa w woj. łódzkim.
 SI 167 notuje Leon, Leona z odpowiednikami łacińskimi Leo, żeńskim Leonis 
(ale czy dobrze utworzonym?, skoro łac. forma żeńska od leo, leonis ‘lew’ jest lea 
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lub z gr. léaina leaena); Leon występuje w jęz. błg., hiszp. i rum.; Léon we fr.; Leo 
w est. i niem.; Leonas w lit.; Leāo w port.; Leōn w nowogr.; Leone u Chorwatów; 
Laon w s-ch.; Ljavon w błr.; wariantywnie Lionel, Leo w ang.; Leo, Leon, Leoš 
w cz.; Leo, Leon w dun., hol., nor.; Leons, Levs w łot., Leon, Laon w mac.; Leon, 
Lev w ros., szw. i ukr.; Leó, Arszlán w węg.; Leone, Leonello, Lionello we wł.; for-
ma żeńska występuje w ang. wariantywnie jako Lyonelle, Leonelle, Leona, Leone; 
Ljavonija w błr.; Leona, Lenka w s.-chor.; Lionella, Leona, Leonella we wł.; Leona 
w błg., cz., mac., niem., rum., słwn.; Léone we fr.; Leoné w lit., Leonija w ukr.
 W staropolszczyźnie notowane jako Leo od ok. r. 1265 na Śląsku, w XV w. 
w Małopolsce, na Mazowszu, Kresach Północno-Wschodnich (na Południowo-
-Wschodnich od r. 1443 w postaci Leon), w Wielkopolsce i na Pomorzu, jako Len 
lub Leń od r. 1445 na Kresach Południowo-Wschodnich; tam także jako Lew, tj. 
przekład gr. līs lub léōn, w dop. l. poj. léontos ‘lew’; na tychże kresach także w po-
staci wschodniosłowiańskiej Lewa r. 1486, Lewka r. 1441; Lewko r. 1430, Lewik r. 
1438. (MAL III 270).
 Imię kojarzy się znającym klasyczny język grecki z rzeczownikiem léōn, w do-
pełniaczu l. poj. léontos ‘lew’ (we wcześniejszej grece līs, w bierniku l. poj. līn), 
samica lwa, czyli lwica nazywała się po grecku léaina, z czego także po łacinie 
leaena (obok częstszej formy lea, leae ‘lwica’, ale por. dalej imię hebr. Lea). Nazwy 
zwierząt w dziejach ludzkości przenoszone były na ludzi, por. np. hebrajskie imio-
na Debora, Lea od rzeczowników pospolitych deborah ‘pszczoła’ (prawdopodob-
nie dla pracowitości), leah ‘dzika krowa, antylopa’ (zob. hasła), łac. Ursus : ursus 
‘niedźwiedź’, Titus, przejęte jako Tytus do polszczyzny od rzeczownika titus ‘dziki 
gołąb’ i wiele innych, nie mówiąc już o nazwiskach odzwierzęcych typu Wół, Byk, 
Odyniec, Wróbel, Sroka itd. F. Sowa (KIS III 588-589), a za nim J. Bubak (KNI 191) 
uważają, że imię Leon jest greckim skrótem imion złożonych typu Leō-chárēs, Pan-
ta-léōn, takie skróty bywają, np. Andrzej od gr. Andróbūlos, Andrómachos, Antypas 
od Antipátros (zob. hasła). Problemem jest także, czy Rzymianie przejęli od Greków 
imię Leo(n), czy stworzyli je niezależnie od nich od swojego leo, w dop. l. poj. 
leon-is ‘lew’ (w postaci tematycznej; główny, podstawowy temat bowiem wystę-
puje w językach indoeuropejskich w dop. l. poj., który dlatego nazwany został przez 
gramatyków greckich (ptōsis) genetikē, co przetłumaczone zostało na łacińskie (ca-
sus) genetivus ‘przypadek rodzący’, jak w jęz. rosyjskim i w polskim do czasów ks.  
O. Kopczyńskiego. Takie wątpliwości budzą się wokół wielu imion, np. czy polskie 
Bogumił jest przekładem gr. Teofil (zob.), Bogdan łacińskiego Adeodatus : a Deo datus 
‘dany przez Boga’, a to gr. Teodor itd. Dość, że u Greków istniało imię męskie Léōn 
i żeńskie Léajna, podobnie jak u Rzymian przydomki: męski Leo i żeński Lea (por. 
hasło Leonia). Imię w grece kojarzone było często z podstawą lāós zwłaszcza w wersji 
jońkiej lēós lub attyckiej leōs ‘naród, lud’, tkwiącą np. w imieniu Mikołaj, szczególnie 
Leander; z kolei warianty obcojęzyczne imienia z elementem -w- (typu Lewan, Le-
won) odnoszone były do hebr. im. Lewi, jakie nosił m.in. w St. Testamencie Lewi, syn 
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Jakuba i Lei (Rdz 29, 34), który dał początek kapłańskiemu pokoleniu lewitów, a w 
Nowym Testamencie celnik imieniem Mateusz (Mt 9, 9), bibliści objaśniają je jako 
‘przywiązanie, wierność’ (PrST 647), też ‘odosobniony’ w sensie konsekracji BNOT 
175. SIW ujawnia 3 mężczyzn o imieniu Lewi (może po 1 kobiecie Lewina w woj. 
wrocławskim i Lewinia w woj. szczecińskim są formami pochodnymi od niego). 
Imię Lew, Lewek, Lewko, Lewon chętnie nosili Żydzi, widząc w nich właśnie swoje 
patriarchalne imię Lewi.
 Na wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej tłumaczono imię Leon na 
Lew (por. poświadczenia staropolskie). Do historii pod tym imieniem przeszli m.in. 
Lew Sapieha (1557–1633), hetman litewski, doradca Zygmunta III Wazy; wielki pi-
sarz rosyjski Lew Tołstoj (1828–1910), Lew Kaltenbergh (1901–1989), pisarz.
 Wśród świętych KIS III 589-598 doliczyła się ponad 30, z których m.in. bli-
żej omawia św. Leona Wielkiego, obrońcę wiary przed monofizytyzmem ‘rzekomo 
jednej naturze w Chrystusie’, obrońcę Rzymu przed Wandalami, wielkiego mówcę 
i pisarza, doktora Kościoła, zmarłego 10 XI 461 r. (dziś czczonego tego dnia, daw-
niej 11 IV i 28 VI w Kościele Zachodnim, 12 XI Wschodnim), świętymi ogłoszeni 
zostali jeszcze papieże: Leon II (VII w.), Leon III (IX w.), Leon IV (IX w.), Leon IX 
(XI w.), w sumie imię Leon nosiło 13 papieży, cesarze bizantyjscy, było lubianym 
imieniem u Habsburgów. Wśród świętych znaleźli się także św. Leon Cudotwórca 
(Taumaturg), zmarły 20 II 685 r., św. Leon Ignacy Mangin, ur. w r. 1857 – i jego 
towarzysze, męczennicy w Chinach, pomordowani pod koniec XIX w. Z wybitnych 
osób nieświętych KNI 192 wymienia: Leona Borowskiego (1784–1846), filologa 
i historyka literatury, profesora Uniwersytetu St. Batorego w Wilnie; Leona Sapie-
hę (1803–1873), galicyjskiego działacza politycznego i gospodarczego; Leona Wy-
czółkowskiego (1852–1936), malarza, profesora ASP w Krakowie; Leona Chwistka 
(1884–1944), matematyka, filozofa i malarza; Leona Schillera (1887-1954), reżyse-
ra i pedagoga; Leona Kruczkowskiego (1900–1962), pisarza i działacza polityczne-
go. Literatura polska przekazała nam Leona ze „Snu srebrnego Salomei” J. Słowac-
kiego. Skoro tylu świętych, to i często imieniny: 20 II, 14 III, 11, 19, 22 IV, 12, 28 
VI, 3, 17, 20 VII, 10, 16 XI.
 SNWPU notuje m. in. nazwiska Leon u 19 osób, 73 Leo, z tego10 w woj. gdań-
skim; 2 Leonek, 641 Leoniak, 1 Leonic w woj. lubelskim, 145 Leoniec, z tego  
9 w woj. bydgoskim, 5 elbląskim, 12 gdańskim, 23 słupskim, 17 Leonienko w woj. 
bielskopodlaskim, 285 Leonik, z tego 7 w woj. bydgoskim, 5 słupskim; 598 Le-
oniuk, z tego 3 w woj. bydgoskim, 8 gdańskim, 13 słupskim; 1 Leonke w woj. 
wałbrzyskim, powstałe przez odwrócenie polskiego przyrostka -ek na dolnoniem. 
-ke; 78 Leonkiewicz; 19 Leonko, 73 Leonow, 935 Leonowicz: 6 w woj. bydgoskim, 
57 elbląskim, 62 gdańskim, 8 słupskim, 4 Leonów; 43 Leoński, z tego 13 w woj. 
gdańskim, 1 słupskim; 115 Leosz; 57 Leoszko, z tego 6 w woj. bydgoskim; 20 
Leoś; 53 Leowski, z tego 1 w woj. bydgoskim; 810 Lew, z tego 17 w woj. elblą-
skim; 194 Lewa, z tego 16 w woj. bydgoskim, 5 gdańskim, 713 Lewek, z tego  
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5 w woj. elbląskim, 31 gdańskim, 4 słupskim, 111 Lewik; wielu nosicieli zawdzię-
cza je nazwie zwierzęcia lew; 18 Lewi, z tego 1 w woj. gdańskim, 2 słupskim; 
wiele pochodnych pomijam.
                          
Leonidas, Leonides, Leonid, Leonida i podobne
SIW podaje 93 mężczyzn o imieniu Leonidas, 1 Leonides z woj. olsztyńskie-
go, 1 Leonidos z woj. szczecińskiego, 329 Leonid; 2 Leonit: po 1 w woj. opolskim 
i szczecińskim, zapisanego fonetycznie przez t; formy żeńskie Leonit(t)a traktuję 
jako twory pochodne od im. Leonia (zob.), utworzone za pomocą przyrostka -ita; 
209 kobiet Leonida.
 SI 168 notuje Leonid, Leonidas, Leonides z łacińskimi odpowiednikami Leoni-
des i żeńska Leonida; Leonid występuje w cz., ros., s.-ch., Lėanid w błr., Leoniida 
w est.; Leonīds w łot.; wariantywnie Leonid, Laonid w błg.; Léonidas, Léonide, 
Léonid we fr.; Leonidas, Leonides w hiszp.; Leonid, Laonid w mac.; Leonidas, Le-
onides, Leonid w niem.; Leōnidas, Leonidas w nowogr.; Leōnidas, Leonido w port.; 
Leonida, Leonid w rum.; Leonídas, Leonid w słow.; Leonid, Leonidas w szw.; Leoni-
da, Leonide we wł.; forma żeńska Leonida występuje w błg., mac., ros., s.-ch., słwń. 
i ukr.; Lėanida w błr., Niida w est.; Leonidė w lit., Leonide we wł.
 W staropolszczyźnie odnotowana została forma patronimiczna Lenidowic(z) na 
Kresach Południowo-Wschodnich w r. 1489 (Mal III 270).
 Imiona Leonidas i Leonides są formami patronimicznymi, pochodzącymi od im. 
Leon (zob.), gr. Léōn, w dop. l. poj. Léont-os, jednak łacińskie Leo, w dop. Leon-
-is. Do tematu Leon-, tkwiącego w formie łacińskiej (może też nieregularnie grec-
kiej, por. formę cel. l. mn. leíūsi ‘lwom’) dodano gr. patronimiczny przyrostek -idēs 
(obocznie -idās) i tak powstały imiona Leōnídās, Leōnídēs. Zwróćmy uwagę, że 
omawiany grecki sufiks -idēs funkcjonuje we wielu nazwach osobowych: w całej 
Europie znane jest nazwisko Simonides (w Polsce według SNWPU nosi je 57 osób, 
19 w postaci spolszczonej Symonides), a więc grecka forma patronimiczna od Simōn 
‘Szymon’, tworzył on także nazwy dynastii, jak Achemenidzi (550-330 przed Chr. 
W Persji) od gr. Achaimenídos od protoplasty Achemenesa, gr. Achaiménēs, dziadka 
Cyrusa, Seleucydzi (w Syrii 314–64 przed Chr.), gr. Seleukídos od Seleukosa, gr. 
Séleukos. Do łaciny został on przejęty jako -ida (obok greckiego -ides); tworzył za 
jego pomocą formy patronimiczne typu Mesconides, Boleslaides, tj. ‘syn Mieszka, 
syn Bolesława’ i od nazw zawodowych tpu ensiferida, iudicida ‘ syn miecznika, syn 
sędziego’ od ensifer ‘miecznik’, iudex, iudicis ‘sędzia’ (Wincenty Kadłubek), do 
języków europejskich przejęty został jako -id, np. w ang. czy polskim w znaczeniu 
‘na kształt, w rodzaju’, np. ang. amarillid, plasmid ‘na kształt amarylka, plazmy’ czy 
polskie formantoid ‘w rodzaju formantu’ (takim formantoidem jest np. -ina w rze-
czowniku malina, bo po jego oddzieleniu człon mal- nic nie znaczy). Po odrzuceniu 
końcówek greckich -es, -as otrzymujemy imię męskie Leonid i żeńskie Leonida 
(Leonidos zawiera końcówkę gr. -os).
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 Imię Leonidas nosił król Sparty (w. V przed Chr.), dzielny obrońca Termopil 
przed Persami, uwieczniony przez J. Słowackiego w „Grobie Agamemnona”, z Po-
laków nosił je Leonid Teliga (1917–1970), żeglarz, który samotnie opłynął kulę 
ziemską na jachcie „Opty”. Męczeństwo za wiarę (przez ścięcie mieczem) poniósł 
Leonidas, retor aleksandryjski, ojciec siedmiu synów, w tym najstarszego Oryge-
nesa, apologety wczesnochrześcijańskiego i pisarza kościelnego z przełomu II/III 
w., wpisany do Martyrologium rzymskiego pod 22 IV; znany także Leonidas z Ko-
ryntu, który razem z siedmiu pannami poniósł śmierć w morzu, wspominani 16 VI 
(KIS III 605-606). Imię Leonides nosili nauczyciele sławnych ludzi, jak Leonides, 
nauczyciel Aleksandra Wielkiego, gramatyk grecki z Elidy, i Leonides, nauczyciel 
Cycerona w Atenach (MEKSA I 529).
 SNWPU notuje 7 osób o nazwisku Leonidow i 3 złożone Leonidow-Pipowska 
z woj. ostrołęckiego. 
                  
Tytus, Tytusa, Tycjan, Tycjana i podobne
SIW podaje 751 mężczyzn o imieniu Tytus; 1 Titus w woj. warszawskim; 159 Ty-
cjan; 2 Tiziano (zapewne Włosi); 6 kobiet nosi imię Tytusa: 2 w woj. tarnobrzeskim, 
po 1 jeleniogórskim, opolskim, skierniewickim i warszawskim; 9 Cita (prawdopo-
dobnie Białorusinki); 1 Titi w woj. rzeszowskim; 11 Tycjana.
 SI notuje imię męskie Tytus z odpowiednikiem łacińskim Titus; Titus występuje 
w jęz. ang., cz., dun., hol., górnołuż., niem., słow. i szw.; Tit w obu łuż. i ros.; Tyt 
w ukr.; Tiitus w fin.; Tito w hiszp., port. i wł.; Titas w lit.; Tits w łot.; Titos w nowo-
gr.; Titusz w węg.; obocznie: Cit, Tit; Tituš, Tito w błr.; Tiit, Tiitus w est.; Tite, Titus 
we fr.; Tit, Titoš w mac.; Titu, Tit u Serbów; Tit, Tito, Tituš w słwn.; forma żeńska 
notowana w postaci Tita w jęz. ang. i obocznie Tita lub Titta we wł.
 W staropolszczyźnie notowane jako Titus od r. 1453 na Kresach Pólnocno-
-Wschodnich i na Pomorzu w formie łacińskiej Titus, co czytać można Tytus albo Ty-
tusz (Mal III 336). W tłumaczeniu Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka z r. 1593, 
List do Tytusa występuje forma bez łacińskiej końcówki -us, a więc postać Tyt.
 Najprościej wywieść omawiane imię od łac. wyrazu pospolitego titus, -i ‘dziki 
gołąb’, używanego w przenośni na oznaczenie męskości. Od imienia tego za pomo-
cą przyrostka -ius, -a, -um, wyrażającego przynależność, utworzono formę Titius 
(Kr 881), a od tej postaci przy użyciu przyrostka -anus, wskazującego na wyzwoleń-
ca lub adoptowanego, Titianus, z której to formy rozwinęła się w polszczyźnie przez 
odrzucenie łacińskiej końcówki -us regularna postać Tycjan. Nie wszyscy jednak 
podzielają ten pogląd, KVNB 93 podaje np. ze znakiem zapytania z łac. geehrt ‘sza-
nowany’; wspomniany wyżej titus ‘dziki gołąb’ był zapewne rzadkim wyrazem, 
skoro nie notują go słowniki łacińskie, np. Plezia, Kr, Jougan i inne.
 Hagiografia zna 6 świętych lub błogosławionych Tytusów, m. in. św. Tytusa, 
ucznia św. Pawła, którego wspominał we wielu listach i napisał do niego osobny list, 
według tradycji bpa Krety, wspominanego w nowym kalendarzu liturgicznym razem 
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ze św. Tymoteuszem 26 I; Tytusa Taumaturga, czyli Cudotwórcę, ihumena ‘prze-
ora klasztoru’ w Kościele Wschodnim (może w samym Konstantynopolu), wspo-
minanego 2 IV; bł. Tytusa Brandsma (1881 – 26 VII 1942), karmelitę, wykładowcę 
i profesora uniwersyteckiego, zadręczonego przez nazistów (KIS V 586-590). Pod 
imieniem Tycjan KIS V 569-570 podaje 3 świętych biskupów. Z wybitnych Polaków 
imię Tytus nosili m. in. Tytus Adam Działyński (1796–861), założyciel Biblioteki 
w Kórniku; Tytus Chałubiński (1820–1889), lekarz i przyrodnik, twórca taternic-
twa, odkrywca turystycznych i leczniczych właściwości Zakopanego; Tytus Benni 
(1877–1935), językoznawca fonetyk; Tytus Czyżewski (1880-1945), malarz, poeta 
i krytyk sztuki (KNI 304). Imię Tycjan kojarzy się każdemu wykształconemu czło-
wiekowi z malarzem renesansowym Tiziano Vecellio.
 SNWPU podane 76 osób o nazwisku Tytus; 11 Tytusz; Tiet 0; 3 Tito i wiele form 
pochodnych.
  Warto na zakończenie powiedzieć, że w onomastyce istniej pojęcie imion apo-
tropeicznych, tj. - z greckiego - ‘odstraszających’, które nadawano ludziom m. in. 
od nazw groźnych zwierząt, by odstraszyć przeciwnika, do którego nosiciel imienia 
niejako mówi: Nie zbliżaj się, bo spotkasz tu wilka, lwa, niedźwiedzia, stąd omówio-
ne imię Lew, Wilk - nosi - według SIW - 1 mężczyzna w woj. katowickimi w postaci 
niem. Wolf 49, por. częste u Niemców imię Wolfgang ‘chód wilka’ noszone przez 
756 obywateli polskich.
     
Objaśnienie skrótów
(Nie objaśnia się skrótów ksiąg biblijnych i skrótów języków z SI)
                    
Abram Słownik grecko-polski pod red. Z. Abramowiczówny, t. I–IV, Warsza-

wa 1958–1965.
B A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. I-II, Warsza-

wa 2000.
BNOT A. Tronina, P. Walewski, Biblijne nazwy osobowe i topograficzne. Słow-

nik etymologiczny, Częstochowa 2009.                       
BP Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół pod red. ks.  

M. Petera (StT) i ks. M. Wolniewicza (NT), wyd. III, Poznań 1991–1994.
BT Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprac. zespół biblistów pol-

skich (tzw. Biblia Tyniecka lub Biblia Tysiąclecia), wyd. IV, Poznań-War-
szawa 1989.

Brend Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Arabisch bis 
Zentralladinisch, hersg. v. Andrea Brendler u. Silvio Brendler, Hamburg 
2007. baar.

ChDE Chambers Dictionary of Etymology, New York 2001.
DF R., V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 

2000.
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EK Encyklopedia katolicka, Lublin od r. 1985. Tow. Naukowe KUL.
Go M. Gottschald, Deutsche Namenkunde, 3. Auflage, Berlin 1954.
IC I. Cajanto, The Latin Cognomina, Helsinki 1965.
IPU E. Breza, Imiona w Polsce używane (w przygotowaniu).
Jougan Ks. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. III. Poznań 1958.
JP Język Polski, Kraków od 1913 r.
KKN Komisja Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN.
KIS H. Fros, F. Sowa, Księga imion i świętych, t. I-VI, Kraków1997–2007.
Kluge F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 22. Aufla-

ge, Berlin-New York 1989.
Knap M. Knappová, Jak se bude jmenovat?, Praha l978.
KNI J. Bubak, Księga naszych imion, Wrocław 1993.
KP Kalendarz prawosławny 2002, Supraśl.
Kr Słownik łacińsko-polski do użytku szkół średnich, red. B. Kruczkiewicz, 

Lwów-Warszawa 1925.
Kupis B. Kupis, Nasze imiona, Warszawa 1991.
KVNB Naumann, G. Schlimpert, J. Schultheis, Das kleine Vornamenbuch,  

3. Auflage, Leipzig 1980.
Majtan M. Majtán, M. Považaj, Meno pre naše dieťa, Bratislava 1985.
Mal I M. Malec, Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobo-

wych, Wrocław 1971.
Mal III M. Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 

1994.
MEKSA Mała encyklopedia kultury świata antycznego, t. I-II, Warszawa 1958– 

–1962.
NMPG  Nazwy miast Pomorza Gdańskiego, red. H. Górnowicz i Z. Brocki, 

Gdańsk 1978, wyd. II, red. E. Breza i J. Treder, Gdańsk 1999.
NP E. Breza, Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, Gdańsk 2000– 

–2004 (t. IV w przygotowaniu).
Pelp Diecezja pelplińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928. 
Plezia Słownik łacińsko-polski, t. I-V, red. M. Plezia, Warszawa 1959–1979.
Przyd E. Breza, Pochodzenie przydomków szlachty Pomorza Gdańskiego, 

Gdańsk 1978. 
SEMot Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 

I–VII, red. A. Cieślikowa, M. Malec, K. Rymut, Kraków 1995–2002.
PrSB Praktyczny słownik biblijny, oprac. zbiorowe [...] red. A. Grabner-Hai- 

der, Warszawa 1994.
SI W. Janowowa, A. Skarbek, B. Zbijowska, J. Zbiniowska, Słownik 

imion, wyd. 2, Wrocław 1991.
SIW Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, wyd. K. Rymut, Kra-

ków 1995.
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SMGiR P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987.
SN Święte niewiasty. Mały leksykon hagiograficzny, zebrał i opr. J. Charkie-

wicz, Hajnówka 2001.
SNW Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, wydanie na płycie 

CD Roma-Kraków 2001.
SNWPU Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. I–X, wyd. K. Ry-

mut, Kraków 1990–1992.
SSNO Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki i M. Malec,  

t. I–VII, Wrocław 1965–1987.
WSO Wielki słownik ortograficzny PWN, pod red. E. Polańskiego, Warszawa 

2003.                  
Wyk J. Bubak, Wykaz imion używanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

Język Polski LXIII, 1983, nr 1–2, s. 72–84.
WZ Ks. W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1989.           

Symbol 0 przy nazwiskach oznacza formę z różnych względów niepewną.
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Elżbieta Bugajna

Na styku historii i kultury

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie powiązań między historią i kulturą w kon-
tekście nowego przedmiotu w nauczaniu szkolnym „własna historia i kultura”, któ-
ry jest nauczany od września 2013 roku. Wprowadzenie nowego przedmiotu jest 
podyktowane przepisami prawa, regulującymi zadania związane z podtrzymywa-
niem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym1. Dla Kaszubów przedmiot ten rodzi nowe wyzwanie.
 Zajęcia nauki własnej historii i kultury zostały zaliczone do dodatkowych za-
jęć edukacyjnych. Ocena z tych zajęć jest wliczana do średniej i umieszczana na 
świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na oceny z dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, nie ma natomiast wpływu na promocję ucznia i ukończenie przez niego 
szkoły. Minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin 
na II, III i IV etapie edukacyjnym. Nauczanie tego przedmiotu ma się odbywać w kla- 
sie V szkoły podstawowej, klasie II gimnazjum oraz klasie II szkoły średniej.
 Niniejsza praca nie ma charakteru wyczerpującego całe zagadnienie, w zamyśle 
autorki, ma stanowić jedynie przyczynek w kontekście ogólnych rozważań na temat 
obu terminów wchodzących w skład nazwy własna historia i kultura.
 Przystępując do rozważań na temat kultury i historii niezbędne jest przeanalizo-
wanie pojęć pojawiających się w tytule referatu. Rozumienie, interpretowanie tych 
pojęć określać będzie zakres treści wchodzących w skład nauczania nowego przed-
miotu. W nazwie przedmiotu na pierwszym miejscu została wymieniona historia, 
chociaż łącznik „i” wskazuje domyślnie na równoznaczność obu składników. Przed 
nauczycielami, autorami podręczników staje więc zadanie: jak podzielić godzinowo 
zakres materiału? Czy przeznaczyć więcej godzin nauczania na jeden z wymienio-
nych zakresów materiału, czy jednak rozłożyć tę ilość godzin równomiernie? Anali-
za terminów pozwoli w pewien sposób uzmysłowić sobie to zagadnienie.

1   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządze- 
nie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań 
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów nale-
żących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regional-
nym (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 393).
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 Kultura to pojęcie wieloznaczne. W Słowniku języka polskiego PWN pod red. 
Mieczysława Szymczaka kultura definiowana jest w pierwszym znaczeniu jako „cało-
kształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbo-
gacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie”2. Słowo to wy-
wodzi się z łacińskiego źródłosłowu colo, colere, colui, cultum - ‘pielęgnować, hodo-
wać’, który odnosił się do uprawy roli: cultus agri. Pierwotnie więc kultura wiązała się 
z rolnictwem, oznaczała staranie człowieka, który doglądał, pielęgnował swoje pole.
 Cyceron natomiast użył słowa kultura w wyrażeniu cultura animi ‘uprawa umy-
słu’, dzięki czemu termin kultura zaczęto wiązać z wszelką filozoficzną czynnością 
ludzką, mająca na celu pielęgnowanie, kształtowanie i doskonalenie3.
 W dokumentach Kościoła według Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świe-
cie współczesnym, (wypracowanych podczas II Soboru Watykańskiego) kultura 
w sensie ogólnym oznacza wszystko, „czym człowiek doskonali i rozwija wielorakie 
uzdolnienia swego ducha i ciała; stara się drogą poznania i pracy poddać sam świat 
pod swoją władzę; czyni bardziej ludzkim życie społeczne tak w rodzinie, jak i w 
całej społeczności państwowej przez postęp obyczajów i instytucji; wreszcie w dzie-
łach swoich w ciągu wieków wyraża, przekazuje i zachowuje wielkie doświadczenia 
duchowe i dążenia na to, aby służyły one postępowi wielu, a nawet całej ludzkości”4. 
Nie jest to ścisła definicja kultury, w dokumencie wyliczono jej podstawowe skład-
niki. W Encyklopedii katolickiej czytamy, że kultura to „całokształt materialnego 
(cywilizacja) i duchowego dorobku ludzkości (przeciwstawiany naturze), wynik 
wytwórczej działalności człowieka oraz zespół wartości, norm i zasad obowiązują-
cych w danej społeczności”5. Pojęcia kultura często używa się zamiennie, a niekiedy 
w opozycji do pojęcia cywilizacji, zatem dla uniknięcia semantycznego chaosu na-
leży je odróżniać. Zakres pojęcia kultura obejmuje naukę, sztukę, filozofię, moral-
ność, tradycję i postawy duchowe. Oba pojęcia: kultura i cywilizacja wzajemnie się 
dopełniają i przenikają6.
 W potocznym natomiast rozumieniu termin kultura często utożsamia się z pew-
nymi formami sztuki: teatrem, operą, koncertami, muzeum. Jest to zawężenie oma-
wianego terminu, który posiada wiele znaczeń. Przymiotnik „kulturalny” funkcjonuje 

2   Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1996, t. I, s. 1015.
3   Cyceron w dziele Tusculanae disputationes użył sformułowania cultura animi (uprawa umysłu) 

w celu określenia pierwszej w literaturze koncepcji filozofii: Cultura animi philosophia est”. Dalej czy-
tamy: „Czymże bez ciebie bylibyśmy nie tylko my, ale czym byłoby w ogóle ludzkie życie? Tyś poza-
kładała miasta, ty rozproszonych ludzi powołałaś do życia społecznego, ty zespoliłaś ich między sobą 
najpierw przez wspólne osiedla, później przez małżeństwa, a wreszcie przez wspólnotę mowy i pisma. 
Tyś wynalazczynią praw, nauczycielką dobrych obyczajów i ładu”. Od tego czasu termin „kultura” za-
częto wiązać z czynnościami ludzkimi, które miały na celu doskonalenie, pielęgnowanie czy kształcenie.

4   Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 53, [w:] Sobór Watykański II. 
Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań 1967. Zob.: E. Breza, Region a kultura i literatura 
ogólnopolska [w:] Bliżej regionu i ucznia, Gdańsk 1993, s. 5–16.

5   Encyklopedia katolicka, t. X, TN KUL Lublin 2004, s. 188.
6   Por. dz. cyt., s. 189.
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w zbiorowej świadomości jako: a) odnoszący się do kultury, stanowiący składnik 
kultury, związany z kulturą; b) odznaczający się dużą kulturą, wykształcony, dobrze 
wychowany, obyty; c) funkcjonuje też w rolnictwie: uprawiany z zastosowaniem 
właściwych zabiegów agrotechnicznych; nadający się do uprawy albo pod uprawę; 
kultywowany. Przymiotnik „kulturowy” oznacza zaś „związany z kulturą, odnoszą-
cy się do całokształtu dorobku materialnego i duchowego ludzkości”7.
 Kultura jest dziełem człowieka - żaden inny gatunek, żyjący na ziemi, nie po-
trafił wytworzyć podobnego systemu, który reguluje wiele aspektów ich życia. Wy-
starczy przypomnieć zasadę „nie zabijaj”, która funkcjonuje w wielu równych kul-
turach, a której nie możemy zaobserwować w środowisku zwierząt, gdzie nie ma  
zasady ochrony życia osobników, przynależących do danej społeczności. Mieczysław  
A. Krąpiec definiuje kulturę jako działalność i dzieła człowieka jako bytu osobowe-
go, czyli rozumnego i wolnego8.
 Historia zaś według cytowanego wyżej Słownika języka polskiego oznacza „dzieje, 
proces rozwoju życia społecznego lub przyrody, przebieg wydarzeń, naukę o dzie-
jach”9. Historia nie jest wytworem myśli człowieka, który w historii traktowanej 
jako dzieje bierze udział, podlega jej prawom. Ludzkość wchodzi w historię rozu-
mianą jako dzieje: historię świata, narodu, rodziny; historię zbiorową i jednostkową. 
Kolejne znaczenia terminu historia to „nauka o dziejach (narodu, narodów), także 
jako przedmiot nauczania; dzieło traktujące o dziejach”. W świadomości potocznej 
historia jawi się jako proces dziejowy, któremu człowiek podlega.
 Pola semantyczne obu pojęć: historia i kultura nie pokrywają się, lecz zazębia-
ją. Wspólnym łącznikiem obu dziedzin jest człowiek. Człowiek jest twórcą kul-
tury, ale podlega prawom historii. W pragmatyce szkolnej historia oznaczać więc 
będzie naukę o dziejach. Przymiotnik „własna” w odniesieniu do Kaszubów rodzi 
szereg pytań. O ile sformułowanie „własna kultura” nie budzi żadnych wątpliwo-
ści, gdyż badania nad kulturą Kaszubów są szeroko rozwinięte, to własna historia 
czyli historia Kaszubów budzi pewne wątpliwości. Czy historia Kaszubów to jed-
nocześnie historia Polski? Czy historia Kaszubów jest historią Polski? Znaczące 
opracowania prof. Gerarda Labudy Historia Kaszubów w dziejach Polski t. I Cza-
sy średniowieczne (Gdańsk 2006) sytuuje historię Kaszubów jako część historii 
Pomorzan i Pomorza, a te z kolei jako część historii plemion narodu polskiego i hi-
storii państwa polskiego. Zdaniem tego wybitnego badacza Pomorzanie i Kaszubi 
mają swoją własną historię jako jedno z plemion narodu polskiego. Na tę historię 
składają się dzieje narodowości nie tylko polskiej, ale także germańskich (nie-
mieckich, holenderskich, duńskich, szwedzkich) oraz bałtyjskich (przede wszyst-
kim pruskich). 

7   Por. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1996, t. I, s. 1015.
8   Por. M. A. Krąpiec, Kultura, w: http://www.kul.pl/files/57/wydzial/biblioteka/kultura.pdf
9   Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1996, t. I, s. 700.
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 Pierwszą syntezę historii Kaszub stanowi praca niemieckiego badacza F. Lo-
rentza Geschichte der Kasschuben (1926), kolejną zaś Aleksandra Majkowskiego 
Historia Kaszubów (1938). Zasługą obu autorów jest wydobycie na światło dzienne 
własnej historii Kaszub i Kaszubów10. Warunki do systematycznych badań nad hi-
storią i kulturą Kaszubów zaistniały po roku 1945. O Kaszubach jest mowa w dwóch 
tomach Historii Pomorza (I – 1969, II – 1976) pod red. G. Labudy. Naukowa synte-
za ich historii została przedstawiona w dziele Pomorze – mała Ojczyzna Kaszubów. 
Historia i współczesność pod red. Józefa Borzyszkowskiego i Dietmara Albrechta 
(Gdańsk – Lubeka 2000). Ostatnia zaś synteza to wspomniane wyżej dzieło G. La- 
budy Historia Kaszubów w dziejach Pomorza (Gdańsk 2006). Analizując tytuły 
przywołanych opracowań, badacze sytuują dzieje Kaszub i Kaszubów w granicach 
Pomorza, podkreślając ich umiejscowienie w dziejach Pomorza. Jedynie tytuły prac 
przedwojennych koncentrują się na dziejach Kaszubów. 
 Historia jako nauka o dziejach rejestruje wszelkie przejawy materialnej i duchowej 
aktywności człowieka. Zrozumiałe jest więc, że prace historyczne opisują także dzieje 
kultury Kaszubów. Czym jest kultura kaszubska? Podobnie jak w przypadku kultur 
innych narodów i społeczności możemy wyróżnić dwa jej zasadnicze komponenty:

a) kultura materialna: wszelkie wytwory człowieka, technika, umiejętności prak-
tyczne;

b) kultura duchowa: wierzenia, wiedza, literatura i wszelkiego rodzaju piśmiennic-
two, sztuka, w tym: sztuki plastyczne, teatr, muzyka, film, moda, a także wszyst-
ko, co należy do wytworów umysłu, na przykład filozofia.

 Za względu na bogactwo dorobku cywilizacyjnego danej społeczności trudność  
sprawić może wyodrębnienie tematów przeznaczonych do nauczania w ramach przed- 
miotu własna kultura. Ich wyodrębnienie zależeć powinno od wielu czynników: a) po  
stronie ucznia: dojrzałości ucznia (klasy i cyklu edukacyjnego), jego możliwości per-
cepcyjnych (dojrzałość psychologiczna), b) po stronie zakresu materiału: ważność, do- 
niosłość zagadnień, różnorodne przedstawienie obrazu tejże kultury. 
 Reasumując, wprowadzenie przedmiotu: „własna historia i kultura” do nauczania 
szkolnego stawia przed nauczycielami i autorami wyzwania związane z opracowa-
niem odpowiedniego programu, wyboru treści nauczania. Przedstawione w niniej-
szej pracy rozważania na temat powiązań miedzy historią i kulturą mają stanowić 
wstęp, przyczynek do tego zadania. Przed Radą Języka Kaszubskiego staje zadanie 
przygotowania, opracowania odpowiedniego słownictwa.

10   Należy być krytycznym, czytając oba opracowania. F. Lorentz był historykiem-językoznawcą, zaś  
A. Majkowski historykiem-amatorem.
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Daniel Kalinowski

Piękno z oddalenia.  
Hieronim Derdowski, Aleksander Majkowski 

i Stanisław Pestka o Kaszubach

Piękno ziemi kaszubskiej jest dla mieszkańców tej przestrzeni kulturowej oczywisto-
ścią. Jednakże owa codzienność czy powszechność doświadczania zróżnicowanego 
krajobrazu lasów, jezior, morza i pól może czasami wcale nie wywoływać u podmiotu 
namysłu tożsamościowego, świadcząc o swoistej bierności mentalnej. Wówczas do-
piero nagłe wydarzenie losowe lub egzystencjalne, np. konieczność wyjazdu czy emi-
gracja zarobkowa wywołuje już na obczyźnie poczucie głębokiego, emocjonalnego 
związku między podmiotem a ziemią rodzinną i ojczystą. Dla literaturoznawcy i an-
tropologa literatury jest niezwykle ciekawe zaobserwować jak kształtuje się tożsamość 
kulturowa jednostki i jak wiele do tego typu procesu wnosi naznaczone emocjami 
wspomnienie z krainy, którą się utraciło lub choćby czasowo zerwało bliski kontakt 
w codziennym doświadczeniu egzystencjalnym1. Teksty pisane przez autorów, którzy 
przeżywają fizyczne oddalenie od ziemi rodzinnej, nieco paradoksalnie pozwalają im 
zrozumieć, kim właściwie są, jakim wartościom hołdują i jakie mają zapatrywania 
na przyszłość. Czasami dopiero rzeczywisty dystans terytorialny umożliwia im uwe-
wnętrznienie pejzażu ojczystego w swojej świadomości, pomaga w sformułowaniu 
kategorii własnej przynależności społecznej lub narodowej. Wówczas więc, z oddale-
nia, zaczynają głębiej rozumieć, co naprawdę kochają, za czym na wskroś tęsknią i w 
jakim kierunku chcą się osobowościowo rozwijać. Samozrozumienie tożsamościowe 
autorów takich wypowiedzi może być inspirujące dla szerokiego środowiska czytel-
niczego, może zachęcać do własnych studiów identyfikacyjnych, które w najdalszej 
perspektywie mogą mieć znaczenie formacyjne i światopoglądowe.
 Analizowani tutaj trzej przedstawiciele literatury kaszubskiej, tzn. Hieronim Der-
dowski, Aleksander Majkowski i Stanisław Pestka, są tylko egzemplami problematyki  

1   Pojawia się tutaj kontekst psychologii twórczości omówiony wielokrotnie w literaturze przed- 
miotu. Np.: Literatura i/a tożsamość w XX wieku, red. A. Gleń, I. Jokiel, M. Szladowski, Opole 2007; 
Etniczność, tożsamość, literatura. Zbiór studiów, red. P. Bukowiec, D. Siwor, Kraków 2010; Tożsamość 
i transgresja w literaturze, red. W. Nowicki, A. Orłowska, W. Pyczek, Zamość 2011. W aspekcie antro- 
pologicznym perspektywę literatury kaszubskiej najpełniej przedstawiła A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. 
Literackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2011.
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odkrywania lub potwierdzania swej kaszubskości. Zbliżone procesy tożsamościowe 
odczytać można choćby w Mojej drodze kaszubskiej Jana Karnowskiego, sonetach 
kaszubskich Stefana Bieszka czy w autobiograficznej powieści Jana Drzeżdżona 
Karamoro. Wszędzie w owych literackich zapiskach widać krystalizowanie się 
składników osobowości autorów, do czego dochodzi dzięki umiejętności spojrzenia 
na siebie i na swoją domową ojczyznę z oddalenia, swoistego dystansu czasowego 
lub terytorialnego.

Kaszuby a swojskość. Tęsknota Derdowskiego

Hieronim Derdowski wyjeżdżając w 1885 roku do Stanów Zjednoczonych, był 
jednym z wielu tysięcy mieszkańców Europy szukających za Oceanem Atlantyc-
kim większej szansy na polepszenie swojej kondycji ekonomicznej. Jako dzienni-
karz i pisarz za sprawą istniejących porządków mentalnościowych i politycznych 
nie mógł w rodzimym otoczeniu rozwijać swoich umiejętności zawodowych czy 
zdobyć znaczniejszego statusu społecznego2.  Znalazłszy się na obcej ziemi, szu-
kał kontaktu ze środowiskami rodaków, widząc swoją szansę zawodową w dalszym 
prowadzeniu pracy dziennikarskiej, tyle że w odmiennej atmosferze kulturowej za 
„wielką wodą”. Stworzył więc „Wiarusa”, później zaś wydawał pisemka dla ludu, 
aby realizować swoje pasje literackie, a jednocześnie zapewnić sobie i rodzinie go-
dziwe utrzymanie, czego nie mógł dokonać w dawnej ojczyźnie3.
 W swojej działalności literackiej realizowanej jeszcze przed 1885 rokiem Derdow-
ski wielokrotnie dawał przykłady emocjonalnego przywiązania do Kaszub, łącząc to 
z propagowaniem polskiej postawy patriotycznej. W sytuacji emigracji zarobkowej 
w Ameryce jego patriotyzm uległ oczywistemu przeformułowaniu i zmienił się z inter-
wencjonizmu oraz bezpośredniej krytyki działań politycznych zaborców na rzecz kon-
serwowania poczucia narodowego na obczyźnie oraz swoistego opiewania zalet pol-
skości (rozumianej także i jako kaszubskość). W takiej to sytuacji biograficzno-ideowej 
pojawiają się jego Listy z podróży, relacje z odwiedzin skupisk polonii rozciągniętych 
wokół Wielkich Jezior, teksty które z jednej strony miały przysporzyć nowych abonen-
tów tygodnikowi „Wiarus”, z drugiej zaś odświeżyć tematykę tekstów periodyku.
 Nie negując wspomnianych czynników interpretacyjnych, warto także analizować 
Listy z podróży jako sygnał emocjonalnej tęsknoty za utraconą ojczyzną i przykład na-
znaczenia pamięcią o kraju rodzinnym, która co rusz dawała o sobie znać w sytuacjach 

2   O czynnikach wyjazdu kaszubskiego literata do Ameryki Północnej pisał Andrzej Bukowski w bro- 
szurce: Działalność literacka i społeczna Hieronima Derdowskiego w Ameryce (1885–1902), Gdańsk 
1961, s. 12.

3   Szerszej o pracach autora Pana Czôrlińsczégò pisze Jerzy Samp, Hieronim Derdowski w Ameryce. 
W: Kaszubszczyzna w świecie, red. J. Samp, Wejherowo 1994, s. 32-46 oraz Stanisław Janke, Derdowski, 
Gdańsk 2002, s. 94–140.
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egzystencji wśród zewnętrznej obcości kraju, języka i obyczaju. Już w pierwszym 
z listów tego typu sygnał tęsknoty zjawia się dzięki wtrąceniu kilku zdań o Euro-
pie wśród partii opisujących amerykańską rzeczywistość:

Europa – jakże mile łechce to słowo ucho polskiego dziennikarza; gęsie pió-
ro jego chciałoby pofrunąć aż nad srebrzyste fale Wisły, aż ponad osiwiałe 
grzbiety polskich Karpat, lecz niestety, w tej chwili turkot amerykańskiego 
hacka, przybywającego po kufry podróżne, przypomina mu twardą rzeczy-
wistość minnesocką4.

 Dawna ojczyzna zarysowała się w tym krótkim wspomnieniu Derdowskiego 
z rodzajem sentymentalnego westchnienia, przerwanego dosadnością amerykań-
skiego „tu i teraz”. Ale nawet owa twarda amerykańskość nie wybija opisujące-
go wydarzenia reportera ze świadomości, że europejskie kwestie narodowościowe 
pomiędzy Germanami a Słowianami mają swoją kontynuację w krainie Wielkich 
Jezior. Oto jak żartobliwie, ale i ze swoistym naznaczeniem politycznym objaśnia 
jedną z nazw amerykańskiej miejscowości nasz podróżnik-sprawozdawca: „Berlin 
wisconsiński położony jest nad rzeką Fox River, na której pływają berlinki do Osh-
kosh i pewnie tym berlinkom miasto nazwę swą zawdzięcza, podobnie jak stolica 
cesarstwa niemieckiego słowiańskim berlinkom na rzece Szprei.5”
 Nie tylko zresztą spory pomiędzy narodami przenoszone są za ocean. Również 
jeszcze z dawnej Polski przyciągnięta do Stanów została niezgoda i swarliwość 
mieszkańców poszczególnych dzielnic utraconego państwa polskiego. Derdowski 
nie idealizuje w tym momencie dawnej ojczyzny, a raczej z pobudek integracyjnych 
i sanacyjnych krytykuje negatywne postawy obywatelskie, postulując wprowadze-
nie nowych porządków:

W ostatnim czasie jednak, Bogu dzięki, nastąpiło pewne zbliżenie się do sie-
bie powaśnionych obozów, co wróży jak najpomyślniej, a może ostatecznie 
doprowadzi do zupełnej zgody. Polskie kobiety powoli naprawiają, co zły 
duch był popsuł. Poznańskiej młodzieży zaczynają się podobać dziewczyny 
kaszubskie z burymi oczami, których spojrzenie jak strzała przenika serca 
młodzieńców, którzy choć nie lubiani przez ojców, zakradają się pod strzechy 
kaszubskie na czułe pogadanki6.

 Wypowiedzi Listów z podróży napisanych w tym tonie świadczą o tym, że Der-
dowski stale myślał o polepszeniu bytu swoich rodaków i w każdym momencie  

4   H. Derdowski, Listy z podróży. W: A. Bukowski, Działalność literacka i społeczna Hieronima Der- 
dowskiego w Ameryce, s. 68.

5   Tamże, s. 71.
6   Tamże, s. 72.
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dążył do wzmocnienia ducha narodowego i solidarności wewnątrz swego środowi-
ska. Już jako dojrzały człowiek mógł teraz wysuwać propozycje rozwiązań i propa-
gować określone zachowania, będąc wyczulony na dobro społeczne i środowiskowe. 
Za przykład takiego dążenia może posłużyć fragment listu Derdowskiego z okolic 
Menasha, gdzie przedmiotem jego krytyki stał się układ architektoniczno-organiza-
cyjny amerykańskich osiedli, szczególnie zaś występowanie oddalonych od siebie 
o setki metrów wybudowań przy braku zwartej zabudowy wsi. Taki sposób zakła-
dania domostw, jak zaznaczał podróżnik, odpowiadał może Niemcom, lecz z całą 
pewnością nie Polakom:

Lecz polscy farmerzy, których i dokoła Berlina jest dosyć spora liczba, przy-
wykli do wesołego sielskiego w większej gromadzie, bardzo się nudzą na 
swoich pustkowiach i jeżeli kiedy zawitają do miasta, gdzie są polskie saluny 
i handle kupieckie, i domki polskie jeden przy drugim, to ciężko im się roz-
stać z rodakami z miasta i jak najdłużej między nimi zabawiają, odwiedzając 
znajomych i poufale z nimi gawędząc przy „pajncie” [prawd. chodzi o pintę 
(półkwartę) - miarę objętości kufla piwa - przyp. red.] soku jęczmiennego7.

 Przedstawienie polskiego obyczaju jest w liście podróżnika–Derdowskiego ro-
dzajem przypomnienia warunków życia w starym kraju i panujących tam obyczajów, 
tak trudnych do utrzymania w Ameryce. Przez sięgnięcie do przeszłości dziennikarz 
pokazuje pozytywny wzorzec społecznego życia, pośrednio zachęcając do tego, aby 
takie relacje utrzymywać w realiach amerykańskiego bytowania. Przy opisie pomor-
skich emigrantów pracujących w Minnesocie nawet niektóre z cech fizycznych lub 
przywar stają się cechami pozwalającymi zachować polską swojskość:

Chłopy zaś mocne, zdrowe i wesołe, jak na Żuławach pod Malborkiem. 
W starym kraju oni pewnie tak dobrze nie mieli, bo choć też z malborskiej 
ziemi pochodzą, mieli tam swoje siedziby pod Trzcianem, wsi dosyć daleko 
od Żuław odległej.

Że spod Trzciana pochodzą polscy osadnicy w Menasha, można łatwo wy-
miarkować, rozmówiwszy się z tutejszymi kumoszkami. Trzcianianki w sta-
rym kraju słyną z gadulstwa i plotkarstwa, a między polskimi matronami 
w Menasha podobno też dosyć takich, co nie upadły na gębę8.

 Listy z podróży Hieronima Derdowskiego dzięki opisom osad i miejscowości, 
w których mieszkają Polacy i Kaszubi, a także poprzez podawanie ich nazwisk i za-
wodów w pierwszym rzędzie stają się dowodem na życiową zaradność i umiejętności 

7   Tamże, s. 73.
8   Tamże, s. 75.

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   227 2014-01-28   03:35:11



228   BIU LE TYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO 2013

adaptacyjne ludzi, którzy osiągnęli tutaj sukces ekonomiczny9. Po drugie jednak 
relacje redaktora „Wiarusa” mają wytworzyć atmosferę emocjonalnego ciepła przy-
wołującego starą ojczyznę i miejscowości, z których się wywodzą emigranci. Dla 
niego samego może to być swoisty akt pamięci za utraconą przestrzenią Kaszub, zaś 
emigrantom pozwala zachować swoje poczucie inności wobec pozostałych miesz-
kańców osad i miast10.

Kaszuby odkrywane za Odrą. Przypadek Majkowskiego

W budowaniu tożsamości kaszubskiej Aleksandra Majkowskiego doniosłym aktem 
jego intelektualno-duchowego życia była decyzja wyjazdu na studia realizowane 
poza rodzinnymi stronami. Była to szansa na rozszerzenie intelektualnych horyzon-
tów, możliwość doświadczenia odmiennych języków i kultur. Majkowski rozpoczął 
owe podróże edukacyjne od Berlina, później trafił do Gryfii, dalej do Monachium, 
wreszcie zakończył je doktoratem w Zurychu. Co to znaczy być Polakiem na ob-
czyźnie, poznał bardzo szybko, bo już w Berlinie, uczestnicząc w spotkaniach po-
litycznych księcia Ferdynanda Radziwiłła (stronnictwo konserwatywne) i krawca 
Władysława Berkana (stronnictwo demokratyczne). Na nowym uniwersytecie szyb-
ko ukazano mu, jakie są konsekwencje zajmowania się polityką i życiem społecz-
nym Polaków. Jak sam przyznawał:

W następstwie wytoczono mi proces dyscyplinarny, zarzucając mi, jako kie-
rownikowi publicznego zebrania zachowanie, stojące w sprzeczności z ce- 
lem pobytu na uniwersytecie, dalej założenie towarzystwa mającego cha-
rakter „agitacyjno-polski, służącego konsolidacji polskości w niemieckich 
krajach”11.

 
 Majkowski był już wówczas człowiekiem o wyraźnych, afektowanych i konfron-
tacyjnych poglądach politycznych, stając się także coraz bardziej świadomy kultu-
rowego dziedzictwa przodków. Jeszcze na wydziale filozoficznym berlińskiego uni-
wersytetu był przecież słuchaczem wykładów prof. Aleksandra Brücknera, wówczas 
autora kilku już prac o historii i wierzeniach Słowian12. Uczęszczał tam również na 
wykłady prof. Rudolfa Virchowa, zajmującego się nie tylko antropologią medyczną,  

9   Tamże, s. 77 albo 79.
10   W humorystycznej optyce opowiastki przyczyny wyjazdu do „Hameryci” przedstawiał Derdowski 

w utworze Jasiek z Kniei i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki. W: A. Bukowski, Działalność literacka 
i społeczna Hieronima Derdowskiego w Ameryce, s. 64–66.

11   A. Majkowski, Wspomnienia moje, „Teka Pomorska” 1938, nr 5–6, s. 153.
12   Treści tych wykładów znalazły później swój zapis w pracach: A. Brückner, Mitologja słowiańska, 

Kraków 1918; Polska pogańska i słowiańska, Kraków 1923 oraz Starożytności słowiańskie, Lwów 1926.
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ale i humanistyką, konkretnie zaś problematyką mitów słowiańskich13. To na obczyź-
nie więc zaczął rozbudowywać historyczne aspekty swej tożsamości etnicznej.
Kiedy Majkowski po zdaniu pierwszych egzaminów opuszczał Berlin, postanowił 
wybrać na ośrodek dalszej edukacji Gryfię/Greifswald, jako miejsce szczególnie 
ciekawiące go historią pomorską. We Wspomnieniach notował on:

Wabiła mnie do Gryfii nie tylko ta niby swojskość uniwersytetu, ale i jego 
dzieje. Wiadomo mi było z zaznajomienia się z historią, że uniwersytet ten był 
założony przez pomorskiego księcia Wartysława i odgrywał w walce z Bran-
denburczykami głębszą rolę. Gryfia nosiła oczywiście zewnętrznie charakter 
nadbałtyckich miast, w których się mieszała pomorszczyzna z niemczyzną, 
a raczej z prusactwem, co jest wielką różnicą14. 

 Gryfia ujęła młodego studenta urokiem architektonicznym miejsca, zwłaszcza 
swą średniowieczną tradycją, która przywoływała mu słowiańską przeszłość tych 
ziem, przesłoniętą zawłaszczającą wszelką inność kulturą pruską. Słowiańskość Po-
morza Przedniego zostanie zresztą bardzo szybko sprowadzona do kaszubskości, co 
stanowi swoiste ważne odkrycie mentalnościowe dla Majkowskiego. To w tym pro-
wincjonalnym wówczas mieście osobiście dotyka pamiątek historii. Oto bowiem:

Wielkie wrażenie wywarło na mnie pierwsze odwiedzenie krużganków stare-
go uniwersytetu: W ścianie widniały tam medaliony średnicy 1 metra, z por-
tretami książąt pomorskich, w kamieniu wyciosane. Nie mogę opisać siły 
wrażenia, jakie na mnie wywarły napisy, umieszczone na tych medalionach, 
w których się często powtarzał ustęp: dux Pomeranorum et Cassuborum – 
albo – et Cassubiae. Przypuszczam, że z tych napisów „książę Kaszubów” 
strzeliła pierwsza iskra budząca mnie do pracy na polu politycznym15.

 Pobyt w tym mieście uniwersyteckim miał dla autora eseistycznych Pomorzan 
i mityzowanej Historii Kaszubów duże znaczenie, gdyż właśnie tutaj zaczęły po-
jawiać się i pogłębiać idee historyczne, polityczne, socjologiczne i tożsamościowe 
dotyczące Kaszubów. Już niedługo miały zacząć owocować w pracy literackiej 
i redaktorskiej w „Gryfie” i „Gazecie Gdańskiej” oraz w kolejnych wersjach Życia 
i przygód Remusa. Jak sam zapisał w swoich wspomnieniach, kaszubskość i pol-
skość stopiły się w nim wówczas niepodzielnie:

13   Jego obserwacje znane są także w polskim przekładzie pt. Pierwotne ludy Europy, Warszawa 
1875.

14   Tamże, s. 151. Tutaj należy zaznaczyć pomyłkę Majkowskiego w przytoczeniu imienia Wartysła- 
wa jako założyciela gryfijskiego uniwersytetu i przywódcy walk z Brandenburgią. Zamiast niego po- 
winien się pojawić Warcisław IX.

15   Tamże.
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Pomniki książąt kaszubskich w Gryfii i spiżowy pomnik Adama stały się zni-
czami, od których powstał mój zapał w następnych latach do pracy na polu 
narodowym. Między tymi dwoma punktami obracała się moja działalność 
w następnym czasie16.

 Jak Berlin wprowadził młodego studenta w świat akademicki oraz artystyczny, tak 
Gryfia otworzyła przed nim karty słowiańskiej historii Pomorza i Kaszub. Jednakże 
dopiero w Monachium mógł rozsmakować się w pełni najwyższej jakości sztuką prze-
łomu XIX i XX wieku, zaś w Zurichu dokończyć swoją edukację medyczną. Jak pisał 
Tadeusz Linkner, Berlin budził u Majkowskiego irracjonalizm, Gryfia zaś nauczyła go 
racjonalnego historyzmu17. I w jednym, i w drugim przypadku spojrzenie na Kaszuby 
z terytorialnego oddalenia umożliwiło zrozumieć to, co bliskie18.

Kaszuby naznaczają Amerykę. Przypadek Pestki

Najnowsza książka Stanisława Pestki to intelektualna wyprawa do Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północnej. Książka została podzielona na cztery części, z któ-
rych najliczebniejsza i najważniejsza to zestaw artykułów łącznie zatytułowanych 
Manhattan. Pozostałe rozdziały dotyczące zderzenia kultury islamskiej z amerykań-
ską, ruchów millenijnych i newage’owych, wreszcie mitów kultury amerykańskiej 
są mniej rozbudowane, choć pozwalają w szerszej perspektywie poznawczej ujrzeć 
przywoływaną problematykę. W sensie podejmowanej tematyki nie miał Pestka 
w literaturze kaszubskiej poprzedników. Można, co prawda w dość dalekim wymia-
rze, szukać w amerykańskim dziennikarstwie Hieronima Derdowskiego jakiegoś 
wzorca tematycznego dla zbiorku, lecz będzie to parantela nie do końca zasadna ze 
względu na wyraźną pragmatyczność dziennikarstwa dziewiętnastowiecznego dzia-
łacza kaszubskiego przy walorach artystycznych propozycji współczesnego poety 
i eseisty.
 Dla literatury kaszubskiej tomik Pestki jest zatem bardzo dużym osiągnięciem ar-
tystycznym. Szkice z kaszubskiego zbiorku wyróżniają się wagą ideową poruszanych 
tematów społecznych, religijnych czy politycznych. Przekonują zdystansowanym do 
problematyki punktem widzenia, przy jednoczesnej umiejętności empatycznego opisu 
rzeczywistości. Wreszcie imponują zróżnicowanym, wręcz wyszukanym użyciem ję-
zyka kaszubskiego, który czasami objawia się w potoczności, chwilami zaś – tutaj jest 
najciekawszy – precyzyjnie wyraża zarówno emocje, jak i przemyślenia autora.

16   Tamże, s. 151–152.
17   T. Linkner, Aleksandra Majkowskiego młodopolskie peregrynacje i twórcze fascynacje. W: Życie 

i twórczość Aleksandra Majkowskiego, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1997, s. 70.
18   Najszersze rozważania dotyczące życia Majkowskiego odnajdziemy w monumentalnej pracy Józefa 

Borzyszkowskiego, Aleksander Majkowski (1876–1936). Biografia historyczna, Gdańsk-Wejherowo 2002.
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 W stolëcë chmùrników Stanisław Pestka podejmuje temat amerykański bardzo do-
brze rozpoznany w literaturze polskiej. Po wielu autorach podejmujących się pisać 
w trybie reportażowym o Stanach Zjednoczonych (w ciągu ostatnich dziesięcioleci, 
m.in.: Edward Redliński, Waldemar Łysiak, Max Kolonko) jest trudno przedstawić 
Amerykę od jakiejś zaskakującej, nieznanej wcześniej strony. Zestaw „akwareli” Pest-
ki nie ma jednak na celu szukać sensacji, a raczej ukazać wielowymiarową rzeczy-
wistość Ameryki, stężałej po zamachach 11 września. Aby tę wieloznaczną sferę 
jeszcze pogłębić, pojawiają się tutaj dodatkowe motywy historyczne czy socjolo-
giczne, które opatrywane są niekiedy erudycyjnymi lub artystycznymi ornamenta-
mi, co w książce Pestki-poety dodaje jeszcze im atrakcyjności i fachowości.
 Jednym z najciekawszych zabiegów pojawiających się w zbiorku esejów jest swo-
iste „kaszubienie” elementów zewnętrznego pejzażu Ameryki. Chodzi tutaj o za-
bieg, dzięki któremu podczas charakterystyki jakiegoś amerykańskiego obrazu po-
jawia się ów element wraz z takim, które autor zna z terenu Kaszub. Tak się właśnie 
dzieje przy opisie świątyni chrześcijańskiej rozmieszczonej między wieżowcami 
Manhattanu:

Nôblëższé mòjémù doswiôdczeniu bëłëbë òbrazë z rodnëch stronów, chòcbë 
ze Gduńska, Kartuzów, Kòscérznë. Przëwëkniãcé je wierã drëgą nôtërą czło-
wieka. Generacje sã zmieniłë, zôs maklewné zwëczi jistniałë prawie nienarë-
szoné. Ò jednym z tëch zwëków nôwiãcy mògą òbznajmic kòscelné bùdacje, 
bùszniącé sã widzałoscą wieżów19.

 W warunkach nowojorskich okazuje się jednak, że nawet najznamienitsze czy 
najstarsze kościoły nie mogą się przebić przez potężne gabaryty drapaczy chmur. 
Świątynia duchowa zawsze zostaje w cieniu budynku świeckiego. Taka sytuacja 
w architekturze nowoczesnego miasta daje powód kaszubskiemu podróżnikowi 
asumpt do krytyki cywilizacji, która nie kościół, nie sprawy duchowe i boskie stawia 
na pierwszym planie, lecz pieniądze, laickie znaczenie oraz indywidualną dumę.
Stanisław Pestka jako eseista i autor książki czuje się wśród cywilizacji amerykań-
skiej obco i samotnie. Choć docenia zdobycze techniki, jednakże jest pełen dezapro-
baty wobec anonimowości, pośpiechu i hałasu, które są dominujące w wielkim mie-
ście Zachodu. Kiedy odnajduje bratnią duszę, Strumiana - przyjaciela jeszcze z lat 
młodości, razem wspominają czas redagowania „Kaszëb” i dawnych przyjaciół20. 
Ów czas przeszłości to przestrzeń bezpieczeństwa, znajomi to ludzie tworzący trwa-
łe przyjaźnie, zaś Kaszuby wraz z wszechobecną i swojską naturą stają się punktem 
odniesienia dla zagospodarowanej na każdym metrze metropolii amerykańskiej. 

19   S. Pestka, W stolëcë chmùrników, Gduńsk 2011, s. 18.
20   „Kaszëbë” był to periodyk (dwutygodnik) wydawany w Gdańsku w latach 1957–61 z ramienia 

Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubskiego. Redaktorem naczelnym był Tadeusz Bolduan. Z pismem 
współpracowali: J. Kiedrowski, I. Piotrowska, Z. Heith, S. Dziadoń i właśnie Stanisław Pestka.
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Wywoływanie pamięci o Kaszubach ma dla Pestki i jego przyjaciela niemal ma-
giczną moc ozdrowieńczą: „Ùznóny za pòkrewną dëszã mòże bë dostôł òd jaczégòs 
indiańsczégò szamana stebłuszkò czarzbë, dôżny w sekùndze zdmùchnąc celska 
chmùrników, a kaléczny òstrów òdzwëskôłbë ùtraconé, pierwòszné piãkno”21.
 Pestka przy opisywaniu elementów nowojorskiej przestrzeni ze szczególnym po-
zytywnym ożywieniem reaguje na to, co przywodzi mu na myśl Pomorze i Kaszu-
by. Nowojorskie mosty, a wybitnie Most Brookliński wywołuje w nim skojarzenie 
z mostem nad Wisłą w Tczewie, zaś kiedy zarysowuje duchową niestabilność nowo-
jorczyków i ich łatwowierność w różnego typu proroctwa, wywołuje to w nim myśl 
o kaszubskich opowieściach z Sybillą w roli głównej. Wreszcie podczas zwiedzania 
nowojorskiego muzeum historycznego szczególne zaciekawienie wzbudza u Autora 
pomorski gryf, jako symbol tak dobrze mu znany z doświadczenia kaszubskiego.
 Innym aspektem docenienia odmienności Kaszub, która wywołuje konsekwen-
cje wartościowania rzeczywistości amerykańskiej, jest stabilność osadnicza miesz-
kańców tej części Europy, względna tylko ich ruchliwość, nawet niechęć do poszu-
kiwania nowych miejsc zamieszkania. Pestka zatem opisując pęd Europejczyków ku 
Nowemu Światu, wymieniając najważniejszych przedstawicieli narodów zasiedla-
jących Amerykę, w swoistej konkluzji stwierdza, Kaszubi nie mieli takich potrzeb, 
ponieważ czuli się egzystencjalnie spełnieni w kraju rodzinnym:

Mòja rodnô zemia dwigô nié leno zmësłowé piãkno, ale i to wieszczé, za-
topioné w historiã. Z môla jakbë w spikù, jakbë w lunaticznym nawiedze-
nim zapisywóm z daleczëznë płënącé słowa: wrosłë w tã zemiã drżéniama 
swòjégò bëtu. Òna je wôrtnô pòchwôleniô, chòc tak wiele gromadzy pól-
nëch kamów, kòrzenicë, beznôdzeje. […] Ten, chto seje zôrno, mô swój dzél 
w bòsczim dzejanim i przez to sóm spòrzi sã zakòrzeniwô22. 

W książce Stanisława Pestki porównanie obcego ze swojskim pozwala zmniejszyć 
poczucie obcości, czyni daną rzecz lub zjawisko prostszym w percepcji. Dzięki 
temu w oglądzie inności zmniejsza się negatywna, własna projekcja i słabszy staje 
się przeszkadzający przesąd piszącego. Wówczas to kaszubskość pośrednio walo-
ryzuje amerykańskość, przez co pryzmat czegoś „rodzimego” zabarwia kolor wi-
dzianego i obcego świata. Trochę w takiej narracji tęsknoty za ojczyzną, trochę też 
dumy z kaszubskiego pochodzenia, która nie czyni z Autora niewolnika pracy czy 
gubiącego swą tożsamość mieszkańca miasta-molocha. Duchowe przywoływanie 
tatczëznë nie przeszkadza kaszubskiemu eseiście ujrzeć lub nawet zachwycić się 
światem za „wielką wodą”, lecz jednocześnie stale uprzytamnia mu (a pośrednio 
i czytelnikowi), z jakiej przestrzeni kulturowej się wywodzi.

21   Tamże, s. 34.
22   Tamże, s. 45.
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* * *

 Piękno Kaszub widziane z odległości terytorialnej i mentalnej przez Derdow-
skiego, Majkowskiego i Pestki nabiera swej intensywności właśnie z racji oddalenia. 
Perspektywa, z której to, co najbliższe, stało się pożądane i wyczekiwane, wywołało 
swoiste postrzeganie rzeczywistości, czasami nawet ją fiksując. Wyjście z kręgu we-
wnętrznego ku przestrzeni zewnętrznej a później powrót ze świata obcych do swo-
jaków, pozwala autorom przewartościować swoją tożsamość oraz pogłębić składni-
ki kaszubskości. To niewątpliwie proces dynamiczny, bynajmniej nie zakończony 
jednym tylko wyjazdem czy zdarzeniem kulturowym, a wieloma aktami wyborów 
świadomościowych.
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Aleksandra i Dariusz Majkowscy

Gotyk ceglany na Kaszubach  
– przykłady

Gotyk ceglany

Gotyk był stylem międzynarodowym, obejmującym całą Europę. Mimo to architek-
tura w różnych regionach posiadała swój własny, charakterystyczny styl. W Europie 
Północnej dominowała architektura ceglana, która rozwijała się od XIII wieku w Ni-
derlandach, niemieckich terenach północnych, np. w Lubece i w Marchii Branden-
burskiej, na Pomorzu, w państwach nadbałtyckich, w Szwecji i w Finlandii (za po-
średnictwem Niderlandów). Budowle sakralne gotyku ceglanego cechuje przeważ-
nie halowy typ budowli bez szkarp zewnętrznych (rzadko spotyka się też bazyliki) 
oraz częste kaplice międzyskarpowe (np. Lubeka, kościół NMP; św. Piotra; Gdańsk, 
kościół NMP; Toruń, kościół św. Jakuba). Wczesne budowle są monumentalne. 
W późnym gotyku zastosowano typowe, gotyckie motywy dekoracyjne przetwo-
rzone w cegle, czyli maswerki, okna rozetowe, sterczyny, czołganki, baldachimy, 
kwiatony, głowice, wimpergi. Mury pozostały masywne, dalekie od wzorów gotyku 
klasycznego, zachodnioeuropejskiego. Zdobiły je blendy pokryte białym tynkiem 
i lizeny. Pojawiają się też sklepienia o bogatym rysunku gwiaździstym, które stoso-
wano już od XIII wieku. 

Kościół Mariacki w Gdańsku

Z pewnością najbardziej charakterystyczną gotycką budowlą sakralną na Pomorzu 
Środkowym jest budowany w XIV wieku gdański kościół Mariacki. Obecny kształt 
halowy tej budowli osiągnięto w wieku XV. W latach 1484–1498 przebudowano 
pierwotny bazylikowy korpus na halowy. Sklepienia założył w latach 1498–1502 
Henryk Hetzel. W wieloletnich etapach budowlanych powstał największy kościół 
gotycki na Pomorzu. Ogromna, jednocześnie prosta i skubizowana bryła znakomicie 
komponuje się z otoczeniem. Interesująco prezentuje się ogromne wnętrze o licz-
nych, wysokich, ośmiobocznych filarach, na których rozpięto sklepienia o wzboga-
conym rysunku gwiazd, a w nawach bocznych kryształowe. 
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Kościoły cysterskie

Kościoły cysterskie swoim istnieniem na naszych ziemiach odcisnęły wyraźną 
pieczęć.
 Reguła zakonu cystersów kazała przestrzegać ewangelicznej prostoty i ubóstwa. 
Mnisi wyrzekali się wszelkiego bogactwa i ich architektura miała to odzwierciedlać.
Wznoszone u nas klasztory miały zazwyczaj kształt czworoboku. Do boku północ-
nego zwykle przylegał kościół. Pozostałe trzy wypełniały pomieszczenia klasztor-
ne: kapitularz, refektarze, dormitorium, fraternia. Pomieszczenia i kościół połączone 
były krużgankiem z małym wirydarzem. Do najciekawszych założeń cysterskich 
na Pomorzu zalicza się klasztor w Oliwie i w Pelplinie. Kościół w Oliwie budo-
wano dla konwentu przybyłego z Kołbacza w 1186 r. W poł. XIV wieku budowlę 
rozbudowano w kierunku zachodnim i wschodnim. W tym czasie powstała orygi-
nalna fasada zachodnia z dwiema wielobocznymi wieżami przylegającymi do ścia-
ny. Barokowy portal główny powstał w 1688 roku. Centralna cześć fasady również 
powstała w okresie baroku. Od wschodu prezbiterium zyskało wieloboczny ambit 
(obejście). Poszerzono nawę północną i w ten sposób utworzono przestrzeń bazyli-
kową. Kościół cystersów oliwskich jest zatem bazyliką z transeptem i wielobocznie 
zamkniętym chórem wschodnim z ambitem. Konstrukcję ścian wzmacniają przypo-
ry zewnętrzne. Nad przecięciem naw widnieje sygnaturka, typowy element budow-
nictwa cysterskiego. 
 Oliwska katedra posiada przede wszystkim dzieła z okresu nowożytnego, jed-
nak można doszukać się tu gotyckich detali. Ramię transeptu, na północnej ścianie, 
posiada ostrołukowe okno z maswerkiem, natomiast od zachodu muru znajduje się 
gotycki fryz arkadowy. Pojawiają się też czteroliście, typowe dla gotyku dekoracje. 
 Bryła kościoła okryta jest różnorodnymi sklepieniami. W nawie głównej co dru-
gi filar posiada półkolumnę, która na szczycie ściany zbiera wiązkę służek tworzą-
cych sklepienie kryształowe. Wykorzystano też konstrukcje sklepienia gwiaździste-
go, w nawie północnej i w transepcie. Obejście zaś okryto prostym sklepieniem 
trójdzielnym. 
 Równie ciekawym obiektem gotyckim jest żarnowiecki kościół niegdyś cyste-
rek, a obecnie benedyktynek. Powstał przypuszczalnie w latach 1289–1350. Jest to 
budowla prosta, ceglana, jednolita, bez wyodrębnionego prezbiterium, jednona-
wowa. Od zachodu postawiono czteroboczną wieżę, a od wschodu prostą ścianę 
zwieńczono trójkątnym szczytem z pinaklami. Dach dwuspadowy, kryty ceramiczną 
dachówką, jest zwieńczony sygnaturką typową dla budownictwa cysterskiego. Od 
północy do kościoła przylega zabudowa klasztorna.  
 Wnętrze bardzo jasne. Nawa i część prezbiterialna przesklepione są sklepie-
niem gwiaździstym. Okna tworzą sugestię ruchu ku górze, ku gwiazdom zdobiącym 
klucze sklepień i rzeźbionym XIV-wiecznym wspornikom. Ze wsporników tych 

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   235 2014-01-28   03:35:11



236   BIU LE TYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO 2013

spoglądają na ludzi główki kobiece i męskie, czasem wplecione w rośliny, a także 
figurki przedstawiające aniołów. Przy trzecim przęśle sklepienia, licząc od wschodu, 
zamiast wsporników znajdują się figury Madonny z Dzieciątkiem i św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej męczenniczki, która umieszczona jest na wsporniku w kształcie 
głowy zakonnicy. Z pierwotnego gotyckiego wystroju zachowała się (oprócz wspom- 
nianych wsporników) również rzeźba Piety z ok. 1430 r. Od wschodu znajduje się 
prezbiterium, które zaznaczono przez podwyższenie posadzki i postawienie ozdob-
nej balustrady. Poza tym dominuje wystrój nowożytny i późniejszy. Główne wejście 
do kościoła znajduje się w murze południowym. Istnieje jeszcze wejście od strony 
północnej i prowadzi do krużganka klasztornego. Przechadzając się przez dostępne 
dla wiernych skrzydła krużganka można podziwiać przez ostrołukowe okna wiryd-
arz z barwnym ogródkiem kwiatowym. 
 Przy kościele znajduje się niewielki cmentarz, który założono już w XIV lub  
XV w. Jest on jednym z najstarszych czynnych cmentarzy na Pomorzu. 

Kartuzi

Na Pomorzu znajdowała się jedna kartuzja (klasztor zakonu kartuzów otoczony 
murem). Zachował się kościół, budynki gospodarcze, refektarz oraz erem. Kościół 
w Kartuzach zbudowany jest z cegły, salowy. Od wschodu zamknięty trójbocznie. 
Od zachodu przylega do ściany czworoboczna wieża z barokowym hełmem. Jedy-
ną dekorację zewnętrzną stanowiły proste wimpergi wieńczące przypory prezbite-
rium. Wnętrze zakryte sklepieniem gwiaździstym. Wnętrze korpusu podzielono na 
dwie główne części, wschodnią dla ojców, i zachodnią dla braci i prawdopodobnie 
trzecią dla świeckich mężczyzn. Od południa zbudowano w XV wieku kwadrato-
wą kaplicę św. Brunona, okryto ją również konstrukcją sklepienia gwiaździstego. 
Kolejną kaplicę NMP wydzielono w jedynym zachowanym odcinku tzw. dużego 
krużganka (otaczał on kościół od wschodu i łączył między sobą eremy). W kaplicy 
tej znajduje się wyjątkowe retabulum gotyckiego ołtarza (z 1444 r., dzieło warsz-
tatu gdańskiego). Przedstawia on królujących Chrystusa i Maryję adorowanych 
przez świętych. W dolnej partii retabulum namalowano popiersia Maryi i Chrystusa 
oraz 12 apostołów. Ołtarze, malowidła, stalle i cenny kurdyban pochodzą z epoki 
nowożytnej.

Architektura zamkowa

Starannie zaplanowany system obronny zamków oraz fortyfikacji miejskich budo-
wano w miastach szczególnie ważnych politycznie i gospodarczo. Zamki na Kaszu-
bach powstawały głównie w czasach krzyżackiego panowania.
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 Krzyżacy stawiali ogromne założenia zamkowe, tzw. nizinne. Rozkwit budow-
nictwa krzyżackiego przypada na XIV wiek. Najbardziej znanym jest zamek w Mal-
borku, bardzo rozbudowany, składający się z trzech części: Zamku Wysokiego, 
Zamku Średniego, Zamku Niskiego. Jednak powszechny w państwie krzyżackim 
był prostszy typ zamku, czteroskrzydłowy układ z dziedzińcem na środku (np. By-
tów). Zamki poprzedzone były obszernym przedzamczem gospodarczym, otaczano 
je fosą i wąskim tarasem międzymurza. Budowano je na planie kwadratu. Zewnętrz-
ny dziedziniec posiadał krużganki komunikacyjne. W jedno z naroży wbudowano 
wieżę, pozostałe narożniki flankowały małe wieżyczki. Ponad fosą lub potokiem 
stała wieża ustępowa – gdanisko. Istotnym elementem strategicznym była wieża 
główna zamku. Służyła jako stanowisko obserwacyjne i punkt ostatecznej obrony. 
Wznoszono ją w najważniejszym lub najbezpieczniejszym miejscu. W założeniu 
zamkowym Krzyżaków znajdowała się też kaplica, refektarz, kapitularz, spichrz, 
ganki obronne ze strzelnicami otaczające cały zamek. 
 Świetnie zachowanym średniowiecznym zamkiem jest obiekt w Darłowie. Zamek 
Książąt Pomorskich w Darłowie budowany był poza obszarem miasta średniowiecz-
nego przez księcia Bogusława V ok. poł. XIV wieku. Od strony południowej stoi czte-
roboczna wieża bramna. Wjeżdżano przez nią na zamkowy folwark i gospodarcze po-
dzamcze. Pełniła ona też funkcje obronne. Do wieży przylegało dwutraktowe skrzydło 
południowe – największy i najważniejszy wówczas budynek. Mieścił on na dole salę 
reprezentacyjną, w której koncentrowało się życie zamku, a na piętrach pomieszczenia 
mieszkalne rodziny książęcej. Wjazd do zamku od strony miejskiej prowadził przez 
most na kanale młyńskim i podzamcze do bramy w murze obronnym skrzydła północ-
nego. Nad bramą nadbudowano strzelnicę i ganek dla straży zamkowej. Po wschod-
niej stronie bramy północnej wybudowano budynek mieszkalny dla załogi, połączony 
z dużą salą rycerską, przykrytą sklepieniem gwiaździstym. 

Fortyfikacje miejskie

Otaczały najczęściej miasto murem z blankami i gankami strzelniczymi. Wzmacnia-
no je basztami kwadratowymi lub kolistymi. Baszty czasem otwierały się do środka 
i były zwykle zwieńczone blankami. Dobrym przykładem może być wieża w Darło-
wie. Mury obronne zachowały się np. w Lęborku. 

Słowniczek
Ambit – obejście; wąskie przejście, jakie powstaje z przedłużenia naw bocznych  
i poprowadzenia ich wokół prezbiterium za głównym ołtarzem.
Blenda – ślepe okno. Płytka wnęka w ścianie, w kształcie arkady albo okna, używana 
głównie w celach dekoracyjnych.
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Czołganka (żabka) – dekoracyjny element gotycki w kształcie zwiniętych liści. 
Znajduje się na krańcach hełmów wieży, pinakli (sterczyn), wimperg itd.
Dormitorium – wspólna sypialnia w klasztorach i zamkach krzyżackich.
Erem – miejsce odosobnienia, najczęściej jednosobowa, skromnie wyposażona cela 
lub wolno stojący domek. Eremem nazywał też swoją willę Aleksander Majkowski.
Fraternia – miejsce wspólnej pracy zakonników.
Kościół halowy – podłużny kościół, jakiego boczne nawy mają tę samą lub prawie 
identyczną wysokość jak nawa główna.
Kapitularz – część budynków klasztornych, w której odbywały się spotkania, rów- 
nież sala spotkań kapituły kanoników.
Krużganek – długi korytarz wokół wewnętrznego placu. Okryty sklepieniem lub 
stropem, na zewnątrz otwarty filarowymi lub kolumnowymi arkadami.
Kwiaton – architektoniczny szczegół wykonany w kształcie kwiatu o rozłożonych 
pączkach. 
Lizena – płaski, pionowi występ w zewnętrznym murze.
Maswerk – architektoniczny ornament, składający się z elementów geometrycz-
nych, zwłaszcza kół czy wieloliści. Jest używany jako dekoracja pola nad oknami. 
Wypełniał też szczyty wimperg. 
Refektarz – jadalnia w klasztorze. 
Retabulum – dekoracyjna część ołtarza. 
Rozeta – ornament w kształcie stylizowanego kwiatu wpisanego w koło, też okrągłe 
okno, często wypełnione maswerkiem. 
Sterczyna (pinakiel, fiala) – pionowa dekoracyjna część; wieżyczka kończąca przy- 
pory, wieże, wimpergi.
Sygnaturka – mała wieża kościelna. 
Szkarpa (przypora) – pionowa konstrukcyjna część budowli; mur, jaki odchodzi 
na zewnątrz od ściany wysokiego budynku w postaci podpory. Jej zadaniem jest 
wzmocnienie ściany i przenoszenie ciężaru sklepienia budowli na podłoże.
Transept – poprzeczna nawa, część kościoła między prezbiterium a resztą budynku. 
Wimperga – dekoracyjny, trójkątny szczyt nad gotyckimi oknami, portalami.
Wirydarz – czterokątny ogród wewnątrz zabudowań klasztornych, otoczony kruż- 
gankiem. 
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Dušan-Vladislav Paždjerski

Adaptacja nazw własnych  
obcego pochodzenia w języku kaszubskim  

– przyczynek do dyskusji

0.

Pod definicją z tytułu pracy, w której centralne miejsce ma rzeczownik adaptacja 
(można też powiedzieć: graficzna adaptacja), rozumiem regulowanie zapisu głów-
nie imion, nazwisk i nazw miejscowości z języków obcych w języku kaszubskim, 
według reguł pisowni kaszubskiej.
 Podręczniki normujące reguły ortografii kaszubskiej nie poświęcają za wiele 
miejsca adaptacji nazw własnych1. Jedyne artykuły na ten temat to uchwały Rady 
Języka Kaszubskiego dotyczące pisowni „kaszubskich imion”, gdzie między innymi 
występuje duża liczba imion z języków obcych (np. niemiecki, polski, łacina, biblij-
ne itd.), zawarte w „Biuletynie Rady Języka Kaszubskiego” z 2008 r. [Breza 2008].
 Obszary adaptacji, które chcę omówić w tym artykule obejmują adaptację imion, 
nazwisk i nazw miejscowości z języków obcych, przede wszystkim dla potrzeb pu-
blicystyki w najszerszym tego słowa znaczeniu (dziennikarstwo, artykuły naukowe, 
podręczniki itd.).

1.

Ze względu na problemy, które pojawiają się w procesie adaptacji nazw własnych 
w języku kaszubskim, języki świata można podzielić na następujące grupy:

1. Język kaszubski.
Choć może to początkowo być zaskakująca propozycja, to jednak można mówić 
o potrzebie adaptacji imion, nazwisk i nazw miejscowości z mówionego języka ka-
szubskiego na kaszubski język pisany. Na pierwszy rzut oka absurdalna potrzeba 
adaptowania nazw własnych języka kaszubskiego na standaryzowany język kaszub-
ski wynika z powszechnie znanej polonizacji tychże nazw i potrzeby ostatecznego 
ustalenia, jak one będą zapisywane we współczesnym języku.

1   O tym więcej można przeczytać w moim artykule: Paždjerski 2012: s. 192.
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 Formy imion kaszubskich zostały uregulowane przez szereg uchwał we wspom- 
nianym wydaniu „Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego” [Breza 2008: 28, 34, 
42, 74].
 Nazwy miejscowości w języku kaszubskim w swoich publikacjach podawali już 
F. Ceynowa [Skôrb], A. Hilferding [Hilferding 1862], S. Ramułt [Ramułt 1899], 
F. Lorentz [Lorentz 1923] i inni; jednak dopiero ostatnio nazwy te unormowano 
we współczesnej pisowni kaszubskiej [Chludziński 2006], dla potrzeb administracji 
w regionie.
 Poprawnego zapisu nazwisk kaszubskich nie unormowano, chociaż istnieje taka 
potrzeba ze względu na możliwość używania ich w dokumentach polskich.

2. Język polski.
Ze względu na powszechną polonizację życia publicznego na Kaszubach, język 
polski dominuje również w zapisie imion, nazwisk i nazw miejscowości w świecie 
kaszubskim.
 Można najpierw zwrócić uwagę na rozpowszechnioną praktykę pisania kaszub-
skich imion i nazwisk autorów dzieł pisanych w języku kaszubskim (np. Alojzy Bu-
dzisz, Zemja kaszëbskô [Budzisz 1982], Stanisław Janke, Kol kuńca wieku [Janke 1990], 
Jan Drzeżdżon, Na niwach [Drzeżdżon 1991], Aleksander Majkowski, Żëcé i przigòdë 
Remùsa [Majkowski] itd.). Czasami zdarza się, że nazwisko kaszubskie jest pisane, ale 
imię autora pozostaje w formie spolonizowanej (lub polskiej) (np. Wawrzyniec Samp 
[Majkowski: 4], Eugeniusz Gołąbk [Knéga 1999: 3], Eugeniusz Prëczkòwsczi [Drzéż-
dżón/Schramke 2004: 2] itd., co ma miejsce, oczywiście, coraz rzadziej).
 Następną kwestią jest adaptacja nazw własnych z języka polskiego, co stanowi 
największą liczbę przypadków adaptacji w języku kaszubskim ze względu na domina-
cję języka polskiego w kaszubskiej edukacji, nauce, publicystyce i życiu publicznym.

3. Języki słowiańskie używające łacinki (czeski, łużyckie, słowacki, słoweński, chor- 
wacki i bośniacki).
Ze względu na pokrewieństwo tych języków z językiem kaszubskim i korzystanie 
ze wspólnej tradycji łacińskiej w adaptacji tych języków, pojawiają się problemy 
w adaptacji charakterystyczne dla bliskich sobie języków, wariantowości odmian 
pisma łacińskiego, a także używanie specyficznych dodatków (diakrytów) do pisma 
łacińskiego, charakterystycznych dla danego języka.

4. Języki słowiańskie używające cyrylicy (serbski, macedoński, bułgarski, rusiński, 
rosyjski, ukraiński i białoruski; podobne problemy mogą dotyczyć języków korzy-
stających z dóbr tradycji cyrylickiej, nie będących jednak językami słowiańskimi, 
np. mongolski, języki środkowej Azji: np. kazachski, turkmeński, uzbecki itd.).
 Problemy w adaptacji cyrylicy z języków podobnych do języka kaszubskiego, 
na język kaszubski, wymagają dobrej znajomości reguł pisowni języka oryginału, 
nieraz w dużej mierze różniących się od języka kaszubskiego.
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5. Inne języki europejskie i nieeuropejskie używające pisma łacińskiego (np. angiel-
ski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, baskijski, fryzyjski, ale również 
wietnamski, turecki, języki Afryki subsacharyjskiej, języki Indonezji, Malezji, Pa-
cyfiku, Filipin itd.).
 Problemy w adaptacji wyrazów z tychże języków tak naprawdę są podobne do 
doświadczeń polskich (jeżeli standaryzacja w języku kaszubskim, w tej dziedzinie, 
obierzę tą samą drogę, co w języku polskim).

6. Języki posiadające swoje własne pisma (arabski, języki Chin, japoński, ormiań-
ski, gruziński, perski – używający pisma arabskiego, tajski, khmerski w Kambodży, 
koreański, języki Indii itd.).

 W odróżnieniu od języków cyrylickich, w adaptacji tychże języków, najczęściej 
się używa zanglicyzowanego zapisu (zapis, w którym używa się zasobu literowego 
łacinki z języka angielskiego – nie fonetycznego!), co przynosi, w pewien sposób, 
podobne problemy jak w adaptacji z języka angielskiego, jak również szereg innych, 
w związku z naturą języków zapisu oryginalnego.

2.

I. Adaptacja nazw własnych (imion, nazwisk i nazw geograficznych – głównie 
nazw miejscowości) z mówionego (?)2 języka kaszubskiego na znormalizowany 
zapis w języku kaszubskim, zrywa z częstą praktyką używania spolonizowanich 
(lub polskich) nazw.
 Główny problem w tym obszarze stanowi nadawanie ostatecznej formy imion 
[co zrobiono w Breza 2008], nazw geograficznych [Chludziński 2006] i nazwisk 
(czego jeszcze nie dokonano). Jeżeli chodzi o nazwiska, to bardziej praktycznym 
roztrzygnięciem mogło by być wydanie ogólnej regulacji w „kaszubizowaniu” 
kaszubskich nazwisk, ze względu przede wszystkim na ich wariantowość (np. 
Rhode, Rohde, Rodhe, Roda itd.) i zapis będący pod wpływem innych języków.3 
Na marginesie całego przedsięwzięcia można zadać pytanie, jak określić, które 
nazwisko jest nazwiskiem kaszubskim?

2   [teza dyskusyjna i polemiczna] Chodzi o te sytuacje, kiedy nazwisko w formie używanej przez Kaszu- 
bów było (w okresie, kiedy nie wydawano publikacji w języku kaszubskim lub nie pisano ich w języku kaszub-
skim) i czasami jest używane tylko w komunikacji ustnej (ewentualnie w formie literackiej - niesformalizowa-
nej), natomiast w pisanej (oficjalnej) formie korzystano z jego spolonizowanej (lub polskiej) formy.

3   W języku węgierskim np. obowiązują trzy pisownie przy zapisywaniu nazw własnych: 1. pisownia 
współczesna, będąca w zgodzie z dzisiejszym sposobem pisania i czytania w języku węgierskim (np. 
Károly – czyt ‘karolj’, József - ‘jożef’, Hunyadi - ‘huńodi’ itd.); 2. pisownia historyczna, zachowująca 
pisownię, która obowiązywała przed ostateczną regulacją (np. Thewrewk zamiast Török – czyt. ‘tôrôk’, 
Veöres zamiast Vörös - ‘wôrôsz’, Kuun zamiast Kún - ‘kun’ itd.) i 3. pisownia dotycząca zapisu nazw 
własnych pochodzących z języków obcych językowi węgierskiemu (np. John Smith, New York, Łódź itd.) 
[Пешикан/Јерковић/Пижурица 1994: 222–223].
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II. Jak już powiedziałem, adaptacja z języka polskiego na język kaszubski sta-
nowi najbardziej rozpowszechnioną adaptację w kaszubskim obszarze językowym.
Dotychczas przyjęto dwa sposoby adaptacji polskich nazw własnych w języku ka-
szubskim:

а.  przejmowanie polskich nazw własnych w postaci oryginalnej (np. Ryszard Stry-
jec [Majkowski: 4], Róża Wosiak-Śliwa [Breza 20071: 143] itd.);

b.  dużo częściej przyjmuje się adaptowanie nazw polskich (np. Wrocłôw [Breza 
2009: 237], Daniel Kalinowsczi [Breza 2012: 71], Róza Wòszôk-Slëwa [Breza 
20071: 59]).

 Można więc uznać, że dla języka kaszubskiego adaptowanie nazw własnych 
z języka polskiego stanowi jego naturalną charakterystykę (wyrazy z języka pol-
skiego są traktowane prawie jako rodzime) i dlatego rekomenduję taką praktykę.

III. Adaptacja nazw własnych z języków słowiańskich używających pisma ła-
cińskiego. Regulacje polskiej pisowni zakładają, że w języku polskim można ada-
ptować „słowiańskie nazwy własne zawierające swoiste znaki łacińskie”, również 
„zastępując znaki niestosowane w polskiej ortografii” [Polański 2010: 104], nie re-
komendując wprost, jaka metoda byłaby lepsza i w jakiej sytuacji (np. Damborský 
na Damborsky, Mukařovský na Mukarzowsky, Žvaček na Żwaczek, D’urovič na 
Diurowicz, a Rađušić na Radjuszić itd.). Druga możliwość, to pozostawienie na-
zwiska w oryginale, co wiązałoby się z możliwością zatracenia pojedynczych spe-
cyficznych znaków.
 W języku kaszubskim regularna i dokładna adaptacja poprzez zastępowanie po-
dobnymi znakami charakterystycznymi dla pisowni kaszubskiej, też nie stanowiłaby 
większego problemu, zastanawiające jest jednak, jaki los byłby przy tym labializacji 
w miejscach, gdzie jest to obowiązkowe dla języka kaszubskiego. Rada Języka Ka-
szubskiego musi wypracować swoje własne stanowisko na ten temat. Ten problem 
ma swoje drugie oblicze w przypadku, jeżeli odstąpi się od zaznaczania labializacji. 
Co wtedy zrobić z kolejnością takich wyrazów w różnych indeksach, słownikach 
i innych publikacjach leksykograficznych? Czy dla nich trzeba by było wypracować 
specjalną metodę szeregowania? Czy „nielabializowane” (bez zaznaczenia labializacji) 
wyrazy stałyby przed ich odpowiednikami zlabializowanymi czy po, czy byłyby 
traktowane na równi (tak jak to czyni E. Gòłąbk [Gòłąbk 2005: 108], chociaż tego 
nigdzie nie zaznacza i można to wywnioskować z samego słownika, śledząc chy-
ba metodę labudowską opisaną w jego podręczniku [Labuda 1939: 12]4). To samo 
dotyczy adaptacji nazw własnych z języka polskiego, nazw słowiańskich pisanych 
cyrylicą, jak również, w pewnym stopniu, nazw pochodzenia niesłowiańskiego.

4   Więcej na ten temat w: Paždjerski 2012: s. 186–187.
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IV. Jeżeli chodzi o języki słowiańskie używające cyrylicy, to ich adaptacja zawiera 
pakiet problemów charakterystycznych dla poprzedniej grupy, tylko że jeszcze trze-
ba znaki cyrylicy słowiańskiej przekształcić w ich odpowiedniki łacińskie.
 Znów się tu powołujemy na roztrzygnięcia z ortografii języka polskiego, która 
poświęca duży rozdział tym kwestiom [Polański 2010: 109–118], pt. X. Translite-
racja i transkrypcja słowiańskich alfabetów cyrylickich, gdzie szczegółowo podaje 
się reguły transkrypcji (zapisu roszerzonego, najbliżej oddającego wymowę cyry-
lickich znaków w poszczególnych językach słowiańskich, od którego w pewnych 
segmentach dobrze byłoby odstąpić, gdyż bazują na błędnych decyzjach zawartych 
w Polskiej Normie PN-ISO 9, z 1 lutego 2000 r.5).
 Przykłady (podawane w ewentualnym zapisie kaszubskim): ros. Гоголь – Go-
golj (Gògòl), Лермонтов – Ljermontow (Lermòntow), Пугачёв – Pugaczow (Pùga-
czow); ukr. Зілинський – Zylińsczi, Могильницький – Mochiljnicki (Mòchilnicczi), 
Яцків – Jackiw, buł. Копривщица – Kopriwsztica (Kòpriwsztica), Търново – Trno-
wo (Trnowò), serb. Ужице – Użice (Ùżice), Ваљево – Waljewo (Waljewò), Шабац – 
Szabac, Ћуприја – Czuprija, Ђаковица – Dżakowica (Dżakòwica), mac. Ѓевѓелија 
– Gjevgjelia (Dżewdżelia).

V. Adaptacja nazw własnych z języków europejskich i nieeuropejskich używają-
cych łacinki, w polskiej pisowni dokonywana jest z „zachowaniem ortografii orygi-
nału” [Polański 2010: 98]6 [Polański 2010: 101]7, co oznacza również zachowywa-
nie specyficznych diakrytów używanych we współczesnej łacince (np. - przykłady 
z Polański 2010 – André, Debré, Mérimée, Molnár, Gömöri, Jókai, Lumière itd.). 
Tak jest w teorii. W praktyce jednak te znaki nie są używane, przede wszystkim ze 
względów technicznych: np. zamiast Viktor Orbán pisane jest Viktor Orban8, za-
miast Győr – Gyoer9, zamiast François – Francois10, zamiast Erdoğan – Erdogan11 
itd. Jest całkiem pewne, że w języku kaszubskim te reguły będą stosowane.12

5   Analizę standardu PN-ISO 9, w stosunku do języka serbskiego, dokonałem w: Пажђерски 2007: 
345 i dalej; wydanie polskie Paždjerski 2009: 303–310.

6   Wzmianka o językach angielskim i francuskim.
7   Wzmianka o języku niemieckim. Reguły dotyczące innych języków nie są opisane.
8   http://fakty.interia.pl/raport-powodzie-w-europie/aktualnosci/news-premier-wegier-czeka-nas-najwiek- 

sza-w-historii-fala-powodzio,nId,979182 [dostęp: 10.06.2013].
9   http://fakty.interia.pl/raport-powodzie-w-europie/aktualnosci/news-premier-wegier-czeka-nas-najwiek- 

sza-w-historii-fala-powodzio,nId,979182 [dostęp: 10.06.2013].
10   http://fakty.interia.pl/swiat/news-zmarl-byly-premier-socjalista-pierre-mauroy,nId,979215 [do- 

stęp: 10.06.2013].
11   http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/erdogan-demonstranci-to-anarchisci-dajmy-im-lekcje, 

331668.html [dostęp: 10.06.2013].
12   Istnieją również inne przykłady adaptacji ortograficznych w innych językach słowiańskich. W ję-

zyku serbskim (w którym używa się serbskiej cyrylicy, jak również serbskiej łacinki) adaptacja jest do-
puszczalna również w piśmie łacińskim [Пешикан/Јерковић/Пижурица 186]: np. Njujork, Vašington, 
Pariz, Lajpcig, Rio de Ženeiro, Špandau, Varšava, Čikago, Ćehoćinek itd., co umożliwia łatwą odmianę 
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 Powtarzający się problem stanowi kwestia niezapisywania labializacji w na-
zwach, gdzie według kaszubskiej pisowni ona obowiązakowo musiałaby być pisana. 
Np. Bool, Tschudi, Goethe, Muskie, O’Kelly, Montesquieu, Lumière itd. Oczywiście, 
dodawanie diakrytów w odpowiednich miejscach nie miałoby większego sensu, jed-
nak pozostaje problem szeregowania danych wyrazów w publikacjach leksykogra-
ficznych, gdzie nie jest do końca jasne, jak takie wyrazy z nieoznaczoną labializacją 
trzeba traktować (jako równoznaczne z wyrazami labializowanymi, czy też nie).
Następna kwestia to pytanie polskiego wpływu na obce nazewnictwo w języku ka-
szubskim. Czy nazwy typu Nowy Jork, Paryż, Madryt, Monachium, Lipsk, Jan Jakub 
Russo, Kartezjusz, Tomasz Mann, Jerzy Waszyngton itd. stanowią wyrazy kaszubskie 
(czy język kaszubski będzie się wzorował na języku polskim), czy też język kaszub-
ski będzie dążyć do wypracowania „swoich” odpowiedników?

VI. Adaptacja nazw własnych z języków posiadających swój własny system zapi-
su graficznego (pismo) właściwie w najnowszych podręcznikach polskich nie jest 
opisywana ani wyszczególniana (w regułach adaptacji). Może jest to spowodowane 
relatywnie małym użyciem tychże wyrazów w tekstach polskich, jednak trzeba po-
wiedzieć, że języki, np. chiński, arabski mają coraz większy wpływ na najnowszą 
publicystykę polską, poprzez wiadomości.
 Jak już wcześniej powiedziałem, nazwy własne ze wspomnianych języków pisa-
ne są zapisem zbliżonym do angielskiego zapisu (wypracowanym na potrzeby języ-
ka angielskiego, np. jap. Yokkaichi, chin. Yichun, kor. Yisang itd.), chociaż zdarza-
ją się zapisy bezpośrednio wykonane dla potrzeb języka polskiego13, np. Ar-Rijad, 
Asz-Szakra, Dżudda, Dżizan, Muszajt14. Ponieważ istnieje ogólna tendencja, żeby 
zapisy dostosowywać do zapisu najbliższego wymowie, a w wypadku omawianej 
grupy nazw własnych nie istnieje pierwowzór łaciński, który by trzeba było śledzić, 
proponuję zapis charakterystyczny dla zapisu praktycznego w języku polskim (przy-
kłady dot. toponimów arabskich), zbliżonym do wymowy.
 Jako główny problem pozostaje wątpliwość dotycząca zapisu labializacji (cha-
rakterystyczna dla prawie wszystkich omawianych grup) i kwestie z nią związanie.
 Dalej, przy adaptacji na język kaszubski istnieje potrzeba zaczerpnięcia z pew-
nego źródła wiedzy o wymowie danego wyrazu (np. wiadomości w mediach  

w piśmie danych nazw, w zgodzie z serbską gramatyką. Można powiedzieć, że najnowsze propozycje 
podane przez Wielki słownik ortograficzny PWN [Polański 2010] są, pewnie niezależnie od pierwowzoru, 
na tropie serbskich roztrzygnięć, w zakresie adaptacji nazw z języków słowiańskich używających pisma 
łacińskiego. We wcześniejszych wydaniach taka opcja była jedna z możliwych, a teraz autor mówi o za-
stępowaniu znaków niestosowanych w polskiej ortografii już w drugim zdaniu odpowiedniego rozdziału 
[Polański 2010: 104], rozdział 71. Zapisywanie słowiańskich nazw własnych zawierających swoiste znaki 
łacińskie, traktując je chyba jako naturalną rzecz.

13   Coś więcej na ten temat pisałem we wspomnianym artykule Пажђерски 2007: 344.
14 Encyklopedia I: 488, mapa Arabii Saudyjskiej.
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kaszubskich są często czerpane z pisanych wiadomości agencyjnych lub interneto-
wych mediów, gdzie wymowa nie jest zaznaczana), co użytkownikowi (najczęściej 
dziennikarzowi) może przysparzać znacznych problemów. Najlepiej byłoby w mia-
rę szczegółowo opisać problematyczne sytuacje w podręczniku ortograficznym (co 
czyni np. Пешикан/Јерковић/Пижурица 1994, w przypadku arabskiego i perskie-
go – s. 197–201, japońskiego – s. 213–215, chińskiego – s. 215–221 i nowogreckie-
go – s. 181–182).
 Pozostają problemy wpływu języka polskiego na pojedyncze, ustalone formy ze 
wspomnianych języków.

3.

Jak widać z artykułu, jeszcze wiele jest do zrobienia w zakresie adaptacji nazw wła-
snych z języków obcych w języku kaszubskim. Wydaje mi się, że to zadanie stanowi 
jedno z priorytetowych w działaniach Rady Języka Kaszubskiego. W tworzeniu nor-
my kaszubskiej w tym zakresie można jednak wykorzystać dużo rozwiązań z języka 
polskiego, jak również z innych języków słowiańskich, które swoją normę kształto-
wały w miarę późno (tak jak to ma miejsce w języku serbskim).
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Danuta Pioch

Obecność tematyki związanej z kulturą  
w edukacji kaszubskiej

Kultura jest dziedziną tak szeroką i pojemną, że mierzenie się z nią na gruncie li 
tylko edukacyjnym jest stolemowym zadaniem i mało który nauczyciel będzie mu 
w stanie samodzielnie podołać, choć w podręcznikach do nauki języka kaszubskiego 
treści związanych z kulturą jest bardzo dużo. Wychowywać świadome kulturowo 
młode pokolenie, to obowiązek nie tylko dla pedagogów – w tym dziele powinni 
współpracować wszyscy, którym pomyślna przyszłość regionu leży na sercu. Aby 
rozmawiać, pisać, dywagować na temat kultury, należałoby najpierw wczytać się 
w różne publikacje traktujące o niej, a jest ich mnóstwo, i to zarówno autorów ro-
dzimych, jak i obcych1.
 Nie istnieje jedna jedynie prawdziwa definicja słowa kultura. Analizując po-
szczególne z nich można dojść do przekonania, że są one często rozbieżne, a nawet 
sprzeczne. Wobec tego nie mylił się XVIII-wieczny niemiecki filozof Johann Her-
der2, który twierdził, że nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura.
 Bardzo ciekawą i pojemną definicję kultury zaproponował żyjący w XIX i na 
początku XX wieku angielski antropolog, archeolog i etnolog Edward Burnett Ty-
lor3. Według niego Kultura, czyli cywilizacja, jest to złożona całość, która obejmuje 
wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności i nawyki 
nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa. Ważnym stwierdzeniem jest przy-
równanie kultury do cywilizacji – gdyby chcieć je zastosować na gruncie kaszub-
skim, okazałoby się, że istnieje tzw. cywilizacja kaszubska. 

1   Dla zgłębienia istotnych treści wprowadzających w zagadnienia związane z kulturą warto sięgnąć 
do literatury: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 1995; Antonina Kłoskowska, 
Socjologia kultury, Warszawa 1981; Encyklopedia kultury polskiej, T. 1. Pojęcia i problemy wiedzy o kul-
turze, Wrocław 1991; Marian Filipiak, Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 1996; Jerzy Kmita, 
Grzegorz Banaszak, Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Warszawa 1994.

2   Urodzony w Morągu, gdzie znajduje się muzeum jego imienia.
3   Dzieło poświęcone kulturze nosi w oryginale tytuł: Primitive Culture: Researches into the Deve- 

lopment of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, 1871 (wyd. pol. Cywilizacja 
pierwotna ukazało się w latach 1896–1898).
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 Ruth Benedict4 - amerykańska badaczka z dziedziny antropologii – stwierdziła, 
że każda kultura jest niepowtarzalna i, co ważniejsze, nie można analizować po-
szczególnych jej składowych w oderwaniu od całości. Jej definicja (Kultura jest to 
złożona całość zawierająca nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczeń-
stwa), choć bardzo ogólna, wskazuje jednak rzecz istotną - ogromną rolę społeczeń-
stwa w kształtowaniu nawyków kulturowych poszczególnych członków tejże spo-
łeczności. Z tego wynika prosta wskazówka - chcąc przyjąć określoną kulturę (np. 
kaszubską), należy identyfikować się z daną społecznością i  przejmować wzorce 
kulturowe przez nią wypracowane; a dalej – społeczność powinna dbać o to, by jej 
wzorce były chętnie przejmowane (tu ogromna rola placówek oświatowych w kul-
tywowaniu kultury kaszubskiej).
 Zagadnieniami związanymi z kulturą zajmowali się także polscy uczeni. Wśród 
nich antropolog Bronisław Malinowski5, który za składowe definicji kultury uznał 
narzędzia i dobra konsumpcyjne, twórcze zasady grup społecznych, ludzkie idee 
i umiejętności, a także wierzenia i obyczaje. Z kolei Stefan Czarnowski6 podkreślał 
ogromne znaczenie tradycji w przekazywaniu dziedzictwa kulturowego. Natomiast 
według Stanisława Ossowskiego7 kultura jest pewnym zespołem dyspozycji psy-
chicznych przekazywanych w łonie danej zbiorowości. Definicja ta kładzie nacisk 
na aspekt psychologiczny w przyswajaniu kultury – ważne tu są mechanizmy ucze-
nia się, formowania nawyków kulturowych, przyjmowania norm obowiązujących 
w danej zbiorowości. Według jego teorii kultura ma ogromny wpływ na kształtowa-
nie osobowości jednostek. Zatem trzeba dbać o wytwarzanie odpowiednich wzor-
ców, kłaść nacisk na uczenie się ich i  naśladownictwo, bo to są główne procesy 
przyswajania kultury.
 W przytoczonych wyżej definicjach przewijają się różne aspekty kultury, a jej 
rozumienie przez II Sobór Watykański szerzej rozwija E. Bugajna. Jest kultura 
materialna ze wszelkimi wytworami człowieka, techniką, a także umiejętnościami 
praktycznymi. Sporą część zajmuje kultura duchowa: wierzenia, wiedza, literatu-
ra, piśmiennictwo, szeroko pojęta sztuka, a także wszelkie wytwory umysłu, np. 
filozofia. Nie da się też rozprawiać o kulturze bez jej części dotyczącej kultury 
społecznej (norm moralnych, ideologii). Jest to zatem bardzo szerokie spektrum 

4   Uczennica Franza Boasa, który opatrzył wstępem jej dzieło poświęcone kulturze Patterns of Cul- 
ture, pol. tytuł Wzory kultury, wstęp Franz Boas, wyd I: przedmowa do wyd. pol. Antonina Kłoskowska, 
Warszawa 1966, PWN.

5   Książka pt. Kultura i jej przemiany stanowiła t. 9 wydawanej w latach 1980-2004 przez Wydaw- 
nictwo Naukowe PWN trzynastotomowej edycji Dzieł tegoż autora; Tom 9. ukazał się w roku 2000.

6   Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, historyk kultury, pozycje książkowe poświęcone kultu- 
rze: Kultura (1938); Społeczeństwo. Kultura (1939) [w:] S. Czarnowski, Dzieła, Tom 1–5, Warszawa 
1956.

7   Zajmował się teorią kultury oraz metodologią nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego 
i Warszawskiego.
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zagadnień o wysokim stopniu złożoności, którego nie da się opisać w jednym, 
z założenia krótkim, tekście. Zadaniem tego tekstu będzie zatem jedynie zasygnali-
zowanie obecności treści kulturowych w kaszubskiej edukacji.
 Dobra passa dla edukacji regionalnej, w tym także kaszubskiej, rozpoczęła się 
w roku 1989, który był przełomowym momentem w dziejach Polski, nie mógł za-
tem przejść bez echa również w oświacie. Została przygotowana odgórna reforma 
oświaty pod kierownictwem Henryka Samsonowicza, pierwszego ministra edukacji 
w III RP. Zasadnicze zmiany w oświacie zostały zapoczątkowane przez rząd Tade-
usza Mazowieckiego w 1990 roku. Ten rok dawał gminom możliwość przejmowa-
nia w swój zarząd szkół podstawowych. Była to jednak w tym momencie dobro-
wolna decyzja jednostki samorządu. Zdecydowało się na nią zaledwie kilkaset gmin 
– następowała powoli decentralizacja systemu, a to zawsze oznacza zwiększenie 
możliwości wprowadzania inicjatyw oddolnych i współdecydowania o ostatecznym 
kształcie systemu. Przełomowym terminem miał się stać styczeń 1994 roku, kiedy 
to prowadzenie przez gminy oświaty na ich terenach miało zostać prawnie usankcjo-
nowane. Nie doszło jednak do legalizacji zapisu. Rząd Waldemara Pawlaka odłożył 
decyzję w tej sprawie o dwa lata. 
 Ważnym przejawem „nowego” były zachęty do tworzenia szkół niepaństwo-
wych (społecznych, wyznaniowych, prywatnych). Władza oświatowa dała też śro-
dowiskom edukacyjnym czytelny sygnał, że mają szeroki wpływ na formułowanie 
kierunków polityki oświatowej oraz konstruowanie programów nauczania. Tym 
samym odstąpiono od dotychczasowego centralizmu, zezwolono na prowadzenie 
w szkołach innowacji i eksperymentów pedagogicznych, organizowanie klas pra-
cujących według programów autorskich. Absolutnym novum w dotychczasowej 
praktyce szkolnej było dopuszczenie możliwości realizacji obowiązku szkolnego 
poza szkołą.
 Z polecenia ministra edukacji, Mirosława Handtkego, w marcu 1998 r. został po-
wołany Zespół Koordynacyjny ds. Reformy Edukacji, który przygotował podstawy 
programowe i standardy wymagań egzaminacyjnych dla wszystkich typów szkół. 
W lipcu tegoż roku została znowelizowana ustawa o systemie oświaty. Na mocy 
tej nowelizacji przedłużono jednolitą edukację do lat 16 i wprowadzono nowy typ 
szkoły – gimnazja. 
 Rok 1999 przyniósł reformę samorządową, a wraz z nią postał nowy system za-
rządzania oświatą. Organem prowadzącym szkoły przestały być kuratoria oświaty, 
którym pozostawiono w kompetencjach nadzór pedagogiczny, zaś organami prowa-
dzącymi stały się gminy i powołane do życia powiaty oraz samorządy województw. 
W gestii samorządu gminnego pozostawiono publiczne przedszkola, sprawy zwią-
zane z ustalaniem sieci szkół oraz granic obwodów szkolnych. Odtąd samorząd miał 
decydować o wszystkim, co dzieje się w oświacie na jego terenie, a na podjęte zada-
nia miał otrzymać bezpośrednią subwencję od państwa.
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 Na zasadzie subwencji uzupełniającej działania oświatowe prowadził również 
samorząd powiatowy, który organizował szkoły i gimnazja specjalne, szkoły ponad-
gimnazjalne, szkoły mistrzostwa sportowego, szkoły o profilu artystycznym, porad-
nie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne, placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze oraz resocjalizacyjne, placówki wspierające zastępcze formy wychowania 
rodzinnego oraz ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.
 Samorządowi wojewódzkiemu pozostawiono tworzenie szkół o charakterze re-
gionalnym lub ogólnopolskim, placówek resocjalizacyjnych, publicznych zakładów 
kształcenia i doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych. 
 Po zakończeniu edukacji w każdym typie szkoły przewidziano sprawdzenie na-
bytych przez uczniów kompetencji. Zewnętrznym pomiarem osiągnięć miały się 
zająć powołane do tego centralne i regionalne ośrodki egzaminacyjne (Kaszubi do-
czekali się przepisów i procedur organizowania matury z języka kaszubskiego, po 
raz pierwszy w dziejach, w roku 20058). 
 Realizowana od 1 września 1999 roku reforma systemu oświaty została całkowi-
cie wdrożona po trzech latach, zmieniając obowiązujący od 1968 roku dwustopnio-
wy system szkolnictwa w trzystopniowa strukturę. Głównym celem wprowadzenia 
nowego systemu miało być upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższego, 
wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z różnych środowisk oraz poprawa jako-
ści kształcenia, a także, co niezmiernie ważne, możliwość realizowania edukacji dla 
mniejszości narodowych i etnicznych.
 Dokumentem dającym możliwość wprowadzania regularnej nauki języka ka-
szubskiego była Ustawa o systemie oświaty z 1991 roku9.  Słynny Art. 13. mó-
wiący o tym, że Szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie 
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególno-
ści naukę języka oraz własnej historii i kultury był tak naprawdę kamieniem milo-
wym na drodze do kaszubskiej edukacji. Na jego podstawie rozpoczęły nauczanie 
języka kaszubskiego pierwsze prekursorskie placówki: Kaszubskie Liceum Ogól-
nokształcące w Brusach i Szkoła Podstawowa na Głodnicy. Dyrekcje tychże szkół 
musiały podjąć niezmierny trud torowania kaszubskich szlaków edukacyjnych – 
a jak wynika z ich relacji, nie było to wcale łatwe. Przede wszystkim doskwie-
rał brak zrozumienia w urzędach (np. GUS, który kwestionował sformułowania 
używane w przekazywanych sprawozdaniach), ale także totalny brak oprzyrządo-
wania nauczyciela (podręczniki, przewodniki, pomoce). Na pierwszy podręcznik 
trzeba było poczekać niemal 10 lat, w tym czasie edukacja trwała, a nauczyciele 

8   Opracowany został Informator maturalny z języka kaszubskiego – matura od 2005 roku. Opraco- 
wała go Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku w porozumieniu z Centralną Komisją Egza- 
minacyjną w Warszawie i w roku 2003 przesłała do szkół celem zapoznania z nim przyszłych poten- 
cjalnych maturzystów.

9   Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r., Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425
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byli skazani wyłącznie na siebie, na własną kreatywność i podręczne biblioteczki. 
Różne też było patrzenie na edukację kaszubską w ogóle, która początkowo nie-
jednokrotnie szokowała, a wielokrotnie była kwestionowana10.
 Przywołany artykuł 13 Ustawy o systemie oświaty zapowiadał ważną spra-
wę, nie precyzował jednak do końca wszystkich nurtujących wątpliwości. Miało 
to zostać uregulowane odrębnym rozporządzeniem ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania – jak go wówczas tytułowano. Przypisano tej instytucji również 
zadbanie o takie sprawy jak: działania w celu popularyzacji wiedzy o historii, kulturze, 
języku i o tradycjach religijnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczno-
ści posługującej się językiem regionalnym. Rzeczone rozporządzenie Ministra Eduka-
cji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia umożliwiającego podtrzymywanie 
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniej-
szości narodowych ukazało się 24 marca 1992 r.11. Zatem w edukacji kaszubskiej 
kultura była obecna jako nieodłączny składnik od momentu wprowadzenia nauki 
języka kaszubskiego do szkół i ustanowienia dla niego podstawy programowej. A ta 
z kolei była tak skonstruowana, że zakładała realizację różnych edukacji, które pre-
zentowały szeroko pojętą wiedzę o regionie. Rolę klamry spinającej wszystkie te 
edukacje pełniła i nadal pełni z powodzeniem kultura, która jest sama w sobie ob-
szernym i pojemnym komponentem.
 Zdania mówiące o podtrzymywaniu tradycji i kultury mniejszości, a także o po-
szanowaniu polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego poprzez podtrzymywa-
nie tradycji i kultury regionalnej pojawiały się we wszystkich kolejnych dokumen-
tach i przez ponad dwudziestoletnie wdrażanie w pracy z wychowankami przyniosły 
już zdecydowane owoce – młode pokolenie coraz rzadziej mówi o kaszubskim kom-
pleksie, coraz mniej wierzy w to, że regionalność należy zaliczyć do podkategorii 
ludzkiej tożsamości, że kultywowanie tradycji jest oznaką słabości jednostki, a ję-
zyk ojców – niewart dłuższego namysłu.
 Przełomowym momentem stał się rok 1999, kiedy to wraz z reformą systemu 
edukacji pojawiło się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 
1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego12. Wśród wielu przed-
miotów, dla których skonstruowano oddzielne podstawy programowe znalazł się także 
samodzielny rozdział poświęcony językowi mniejszości narodowej lub grupy etnicz-
nej (w czym mieściły się także sprawy kaszubskie). Wśród wymienianych na wstępie 

10   Więcej o tych sprawach w bogatej literaturze: Jana Drzeżdżona nie dokończony tryptyk społeczny 
a edukacja regionalna, red. K. Kossak-Główczewski, Gdańsk 1995; Z. Aleksander, Problemy kształcenia 
dzieci kaszubskich, „Pomerania” 1992, nr 2; tenże, Sytuacja językowa na Kaszubach a problem kształcenia 
dzieci, [w:] Dziecko w zbiorowościach  regionalnych na przykładzie Kaszub, „Zeszyty Naukowe UG. 
Pedagogika. Historia Wychowania” 1992, nr 20; tenże, Nowe badania nad dwujęzycznością, „Pomerania” 
1995, nr 11; J. Drzeżdżon, O edukacji dziecka na ziemi kaszubskiej, [w:] Dziecko w zbiorowościach… .

11   Rozporządzenie opublikowano w Dz. U. z 1992 r. Nr 34, poz. 150.
12   Opublikowane w Dz. U. z 1999 r. Nr 14, poz. 129. 
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3 celów głównych dwa z nich miały bezpośredni związek z kulturą: 1) wprowadza-
nie uczniów w świat kultury poprzez poszukiwanie korzeni kultury rodzimej; 2) 
uczenie istnienia w kulturze, zwłaszcza w jej wymiarze symbolicznym i aksjolo-
gicznym, tak by stawała się wewnętrzną i osobistą własnością młodego człowieka. 
W obrębie zadań do realizacji pojawiły się takie sformułowania: teksty kultury 
regionalnej, doświadczenia kulturowe, świadome uczestnictwo w kulturze oraz 
poszanowanie innych kultur (szczególnie to ostatnie stwierdzenie dawało ogromną 
szansę na unormowanie psutych dotychczas przez władzę ludową wzajemnych rela-
cji pomiędzy przedstawicielami różnych mniejszości narodowych, grup etnicznych 
i społeczności regionalnych). 
 Nie zapomniano też w omawianym dokumencie usankcjonować mocą oddzielne-
go przepisu realizowanej dotychczas w szkołach szeroko pojętej edukacji regionalnej. 
Jej wdrażania podejmowali się od dawna szczególnie zatroskani o rodzimą kulturę 
nauczyciele, wraz z pojawieniem się przepisu pt. Ścieżka edukacyjna Edukacja re-
gionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie (stanowiącym także oddzielny kompo-
nent podstawy programowej) do realizowania treści kulturowych zostali zobligowani 
wszyscy nauczyciele. Każdy z nich był zobowiązany włączyć do programu swojego 
przedmiotu tyle treści regionalnych, ile tylko był w stanie zrealizować.
 Kolejne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lu-
tego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 13 jeszcze nie wprowadza 
pojęcia język kaszubski, podstawa programowa nadal jest wspólna dla wszystkich 
mniejszości, cele, zadania i treści nauczania przedmiotu są bardzo zbliżone do okre-
ślonych w 1999 roku i nadal sporo w tym dokumencie także mowy o kulturze.
 Następnym krokiem milowym dla edukacji i dla kultury mniejszościowej (w tym 
również kaszubskiej) stała się Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym z 6 I 2005 roku14. Rozdział 4 tego dokumentu poświęco-
ny jest jedynemu (jak dotychczas) językowi regionalnemu w Polsce, czyli językowi 
kaszubskiemu. Od tego momentu sprawy kaszubskie nabierają wyrazistego kolorytu 
prawnego. Mówi się oficjalnie w ważnych dokumentach o języku kaszubskim, o kul-
turze grupy regionalnej Kaszubów. To pociąga za sobą konsekwencje w kolejnych do-
kumentach. Ogłoszone zostaje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszko-
la, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia 
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości na-
rodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym15. 
Właśnie końcówka długiego tytułu rozporządzenia jest dla Kaszubów niezmiernie 

13   Publikacja w Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458.
14   Dz. U. z 2005 r., nr 17, poz. 141.
15   Dz. U. z 2007 r., nr 2014, poz. 1579.
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istotna, bo po raz pierwszy interesy Kaszubów zostają zaakcentowane odrębnie, 
a nie jak dotychczas we wspólnym tyglu mniejszościowym. W tym rozporządzeniu 
mówi się bardzo wyraźnie nie tylko o nauczaniu języka, ale także o własnej historii 
i kulturze.
 Efektem zmiany podejścia państwa do mniejszości narodowych, etnicznych 
i wyodrębnionej w ustawie grupy regionalnej Kaszubów z językiem regionalnym 
pojawia się kolejne już Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 
grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół16. W tym dokumencie po raz 
pierwszy pojawia się rozgraniczenie na podstawę programową języka mniejszości 
narodowej lub etnicznej i oddzielnie dla języka regionalnego – języka kaszubskie-
go. Również zapisy szczegółowe dokumentu są bardziej doprecyzowane, a pierw-
szy z zapisanych celów ogólnych zakłada zapoznanie uczniów z kulturą materialną 
i duchową Kaszub (w treściach nauczania  brzmi to następująco: uczeń wykazuje 
się podstawowym zakresem wiadomości związanych z historią, geografią, przyrodą, 
kulturą materialną i duchową Kaszub).
 Jednym z ostatnich dokumentów regulujących naukę języka oraz własnej hi-
storii i  kultury jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4.04.2012 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez 
przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywa-
nie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym17. W rozporządzeniu pojawia się wskazanie dotyczące realizacji 
przedmiotu Własna historia i kultura, które dotychczas nie było na Kaszubach 
realizowane w postaci odrębnych zajęć, raczej jako część składowa kursu języka 
kaszubskiego. Ustalono w nim także minimalny wymiar godzin w ilości 30 dla 
każdego etapu nauczania od II do IV. Tym samym kultura i historia Kaszubów 
znalazła swoje usankcjonowane prawem miejsce w edukacji, o co czyniono od 
dawna zabiegi. To dobrodziejstwo, jak zresztą każde, pociąga za sobą pewne wy-
magania, a uczący języka kaszubskiego (notabene nauczyciele różnych przedmio-
tów) nie zawsze są wyposażeni w odpowiednie kompetencje i wiedzę historyczną 
(kulturową może w lepszym stopniu). Rodzi się zatem pytanie: jak szybko środo-
wisko zdoła się uporać z uzupełnianiem kwalifikacji nauczycieli, na ile wymogi 
wprowadzone ostatnim przepisem wpłyną na konstruowanie nowych standardów 
w kształceniu nauczycieli języka kaszubskiego, czy zadania te będzie w stanie 
ogarnąć powołana na UG (ale nieuruchomiona w tym roku akademickim) etnofilo-
logia kaszubska czy kurs historii w zwiększonym wymiarze pojawi się w siatkach 
organizowanych studiów podyplomowych?

16   Dz. U. z 2009 r., nr 4, poz. 17.
17   Dz. U. z 2012 r., poz. 393.
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 Tymczasem z zadaniem próbują się zmierzyć autorzy podręczników do nauki 
języka kaszubskiego. Realizując w książkach założenia podstaw programowych dla 
poszczególnych etapów (taki jest obowiązek) siłą rzeczy muszą uwzględniać treści 
kulturowe, historyczne, przyrodnicze, geograficzne obok głównych: czyli języko-
wych i literackich. Bardzo bogato jest w nich reprezentowana kultura materialna. 
Szczególnie dużo miejsca poświęca się w klasach młodszych szkoły podstawowej 
wyposażeniu domu, rolnictwu, hodowli zwierząt, rybołówstwu, zbieractwu, surow-
com żywnościowym i pożywieniu. W starszych klasach szkoły podstawowej poja-
wia się tematyka związana z rzemiosłem (tym zanikającym, jak też obecnie wyko-
nywanym). Osobne i ważne miejsce zajmuje tematyka poświęcona odzieży, strojom 
i haftom, które są na Kaszubach specyficzne i stanowią ważny element kultury.
 Znacznie więcej miejsca poświęca się w podręcznikach zagadnieniom związa-
nym z kulturą duchową. Dla młodszych uczniów przygotowana jest szeroka oferta 
z zakresu demonologii kaszubskiej (Krôsniã, Szëmich, Òmańc, Bòrowô Cotka, du-
chy wodne ). Wszędzie króluje folklor, który reprezentują liczne legendy, podania, 
opowiadania, bajki, przysłowia, pieśni, zagadki i łamigłówki, odliczanki, rymowan-
ki. Sporo miejsca poświęca się także medycynie i weterynarii ludowej. Ciekawym 
i chętnie wykorzystywanym kręgiem tematycznym jest meteorologia ludowa. Ze 
starszymi uczniami realizowane są także treści mające związek z kulturą społeczną. 
Pojawia się w podręcznikach tematyka poświęcona zwyczajom i obrzędom dorocz-
nym, a także rodzinnym, prawnym, towarzyskim i zawodowym. Zawsze kładzie się 
szczególny nacisk na eksponowanie elementów tradycyjnych, typowych, charakte-
rystycznych, a jednocześnie różniących od kultur sąsiadujących bądź współistnieją-
cych z kaszubską.
 Kultura kaszubska (ludowa), dawniej tylko chłopska, obecnie nie jest już tak 
jednolita. Złożyło się na to sporo czynników. Józef Borzyszkowski wymienia wśród 
nich: wpływy kultury miejskiej i ziemiańskiej, wzajemne przenikanie kultur różnych 
grup etnicznych Pomorza, wpływ polityki germanizacyjnej, uczestnictwo Pomorza 
w rozwoju cywilizacyjnym państwa niemieckiego w XIX wieku, skalę zamożności 
i wykształcenia, intensywne kolonizacje i migracje Pomorzan18. Ile zatem pozosta-
ło w kulturze kaszubskiej z jej dawnej treści? Jak szerokie i głębokie następowało 
na Pomorzu przenikanie kultury tradycyjnej, ludowej i mieszczańsko-ziemiańskiej 
w nowoczesnym obrazie, a zarazem słowiańskiej i niemieckiej, to jeden z ciekaw-
szych i pilniejszych problemów badawczych19.

18   J. Borzyszkowski, Antropologia Kaszub i Pomorza, Gdańsk 2010, s. 185.
19   Tamże, w rozdziale O przemianach w kulturze Kaszub i Pomorza w XIX i XX wieku, s. 185.
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Eugeniusz Pryczkowski

Aktualny rozwój kultury kaszubskiej  
u Kaszubów w Kanadzie

Ponad 150  lat emigracji

Pierwsi emigranci z Kaszub pojawili się w Renfrew w prowincji Ontario w 1858 
roku. Pochodzili głównie z obecnych powiatów chojnickiego, kościerskiego, bytow-
skiego i kartuskiego. Przez Hamburg, na pokładzie statku o nazwie Agda, dotarli do 
nowego kraju, w którym szukali dostatniego życia i swobód. Znane są nam uciążli-
we warunki podróży emigrantów, niedole, choroby, głód, niebezpieczeństwa, oszu-
stwa agentów oraz ciężki pionierski los emigrantów na nowej ziemi1. Emigrowano 
grupami sąsiedzkimi, gdyż chciano w nowych, nie bardzo znanych warunkach, zna-
leźć oparcie we wzajemnej pomocy. Nawykli do ciężkiej pracy i wysiłku, osiedlili 
się w dolinie rzeki Madawaska, gdzie z ogromnym trudem urządzali farmy na ka-
mienistej ziemi, pracowali w lesie, byli rybakami. Zakładali parafie i miejscowości 
takie jak Hagarty (później przemianowane na Wilno na cześć osiadłego z nimi księ-
dza spolonizowanego Litwina pochodzącego z Wilna - Ladislausa Dembskiego), 
a także Barry’s Bay i Round Lake Centre. Zamieszkali też w Killaloe, Madawaska, 
Whitney, Combermere, Brudenell, Renfrew i Pembroke. W kościele Kaszubi mo-
dlili się po polsku, choć nigdy się nim nie posługiwali, w szkole i urzędzie porozu-
miewali się po angielsku, ale w domu mówili zawsze po kaszubsku. Do lat 70-tych 
XX wieku kaszubski był ich podstawowym językiem komunikacji. Niestety, zmiany 
cywilizacyjne wpłynęły na przerwanie naturalnego przekazu językowego. Do tego 
też czasu docierały sporadyczne informacje o tej emigracji do ojczyzny przodków2.

1   Podczas obchodów 150-lecia emigracji ks. prał. Ambroży Pick, Kaszuba czwartej generacji emigran- 
tów, powiedział na głównej uroczystości w Wilnie, m.in.: Dzysô je nama tu wespół dobrze, ale czej 150 
lat temù naszi lëdze tu przëszlë, tej rząd jima dôł seczerã i hakã i rzekł: „Terô biôjta i òbrabiôjta tã 
zemiã. To bëło tej baro czãżkò. Ale òni so delë radã. Kò przëszlë tu za chlebã i za wòlnoscą”. Ciekawe, 
że podczas tej jubileuszowej mszy także oba czytania, psalm i ewangelia były w języku kaszubskim, co 
zaskoczyło wszystkich Kaszubów z Polski, zaś Gabriela Jóskowska z Chmielna stwierdziła nawet: Kò ù 
nas tak ni ma!. 

2   Jako pierwszy o emigrantach obszernie pisał Józef Kisielewski w dziele z 1938 roku „Ziemia groma- 
dzi prochy” wydanym w Poznaniu. Jedną z pierwszych relacji z pobytu w Kanadzie zamieścił Arkady 
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W połowie XX stulecia, gdy wybudowano drogi, dotarli na kanadyjskie Kaszuby 
pierwsi turyści i zaczął się nowy rozdział w dziejach tej ziemi. Atrakcyjność oto-
czenia i bliskość kulturowa sprawiły, że tereny te zaczęli chętnie odwiedzać Polscy, 
emigranci przybyli do Kanady po II wojnie światowej. Budowali tu swoje letni-
skowe domki, założyli polski Ośrodek Harcerski. W połowie lat 80-tych ubiegłego 
wieku powołali do życia Polski Instytut Kaszuby, który stawia sobie za cel utrzyma-
nie polskich tradycji na kanadyjskich Kaszubach i udokumentowanie historii tego 
regionu. Ze stowarzyszeniem tym współpracowało i współpracuje wiele organizacji 
na Pomorzu, między innymi Instytut Kaszubski w Gdańsku i Zespół Pieśni i Tańca 
„Kaszuby” z Kartuz. 
W latach 70-tych XX w. obserwujemy rosnące zainteresowanie Kaszubów z Polski 
swoimi ziomkami zza wielkiej wody. Duża w tym zasługa Pawła Brzeskiego z To-
ronto, urodzonego w Mściszewicach, który zaczął zapraszać przyjaciół z Kaszub 
w celu głębszego poznania losów emigrantów. Jako pierwszy wyjechał w 1975 roku 
ks. Władysław Szulist. Później wyjeżdżali także księża Franciszek Grucza i Zbi-
gniew Kulwikowski. Były to sporadyczne wyjazdy. Społeczność kaszubska w Ka-
nadzie nie była jeszcze zorganizowana. W latach 90-tych i na przełomie wieków 
zaczęli tam się pojawiać naukowcy i działacze (prof. Edward Breza3, prof. Tadeusz 
Linkner, prof. Jerzy Samp, Wojciech Etmański, Franciszek Kwidziński z zespołem 
„Kaszuby” z Kartuz, prof. Józef Borzyszkowski). Dzięki tym wyjazdom powstawa-
ły kolejne cenne publikacje4. Duże znaczenie mają też prace Kaszubów z Kanady 
ks. Alojsiusa Rekowskiego, a zwłaszcza Shirley Mask – Connolly, laureatki Meda-
lu „Poruszył Wiatr od Morza”, czy też wieloletnia działalność Anny Żurakowskiej 
– laureatki Medalu Stolema z 1999 roku i założycielki (wraz z mężem Januszem) 
Instytutu Kaszuby w Barry’s Bay5.

Fiedler w książce „Kanada pachnąca żywicą”, Warszawa 1955, który w podrozdziale „Wilno w Ontario” 
na siedmiu stronach zawarł sporo ciekawych refleksji. Ciekawe są też impresje, które ujął Augustyn 
Necel w swej książce o bardzo wymownym tytule „Z deszczu pod rynnę”, Warszawa 1971. Bardzo ważne 
były też liczne artykuły Pawła Brzeskiego (1914–2008) z Torontu i Bronisława Sochy – Borzestowskiego 
autora „Panoramy kaszubsko – pomorskiej” wydanej w Londynie (1975), gdzie jest np. artykuł o począt- 
kach Polskiego Ośrodka Harcerskiego „Kaszuby” w ontaryjskim Wilnie. 

3   Zob. E. Breza, Kaszubi i kaszubszczyzna w świecie [w:] Kaszubszczyzna/Kaszëbizna, red. E. Bre- 
za, Opole 2001, s. 317–326.

4   Najwięcej napisał ks. Władysław Szulist. Są to: Kaszubi kanadyjscy, Gdańsk 1992; Varia English 
and Polish, Gdańsk 2008; Kaszubi w Ameryce, szkice i materiały, Wejherowo 2005. Ponadto do istotnych 
publikacji należą: Kazimierz Ickiewicz, Kaszubi w Kanadzie, Gdańsk 1981, Izabela Jost, Osadnictwo 
kaszubskie w Ontario, Lublin 1983; Jadwiga Kucharska, Poszukiwania tożsamości kulturowej ludności 
kaszubskiej w Polsce i Kanadzie, Łódź 1993, Roman Małańczak, Kaszuby, Ontario w poszumie borów 
i odplusku fal, Toronto 1990; Józef Borzyszkowski, O Kaszubach w Kanadzie, Gdańsk-Elbląg 2004, 
Stanisław Stolarczyk, Nasza Polska kanadyjska, Toronto 2008.

5   Na szczególną uwagę zasługują: The saga of the Kashub people in Poland, Canada, U.S.A. by Aloy- 
sius J. Rekowski; Shirley Mask Connolly, Kashubia to Canada Crossing on the Agda, 2003; Shirley 
Mask Connolly, Pioneers in Canada’s First Polish Settlement, Kanada; Kashub/ Polish Heritage Stories 
of Renfrew County; Crosses of Wilno; Canadian Kashub Cookbook, Wilno Heritage Society, Kanada.
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Również w latach 90-tych XX w. zaczęły się pojawiać pierwsze filmowe materiały 
w programie „Rodnô Zemia”. W 1996 roku wyemitowano amatorskie jeszcze zdjęcia 
z Wilna wykonane przez Zbigniewa Lewnę z Toronto, a pochodzącego z Lipusza. 
O Kaszubach do kamery opowiadali jego ojciec Stanisław i ks. Władysław Szulist. 
Relacjonowano także dwukrotne pobyty zespołu „Kaszuby” z Kartuz, rozmawiano 
też z osobami, które tam przebywały w celach badawczych.
 Wszystkie te kontakty i działania miały jednak charakter partykularny. Nie były 
znane ogółowi społeczeństwa naszego regionu. Sytuacja zaczęła się zmieniać po 
1998 roku, gdy Kaszubi z Kanady powołali do życia organizację pozarządową pod 
nazwą Wilno Heritage Society. Jej głównym inicjatorem był Marcin Shulist, który 
z synem Davidem stworzył fundamenty stowarzyszenia. Niebawem po raz pierwszy 
w grupie wyruszyli na wycieczkę do ziemi ojców. Zaczęto nawiązywać kontakty 
z działaczami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Utworzono w centrum Wilna 
Muzeum Dziedzictwa Polskich Kaszubów. Tam też zainaugurowano coroczne ob-
chody Dnia Kaszubskiego. Odbywają się one w dniu 3 maja. Aktualnie stowarzy-
szenie skupia około sześciuset członków. Wśród nich są także ludzie młodzi, w pełni 
świadomi swego kaszubskiego pochodzenia i wartości kultury swoich przodków.
 Wielka eskalacja działań związanych z Kaszubami w Kanadzie zaistniała 
w ostatnich latach. W 2007 na Kaszuby przyjechali David Shulist i Edward Chippior 
(Szczypior), przewodniczący i wiceprzewodniczący Wilno Heritage Society w Ka-
nadzie. Edward był pierwszy raz w Polsce. Jego świetna znajomość kaszubskiego 
pomogła nawiązać mnóstwo kontaktów. W tym samym czasie w Kanadzie przebywał 
Marian Gorlikowski. Zachęcony przez redakcję „Rodny Zemi” realizował materiały 
filmowe. Dzięki temu powstała cała seria reportaży w Telewizji Gdańsk. 
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Most przyjaźni

Rok później – w maju 2008 - Shulist przybył już z prawie 30-osobową grupą na 
Kaszuby. Kulminacyjnym dniem była sobota, 17 maja. W Żukowie odbywała się 
tego dnia V Konferencja Nauczycieli – Regionalistów, podczas której doszło do 
zawiązania symbolicznego mostu przyjaźni. Na scenie występowali między inny-
mi prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Artur Jabłoński, senator Kazimierz 
Kleina i David Shulist6. Kaszubskojęzyczne wystąpienie Shulista, podczas którego 
zaapelował on o konieczność mówienia w języku kaszubskim, było najpiękniejszym 
referatem tego dnia dopełnionym treściwym wystąpieniem Kazimierza Ickiewicza, 
znawcy losów i życia Kaszubów Kanadyjskich. Wydarzenie to utrwalali liczni fo-
toreporterzy, kilka kamer telewizyjnych rejestrowało jego przebieg, w tym ekipa 
z Białegostoku, która realizowała godzinny film o kaszubskiej diasporze w Kana-
dzie. Fragmenty tego wydarzenia znalazły się też w filmie dokumentalnym E. Prycz-
kowskiego „Kaszubi w Kanadzie” emitowanym w Telewizji Polskiej7. Konferencji 
nieprzypadkowo towarzyszyła wystawa haftu żukowskiego. Goście bardzo się nią 
zainteresowali. Również dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotografii 
„Kaszuby Kanadyjskie”, na której wyeksponowano zdjęcia Ewy Kownackiej z Wła-
dysławowa i Mariana Gorlikowskiego z Banina. 
 Równie wzruszające dla gości z Kanady było uczestnictwo w święcie Bożego Cia-
ła u stóp Królowej Kaszub w Sianowie8. W podziękowaniu za obecność kustosz sank-
tuarium ks. Eugeniusz Grzędzicki wręczył Davidowi Shulistowi i ks. Mervinowi Co-
ulasowi (Kulasowi), który wziął udział w koncelebrze, obrazy z Madonną Sianowską. 
Obecnie w Kanadzie takie obrazy są w każdym kościele (w Wilnie jest także replika 
figury), we wszystkich trzech szkołach, skansenie i w wielu domach prywatnych. 

6   Lider Kaszubów w Kanadzie David Shulist mówił w 2008 roku na konferencji w Żukowie: Më 
mùszimë wiãcy gadac pò kaszëbskù. Jô czëjã, że tu przeważnie gôdają pò pòlskù, jak jô gôdóm pò  
anielskù, ale jak tu zagùbimë kaszëbsczi jãzëk, tej to ju bądze kùńc całi naszi kùlturë. Stwierdzenie to 
zrobiło ogromne wrażenie na nauczycielach z Kaszub, wywołując wielokrotne burzliwe oklaski. Do 
kamery „Rodny Zemi” Shulist wyjaśniał też: Jak jô miôł piãc lat, jô le gôdôł pò kaszëbskù. Terô jô 
ju le zdebło gôdóm pò kaszëbskù. A szkòda. Më to pewno zgùbimë. Ale jesz wiãkszô szkòda, że tu, na 
Kaszëbach, tak mało sã gôdô pò kaszëbskù. 

7   Niezwykle ciekawe były bezpośrednie rozmowy zaaferowanych nauczycieli z gośćmi zza wielkiej 
wody. Na przykład nauczycielka Halina Młyńska z niedowierzaniem pytała Margaret Biernaskie, autorkę 
książki „The John A. Kulas Coulas Genealogy”: Pani pò prôwdze rozmieje pò kaszëbskù? A wa z chłopem 
gôdôta doma pò kaszëbskù? Indagowana ze stoickim spokojem odpowiadała piękną kaszubszczyzną, że 
zna ten język od swoich przodków.

8   To je téż nasza Królewô, nasza Matinka, më sã do Ni wiedno chãtno mòdlimë – wyznawali goście  
z Kanady. Jô sztërdzescë lat nie gôdôł pò kaszëbskù – nie krył wzruszenia John Glofcheski (Główczewski), 
wychowany na Kaszubach ontaryjskich, od wielu lat zamieszkały w trzymilionowym Toronto. John bez 
problemu nawiązywał dialog z mieszkańcami Sianowa, którzy zszokowani nieco sytuacją niepotrzebnie 
używali polskiego utrudniając jedynie percepcję rozmówcy władającego zresztą kilkoma językami. Wśród 
nich jednak najmilszy jest mu właśnie kaszubski, bo przywołuje najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. 
Z kolei David Shulist mówił w Sianowie: Tam je mòja òjczëzna, ale tu je mòje serce. 
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Park etnograficzny w Wilnie

Centralnym miejscem życia kulturalnego kanadyjskich Kaszubów jest muzeum et-
nograficzne oficjalnie nazwane Muzeum Dziedzictwa Kaszubów. Znajduje się w nim 
kilka historycznych budynków i liczne eksponaty – stroje kaszubskie, hafty i wyroby 
ceramiczne. Skansen powstał na ziemi Szczypiorów, do których należały też pierw-
sze zabytkowe obiekty. Kolejne zostały sprowadzone z okolicznych zagród. W sumie 
prezentowane są tam trzy budynki mieszkalne utrzymane w stylu pierwszych osadni-
ków. Jest też drewniane urządzenie, służące niegdyś do wyrywania korzeni podczas 
karczowania lasu. W 2008 roku została otwarta kolejna chata należąca dawniej do 
rodziny Kujak. Zbudowana jest z drewnianych bali. Znajdują się w niej liczne sprzęty 
używane przez pierwszych osadników, ale także ręcznie wykonane meble z Wilna. 
Najnowszym obiektem jest w pełni wyposażona kuźnia – dar rodziny Ostrowskich 
z Wilna. Ciekawym akcentem jest wystawa ukazująca udział Kaszubów w Polskich 
Siłach Zbrojnych podczas I wojny światowej. Wzdłuż ścieżek parku umieszczone zo-
stały kamienie z wyrytymi nazwiskami pierwszych kaszubskich osadników. Na pły-
tach tych przewijają się takie nazwiska jak: Szulist, Biernacki, Kulas, Jakubowski, 
Szczypior, Etmański, Pastwa, Czapiewski, Główczewski, Maszk i wielu innych. Me-
rytorycznym opiekunem muzeum jest Shirley Mask Connolly, natomiast stałą opiekę 
nad obiektami mają członkowie stowarzyszenia.
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Kashub Day i inne uroczystości w parku etnograficznym

Co roku uroczyście obchodzony jest w święto Matki Boskiej Królowej Polski Dzień 
Kaszubów, który gromadzi członków stowarzyszenia Wilno Heritage Society oraz 
sympatyków kaszubskiej kultury, w tym wielu polskich emigrantów powojennych. 
Kashub Day jest znakomitą okazją do prezentacji aktualnego dorobku kulturowego 
kanadyjskich Kaszubów. Ma charakter festynu, a więc występują na nim zespoły 
muzyczne prezentujące muzykę kanadyjską (głównie country) oraz kaszubską. Przez 
wiele lat każdorazowo występowała na nim Martha Lynton z Pałubickich (zmarła 
w wieku 82 lat w 2009 roku). Znała niemal sto polskich i kaszubskich piosenek, któ-
re śpiewała przygrywając sobie na gitarze. Około dwadzieścia kaszubskich piosenek 
utrwaliła na płycie CD. W podobnym stylu, przy akompaniamencie skrzypiec, ka-
szubskie pieśni wykonuje obecnie Ray Czapeskie (Czapiewski). Niestety, jego zna-
jomość kaszubskiego jest już bardzo słaba. Jest jednak współredaktorem cosobotniej 
audycji nazwanej „Radio Kaszëbë”, nadawanej w lokalnej rozgłośni Radia Renfrew. 
Audycję tworzy wspólnie z Davidem Shulistem. Przez dwie godziny prezentują oni 
dorobek kultury kaszubskiej w Kanadzie, a także w Polsce. W audycji obficie wyko-
rzystują współczesną muzykę kaszubską w wykonaniu takich zespołów, jak „Prôw-
da”, „Spiéwné kwiôtczi”, „Młodzëzna” oraz ludową zrealizowaną przez Kaszuby 
z Kartuz i inne grupy folklorystyczne9.
 Zarówno płyty kaszubskie, jak i liczne książki o Kaszubach wydawane w Polsce 
i Kanadzie są skomasowane w jednym z obiektów skansenowskich. Znajduje się 
tam spory zbiór publikacji. Ciągle jest poszerzany. Jest też mnóstwo eksponatów 
z Kaszub, na przykład wyroby ceramiczne z warsztatu Necla w Chmielnie i zakładu 
w Łubianie. 
 Podczas obchodów 150-lecia kaszubskiego osadnictwa w Kanadzie 2 i 3 sierpnia 
2008 roku po raz pierwszy zaprezentowała się grupa taneczna. Stworzyły ją młode 
osoby, wśród nich tacy propagatorzy kaszubszczyzny, jak Sara Chippior czy Ka-
ren Connolly. Grupa wyposażona jest w stroje kaszubskie. Duża tu zasługa zespołu 
Kaszuby z Kartuz i jego lidera Franciszka Kwidzińskiego, który był w Kanadzie 
trzykrotnie i za każdym razem ofiarował po kilka strojów. 
 Jubileusz przyniósł sporo trwałych owoców, które obecnie stanowią silne elementy 
cementujące kontakty między Kaszubami oraz generujące kolejne wydarzenia kultu-
rowe. Najbardziej okazały to Dom Trapera w Szymbarku. Właściciel Centrum Eduka-
cji i Promocji Regionu także uczestniczył w obchodach. Wówczas rozpoczął starania 
o sprowadzenie jednej z chat na Kaszuby. Po rocznych staraniach cała rzecz została 

9   Mùszimë wiãcy spiewac pò kaszëbskù ù se, w Kanadze. Tego nama kąsk felëje. – uważa David Shu- 
list. Są coraz lepiej zaopatrzeni w kaszubskie śpiewniki i mnóstwo innych książek. Niektóre piosenki, jak 
„Kaszëbsczé jezora”, znają na pamięć i chętnie je śpiewają. 

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   260 2014-01-28   03:35:13



Referaty polskojęzyczne   261

zakończona wielkim sukcesem. W sumie sprowadzono aż dwie chaty. Są one szczegól-
nym darem od Kaszubów z Kanady. Są dziś najbardziej wyrazistymi obiektami skan-
senu w Szymbarku, w którym odzwierciedlona jest historia Polski wyryta w drewnie 
oraz bohaterskość Kaszubów walczących w czasie II wojny światowej, z których wielu 
zesłano na Sybir. Stanowią namacalny dowód ciężkiego tułaczego życia Kaszubów 
rozproszonych po całym świecie. Ukazują tożsamość mieszkańców tej ziemi sprzed 
półtora wieku. Pomiędzy nimi jest stała ekspozycja zdjęć upamiętniająca zawiązanie 
mostu przyjaźni w Żukowie i inne działania kulturowe. Obok chat stoi zabytkowy 
drewniany krzyż z polskiej parafii w Wilnie, urządzenie do wyciągania pni oraz ka-
mienie najstarszych rodów kaszubskich – niemi świadkowie tamtych trudnych czasów. 
Chaty udostępniono 20 lipca 2009 roku w obecności kilku tysięcy gości, w tym byłego 
prezydenta RP Lecha Wałęsy, ambasadorów, parlamentarzystów oraz licznej delegacji 
z Kanady. Fragmenty uroczystości na żywo transmitowane były w Telewizji Polskiej.

Działania kulturowe: haft, wystawy i wizyta premiera

Najbardziej wyróżniającą się dziedziną artystycznej twórczości kaszubskiej w Kana-
dzie jest haft. Niemal w każdym kaszubskim domu są haftowane obrusy lub serwety 
z kaszubskim wzornictwem. Liczne eksponaty są też na stałej ekspozycji w skanse-
nie. Organizowane są kursy hafciarskie, w których licznie uczestniczą panie, głównie 
z Wilna i Barry’s Bay. Do bardziej znanych hafciarek należą Bernice Bleskie, Theresa 
Prince, Zosia Kosinski, Joyce Lorbetskie. Tworzą one wraz z kilkoma innymi Kaszub-
ski Klub Hafciarski w Wilnie. Ponadto od kilku lat organizowane są kursy w trzech 
kaszubskich szkołach, w Wilnie, Barry’s Bay i Round Lake. Zwycięzcy co roku ogła-
szani są na Kashub Day, jako księżniczka i książę Kaszub. Niektóre z haftów wyko-
nanych przez dzieci i młodzież trafiły na Kaszuby w Polsce. Przekazano je podczas 
spotkania w maju 2008 roku na ręce Mariana Jelińskiego, znawcy i promotora haftu 
kaszubskiego. Wystawy haftów wykonanych na Kaszubach w Kanadzie organizowa-
ne są też w wielkich miastach. Na przełomie 2012 i 2013 roku część eksponatów pre-
zentowano w Toronto przy okazji wystawy fotografii o Kaszubach kanadyjskich i pol-
skich Mariana Gorlikowskiego z opisami Eugeniusza Pryczkowskiego, która po raz 
pierwszy prezentowana była w ambasadzie Kanady w Polsce w czerwcu 2012 roku.  
3 października 2012 r. otwarto ją uroczyście w senacie RP, a 23 listopada w Królew-
skim Muzeum w Toronto. Wydarzenia te utrwalono w licznych artykułach prasowych, 
także w przekazach telewizyjnych. Informacje o  kaszubskiej przyjaźni ujęto w publi-
kacji Ambasady Kanady w Warszawie wydanej w wielotysięcznym nakładzie10.

10   Kanada fakty informacje, Publikacja Ambasady Kanady w Warszawie, marzec 2013. Warto dodać,  
że przed Ambasadą Kanady w Warszawie stanął pomnik upamiętniający polsko – kanadyjskie braterstwo 
broni. Stanowią go dwa głazy. Jeden sprowadzono z Barry’s Bay, drugi z Ziemi Kaszubskiej. Wykonawcą 
pomnika była firma „Murkam” z Kawli Dolnych Leona Czerwińskiego.
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 Wystawa ujmowała także zdjęcia z największego wydarzenia, które zaistniało na 
płaszczyźnie zbudowanego mostu przyjaźni, czyli wizyty premiera Rzeczypospoli-
tej Polskiej Donalda Tuska, 12 maja 2012 roku. Premier zwiedził park dziedzictwa 
kaszubskiego, w którym zasadził lipowe drzewko. Będzie współczesnym śladem 
aktywności Kanadyjskich Kaszubów oraz silnym elementem przyjaźni pomiędzy 
Kaszubami z Polski i Kanady. Wziął też udział w oficjalnym spotkaniu z Kaszuba-
mi, od których otrzymał kij hokejowy w czarno – żółtych barwach. Przekazali mu go 
zawodnicy Griffins Team – hokejowej drużyny kaszubskiej występującej w żółtych 
koszulkach z czarnym gryfem na piersiach. Spotkanie odbyło się w podziemiach ko-
ścioła w Wilnie. Przygotowano nań także wystawę artystycznej twórczości, głównie 
dzieci i młodzieży. Prezentowano na niej przede wszystkim hafty oraz malarstwo. 
Premier zwiedził także najstarszy cmentarz kaszubski w Wilnie.
 Pierwszoplanową postacią wszelkich działań kaszubskich w Kanadzie jest Da-
vid Shulist. Jego działania zostały wielokrotnie docenione. Otrzymał m.in. Medal 
Senatu RP. Jest także laureatem kanadyjskich wyróżnień. Największy jednak splen-
dor spłynął na niego w listopadzie 2012 roku, gdy w sali Ratusza Staromiejskiego 
w Gdańsku odebrał Medal Stolema. Ogromne zasługi mają także Shirley Mask Con-
nolly (m.in. laureatka Medalu im. B. Chrzanowskiego), Edward Chippior, Martha 
Lynton i wiele innych.

Kaszuby na obrazach i ikonach oraz w śpiewie „Ludowej Nuty”

Żywotność kultury kaszubskiej stanowi także inspirację dla artystów zarówno wy-
wodzących się z tej społeczności, jak i zainteresowanych nią. Liczne obrazy utrwa-
lające dawne farmy i pejzaże Doliny Madawaski namalował All Burandt, twórca 
ludowy z Barry’s Bay dobrze mówiący w języku swoich ojców. Również do rodzi-
mej tematyki sięga Shirley Mask Connolly, z wykształcenia malarka, z zamiłowania 
dziennikarka i dokumentalistka dawnego i współczesnego życia Kaszubów w Ka-
nadzie. Z kolei zafascynowany Kaszubami jest Janusz Charczuk, niegdyś piłkarz 
I-ligowej Lechii Gdańsk, emigrant od ponad trzydziestu lat, twórca wielu pięknych 
ikon11. Kaszuby w Polsce są mu dobrze znane. Często przebywał w dzieciństwie 
u swej babci w okolicach Bytowa. Pamięta stąd także dźwięk kaszubskiego języka. 
Przed kilkoma laty podjął się napisania ikony Matki Boskiej Kaszubskiej. Jest to 
ikona jedyna w swoim rodzaju. Udekorowana kaszubskimi motywami zdobniczymi, 
przedstawiającymi stylizowane kaszubskie kwiaty. Pracował nad nią przez wiele 

11   Janusz Charczuk tak wyjaśnia początki swej fascynacji: Ten unikalny i niepowtarzalny rejon Kana- 
dy jest do złudzenia podobny do rejonu Kaszub w Polsce, ze strumykami i rzeczkami wijącymi sie wśród 
leśnych wzgórz i pagórków, z niebieska tonią czystych i nieskażonych jezior, lasami z wiekowymi sosnami 
pachnącymi żywicą, złocistymi klonami, lasami pełnymi najrozmaitszych zwierząt.
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miesięcy12. Ikona została poświęcona 14 kwietnia 2007 roku w czasie uroczystej 
mszy św. w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Wilnie przez bpa Grzegorza 
Balcerka z Poznania. W podobnym stylu wykonał kilka krzyży. Jeden z nich znajdu-
je się w kaplicy królewskiej w Gdańsku. 
 Na obchodach 150-lecia prawdziwą sensację wzbudził chór polonijny z Ha-
milton, który zaśpiewał kilka tradycyjnych piosenek kaszubskich oraz nowy utwór 
o tytule „Mòdłów zwón” rozpoczynający się słowami: Jidã bë sławic Ce Bòże / 
W mòdlëtwie do Ce chcã trwac. / Swiónowskô Matka mòcą Swą mòże / Niebny 
môl nama dac. / Tej pòjmë wespół wszëtcë tam / Za rãce dzyrskò schwôcmë sã 
/ Niech bije mòdłów wiôldżi zwón / Z serc naszich prosto w Bòsczi dóm13. Chór 
składa się głównie z potomków emigrantów z Polski. Jeszcze kilka lat temu śpie-
wali piosenki z innych regionów. Jednak powiązania familijne kilku chórzystów 
z Kaszubami z Kanady oraz dawne harcerskie obozy na ziemi w okolicy Wilna 
sprawiły, że „Ludowa nuta” sięgnęła po repertuar kaszubski. Grupa liczy około 
trzydziestu osób. Występuje w strojach kaszubskich. Lider chóru Sławomir Dudal-
ski, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, opracował już sporo kolejnych 
pieśni kaszubskich. W roku 2012 odwiedzili z chórem Kaszuby. Wystąpili między 
innymi na Festiwalu Kaszubskich Filmów w Miszewku. Ten występ okazał się 
silnym katalizatorem dalszych kaszubskich poczynań grupy. W kwietniu i maju 
br. występowali w Ottawie, Filadelfii, Doylestown (Amerykańska Częstochowa), 
Baltimore i kilku innych słynnych miejscach. Wszędzie robią wspaniałe wrażenie 
promując kaszubszczyznę w niespotykanej dotąd formie i wymiarze. Chór wystą-
pił także na Kashub Day 2013. 
 Kolejny akt utrwalania mostu przyjaźni to tegoroczna wizyta dwunastu ka-
nadyjskich Kaszubów na czele z Davidem Shulistem. Zamknęła się w datach  
25 czerwca – 8 lipca 2013 r. W planach między innymi było Truskawkobranie na 
Złotej Górze, zwiedzanie Domu Trapera w Szymbarku, ołtarz papieski w Siera-
kowicach, Wdzydze, Sianowo, no i XIII Zjazd Kaszubów we Władysławowie. 
Oczywiście – jak zawsze – mnóstwo spotkań w domach, gdzie głównym językiem 
dialogu był kaszubski. W sytuacji drastycznego zaniku używania tego języka na 
Kaszubach, te chwile dają nadzieję, że – jak to oni chętnie podkreślają - „Jedno, 
wiedno i na wiedno Kaszëbë!”.

12   O swoim kaszubskim dziele Charczuk mówi tak: Miałem honor i zaszczyt spotkać wielu Kaszubów, 
potomków pierwszych osadników z połowy XIX wieku, którzy przybyli tu z dalekiego, europejskiego kraju, 
aby właśnie w tym miejscu Kanady zbudować swój dom. Ci ludzie, ich determinacja, duma, uczciwość 
i pracowitość, honor, ich niezachwiana wiara i nade wszystko miłość tych ludzi dla Matki Bożej 
Niepokalanej, były dla mnie inspiracją, żeby napisać tę ikonę – Matkę Boską Kaszubską.

13   Lider zespołu Sławomir Dudalski wyjaśnił, że znalazł ją w internecie. Mówił ponadto: Ta pieśń 
bardzo nas urzekła. Śpiewaliśmy ją już wiele razy i na pewno będziemy śpiewać często, bo wszystkim 
bardzo się podoba. 
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Aneks 1
Celebrating our Kashubian Heritage Film Festival

The Wilno Heritage Society is hosting a Canadian Kashub Film Festival at St. Hed-
wig’s Church Hall in Barry’s Bay on Sunday March 1 from 12:30 pm – 4:30pm. Fea-
turing Canada’s Kashubs & films made of our 150th Anniversary Activities in 2008. 

12:30 – 12:40  The first film will  be a short film footage from the May 6, 2008 open-
ing of the “ 150th Anniversary Exhibit at the Bytown Museum, Ottawa” produced 
by Rogers TV ( Ottawa). 

12:45 – 1:00 – Short film by Henryk Bartul – segment from Special Polish & Kashub 
Mass on April 27, 2008, at St. Hedwig’s Church, Barry’s Bay ( featuring short ex-
cerpt from Msgr. Pick’s sermon) & filming from Kashub Day in Wilno – produced 
by Polish Studio, City TV in Toronto.

1:05 – 1:35 – Film “ Celebrating 150 years of Canada’s Polish Kashub Heritage 
1858-2008 ( featuring excellent film footage of the celebrations and people parti- 
cipating and in attendance on August 2 & 3- produced by Polish Studio, City TV in 
Toronto.

1:40 – 2:10 – Documentary Film produced by Gienek Pryczkowski  „KASZUBI 
W KANADZIE”. TVP S.A. POLAND

2:10 – 2:30 BREAK: Refreshments sponsored by the Sacred Heart League of St. 
Hedwig’s Parish

2:30 – 3:30 – Documentary Film JEDNO SLOWO ( Translated: ONE WORD/ refer-
ring to the word: KASHUB) by award winning Polish director, Beata Hyzy-Czolpins-
ka. This excellent film focuses on Canada’s Kashubs and their Kashubian cultural 
heritage. TVP S.A. POLAND

3:30 – 3:45  Short Break

3:45 – 4:30 – „Canadian Kashubs in Polish TV”, part 1 filmed in Canada by Ma- 
rian Gorlikowski  in May 2007 and produced by Gienek Pryczkowski for RODNO 
ZEMIA TV PROGRAM on TVP3 GDANSK POLAND.

Aneks 2 
15TH ANNUAL KASHUB DAY FESTIVAL, MAY 4th 2013

11:00 – 11:15 Opening Blessings  by  Father Mervin Coulas,  Kashubian National 
Anthem – Zemia Rodno, Canadian National Anthem – Oh Canada

11:15 – 11:35 Richard Sernoskie
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11:40 – 12:10 Janet Paplinskie  - Orville Rumleski         
12:15 – 12: 20 Today’s Kashub Bracelet Workshop by Natalie Glofcheskie
 Recognizing  Marta Janzarski   
12:25 – 12:55 Jack Biernacki – Dominic Babinski
1:00 – 1:15 Arnold & Luke Etmanskie
1:20 – 1:50 Ludowa  Nuta – Kashubian Song and Dance
1:55 – 2:15 Embroidery – Royal Family – Honorary Kashub
 Opeongo Heritage Cup Champs - Kashubian Griffins 
2:15 – 2:35 Square Dance – Called by, Stanley Pecoskie       
2:40 – 3:10 Stoppa Lake Melodiers
3:15 – 3:35 Eddie Francis
3:35 – 3:45 Judy Cole
3:50 – 4:10 Jerome Utronkie – Ian & Debbie Peplinskie         
4:15 – 4:50 Ludowa Nuta – Kashubian Song and Dance
4:55 – 5:10 Edmund Mask
5:15 – 5:35 Ray Chapeskie  & Bill Lorbetskie
5:40 – 6:00 John McClement
6:05 – 6:25 Square Dance – Called by Stanley Pecoskie
6:30 – 7:00 Stoppa Lake Melodiers 

 Wiedno Kaszëbë i na wiedno Kaszëbi. Më bëlë, më jesmë, i më wiedno bãdzemë 
Kaszëbi.
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Eugeniusz Pryczkowski

Rozwój współczesnej muzyki kaszubskiej  
na przykładzie siedmioletniej działalności   

zespołu „Spiéwné kwiôtczi”

Zespół „Spiéwné kwiôtczi” powstał w lutym 2005 roku przy Oddziale Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie. Nazwa wzięła się od tytułowej piosenki 
„Spiéwné kwiôtczi” napisanej przez Eugeniusza Pryczkowskiego i Tadeusza Darga-
cza w 2002 roku na 30-te urodziny „Koleczkowian”. Grupę stanowili uczniowie ze 
szkół podstawowych w Baninie i Miszewie, którym patronują wybitni Kaszubi ks. 
Józef Bigus i Jan Trepczyk. 
 Powstanie zespołu było konsekwencją wcześniejszej działalności grupy dziecię-
cej „Dzôtczi Rodny Zemi” powołanej specjalnie dla potrzeb telewizyjnego progra-
mu „Rodnô Zemia”. Liczyła dziesięcioro dzieci, w tym znaną dzisiaj nie tylko na 
Pomorzu Natalię Szroeder z Parchowa oraz zwyciężczynię wielu konkursów wokal-
nych o randze wojewódzkiej, Weronikę Pryczkowską. Właśnie ta druga stanowiła 
filar nowej grupy „Spiéwné kwiôtczi”. Od początku silnie wspierała ją Marta Okrój, 
z którą nadal występuje na scenach Pomorza1.
 Kierownikiem i instruktorem zespołu została Helena Adamska z Pępowa, znana 
i doświadczona w działalności wokalnej i muzycznej regionu, niegdyś członek zespołu 
„Bazuny” z Żukowa, mająca też doświadczenie teatralne. Nad repertuarem, popraw-
nością językową i stroną organizacyjną prób i występów czuwają Beata Kreft oraz 
Elżbieta i Eugeniusz Pryczkowscy przy wielkim wsparciu wielu oddanych członków 
o. ZKP w Baninie. Od początku zakładano, że dzieci mają prezentować wyłącznie 

1   O początkach zespołu można przeczytać w: E. Pryczkowski, Zrzeszeni w Baninie, Banino 2006. 
Na stronie 128 jest taki opis: Po długich i żmudnych przygotowaniach rozpoczęły się próby zespołu 
dziecięcego „Spiéwné kwiôtczi”. Zebranie organizacyjne odbyło się w salce katechetycznej 11 lutego 
2005 r. Przybyło na nie kilkanaścioro dzieci, niektóre wraz z rodzicami. Prowadził je prezes oddziału. 
Kierownikiem zespołu została Helena Adamska. Ustalono, że próby będą się odbywać regularnie 
w środy i w soboty. W skład zespołu wchodzą dzieci wczesnoszkolne z obwodów szkolnych Banina 
i Miszewa. Grupa uczy się współczesnych piosenek kaszubskich napisanych specjalnie dla dzieci. 
Piosenki sprawdzone zostały już w programie telewizyjnym „Rodnô Zemia”. Dzięki temu stały się już 
znakomitym elementem wspierającym edukację szkolną, przede wszystkim naukę języka kaszubskiego 
w szkołach. Zespół planuje nagrać płytę kompaktową z tymi utworami.
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współczesną muzykę kaszubską w ciekawych układach choreograficznych. Utwory 
miały być pisane specjalnie dla zespołu przez zawodowych twórców muzyki ka-
szubskiej, członków ogólnopolskich organizacji twórczych. Niezwykle ważną cechą 
była poprawność językowa wykonawców i dobra warstwa tekstowa utworów odpo-
wiednia dla potrzeb edukacji szkolnej. Na początku dzieci ubrano w czarno – żółte 
koszulki z napisem „Banino”. Później zaprojektowano dla nich i uszyto specjalnie 
stroje. Regularne próby odbywały się w siedzibie ZKP Banino, w obiekcie remizy 
OSP oraz na dużej sali św. Floriana w tym samym obiekcie2.

Koncerty i warsztaty 

Debiutancki występ odbył się na jubileuszowym koncercie z okazji XV – lecia pro-
gramu telewizyjnego „Rodnô Zemia” w Teatrze Miniatura w Gdańsku, który miał 
miejsce 24 lipca 2005r. Wcześniej zespół nagrał w profesjonalnym studiu utwory 
„Spiéwné kwiôtczi” oraz „Ùczba”. Te piosenki bardzo udanie zaprezentował przed 
wypełnioną po brzegi salą teatralną. W uznaniu zespół otrzymał dyplom z rąk An-
drzeja Trojanowskiego, przedstawiciela prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza. 
Od tego czasu występy odbywały się już coraz częściej. Do końca 2006 roku grupa 
występowała kilkakrotnie, m.in. w Żukowie, Luzinie, Gdańsku, w Dębogórzu zajęła 
II miejsce podczas wojewódzkiego „Konkursu pieśni o Morzu”. W 2007 roku wystę-
powała już 25 razy na całych Kaszubach, począwszy od Władysławowa, a kończąc na 
Konarzynach w powiecie chojnickim. Zdobyła II nagrodę na wojewódzkim festiwalu 
„Kaszëbsczé spiéwë” w Luzinie, a III na Pomorskim Przeglądzie Pieśni Bożonaro-
dzeniowej w Szemudzie. Kilkakrotnie występowała w Telewizji. Największym prze-
życiem był występ w Telewizji Trwam, po którym otrzymała mnóstwo pozytywnych 
sygnałów. Godzinny program emitowany był na żywo w Poniedziałek Wielkanocny, 
w porze wysokiej oglądalności. W związku z powstaniem nowych pieśni wielkanoc-
nych zespół odbył całą serię nagrań telewizyjnych. Pierwszy utwór oraz relacje z na-
graniowej sesji przedstawiono w magazynie kaszubskim „Rodnô Zemia”, 4 kwietnia. 
W programie TVG „Kaszëbë” dzieci malowały kaszubskiego zajączka, a także śpie-
wały „Cud zbawieniô”. Natomiast w drugi dzień świąt w ogólnopolskim programie 
„Telekurier” dzieci zaprezentowały kaszubskie obyczaje wielkanocne. 
 W roku 2008 zespół koncertował 44 razy. Między innymi występował w: Mu-
zeum Wisły w Tczewie, na zamku w Bytowie, w Miastku, Lipnicy i wielokrotnie na 
terenie gminy Żukowo, zwłaszcza w samym Żukowie, gdzie między innymi wystą-
pił przed gośćmi, Kaszubami z Kanady. Ponownie zdobył w tym roku II nagrodę na 

2   Dużo informacji o działalności „Spiéwnëch kwiôtków” można znaleźć na: http://zkpbanino.pl/. Po- 
nadto jest bardzo dużo artykułów w prasie lokalnej i regionalnej, np. „Spiéwné kwiôtczi” pomagają uczyć 
kaszubskiego, „Gazeta Kartuska” z 24 kwietnia 2012; Basia Kitowska, Rozśpiewane kwiatki, „Kurier 
Kaszubski” z 8 maja 2007; Jan Antonowicz, Przez dzieci do dzieci, „Norda” z 26 zélnika 2005. 
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VI Festiwalu „Kaszëbsczé Spiéwë” w Luzinie, zaś znaczącym sukcesem było zdo-
bycie I miejsca na Festiwalu „Współczesne Aranżacje” w Bytowie i I miejsca na VII 
Przeglądzie Pieśni o Morzu „Jantarowi Bôt” w Dębogórzu. W tym czasie nagrywał 
kolejne piosenki w Northstudio Tadeusza Korthalsa w Połczynie. 
 W 2009 roku zespół występował 43 razy. Zdobył II miejsce w Pomorskim Prze-
glądzie Pieśni Bożonarodzeniowej w Szemudzie. Koncertował na Jarmarku Gryfi-
tów w Słupsku, na Festynie Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie, Mòdrëch 
Tónach w Swarzewie (występował tam kilkakrotnie), XI Zjeździe Kaszubów na 
zamku w Bytowie i na Bytowskiej Watrze. Nagrał też dwa teledyski dla TV Kaszu-
by z Wejherowa, które wielokrotnie emitowane były na tej antenie. Brał też udział 
w liście kaszubskich przebojów prowadzonej przez tą telewizję.
 W 2010 roku „Spiéwné kwiôtczi” wystąpiły 32 razy. Powtórzyły sukces sprzed 
dwóch lat ponownie zdobywając „Jantarowi bôt” na Przeglądzie Piosenki Morskiej 
w Dębogórzu. Śpiewały na II Kaszubskim Przeglądzie Kultury i Folkloru w Kol-
budach, w Gnieżdżewie towarzyszyły imprezie „Topienie węgorza”, w Szymbar-
ku były na „Zjeździe Mikołajów”. Wystąpiły też w projekcie kolędowym Telewizji  
CSBTV. Ponadto – jak co roku - były na wielu festynach i festiwalach. 
 W kolejnym roku zespół wystąpił 21 razy. Rozpoczął od Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Żukowie. Wziął udział w wanodze po Kociewiu, zaśpiewał na 
Festiwalu Filmów Kaszubskich w Małkowie i na Festiwalu Kaszubskiego Humoru 
w Kartuzach. Wystąpił także w wielkiej imprezie plenerowej „Truskawkobranie” na 
Złotej Górze. Była to już całkiem inna grupa. Dawny skład ukończył szkoły pod-
stawowe. Część z nich utworzyła zespół „Młodzëzna”, który w 2012 roku również 
wydał swoją debiutancką płytę o tytule „Wiedno Kaszëbë”. Ta grupa nadal koncer-
tuje. W 2012 roku „Spiéwné kwiôtczi” koncertowały 23 razy. Bazowały głównie na 
repertuarze stworzonym wcześniej i ujętym na dwóch płytach zespołu. Nadal wy-
stępy odbywały się w wielu miejscowościach Kaszub. Część z nich związana była 
bezpośrednio z nauką języka kaszubskiego w szkołach lub próbą podjęcia takiej 
nauki. Na przykład 13 kwietnia 2012 roku zespół wystąpił w dużym zespole szkół 
w Kolbudach. Wysłuchało go z wielkim aplauzem około trzysta dzieci3. Z kolei po 
występie w Zespole Szkół w Bojanie 18 września 2012 roku nauczycielka języka 
kaszubskiego Justyna Rosinke napisała na stronie internetowej szkoły: Te utwory 
najbardziej docierają do dzieci, są to fantastyczne piosenki, które pomagają uczyć 
języka kaszubskiego4. 15 listopada tego roku grupa koncertowała przed około dwu-
stu dziećmi z kilku szkół Gminy Sierakowice, zaś 17 grudnia zabawiała przedszko-
laki z „Puchatka” w Kartuzach.

3   Jestem bardzo zadowolona z występu. Te dziecięce utwory najbardziej docierają do innych dzieci. 
Właśnie ostatnio słuchałam płyty zespołu „Dzôtczi Rodny Zemi” sprzed kilku lat. To są fantastyczne 
piosenki, znakomite do nauki w szkole – podkreślała nauczycielka kaszubskiego z Kolbud Agnieszka 
Rydzewska. Niektórzy z jej uczniów uczyli się już kaszubskiego. Po koncercie liczba ta wzrosła.

4   http://www.zsbojano.pl/2012/09/18/wizyta-eugeniusza-pryczkowskiego/
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 Przy okazji artystycznych wojaży grupa niejednokrotnie spotykała się ze zna-
nymi postaciami świata kultury. W gdańskim ratuszu staromiejskim mali artyści 
zaśpiewali wybitnej aktorce z Kaszub Danucie Stence. Innym razem na Dniach Lę-
borka zespół spotkał się z „Golec uOrkestra”, przed którym występował na scenie. 
W obu przypadkach – i wielu innych – oprócz wrażeń i artystycznych doświadczeń 
pozostały pamiątkowe fotografie.
 Chcąc stale podnosić poziom artystyczny grupy rozpoczęto organizację co-
rocznych tygodniowych warsztatów, na których były intensywne lekcje języka 
kaszubskiego, zajęcia z emisji głosu, rytmiki, choreografii. Odbywały się zawsze 
pod koniec roku szkolnego. Pierwsze odbyły się w Strzelnie koło Pucka. Kolejne 
były w Centrum Europejskich Spotkań w Tuchomiu pod Bytowem. W 2009 roku 
dzieci doskonaliły umiejętności w Redzikowie pod Słupskiem. Podczas warszta-
tów odwiedzano ciekawe miejsca w okolicy (np. Teatr „Tęcza” w Słupsku) oraz 
koncertowano. 
 Wyjątkowe warsztaty odbyły się na przełomie czerwca i lipca 2010 roku. Dzięki 
życzliwości ks. Tomasza Dawidowskiego, Kaszuby posługującego u Serbołużyczan 
w Niemczech, odbyły się one w miejscowości Ostro pod Budziszynem na Łuży-
cach. Tygodniowy pobyt połączony z występami był znakomitym doświadczeniem 
edukacyjnym oraz poznawczym dla małych Kaszubów z Banina i Miszewa. Duże 
wrażenie robiła świetna znajomość łużyckiego u dzieci Serbołużyczan, z którymi 
nasi grali w piłkę i świetnie się dogadywali używając kaszubskiego. 

Płyty kompaktowe

Dzięki tak intensywnej działalności zespołu nieustannie rosła liczba nowych ka-
szubskich piosenek. Autorem tekstów był Eugeniusz Pryczkowski, kilka napisał 
Jerzy Stachurski i Tomasz Fopke. Z kolei muzykę komponował przede wszystkim 
Jerzy Stachurski, kilka utworów to dzieła Tadeusza Dargacza oraz Jerzego Łyska. 
Dla tych dwóch kompozytorów działalność zespołu stanowiła znakomitą inspirację 
do twórczości. Muzykę pisał także Tomasz Fopke. Plon pierwszego etapu twórczo-
ści odzwierciedla debiutancka płyta „Òd se cos dac” (Banino 2008), której tytuł 
trafnie określa filozofię działalności dziecięcej grupy kaszubskiej. Płyta zawiera 
dwadzieścia dwie nowe (poza jednym wyjątkiem) piosenki. Większość utworów po 
raz pierwszy prezentowana była w programie „Rodnô Zemia”. Tematyka utworów 
inspirowana jest zachowaniem dzieci, ich dylematami, radościami i problemami. 
Wśród nich niektóre zdobyły dużą popularność. Są obecnie wykonywane niemal 
na każdym przeglądzie i festiwalu piosenki dziecięcej. Do najbardziej popularnych 
należą: „Ùczba,”, „Żdanié, „Na sztrąd”, „Dzecnô pòmòc” i oczywiście „Spiéwné 
kwiôtczi”. 
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 W kolejnym roku zespół wziął udział w projekcie „Oratorium sianowskie”. Wy-
konał aż trzy utwory, czyli najwięcej z wszystkich grup i solistów5. W oratorium za-
śpiewało około stu wykonawców. Pierwsze wykonanie odbyło się w sobotę, 18 lipca 
2009 roku. Drugie i najważniejsze wykonanie było po sumie odpustowej z udziałem 
biskupa Jana Bernarda Szlagi. Rok później oratorium wykonywano także w Lębor-
ku6. Płyta z dziełem dołączona była do wydania „Dziennika Bałtyckiego”. Dzięki 
temu rozeszła się w wielotysięcznym nakładzie7. 
 Pod koniec 2010 roku ukazała się druga płyta „Spiéwnëch kwiôtków” o tytule 
„Cél daleczi”8. O ile płyta „Òd se cos dac” podkreślała, że dzieci śpiewające wyłącz-
nie po kaszubsku nowe utwory, chcą dzielić się bogactwem kulturowym i najlepszą 
intencją działania dla kaszubszczyzny, to druga wskazała już konkretnie, że to dzia-
łanie jest nakierowane daleko i na długo, tak by osiągnąć zamierzony ideowy cel za-
chowania i rozwoju języka i kultury kaszubskiej. Płyta ujmuje dwadzieścia piosenek. 
Wśród nich są już dziś znane utwory, jak „Piãkné Kaszëbë”, „Kaszëbë, Kaszëbë”, „Më 
jesmë młodi”, „Dëtczi, dëtczi”, „Serce miec” czy „Żegnôj swiat całi”. Jest też bonus 
w postaci dwóch nowych piosenek „To béł le sztót” i „Miłotë gòrnia” w wykonaniu 
zespołu „Tamir” z Wygody9.  

5   Po premierze „Oratorium Sianowskiego czasopismo „Pomerania” pisało: Podobny [dobry - EP] 
efekt osiągnięto ze sprawdzonymi grupami „Spiéwné kwiôtczi” i „Prôwda”, której pieśni nagrane były 
już wcześniej. Te dwie grupy – ściśle związane z programem „Rodnô Zemia” – zaśpiewały w sumie 
aż pięć pieśni. Była to stabilna baza pod całe oratorium. Patrz: E. Pryczkowski, Oratorium dla ducha, 
„Pomerania, nr 9-2009.

6   Oto kilka opinii po premierze Oratorium w Sianowie i wydaniu płyty: No coś pięknego! Słucham 
ze łzami w oczach i wielkim wzruszeniem […] - Danuta Labuda z Banino; Platka je baro fejn. To je wierã 
nôbëlniészi dokôz Wastë z wszëtczich - Dariusz Majkowski z Nadola; Szczęśliwi są ci, którzy potrafią ją 
usłyszeć i zrozumieć. Piosenka łatwo wpada w ucho i rzeczywiście może być zaproszeniem dla tych, którzy 
nie znają Kaszub. To może być milowy krok, bo wiem, że Kaszubi strzegą swoją piękną krainę. Królowa 
Kaszub kolejny raz przyczyni się do ważnych zdarzeń - Marzena Petryszyn, Vancouver – Kanada; Bardzo 
ładna płyta, słucham jej w samochodzie. To są świetnie pieśni. Najbardziej mnie się podoba przepiękny 
utwór „Do kòscółka jidą dzôtczi”. On ma szczególny klimat i jest pięknie wykonany - Norbert Maczulis, 
dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach; To je super rzecz. Mie sã baro widzy całosc. Tak cos jesz 
w dzejach Sanktuarium nie bëło! To je baro wiôlgô sprawa. Przëdôłbë sã mòże jesz jaczi mòdlëtewnik 
różańcowi z rozwôżaniama pò kaszëbskù - Br. Zbigniew Joskowski z Gniezna.

7   O „Oratorium Sianowskim” i zespole „Spiéwné kwiôtczi” można także przeczytać w takich publi- 
kacjach, jak: E. Pryczkowski, Leksykon Ziemi Żukowskiej, Banino-Żukowo 2012; Norbertańska 
przeszłość Żukowa siłą przyszłości Kaszub, red. Andrzej Groth, E. Pryczkowski, ss. 123–127, Żukowo 
2011; E. Pryczkowski, Siła Żukowa, Żukowo - Banino 2009.

8   Na promocji płyty 3 października w Sali Kultury w Baninie ówczesny burmistrz Żukowa Albin By- 
chowski mówił: „To jest rzecz rzadko spotykana. Niektóre zespoły, które występują już pół wieku 
na scenie, nie mogą pochwalić się dwiema płytami, a „Spiéwné kwiôtczi” działają zaledwie pięć lat. 
Tu po prostu wszystko jest odpowiednio poustawiane. Dzieci czują radość ze śpiewania i tańca. Jest 
także faktem, że wśród nich są młodzi bardzo uzdolnieni artyści, laureaci wojewódzkich konkursów 
wokalnych. Dlatego zawsze będę wspierał tę grupę. Ona wnosi bardzo dużo do ogólnego dorobku kultury 
kaszubskiej”.  

9   Oto kilka opinii o płycie „Cél daleczi”, które nadeszły od razu po jej ukazaniu się: - Jestem pod  
wrażeniem!!! Zupełnie na poważnie. Bardzo fajne utwory, szczególnie dla dzieciaków. Bardzo łatwo 
wpadają w ucho. Co ważnie tekst niesie ze sobą przesłanie (Przemysław Łagosz - dyrektor SP w Szopie); 
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 Ukazanie się płyt jest największym dorobkiem zespołu „Spiéwné kwiôtczi’. 
Obecnie stanowią one ważny element nauczania języka kaszubskiego. Piosenki 
śpiewane są w szkołach, na konkursach, przejmują je inne zespoły i soliści. Przy-
kładem jest grupa „Skòwrónczi” z Dzierżążna, która nagrała już nawet swoją płytę 
z udziałem piosenek wylansowanych przez „Spiéwné kwiôtczi”. Najdobitniej do-
robek ten jest widoczny podczas Festiwalu „Kaszëbsczé spiéwë” w Luzinie i na 
Pomorskim Przeglądzie Pieśni Bożonarodzeniowych, na których znaczny procent 
prezentacji wywodzi się z repertuaru „Spiéwnëch kwiôtków’.

„Spiéwné kwiôtczi” w „Spiéwnëch ùczbach”

Po zniesieniu z anteny Telewizji Gdańsk programu „Rodnô Zemia” w październiku 
2010 roku, w Telewizji Teletronik pojawił się program „Spiéwné ùczbë”. Oczywi-
ście, nazwa nieprzypadkowo nawiązuje do nazwy zespołu. Każdy odcinek zaczyna 
się wierszem w języku kaszubskim napisanym przez uznanych twórców literatury 
kaszubskiej. Drugim elementem jest piosenka kaszubska w wykonaniu „Spiéwnëch 
kwiôtków”, względnie innego zespołu. Na piosence są nałożone napisy w języku 
polskim. Dzięki temu nieobeznany z językiem kaszubskim widz zapoznaje się z te-
matyką programu. Najczęściej tematyka piosenki przeniesiona jest na dialog czwór-
ki młodych lektorów. Są to uczniowie i studenci z Rębiechowa, Banina i Miszewa. 
Rozmowa trwa około 4-5 minut. Przerwana jest komentarzem odnoszącym się do 
tematyki piosenki i dialogu, który wyjaśnia wartość edukacyjną poruszonych zagad-
nień, zwłaszcza w celu wykorzystania na lekcjach kaszubskiego w szkołach. Ten 
fragment prowadzi autor programu10. Po zakończonej scence następuje rozmowa 
z zaproszonym gościem. Dotyczy ona zazwyczaj słownictwa użytego w dialogu. 
Zawsze uzupełnia też wartość edukacyjną całego programu. Często porusza kwestie 
nauczania języka kaszubskiego i rozwoju kultury kaszubskiej. Program kończy się 
ponowną emisją piosenki z nałożonym oryginalnym tekstem kaszubskim. Przez to 

– Bardzo ładne piosenki i na pewno będę ich słuchać często. Słuchając zaś myślami będę na pięknej 
Ziemi Kaszubskiej (Ewa Odrowąż - kierownik zespołu kaszubskiego w Świdwinie koło Szczecina); 
– Przepiękne piosenki. Szczególnie spodobała mi się „Piãkné Kaszëbë” (Zofia Biskupska – dyrektor 
Biblioteki Powiatowej w Lęborku); - Obie pieśni są bardzo piękne. Właśnie pracujemy nad kolędami 
nad konkurs w szkole w Żukowie. Gdyby był podkład do „Kòlãda ùbëtkù” jeszcze zdążylibyśmy się 
przygotować i to zaśpiewać (Teresa Chobot z Żukowa); – Są wspaniałe i piękne, a co za wykonanie... 
coraz lepsze i bardziej „kaszubsko koszerne”. Jeżeli mogę, zasieję (na swój przybrany sposób) tę 
kaszubską nutę także poza Kaszubami. (D.A.M.Z. i W. Kiedrowscy  z Łapalic), - Beautiful/ Great music! 
(Shirley Mask Connolly, Kanada).

10   Pojawiają się pochlebne oceny programu lub poszczególnych jego części. Dla przykładu dr Małgo- 
rzata Klinkosz z Uniwersytetu Gdańskiego napisała do autora: Jesteś rewelacyjny w kaszubskim wydaniu 
Miodka! Analogia narzuca się natychmiast! Gratuluje udanego programu, oglądam go tylko w Internecie, 
ale ciągle z takim samym zaangażowaniem, jak wiele lat temu! Serdeczności! Ciekawe, że to porównanie 
dotyczy programu „Rodnô Zemia”. Znaczy to, że wciąż ten program tkwi w świadomości widzów. 
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staje się bardzo atrakcyjny dla nauczycieli języka kaszubskiego. Jedna uczba trwa 
około 20 minut. Wszystkie odcinki są archiwizowane na stronie internetowej TV 
Teletronik. Dzięki temu, za pośrednictwem internetu, są już często wykorzystywane 
w szkolnej nauce języka. 
 W roku 2012 zespół występował już w całkiem innym składzie niż pierwotny. 
Obecnie ta grupa także skończyła szkołę podstawową. Na skutek nadmiaru obo-
wiązków w Urzędzie Gminy Żukowo z dalszej pracy z zespołem musiała zrezygno-
wać Helena Adamska. Przez pewien czas grupę prowadziła Katarzyna Herrmann 
z Wejherowa, skąd jednak było zbyt daleko dojeżdżać. Obecnie pracę z dziećmi 
podjęła Ewelina Bronk, studentka ostatnich lat Akademii Muzycznej w Gdańsku, 
pochodząca z Klukowej Huty. Tworzy się nowy skład. Są to dzieci z najmłodszych 
klas szkoły podstawowej. Praca rozpoczyna się od nowa, poza jednym istotnym 
wyjątkiem – zespół posiada ogromny dorobek oraz obszerny repertuar. Czy to star-
czy, by na nowo zbudować grupę, która zacznie wygrywać wojewódzkie konkursy 
i nadal będzie współtworzyć kulturę Kaszub? O tym przekonamy się już wkrótce. 

Spiéwné kwiôtczi
Më dërch razã chcemë bëc
Twòrzëc winôszk spiéwnëch róż
Bò tam dobroc - dze spiéw czëc,
Chtëren nëkô wszedny górz.

Ref. Pòj do nas! Më mùzykã i spiéw 
Chcemë niesc dëcht w kòżdi dóm.
Tu na skarniach ùzdrzisz smiéch,
Nasze serca dlô Ce ôpen są.  

Më te kwiôtczi slemë wstec,
Cobë dotkłë trójno serc
Niech z nich wińdze dobra mòc,
Jaczé dô szczestlëwie żëc.
Ref. Pòj do nas! ...
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Danuta Stanulewicz 
Uniwersytet Gdański

Pole leksykalne ODZIEŻ 
w Słowniku języka pomorskiego  

czyli kaszubskiego Stefana Ramułta

1. Wstęp 

W artykule tym chciałabym się zająć kaszubskimi leksemami odnoszącymi się do 
odzieży, odnotowanymi w Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana 
Ramułta1. Słownik ten, opublikowany w Krakowie przez Wydawnictwo Akademii 
Umiejętności w II połowie XIX wieku, jest nie tylko świadectwem ówczesnego sta-
nu języka kaszubskiego, ale i także – pośrednio – zwierciadłem kultury materialnej 
tego okresu.
 Materiał przedstawiony w 3. części tego artykułu pochodzi z opracowanego 
przez Jerzego Tredera wydania słownika z roku 2003, z uwspółcześnioną pisownią2. 

2. Pole leksykalne ODZIEŻ

Zanim przystąpimy do omawiania nazw odzieży występujących w słowniku Ramuł-
ta, należy przypomnieć tu pojęcia pola znaczeniowego i leksykalnego. Encyklope-
dia językoznawstwa ogólnego podaje następującą definicję, ze strukturalistycznego 
punktu widzenia:

„Pole semantyczne (znaczeniowe). Uporządkowany wewnętrznie pod wzglę-
dem paradygmatycznym i syntagmatycznym zbiór leksemów reprezentują-
cych zbiór pojęć związanych z jakimś pojęciem nadrzędnym, np. pojęciem 
intelektu, piękna, pokrewieństwa, barwy i in.

1   S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893. 
2   S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, red. J. Treder, Gdańsk 2003. Wydaw- 

cami tej wersji słownika były następujące instytucje: Uniwersytet Gdański, Oficyna Czec i Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
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[…] nieuporządkowana substancja językowa, niezależna od poszczegól-
nych jęz., dzieli się na strefy pojęciowe stanowiące pewne continua. Każ-
de kontinuum jest strukturalnie zorganizowane przez poszczególne systemy 
jęz.: odpowiada mu mianowicie w płaszczyźnie strukturalnej zorganizowany 
zbiór jednostek. Zbiór ten określa się jako p. leksykalne, p. wyrazowe (niem. 
Wortfeld) lub p. znakowe (Zeichenfeld). W płaszczyźnie treści p. wyrazowe-
mu odpowiada p. pojęciowe (Sinnfeld).”3

 Tak zgrupowane wyrazy można też rozpatrywać jako kategorię leksykalną, która 
jest definiowana jako: „Klasa wyrazów wykazujących wspólne cechy znaczenio-
we, np. kategoria żywotności (tj. klasa rzeczowników oznaczających istoty żywe), 
koloru (klasa przymiotników nazywających kolory) […]”4. W podejściu kognityw-
nym kategorie mają nieostre granice i mogą zawierać elementy o różnym stopniu 
przynależności. Kategoria może być radialna, co znaczy, że w jej centrum znajduje 
się prototyp, a mniej typowe elementy umieszczone są bliżej jej peryferii. Ponad-
to, wyróżnia się trzy poziomy kategoryzacji: nadrzędny, podstawowy i podrzędny5. 
Taka hierarchia wiąże się ze zjawiskiem hiponimii, która definiowana może być 
następująco:  

„zależność między dwoma jednostkami leksykalnymi polegająca na tym, że 
zakres znaczeniowy jednej mieści się w zakresie oznaczania drugiej. Nazwa 
o szerszej denotacji i ogólniejszym znaczeniu (np. roślina), czyli tzw. hipero-
nim, stanowi jednostkę nadrzędną wobec nazwy o węższym zakresie odnie-
sienia, lecz o bardziej skonkretyzowanej, bogatszej treści (np. drzewo), czyli 
hiponimu”6. 

 Przejdźmy teraz do pola leksykalnego (bądź kategorii) ODZIEŻ. Leksemy 
w polu uporządkowane są hierarchicznie, od ogólnej nazwy pola, czyli hiperonimu 
(w języku kaszubskim jednym z nich jest òbleczenié) do hiponimów, czyli nazw 
ubrań o bardziej konkretnym znaczeniu (np. czitel, bùksë). 
 Pole leksykalne ODZIEŻ można podzielić na następujące sekcje (podpola): na-
zwy ubrań (damskich, męskich, dziecięcych, a także uniwersalnych – dla kobiet, 

3   S. Karolak, Pole semantyczne (znaczeniowe), [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. 
K. Polański, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999, s. 444–445.

4   K. Polański, Kategoria leksykalna, [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, 
Wrocław – Warszawa – Kraków 1999, s. 290.

5   Zob. m.in. G. Lakoff, Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle?, 
red. nauk. E. Tabakowska, przekł. M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska, Kraków 2011 (prwdr. G. Lakoff, 
Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind, Chicago 1987); J. R. Tay- 
lor, Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, przeł. A. Skucińska, Kraków 2001 (prwdr.  
J.R. Taylor, Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory, Oxford 1987, 1995).

6   I. Szczepankowska, Semantyka i pragmatyka językowa, Białystok 2011, s. 56. 

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   274 2014-01-28   03:35:14



Referaty polskojęzyczne   275

mężczyzn i dzieci), nazwy części ubrań i nazwy materiałów. Spokrewnione z polem 
ODZIEŻ są inne pola, zawierające nazwy obuwia, nazwy akcesoriów (np. torebka, 
pasek) i nazwy biżuterii. Oczywiście do opisu części garderoby używa się nazw 
barw, ale nie będą one omówione w tym artykule7.

3. Pole leksykalne ODZIEŻ i pola pokrewne w słowniku Ramułta

Przejdźmy teraz do nazw odzieży, odnotowanych przez Ramułta w Słowniku języka 
pomorskiego czyli kaszubskiego. Wytłuszczonym drukiem zostały podane wyrazy 
hasłowe. W słowniku stosowane są łatwe do zinterpretowania skróty, dlatego też nie 
będziemy ich tu podawać8; może tylko należy wyjaśnić, że symbol • stosowany jest 
to oznaczenia stałego związku wyrazowego (frazeologizmu). 
    
3.1. Nazwy ogólne odzieży (hiperonimy)
Ramułt uwzględnił w swoim słowniku następujące nazwy ogólne odnoszące się do 
kategorii nadrzędnej (hiperonimom tym towarzyszą przykłady, w zamiarze autora 
ilustrujące ich znaczenie)9: 

−	 òbleczenié ‘szaty, odzież’: Ni mô nijaczégò òbleczeniô. (s. 211)
−	 òblek ‘odzież’: Nijaczégò òblekù mù nie d[ôw]ają. Sprawił sobie pëszny òblek. 

(s. 211)
−	 òbłok […] 2. ‘ubiór, odzież’: w òbłokù ksãdzewim; dëcht kaszëbsczi òbłok. Ob. 

òblek (s. 212)
−	 przëòdzéwk ‘przyodziewek, odzież’: Ten paróbk służił mù przez dwa lata za 

sóm przëòdzéwk. (s. 307)
−	 ruchna ‘suknie, odzież’: To trzeba dzysô wzyc pòswiãtné ruchna. Dzëwi lëdze 

chodzą bez ruchen. Ë głëpc błiszczi, czej pëszné ruchna włożi, jedinie, pòczi gãbë 
nie òtwòrzi. Ceyn. [Przysł.] (s. 330)

−	 ùbiór ‘ubiór, odzież’: To są echt kaszëbsczé ùbiorë. (s. 376)

 Leksemy te używane są również w przykładach ilustrujących znaczenia innych słów, 
np. bëlacczé òbleczenié (s. 29), òbleczenié białogłowsczé (s. 30), cëdacczé òbleczenié (s. 
45), białczé ruchna (s. 30), chãdodżé ruchna (s. 47), kabacczé ùbiorë (s. 118).

7   Zostały one przedstawione przeze mnie w referacie pt. Nazwy barw w Słowniku języka kaszub- 
skiego czyli pomorskiego Stefana Ramułta i Słowniku polsko-kaszubskim Jana Trepczyka, II Ogól-
nopolska Konferencja „Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś”, Gdańsk 2013 
(tekst w przygotowaniu do druku).

8   Rozwiązanie skrótów znajduje się w słowniku na s. 18–19.
9   W artykule tym pominięte są podane w słowniku formy dopełniacza, a także informacje o rodzaju 

gramatycznym itp. 
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Słownik ujmuje też inne hiperonimy, mające wyraźnie negatywne konotacje:
 
−	 chałë ‘odzież’ (pogardl.) (s. 46)
−	 kòdra ‘łata, łachman, szmata’, pr.-niem. Kodder ‘Lappen, Lumpen’ Fr. (s. 129)
−	 łacha ‘łach, łachman, stara suknia’: W taczich łachach chòdzysz do kòscoła!  

Zabrelë ji wszeden dobëtk, le łachë na ni òstawilë ‘zabrali jej cały dobytek, tylko 
odzież na niej zostawili’. (s. 156)

 Także inne nazwy mogą się odnosić ogólnie do ubioru, a także do konkretnych 
części garderoby, np. sëknia (zob. punkt 3.2)

3.2. Nazwy odzieży damskiej i męskiej
Nazwy odzieży, odnotowane w słowniku Ramułta, odnoszą się do ubrań takich jak 
sukienka, spódnica, spodnie, kaftan, chusta itp. Niektóre z tych ubrań tradycyjnie 
przypisane są kobietom lub mężczyznom, inne natomiast noszone są przez obie 
płcie. Poniżej przedstawione są przykłady haseł, reprezentujących pole ODZIEŻ:

−	 czecka ‘kiecka, ubranie kobiece’. (s. 56)
−	 czedel ‘wierzchnia suknia’, niem. Kittel, dniem. Keddel. Ob. czitel. (s. 56)
−	 czitel ‘wierzchnia suknia kobieca, kitel’, niem. Kittel. [Ob. czedel] (s. 60)
−	 kléd ‘suknia kobieca nowomodna, rodzaj princeski (suknia ze stanikiem stanowi 

całość)’, niem. Kleid (s. 126)
−	 sëknia ‘suknia, ubiór’: Przëòblókł pëszné sëknie; sëkniskò, zgr. od sëknia,’stara, 

licha suknia’; sëkniszcze, zgr. od sëknia […] (s. 336); suknia ob. sëknia (s. 357)
−	 szorc ‘suknia kobieca codzienna’, niem. Schurz (s. 364)
−	 bajówka ‘spódnica bajowa’. Ob. bôj (s. 26)
−	 szërtuch ‘fartuch’: Białce bez szërtucha jak krowie bez ògóna. Ceyn [Przysł.] 

(s. 362)
−	 bùksë ‘spodnie’, niem. Bucksen: •jegò białka bùksë nosy ‘dosłownie: jego żona 

spodnie nosi, czyli, że on jest pod pantoflem’; bùksowi ‘dotyczący spodni’ (s. 40)
−	 szarawarë ‘szarawary’ (s. 359) 
−	 zómszôczi ‘spodnie irchowe, zamszowe, skórzane’ (s. 439)
−	 liwk 1. ‘kamizelka’: Zëmą ùbiérają liwczi pòd kabôtë ë kòżëchë. 2. ‘stanik, gor-

set’, niem. Leibchen, dniem. Lîwke ‘ts’; liwkòwi ‘dotyczący liwka’: liwkòwë kną- 
pë ‘guziki u kamizelki’ (s. 154)

−	 brëslôc ‘kamizelka męska, którą się nosi na kaftanie (wãps)’, niem. Brustlatz 
‘Weste, bei Männern, by Frauen’ (s. 38)

−	 wãps ‘rodzaj kaftana lub kamizelki’, niem. Wamms: wãps fùdrowóny ‘poszyty’ 
(s. 389)

−	 jup ‘’kaftan’; jupa ‘kaftanik kobiecy’. Ob. jup; jupka, zdr. od jupa. Por. pol. 
i czes. jupka (s. 118)
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−	 alżdëk ‘chustka na szyję’, niem. Halstuch, dniem. Halsdök. [Ob. halsztëk] (s. 22)
−	 chùsta ‘chusta, chustka (na plecy, szyję)’; chùstka, zdr. od chùsta ‘chustka (na 

szyję, do nosa itp.); chùsteczka, zdr. od chùstka ‘chusteczka’: Taczi chùsteczczi 
noszą chłopi na szëji, a białczi na głowach. (s. 53) 

−	 grëczôk 1. ‘pończocha niezgrabna, lada jako lub z lada jakiej wełny zrobiona’,  
2. ‘człowiek niezgrabny, do niczego, drągal, parobas, fuszer, partacz’ (s. 99)

 Poświęćmy trochę uwagi ostatniemu przykładowi. Ramułt również uwzględnia 
w słowniku czasownik grëczac znaczy: 1. ‘robić niezgrabne pończochy lub z lichej 
grubej wełny’, 2. w ogóle partaczyć, fuszerować, robić coś lada jako lub a lichego 
materiału’ (s. 98). Jak podają autorzy Słownika etymologicznego kaszubszczyzny, 
grëčec znaczy: ‘gryzmolić, pisać nieczytelnie, pisać niezgrabnie’, z niem, kritzeln10. 
Mamy zatem tu do czynienia z poszerzeniem znaczenia – z czynności pisania na 
inne czynności (‘partaczyć’) i osoby (‘partacz’), a także na przedmioty (‘skarpeta’). 
 Wśród nazw odzieży znalazły się w słowniku również nazwy nakryć głowy, np.

−	 biret ‘biret’: ksądz w birece (s. 32)
−	 czepc ‘czepiec’; czepeczk zdr. od czepc, ‘czepeczek’. (s. 57) 
−	 czepk ‘czepek’: •w biôłim czepku sã rodzył [‘powodzi się’?] (s. 57)
−	 czôpk ‘kapelusz, zarówno męski jak i kobiecy’ (s. 61)
−	 czôpka ‘czapka’. Ob. czôpk; czôpeczka, zdr. od czôpka, ‘czapeczka’; czôpczë- 

szcze, zgr. od czôpka, ‘czapisko’ (s. 61)
−	 fladruża ‘gatunek czepka, jaki białki noszą w święto’. Fladdrûsche, f. von flad-

ern, flattern, […] (s. 85)
−	 kapelusz ‘kapelusz’ (s. 121)
−	 kabùza ‘czapka męska’: Chłopi noszą w zëmie kabùzë, to je czôpczi z czôrnégò 

ë czerzwionégò sukna. Ceyn Skôrb 62 (o Kabôtkach) […] (s. 118)
−	 kapùca ‘wielki czepek kobiecy, wełniany’. Kolor ich bywa rozmaity, ale zawsze 

jednolity. Czepiec taki zakrywa uszy i zwiesza się na szyję, tworząc rodzaj krót-
kiej pelerynki. (s. 121)

−	 kapùza ‘czapka barania z uszami’, pr.-niem. Kapûse (lit. Mütze, Kapuse), śr.-łac. 
caputium. [Por. kabùza] (s. 121)

−	 karpùza ‘czapka barania z uszami’. Ob. kapùza. (s. 122)
−	 kłobùk ‘kapelusz’: Chłopi noszą wësoczé, białczi nisczé kłobùczi ‘mężczyźni 

noszą wysokie, kobiety nieskie kapelusze’; kłobùkòwi ‘kapeluszowy’ (s. 128)
−	 kòper […] 2. ‘rodzaj kapelusza kobiecego’ […] (s. 132)
−	 złotogłowa ‘starodawna czapka kobieca, bogato złotem wyszywana, zwana tak-

że złotą mùcą’. Złotogłowy wyszły już dziś niemal z użycia. (s. 435)

10   W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. II, Warszawa 1997, 
s. 208.
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 Pod hasłami grónkò ‘bukiet’ (s. 101) i gùlôk (s. 103) znajduje się wyrażenie 
gùlôk z grónkama ‘czepiec, ozdobiony kwiatami, który noszą kobiety w pow. by-
towskim’ (s. 101). Tutaj należy zwrócić uwagę na metaforyczność tej nazwy: cze-
piec – ze względu na podobieństwo – przyrównany jest do indyka.
 Nazwy ubrań pojawiają się okazjonalnie w innych hasłach, np. dzecnô kòszëlka 
‘koszulka dziecinna’ (s. 79), Wdzôł na sã mùndur admiralszczi ‘wdział na siebie 
mundur admiralski’ (s. 21), To je kabôt baro elegancczi. (s. 82), Przëòblókł liwk 
jasnomòdri. (s. 111).
 Uwzględnione w słowniku Ramułta niektóre nazwy ubrań metonimicznie łączą 
osoby je noszące z miejscem zamieszkania bądź wykonywaną pracą, np.

−	 czidlón ‘rodzaj płaszcza’. [Ob. Czidlón]; Czidlón ‘Kidlon’. Mieszkańców pow. 
kościerskiego nazywają także Kidlonami. Zdaje mi się, że nie jest to nazwa po-
ważna, ale przezwisko. Ob. czidlón; Czidlónka ‘Kidlonka’. Ob. Czidlón. (s. 59); 
kidlón ‘rodzaj płaszcza szerokiego’ Ob. czidlón; Kidlón ‘Kidlon, mieszkaniec po-
wiatu kościerskiego’. Ob. Czidlón; Kidlónka ‘Kidlonka’. Ob. Czidlónka (s. 125)

−	 kabôt ‘kabat, surdut’: W swiãto przëòbleką kabôtë; kabôtk, zdr. od kabôt, ‘ka-
bacik’: Tak chłopi jak ë białczi chodzą w kabôtkach; Kabôtk ‘Kabatek’. Kabat-
kowie stanowią osobny szczep nadmorski, a mieszkają nad rzeką Łebą i około 
jez. Łebsko aż do morza. Liczba ich wynosi zaledwie parę tysięcy. Kabatkami 
nazwani przez sąsiadów od kabôtków, czyli surdutów, które noszą mężczyźni; 
Kabactwò ‘lud i ziemia Kabatków’ […] (s. 118)

−	 karwôtka ‘surdut albo raczej długi kaftan, jaki noszą rybacy nadmorscy w Po-
morsce (w pow. lęborskim i słupskim)’; Karwôtk ‘rybak pomorski, noszący 
karwôtkã’ (s. 122); Karwôtka ‘kobieta pomorska, nosząca karwôtkã’ (s. 123)

 Wiesław Boryś i Hanna Popowska-Taborska potwierdzają metonimiczne związ-
ki nazw ubrań z nazwami ludzi:

−	 karwátka ‘kaftan długi, jaki noszą rybacy w Lęborskiem, Słupskiem i Bytow-
skiem’; Karwátk ‘mężczyzna noszący karwatkę’11

−	 Kabatk m., Kabatka f. ‘Kaszubi spod Wejherowa, zawdzięczający swą nazwę 
noszonej przez nich kurtce zwanej kabåt (pn.-zach.)’ 12

3.3. Nazwy części ubrań i akcesoriów 
Słownik Ramułta zawiera liczne hasła, odnoszące się do części ubrań, akcesoriów 
czy też kroju, np.:

11   W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. III, Warszawa 1999, 
s. 21.

12   Ibidem, s. 9.
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−	 bina ‘dolna część nakrycia głowy kobiet kabackich’, niem. Binde? (s. 31)
−	 bòk ‘bok, strona, poła, połać’ […] bòk karwôtczi (s. 35); bòczk, zdr. od bòk […] 

Bòczk kabôtka ‘poła kabacika’ (s. 34)
−	 bòrsdëk ‘kawałek materii ozdobnej, noszonej przez kobiety z prowincji pomor-

skiej pod sznëbrustką, czyli liwkã ‘gorsetem’, niem. Brusttuch, dniem. Borstdök. 
Gdzie indziej nazywa się ta część ubioru strzódk ‘środek’; bòrstuk ob. bòrsdëk; 
bòrszdëk ob. bòrsdëk; bòrsztuk ob. bòrsdëk (s. 35)

−	 czôłbôsa ‘część dolna liwka ‘gorsetu’, wypchana sianem, aby suknia (spódnica) 
odstawała więcej od stanu. Ob. wurst. [Ob. kôłbôsa] (s. 61)  

−	 flãzla ‘frędzla’; flãzelka, zdr. od flãzla, ‘frędzelka’ (s. 87)
−	 fôłd ‘fałd’ (s. 86); fałdzëk, zdr. od fôłd, ‘fałdzik’: sëkniô z fałdzëkama. (s. 83)
−	 fòpka ‘kieszeń’, pr.-niem. Fuppe, Fupke […] (s. 86)
−	 heftka ‘haftka’ (s. 105); ôftka ‘haftka’, niem. Haftel: Jupka na ôftczi zapiãtô 

‘kaftanik na haftki zapięty’; ôfteczka, zdr. od ôftka, ‘hafteczka’ (s. 232)
−	 kaptur ‘kaptur’: Jô môm kaptur przë płôszczu. (s. 121)
−	 kasónka 1. ‘krajka, rodzaj paska kobiecego’, 2. ‘podwiązka przy pończochach’: 

Kasónczi, czëlë strónczi. […] (s. 123)
−	 knąpa ‘guzik’, niem. Knopf, pr.-nim. knôp: Ù liwka mają dwa rzãdë knąpów; 

knąpka, zdr. od knąpa, 1. ‘guzik, guziczek’ […] (s. 128)
−	 kòk ‘wielki guzik blaszany’ (s. 130); kòczk, zdr. od kòk, ‘guzik blaszany 

z uchem’ (s. 129);
−	 kòlnérz ‘kołnierz’: Chwôcył gò za kòlnérz; kòlnérzëk, zdr. od kòlnérz, ‘kołnie-

rzyk’; kòlniérz ob. kòlnérz (s. 130)
−	 kòrónka […] 3. ‘koronka do ubierania sukien’ (s. 133)
−	 manczet ‘manszet, mankiet’: Mają czerzwionë manczetë przë rãkawach; man-

czetk, zdr. od manczet, ‘mankiecik’ (s. 162)
−	 nëba ‘daszek u czapki’: Nëba mô ùrwóną; nëbka, zdr. od nëba, ‘daszek u czap-

ki’ (s. 196)
−	 pas ‘pas’: To je stôrodôwny pas pòlsczi. (s. 235)

3.4. Nazwy materiałów
Odnotowanymi w słowniku hiperonimami są materëjô ‘materia’ (z przykładem: 
Òna so ùszëła liwk z jedwôbny materëji, s. 164) oraz sëkno ‘sukno’ (z przykładami: 
grëbé, cenczé, kùpczé sëkno, s. 336). Spośród nazw materiałów służących do szy-
cia odzieży, słownik Ramułta uwzględnia m.in. następujące leksemy (rzeczowniki, 
a także pochodzące od nich przymiotniki):

−	 aksamit ‘aksamit’: Czej nasz òjc jidze do kòscoła, to òn wiedno przëòblecze na 
sã liwk z aksamitu ‘gdy nasz ojciec idzie do kościoła, wdziewa na siebie zawsze 
kamizelkę aksamitną’; aksamitny ‘aksamitny’: wãps aksamitny ‘kaftan aksa-
mitny’ (s. 22)
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−	 atłôs ‘atłas’; atłasowi ‘atłasowy’: liwk atłasowi (s. 25)
−	 barchanowi ‘barchanowy’: barchanowé bùksë (s. 27)
−	 bòbrowi ‘bobrowy’: bòbrowi kòżëch (s. 34)
−	 bôj ‘baja, rodzaj materii wełnianej’, pr.-niem. Baie (s. 36); bajowi ‘dotyczący 

baju, bajowy’. Ob. bôj (s. 26)
−	 celãcy ‘cielęcy’: celãcé skórë (s. 43)
−	 czëna ‘płótno tkane w deseń’: Czëna je piãkniészô [òd] zwëczajnégò płótna. Ale 

czëna je drogszô. (s. 58)
−	 jedwôb ‘jedwab’; jedwôbny ‘jedwabny’: jedwôbnô materëjô. Òna mô same 

jedwôbné chùstë. •Nie wierzë jedwôbnym słówkóm! [Przysł.] 
−	 nicany ‘niciany’: Chòdzą w nicanëch bùksach ‘w spodniach’ (s. 196)
−	 parcany ‘parciany, z grubego płótna’: Òni nawet w swiãto przëòblôkają parcané 

bùksë. Parcanô szlachta ‘szlachta zagonowa, chodaczkowa’ (s. 235)
−	 płótno ‘płótno’: z biôłegò płótna; grëbé płótno; płótniany ‘płócienny’: płót-

nianô kòszëla; płótniané bùksë; płócenkò, zdr. od płótno, ‘płócienko’: Do tegò 
pòtrzebùją białczi kwiecëstégò płócenka ‘do tego używają kobiety płócienka ko-
lorowego’ (s. 246)

−	 skóra ‘skóra’: òwczô skóra […]; skórzany ‘skórzany’: òni chòdzą w skórzanëch 
bùksach ‘spodniach’ [Ob. skòrzany] (s. 339); skòrzany ‘skórzany’: skòrzané 
bùksë; skórzanô torba (s. 338)

−	 wełna ‘wełna’; wełniany ‘wełniany’ (s. 390)
−	 zómsz ‘zamsz, ircha’; zómszowi ‘zamszowy, irchowy’ (s. 439)

 Nazwy materiałów pojawiają się również w innych hasłach, np. biélô płótna 
‘białość płótna’ (s. 31).

3.5. Nazwy obuwia 
Za hiperonimy można uznać następujące leksemy, odnotowane przez Ramułta:

−	 bót ‘but’: Czôrné bótë do robòtë, czerzwioné do tuńca. Pieśń; bócëk, zdr. od 
bót, ‘bucik’; bócëczk, zdr. od bócëk, ‘buciczek’; bócëskò, zgr. od bót ‘bucisko’; 
bócëszcze, zgr. od bót ‘bucisko’ (s. 36)

−	 skòrznia ‘but’: Rëbôcë noszą skòrznie wëżi kòlón ‘rybacy noszą buty wyżej 
kolan’. Rëchli diôbeł pôrã skòrzni pòdrze, niżlë pôrã lëdzy do grëpë dostónie. 
Nodżi drze a skòrznie na cziju nosy [Przysł. Ceyn]; skòrzenka, zdr. od skòrznia, 
‘bucik’ (s. 339)

 Wśród innych nazw obuwia notowanych w słowniku znalazły się m.in. nastę-
pujące:

−	 chòdôk ‘chodak, trzewik’; chòdôczk, zdr. od chòdôk, ‘trzewiczek’ (s. 50)

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   280 2014-01-28   03:35:14



Referaty polskojęzyczne   281

−	 dëfla ‘chodak drewniany’. Karłowicz objaśnia przez niem. Toffel, Tuffel z Pan-
toffel (Por. kòrka); dëflowi ‘dotyczący dëfli, chodakowy’: Dëflowim rzemiszkã 
zdrzeszëła mù rãkôw ‘rzemyczkiem chodaczkowym związała mu rękaw’; dëfel-
ka, zdr. od dëfla, ‘mały chodaczek drewniany’, dëfelkòwi ‘dotyczący dëfelczi, 
chodaczkowy’ (s. 64)

−	 kòrka 1. ‘chodak z drewnianą podeszwą’ […]; kòreczka, zdr. od kòrka, ‘trzewi-
czek drewniany’ (s. 132)

 Także niektóre części obuwia są uwzględnione w słownika Ramułta, np.:

−	 chòlewa ‘cholewa’; chòlewka, zdr. od chòlewa ‘cholewka’: A chòlewczi miôł 
masłã wësmarowónë; chòleweczka, zdr. od chòlewka choleweczka’: A chòle-
weczczi jak do kòscoła (s. 51)

3.6. Nazwy biżuterii 
Słownik Ramułta odnotowuje hiperonim klénot ‘klejnot’ (s. 126), a wśród hiponimów 
odnoszących się do wyrobów biżuteryjnych znalazły się m.in. następujące leksemy: 

−	 alsczeta ‘naszyjnik’, niem. Halskette (s. 22)
−	 bùrsztin ‘bursztyn’; bùrsztink, zdr. od bùrsztin, ‘bursztynek’: féfka z bùrsztin-

kã; bùrsztinowi ‘bursztynowy’: bùrsztinowé pôcórczi (s. 41)
−	 ôrbòmla ‘kolczyk, wisiorek’, pr.-niem. Ohrbommel […] (s. 232)
−	 pierscéń ‘pierścień’: Na pôlcach mô mnóstwò [wiele] drodżich pierscéniów; 

piersceniowi ‘pierścieniowy’: złotô piersceniowé; pierscónk, zdr. od pierscéń, 
‘pierścionek’; pierscónkòwi ‘pierścionkowy’; pierscóneczk, zdr. od pierscónk, 
‘pierścioneczek’ (s. 240)

−	 pôcórk […] 2. ‘paciorek, koralik, perełka’: Na szëji mô pôcórczi. (s. 288)
−	 zôùsznica 1. ‘kolczyk, zausznica’: To są drodżi zôùsznice. […]; zôùszniczka, 

zdr. od zôùsznica, 1. ‘mały kolczyk, zauszniczka’ […] (s. 440)

4. Wnioski

Wśród odnotowanych przez Ramułta leksemów z pola ODZIEŻ i pól pokrewnych 
znajdują się nazwy metaforyczne (np. gùlôk z grónkama, czôłbôsa). Niektóre z przy-
kładów ilustrujących znaczenia opatrzone są tłumaczeniem, niekiedy częściowym, 
na język polski (np. aksamit, płócenkò, skórzany). Czasami autor słownika podaje, 
z jakich języków zapożyczone zostały słowa hasłowe (np. bòrsdëk, dëfla), a gdzie in-
dziej szczegółowo objaśnia mechanizm przeniesienia znaczenia (np. kabôt, kabôtk, 
Kabôtk). Ponadto, Ramułt opisuje niektóre ubrania dosyć szczegółowo (np. kapùca, 
kléd), jak również podaje miejsca, gdzie się je nosi (np. karwôtka).
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 Jak zatem pokazują omówione w tym artykule przykłady, materiał językowy ze-
brany przez Stefana Ramułta w Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego nie 
tylko dokumentuje zawartość tego pola ODZIEŻ i pól pokrewnych pod koniec XIX 
wieku i dostarcza czytelnikom polskich ekwiwalentów kaszubskich leksemów, ale 
także zaświadcza o kontaktach międzyjęzykowych i międzykulturowych. To swo-
iste zwierciadło kultury materialnej jest również zbiorem wiedzy etnograficznej.
 W artykule tym nie omówiono wszystkich leksemów należących do pola ODZIEŻ 
i pól pokrewnych. Także należałoby porównać ten zbiór leksemów z nazwami 
odzieży występującymi w innych słownikach: Bernarda Sychty13, Jana Trepczyka14 
i najnowszym słowniku Eugeniusza Gołąbka15, jak również z wyrazami uwzględ-
nionymi w Atlasie językowym kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich16, w którym 
leksemy związane z ubraniem stanowią krąg tematyczny nr XV. Takie porównanie 
pozwoliłoby na prześledzenie ewolucji pola leksykalnego ODZIEŻ – od końca XIX 
wieku do początku XXI wieku.

13   B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wrocław 1967-1976.   
14   J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, t. I-II, red. J. Treder, Gdańsk 1994.   
15   Dotychczas ukazał się jeden tom, obejmujący hasła od A do K: E. Gołąbek, Słownik polsko-ka- 

szubski, tom I, Gdańsk 2012. 
16   Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, red. Z. Stieber, Wrocław – Warszawa – Kra- 

ków 1964-1978.
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Danuta Stanulewicz 
Uniwersytet Gdański

O zainteresowaniu młodzieży  
kulturą kaszubską

1. Wstęp

Tematem tego artykułu – jak wskazuje tytuł – jest zainteresowanie młodzieży kul-
turą kaszubską. Analizowane dane zostały pozyskane w ankiecie, która miała za cel 
zbadanie postaw młodzieży wobec języka i kultury kaszubskiej. 
 Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród uczniów jednego z liceów 
ogólnokształcących w województwie pomorskim we wrześniu 2010 roku i czerwcu 
2011 roku. W artykule tym omówione zostaną odpowiedzi udzielone tylko na pyta-
nia związane z kulturą. Należy też tu wspomnieć, że odpowiedzi na wybrane pytania 
ankiety zostały już przeanalizowane w kilku innych pracach1.
 Różnorodnymi aspektami kultury kaszubskiej zajmowało się wielu badaczy, dzien-
nikarzy i popularyzatorów. W monografii Kaszubi. Między dyskryminacją a regional-
ną podmiotowością, Cezary Obracht-Prondzyński stawia pytanie wprost, czym jest 
kultura kaszubska2. Badacz ten zauważa, że 

1   O. Aleksandrowska, D. Stanulewicz, Postawy młodzieży wobec języka i kultury kaszubskiej (bada- 
nia pilotażowe), [w:] W kierunku Europy regionów. Analiza socjologiczna, red. J. Erenc i A. Szopny, 
Wejherowo 2011, s. 302–341; D. Stanulewicz, The use of the Kashubian language from the perspective 
of young people aged 16–19: Settings and participants, [w:] Neue linguistische Perspektiven: Festschrift 
für Abraham P. ten Cate, red. W. Kürschner, R. Rapp, J. Strässler, M. Vliegen i H. Weber, Frankfurt 
am Main 2011, s. 191–203; D. Stanulewicz, Zajinteresowanié młodzëznë kaszëbsczima mediama (pi-
lotażowé badérowania) / Zainteresowanie młodzieży kaszubskimi mediami (badania pilotażowe), „Biule-
tin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2011, s. 154–168, 292–305;  
D. Stanulewicz, Czy młodzież licealna chce się uczyć języka kaszubskiego? Badania pilotażowe, [w:] 
Edukacja kaszubska, red. A. Kuik-Kalinowska i D. Kalinowski, Gdańsk – Słupsk 2012, s. 93–106;  
D. Stanulewicz, Kaszëbizna jakno jãzëk religii – pòzdrzatczi młodzëznë / Kaszubszczyzna jako język 
religii – opinie młodzieży, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszub-
skiego” 2012, s. 128–141, 267–280; D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna młodzież ocenia swoją znajomość 
kaszubszczyzny i jej użycie (badania wstępne), [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, red. 
M. Klinkosz i Z. Lica, Gdańsk 2013, s. 239–249; D. Stanulewicz, Język kaszubski a tożsamość, referat 
wygłoszony podczas konferencji „Język, literatura i edukacja kaszubska”, Szczecin 2013.

2   C. Obracht-Prondzyński, Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk 
2002, s. 315.
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„[…] kultura kaszubska, szczególnie tworzona w ostatnich dziesięcioleciach, 
jest kulturą nie tylko ludową […], ale także tzw. wysoką. Kultura kaszubska 
to nie tylko folklor muzyczny i taneczny czy też sztuka ludowa, rozwijana 
i przechowywana w muzeach. Choć stanowią one bardzo istotną cząstkę ka-
szubskiego dziedzictwa kultury, to nie można ich w pełni z nim utożsamiać. 
Właśnie na tym polega kaszubski fenomen, że Kaszubi potrafili wyjść poza 
wąsko pojmowaną kulturę ludową i wytworzyć kulturę o bardzo zróżnicowa-
nym obliczu, żywą i nieustannie się rozwijającą. Takie zjawiska, jak kształ-
towanie języka literackiego, standardu pisowni, wkraczanie treści kulturo-
wych w nowe dziedziny, takie jak muzyka, teatr profesjonalny, malarstwo 
itp. oznacza przenikanie się tych dwóch porządków kultury.”3

 Celem tego artykułu nie jest prezentacja kultury kaszubskiej, której różne oblicza 
(literatura, muzyka, zwyczaje, rzemiosło itp.) są opisywane i analizowane przez licz-
nych badaczy, wśród których znajdują się – oprócz wspomnianego powyżej Cezarego 
Obracht-Prondzyńskiego4, m.in. Józef Borzyszkowski5, Witosława Frankowska6, Adela 
Kuik-Kalinowska7, Anna Kwaśniewska8, Tadeusz Linkner9, Eugeniusz Pryczkowski10, 
Adam Ryszard Sikora11 czy Jerzy Treder12. Oczywiście ta krótka lista jest wielce niepeł-
na. Należy też tu wspomnieć o licznych artykułach i programach dotyczących twórców 
kaszubskiej kultury i ich dzieł, ukazujących się w mediach, np. w miesięczniku „Pome-
rania” czy na portalu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego www.kaszubi.pl. 

2. Pytania ankiety dotyczące kultury kaszubskiej

Kultura kaszubska została w badaniu ankietowym potraktowana wyrywkowo i ha-
słowo13, ponieważ nie jest możliwe ujęcie w jednym badaniu wszystkich jej aspek-
tów. Młodzi ludzie poproszeni zostali o odpowiedzi na pytania dotyczące czytania 

3   Dz. cyt., s. 317.
4   Zob. także m.in. C. Obracht-Prondzyński, Kaszubskich pamiątek skarbnice. O muzeach na Kaszu- 

bach – ich dziejach, twórcach i funkcjach społecznych, Gdańsk 2008.
5   M.in. J. Borzyszkowski, Antropologia Kaszub i Pomorza. Badania, kultura, życie codzienne, Gdańsk  

2010; J. Borzyszkowski, O historii literatury kaszubskiej i jej twórcach, Gdańsk 2011.
6   Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, red. W. Frankowska, Gdańsk – Wejherowo 2005.
7   M.in. A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk – Słupsk 2011.
8   A. Kwaśniewska, Rzemiosło garncarskie na terenie Kaszub od końca XVIII do 1939 r., Gdańsk 2006.
9   T. Linkner, Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń, Gdańsk 1996.
10   Jan Trepczyk, a współczesny kaszubski ruch śpiewaczy, red. E. Pryczkowski, Banino 2012.
11   A. R. Sikora, Teksty biblijne w najstarszych zabytkach piśmiennictwa kaszubskiego (XVI–XVIII w.),  

Poznań 2009; A. R. Sikora, Verba Sacra. Najstarsze kaszubskie teksty biblijne 1586–1850, Rzym – Wej- 
herowo 2005, <http://www.verbasacra.pl/archiwum/_kaszubywej_2005.htm>, dostęp: 2.08.2012.

12   M.in. J. Treder, Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005; J. Treder, Zwyczaj i wi- 
dowisko Ścinania Kani w etnologii i literaturze, Wejherowo 2012.

13   Fragmenty ankiety zawierające pytania dotyczące kultury kaszubskiej znajdują się w aneksie.
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książek w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej, słuchania kaszubskiej 
muzyki ludowej i nowoczesnej oraz uczestniczenia w kaszubskich imprezach kul-
turalnych. W ankiecie uwzględniono trzy przykładowe cykliczne wydarzenia – 
Zjazd Kaszubów, Kaszubski Idol i Verba Sacra. Ponadto, padły pytania o aktywne 
uczestnictwo w kulturze kaszubskiej – czy respondenci należą bądź należeli do 
zespołu tanecznego, muzycznego lub teatralnego albo chóru wykonującego tra-
dycyjne lub nowoczesne utwory kaszubskie. Ankietowani byli również poprosze-
ni o opinię, czy należy pielęgnować i propagować tradycyjną kulturę kaszubską 
(ludowe tańce, piosenki, malarstwo, rzeźbę, stroje itp.), a także o ocenę atrakcyj-
ności podanych modeli kultury, które mogłyby być propagowane przez media,  
placówki oświatowe i kulturalne. Modele kultury zostały w ankiecie określone 
następująco:

−	 kaszubska kultura tradycyjna, ludowa;
−	 kaszubska kultura nowoczesna;
−	 kaszubska kultura tradycyjna z elementami kultury nowoczesnej;
−	 kaszubska kultura nowoczesna z elementami kultury tradycyjnej;
−	 model zrównoważony (50% kultury tradycyjnej + 50% kultury nowoczesnej).

3. Respondenci

W badaniu ankietowym uczestniczyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
w Wejherowie, w wieku 16-19, mieszkający w tym mieście, a także w Redzie oraz 
okolicznych mniejszych miejscowościach. Trzy z pytań ankiety dotyczyły znajomo-
ści języka kaszubskiego14 wśród licealistów i ich rodzin: czy mówią po kaszubsku, 
czy u nich w domu używa się tego języka i czy w przeszłości go używano w rodzi-
nie (ostatnie z tych pytań było skierowane do osób niemówiących po kaszubsku). 
Odpowiedzi na te trzy pytania pozwoliły wyróżnić cztery grupy respondentów, któ-
rych charakterystyka przedstawiona jest w tabeli 1. Ankietę wypełniło 264 uczniów. 
We wszystkich grupach znalazło się więcej respondentów płci żeńskiej – różnice te 
z grubsza odzwierciedlają dysproporcje między liczbą dziewcząt a liczbą chłopców 
w liceach ogólnokształcących. 

14   Pod koniec XX i na początku XXI wieku znajomość języka kaszubskiego badali m.in. M. Latoszek,  
Portret zbiorowy Kaszubów – przyczynek do tematu, „Pomerania” 1992, nr 11, s. 2–4; B. Synak, The 
Kashubes’ ethnic identity: Continuity and change, [w:] The Ethnic Identities of European Minorities: 
Theory and Case Studies, red. B. Synak, Gdańsk 1995, s. 155-166; J. Mordawski, Statystyka ludności 
kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdańsk 2005; M. Porębska, Das Kaschubische: Sprachtod oder 
Revitalisierung? Empirische Studien zur ethnolinguistischen Vitalität einer Sprachminderheit in Polen, 
München 2006; M. Mazurek, Język kaszubski w komunikowaniu się i opiniach Kaszubów (świadectwa 
badań socjologicznych), [w:] Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym, red. Z. Zie-
lonka, Gdańsk 2007, s. 87–101.

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   285 2014-01-28   03:35:14



286   BIU LE TYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO 2013

Tabela 1 
Podział respondentów na cztery grupy

Cecha Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV

Respondent zna język kaszubski tak nie nie nie

W domu respondenta używa się 
języka kaszubskiego

tak
 (lub nie) tak nie nie

Kiedyś w rodzinie respondenta 
używano języka kaszubskiego

tak 
(lub nie) tak tak

nie 
(lub nie 

wiadomo)

 W badaniu tym uwzględniono po 50 losowo wybranych osób, reprezentujących 
dwie grupy: I i II (zob. tabela 2). Grupy III i IV, w których znaleźli się respondenci 
niemający na co dzień do czynienia z językiem kaszubskim, nie zostały wzięte pod 
uwagę z powodu minimalnego zainteresowania kulturą kaszubską.

Tabela 2
Respondenci grup I i II – według płci

Płeć Grupa I Grupa II Σ

Dziewczęta 38 42 80

Chłopcy 12 8 20

Σ 50 50 100

4. Zainteresowanie młodzieży kulturą kaszubską – wyniki ankiety

Przejdźmy teraz do zasadniczej części badań. W punkcie tym zostaną omówione 
odpowiedzi udzielone przez młodzież na pytania związane z kulturą kaszubską.

4.1. Zainteresowanie młodzieży książkami po kaszubsku  
i o tematyce kaszubskiej
Pytanie związane z częstotliwością czytania książek po kaszubsku z natury rzeczy 
skierowane było do osób władających tym językiem, czyli do grupy I; chociaż trzeba 
tu odnotować, że także cztery osoby z grupy II zaznaczyły odpowiedzi „czasami” (1) 
lub „rzadko” (3), co świadczy o ich biernej znajomości języka. Jak wykazują wyniki 
ankiety, młodzi ludzie deklarujący znajomość kaszubszczyzny rzadko czytają książki 
w tym języku (28%), natomiast 66% nie czyta ich wcale (szczegóły w tabeli 3).
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Tabela 3
Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy czytasz książki po kaszubsku?

  

Odpowiedź
Grupa I

Liczba odpowiedzi %
Tak, często 0 0

Tak, czasami 2 4
Tak, rzadko 14 28
Nie, nigdy 33 66

Brak odpowiedzi 1 2
Ogółem 50 100

 Zapytani o to, jakie rodzaje książek czytają, respondenci udzielili następujących 
odpowiedzi (przy czym się zdarzało, że jeden respondent podał dwie odpowiedzi, 
np. poezja i proza):

−	 proza (powieści, opowiadania) (8 osób);
−	 poezja (6 osób);
−	 legendy i bajki (3 osoby);
−	 dowcipy (2 osoby).

 Dwie osoby deklarujące zainteresowanie prozą podały jeden konkretny tytuł, 
a mianowicie: Żëcé i przigodë Remùsa Aleksandra Majkowskiego.
 Następne pytanie dotyczyło czytania książek poświęconych tematyce kaszub-
skiej, napisanych po polsku lub kaszubsku. Wyniki są podobne jak w przypadku 
książek napisanych w języku kaszubskim – w obu grupach 25% respondentów czyta 
je rzadko, a 68% nigdy nie sięga po takie publikacje (tabela 4).

Tabela 4
Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy czytasz książki poświęcone tematyce  

kaszubskiej (napisane po polsku lub kaszubsku)?
 

Odpowiedź
Grupa I Grupa II Ogółem liczba 

odpowiedzi  
%

Liczba 
odpowiedzi % Liczba 

odpowiedzi %

Tak, często 0 0 0 0 0
Tak, czasami 6 12 0 0 6
Tak, rzadko 14 28 11 22 25
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Nie, nigdy 30 60 38 76 68
Brak 

odpowiedzi 0 0 1 2 1

Ogółem 50 100 50 100 100

 Pytani o tematykę tych książek, respondenci wymienili następujące zagadnienia 
(znowu jedna osoba mogła podać więcej niż jedno):

−	 historia (historia Kaszub, historia II Wojny Światowej) (8 osób);
−	 kultura i literatura (5 osób);
−	 legendy (5 osób);
−	 wierzenia, tradycje (2 osoby);
−	 region (1 osoba).

 Lista ta świadczy o całkiem konkretnych zainteresowaniach niektórych liceali-
stów regionem, w szczególności jego historią.

4.2. Zainteresowanie młodzieży muzyką kaszubską   
Zainteresowanie młodzieży kaszubską muzyką ludową nie jest wysokie: w obu gru-
pach tylko 4% respondentów słucha jej często, 16% – czasami, 36% – rzadko, a aż 
43% – nigdy (tabela 4). Trzeba tu też odnotować, że w grupie I zdecydowanie więcej 
osób słucha ludowej muzyki kaszubskiej niż w grupie II (często i czasami – razem 
30%). 

Tabela 5
Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy słuchasz ludowej muzyki kaszubskiej?

Odpowiedź

Grupa I Grupa II Ogółem liczba 
odpowiedzi /

%
Liczba 

odpowiedzi % Liczba 
odpowiedzi %

Tak, często 4 8 0 0 4

Tak, czasami 11 22 5 10 16

Tak, rzadko 20 40 16 32 36

Nie, nigdy 15 30 28 56 43

Brak 
odpowiedzi 0 0 1 2 1

Ogółem 50 100 50 100 100
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 Kaszubska muzyka nowoczesna cieszy się mniejszą popularnością od muzyki 
ludowej – 62% ankietowanej młodzieży nigdy jej nie słucha (tabela 4). Można też 
tutaj zadać pytanie, czy licealiści znają nowe kaszubskie utwory muzyczne.

Tabela 6
Rozkład odpowiedzi na pytanie:  

Czy słuchasz nowoczesnej muzyki kaszubskiej?

Òdpòwiesc
Grupa I Grupa II Ogółem liczba 

odpowiedzi /
%

Liczba 
odpowiedzi % Liczba 

odpowiedzi %

Tak, często 3 6 0 0 3
Tak, czasami 8 16 5 10 13
Tak, rzadko 14 28 7 14 21
Nie, nigdy 25 50 37 74 62

Brak 
odpowiedzi 0 0 1 2 1

Ogółem 50 100 50 100 100

 Ankietowani byli poproszeni o podanie wykonawców, których muzyki słuchają.  
Większość ankietowanych nie wymieniła żadnych wykonawców, co znaczyć może, 
że ich nie znają, nie zwracają uwagi na wykonawcę bądź – jak pokazują dane zesta-
wione w tabelach 5 i 6 – nigdy ich nie słuchają. Ci, którzy odpowiedzieli na tę część 
pytania, słuchają utworów następujących artystów:

−	 kaszubska muzyka tradycyjna: Redzanie (1 osoba);
−	 kaszubska muzyka nowoczesna: C.Z.A.D. (5 osób), Weronika Korthals (3 oso- 

by), The Damrockers (2 osoby), Ilona Stepanik (2 osoby), Kòmpanijô Wãdzë- 
bôków (1 osoba).

 
4.3. Uczestnictwo młodzieży w kaszubskich zespołach artystycznych
Ankieta zawierała cztery pytania dotyczące występowania w zespole muzycznym, 
tanecznym teatralnym lub chórze, wykonującym utwory kaszubskie. Pytania te do-
tyczyły przeszłości, jak i czasu obecnego15. Okazało się, że 25% respondentów nale-
żało do takiego zespołu w szkole podstawowej, 20% – w gimnazjum, natomiast teraz 
w liceum – tylko 3% (tabela 7). Spadek ten z pewnością można częściowo przypisać 

15   W pytaniach odróżnione zostały utwory tradycyjne od nowoczesnych, jednak z odpowiedzi udzie- 
lonych przez uczniów wynika, że niejeden zespół mógł się specjalizować w obu. Stąd w omawianych 
wynikach brak tego rozróżnienia.
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obowiązkom szkolnym związanym z przygotowaniami do egzaminu maturalnego, 
decydującemu w dużej mierze o przyszłych studiach i karierze zawodowej; także 
nie bez znaczenia jest fakt, że licealiści sami decydują o spędzaniu wolnego czasu 
i wyborze dodatkowych zajęć, podczas gdy w szkole podstawowej decyzję często 
podejmują rodzice. W okresie licealnym pojawiają się nowe zainteresowania, któ-
rym młodzi ludzie poświęcają swój wolny czas.

Tabela 7
Rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące występowania w zespole muzycznym, 

tanecznym teatralnym lub chórze, wykonującym utwory kaszubskie

Etap edukacji
Grupa I Grupa II Ogółem liczba 

odpowiedzi /
%

Liczba 
odpowiedzi % Liczba 

odpowiedzi %

Przedszkole 1 2 1 2 2
Szkoła 

podstawowa 15 30 10 20 25

Gimnazjum 11 22 9 18 20
Liceum 3 6 0 0 3

4.4. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych 
Dwa z punktów ankiety dotyczyły uczestnictwa młodzieży w wydarzeniach kultu-
ralnych. Wyniki ankiety pokazują, że 16% licealistów czasami bierze udział w ta-
kich wydarzeniach, 31% ankietowanych – rzadko, zaś 51% – nigdy (tabela 8).  

Tabela 8
Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy uczestniczysz (biernie lub czynnie)  
w kaszubskich wydarzeniach kulturalnych lub kulturalno-edukacyjnych?

Odpowiedź
Grupa I Grupa II Ogółem liczba 

odpowiedzi /
%

Liczba 
odpowiedzi % Liczba 

odpowiedzi %

Tak, często 0 0 1 2 1
Tak, czasami 9 18 7 14 16
Tak, rzadko 20 40 11 22 31
Nie, nigdy 21 42 30 60 51

Brak 
odpowiedzi 0 0 1 2 1

Ogółem 50 100 50 100 100
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 Jeżeli chodzi o trzy konkretne cykliczne wydarzenia kulturalne (Zjazd Kaszu-
bów, Kaszubski Idol, Verba Sacra) uwzględnione w jednym z pytań ankiety, 30-
32% licealistów jest nimi zainteresowanych (tabela 9). Co ciekawe, Verba Sacra 
cieszy się powodzeniem niezależnie od znajomości języka kaszubskiego i rodzin-
nych korzeni: także prawie 30% respondentów z grupy III i IV deklaruje zainte-
resowanie tym wydarzeniem16. Na jego popularność z pewnością ma wpływ chęć 
obcowania z kulturą wysoką, udział znanej aktorki Danuty Stenki oraz religijność 
respondentów.

Tabela 9
Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące trzech wybranych  

kaszubskich wydarzeń kulturalnych 

Wydarzenie

Grupa I Grupa II Liczba 
odpowiedzi 

twierdzących / 
%

Liczba 
odpowiedzi 

twierdzących
%

Liczba 
odpowiedzi 

twierdzących
%

Zjazd Kaszubów 22 44 9 18 31
Kaszubski Idol 18 36 12 24 30

Verba Sacra 17 34 15 30 32

 Wśród innych wydarzeń kulturalnych, którymi młodzi ludzie są zainteresowani, 
wymienione zostały następujące:

−	 festyny (12 osób);
−	 dożynki (6 osób);
−	 wystawy, spotkania w muzeum (6 osób);
−	 konkursy (3 osoby);
−	 odpust w Sianowie (1 osoba);
−	 kolędy (1 osoba);
−	 Dzień Jedności Kaszubów (1 osoba).

4.5. Opinie o modelach kultury
Licealiści zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, czy należy pielęgnować tra-
dycyjną kulturę kaszubską. Okazuje się, że zdecydowana większość respondentów  
(83%) udzieliła odpowiedzi pozytywnej na to pytanie, tylko jedna – negatywnej, na-
tomiast 15% nie miało zdania (tabela 10). Trzeba tu zauważyć, że odpowiedzi te kon-
trastują z odpowiedziami na poprzednie pytania, szczególnie te dotyczące słuchania 

16   Zob. D. Stanulewicz, Kaszëbizna jakno jãzëk religii…, s. 137–138, 276. 
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muzyki ludowej, obecnego udziału w zespołach artystycznych czy też uczestnictwa 
w wydarzeniach kulturalnych: wystarczy chociaż przypomnieć, że tylko 3% respon-
dentów (3 osoby z grupy I) należy do kaszubskich zespołów artystycznych.

Tabela 10
Rozkład odpowiedzi na pytanie:  

Czy uważasz, że należy pielęgnować i propagować tradycyjną kulturę kaszubską?

Odpowiedź
Grupa I Grupa II Ogółem liczba 

odpowiedzi / 
%

Liczba 
odpowiedzi % Liczba 

odpowiedzi %

Tak 44 88 39 78 83
Nie 0 0 1 2 1

Nie mam zdania 6 12 9 18 15
Brak  

odpowiedzi 0 0 1 2 1

Ogółem 50 100 50 100 100

 W tabeli 11 przedstawione są oceny atrakcyjności podanych modeli kultury – ka-
szubskiej kultury tradycyjnej i kaszubskiej kultury tradycyjnej nowoczesnej oraz ich 
trzech kombinacji. Jak pokazują dane przedstawione w tabeli 11, dla grupy I kultura 
kaszubska na ogół jest bardziej atrakcyjna niż dla grupy II. Tabela 12 zawiera pod-
sumowanie preferencji obu grup. Kaszubska kultura tradycyjna jest wyżej ceniona 
niż kultura nowoczesna – ma najmniej wskazań „nieatrakcyjna” (13%). Natomiast 
najbardziej nieatrakcyjnymi modelami są kaszubska kultura nowoczesna i kaszub-
ska kultura nowoczesna z elementami ludowej. Można znowu zadać pytanie, czy 
wszyscy respondenci znają przejawy nowoczesnej sztuki kaszubskiej na tyle, by ją 
ocenić – ankieta jednak tego nie badała. 

Tabela 11
Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące atrakcyjności podanych modeli kultury

Model 
kultury

Bardzo atrakcyjna Dosyć atrakcyjna Nieatrakcyjna Brak  
odpo- 
wiedzi

(grupa II)
Grupa 

I
Grupa 

II
Σ / 
%

Grupa 
I

Grupa 
II

Σ / 
%

Grupa 
I

Grupa 
II

Σ / 
%

Kaszubska 
kultura 
ludowa

20 14
34

26 27
53

4 9
13 0

40% 28% 52% 54% 8% 18%
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Kaszubska 
kultura  

nowoczesna

13 6
19

29 28
57

8 14
22 2

26% 12% 58% 56% 16% 28%

Kaszubska 
kultura 
ludowa 

z elemen-
tami nowo-

czesnej

12 6

18

31 32

63

7 9

16 3
24% 12% 62% 64% 14% 18%

Kaszubska 
kultura  

nowoczesna 
z elementa-
mi ludowej

13 8
21

30 24
54

7 15
22 3

26% 16% 60% 48% 14% 30%

Model 
zrównowa-

żony 

16 7
23

28 28
56

6 11
14 4

32% 14% 56% 56% 12% 22%

Tabela 12
Atrakcyjność podanych modeli kultury – podsumowanie 

Model  
kultury

Bardzo 
atrakcyjna

Dosyć 
atrakcyjna

Σ
bardzo 

atrakcyjna 
lub dosyć 
atrakcyjna

Nieatrakcyjna Brak 
odpowiedzi

Kaszubska kultura 
ludowa 34 53 87 13 0

Kaszubska kultura 
nowoczesna 19 57 76 22 2

Kaszubska kultura 
ludowa  

z elementami 
nowoczesnej

18 63 81 16 3

Kaszubska kultura 
nowoczesna 
z elementami  

ludowej

21 54 75 22 3

Model  
zrównoważony 23 56 79 17 4
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5. Wnioski 

Jak pokazują wyniki badań, mimo że młodzi ludzie w dosyć małym bądź umiarko-
wanym stopniu są zainteresowani literaturą czy muzyką kaszubską, uczestniczeniem 
w wydarzeniach kulturalnych czy też działalnością w zespołach artystycznych, uwa-
żają, że należy pielęgnować i propagować tradycyjną kulturę kaszubską, a kultu-
ra kaszubska dla większości z nich jest przynajmniej dosyć atrakcyjna. Zadaniem 
działaczy i twórców kaszubskich jest zatem nie tylko zwiększenie atrakcyjności 
oferty kulturalnej, ale również wypracowanie skutecznych sposobów dotarcia do 
młodych ludzi. W tym miejscu należy przypomnieć propozycje dla szkół związane 
z muzyką, teatrem itp., przedstawione m.in. przez Felicję Baska-Borzyszkowską17, 
Elżbietę Pryczkowską, Teresę Wejer i Dorotę Formelę18 oraz Tomasza Fopkego19, 
świadczące o tym, że próby popularyzacji kultury kaszubskiej są w szkole podej-
mowane.
 Z badań tych również wysnuć można oczywisty wniosek, że znajomość kaszub-
szczyzny idzie w parze z większym zainteresowaniem kulturą kaszubską (chociaż 
i w tym przypadku jego poziom nie jest wysoki).
 Dla pełniejszej diagnozy, badania nad opiniami i udziałem młodzieży w kulturze 
kaszubskiej powinny być poszerzone nie tylko o respondentów z innych miejscowo-
ści Kaszub, ale także o inne zagadnienia, jak również o narzędzia badające znajo-
mość kaszubskiej kultury – twórców i ich dzieł.
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Chciałabym wyrazić wdzięczność mgr Bożenie Conradi, Dyrektor I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie – za życzliwość 
i udzielenie pozwolenia na badania, a także nauczycielom tej szkoły: Pani mgr 
Aleksandrze Kani, Pani mgr Justynie Makowskiej-Bedynek, Pani mgr Ewie Mi-
ziarskiej, Pani mgr Dominice Serowy oraz Pani mgr Beacie Staszak za przepro-
wadzenie ankiety wśród swoich uczniów. Serdeczne podziękowania należą się 
również moim koleżankom z Uniwersytetu Gdańskiego: Pani dr Oldze Aleksan-
drowskiej z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki za współpracę w prowadzeniu 
badań i Pani dr Beacie Jackowskiej z Katedry Statystyki za wyjaśnienia dotyczące 
obliczeń statystycznych. 
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cja kaszubska, red. A. Kuik-Kalinowska i D. Kalinowski, Gdańsk – Słupsk 2012, s. 123–128. 

ZKP_biuletyn_RJK_2013_24_akcept.indd   294 2014-01-28   03:35:15



Referaty polskojęzyczne   295

Aneks
Pytania ankiety dotyczące kultury kaszubskiej

1.  Czy czytasz książki po kaszubsku?
 q tak, często        q tak, czasami        q tak, rzadko        q nie, nigdy
 Jeżeli tak, jakie (np. poezję)? 

………………………………………………………………….

2.  Czy czytasz książki poświęcone tematyce kaszubskiej (napisane po polsku lub 
kaszubsku)?

 q tak, często        q tak, czasami        q tak, rzadko        q nie, nigdy
 Jeżeli tak, jakie tematy Ciebie interesują? 

……………………………………………………

3.  Czy słuchasz ludowej muzyki kaszubskiej?
 q tak, często        q tak, czasami        q tak, rzadko        q nie, nigdy
 Jeżeli tak, jakich wykonawców? 

………………………………………………………………

4.  Czy słuchasz nowoczesnej muzyki kaszubskiej?
 q tak, często        q tak, czasami        q tak, rzadko        q nie, nigdy
 Jeżeli tak, jakich wykonawców? 

………………………………………………………………

5.   Czy należysz do zespołu (tanecznego, muzycznego, teatralnego) lub chóru wy-
konującego (raczej) tradycyjne ludowe utwory kaszubskie?      

 q tak                    q nie
 
6.  Czy należałaś/należałeś do zespołu (tanecznego, muzycznego, teatralnego) lub 

chóru wykonującego (raczej) tradycyjne ludowe utwory kaszubskie?  
 q tak, w przedszkolu  q tak, w szkole podstawowej  q tak, w gimnazjum  q nie

7.  Czy należysz do zespołu (tanecznego, muzycznego, teatralnego) lub chóru wy-
konującego (raczej) nowoczesne utwory kaszubskie?       

 q tak                    q nie

8.  Czy należałaś/należałeś do zespołu (tanecznego, muzycznego, teatralnego) lub 
chóru wykonującego (raczej) nowoczesne utwory kaszubskie?  

 q tak, w przedszkolu  q tak, w szkole podstawowej  q tak, w gimnazjum  q nie
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9.  Czy uczestniczysz (biernie lub czynnie) w kaszubskich wydarzeniach kultural-
nych lub kulturalno-edukacyjnych?

 q tak, często        q tak, czasami        q tak, rzadko        q nie, nigdy
 Jeżeli tak, w jakich?………………………………………………………….

10.  Czy interesują Ciebie następujące wydarzenia kulturalne?

tak nie

Zjazd Kaszubów q q

„Kaszubski Idol” q q

Verba Sacra – czytanie  Biblii po kaszubsku z Danutą Stenką q q

Inne (jakie?)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

q
q

q
q

11.  Czy uważasz, że należy pielęgnować i propagować tradycyjną kulturę kaszubską 
(ludowe tańce, piosenki,  malarstwo i rzeźbę, stroje itp.)?       

 q tak                    q nie                    q nie  mam zdania

12.  Oceń atrakcyjność modeli kultury, które mogłyby być propagowane przez me-
dia, placówki oświatowe i kulturalne.

bardzo 
atrakcyjny

dosyć 
atrakcyjny nieatrakcyjny

kaszubska kultura tradycyjna, ludowa q q q

kaszubska kultura nowoczesna q q q

kaszubska kultura tradycyjna  
z elementami kultury nowoczesnej q q q

kaszubska kultura nowoczesna  
z elementami kultury tradycyjnej q q q

model zrównoważony  
(50% kultury tradycyjnej  
+ 50% kultury nowoczesnej)

q q q
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Bożena Ugowska

Między prawdą a legendą  
– w opowieści zaklęte pamiątki  

kultury materialnej Kaszub

Każde miasteczko, każda wioska ma swoją górę lub pagórek odznaczający 
się pięknym położeniem, tudzież mieszczącym w sobie tysiące powieści: o za-
klętym zamku, o czarownicach, grobach pogańskich, o bitwach lub kościach 
poległych Krzyżaków lub Szwedów, którymi gadatliwe staruszki i łatwowier-
ne piastunki bawią dziecinne umysły – na takiej to górze zwykle sobótki są 
obchodzone1.

Podał P. T. Świętojanki czyli sobótki 
[w:] Kaszëbë 13/1958, s. 4. 

O ileż uboższy byłby świat dziecięcego postrzegania świata i kształtowania postaw 
oraz wartości, gdyby jego wyobraźni nie karmiły wysłuchiwane na babcinych czy 
dziadkowych kolanach opowieści o dawnych czasach, niewyobrażalnych postaciach 
i stworach, dziwnych przygodach oraz miejscach, niekiedy z najbliższego otocze-
nia, które potem napawały strachem wywołanym pamięcią o dramatycznych zdarze-
niach z przeszłości.
 Ile można spamiętać i przekazać tej wiedzy? Z pewnością tę ulotność dostrzegali 
pierwsi badacze, historycy, slawiści i folkloryści ziem pomorskich (np. Krzysztof 
Mrongovius, Otto Knoop, Aleksander Hilferding, Friedrich Lorentz, a z polsko-ka-
szubskiego kręgu Florian Ceynowa, Stefan Ramułt, Leon Heyke, Stefan Bieszk czy 
Bernard Sychta) spisując zasłyszane opowiastki, bajki, legendy... Trudno nie zgo-
dzić się z pełnym żalu stwierdzeniem O. Knoopa, że duża ich część już przepadła, bo 
stary pastuch nic nie pamięta, mimo że starsze pokolenie nie tylko żyje legendami, 
ale święcie w nie też wierzy2.
 Zazwyczaj spotykamy się z twierdzeniem, że bajki, baśnie i legendy to twór-
czość dla dzieci, co najwyżej młodzieży. J. Samp zauważa jednak, że rzeczywiście te 

1   P. T., Świętojanki czyli sobótki, Kaszëbë nr 13/1958, s. 4.
2   O. Knoop, Legendy pomorskie, Gdynia 2013, s. 12.
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teksty można przyjmować wprost, po dziecięcemu, lecz „można także rozszyfrowy-
wać ich sens głębszy, przesłanie zawierające się w warstwie alegorii, przypowieści 
i aluzji”3. W słowie wstępnym do najnowszego (2013 r.) wydania zbioru legend 
zebranych i opracowanych przez I. Trojanowską stwierdza wprost, że błędem jest 
uznawanie tej twórczości za literaturę dla młodszego pokolenia czytelników tylko 
dlatego, że swoista doza infantylizmu wpisana jest w naturę odbiorcy4.  Zauwa-
ża, że „Trojanowska dobrze wiedziała, jak istotne treści niesie w sobie ten właśnie 
nurt kultury duchowej. Doskonale znała klasyków literatury kaszubskiej: Ceynowę, 
Derdowskiego, Majkowskiego, Heykego, Rompskiego, Sychtę i in.”5. Następnie 
wyprowadza tezę, iż legendy w ich dziełach stanowiły „ważne narzędzia służące 
nie tylko ukazaniu cech specyficznie regionalnych, ale i budowaniu tożsamości et-
nicznej”6. Przecież legendy są gatunkiem regionalnym, osadzonym w konkretnej 
magicznej przestrzeni i czasie, z właściwymi sobie postaciami bohaterów, a w wy-
obraźni ludzkiej gościły niemal na prawach sacrum7, stąd tak długa ich żywotność, 
mimo że jedyną formą zapewnienia im ciągłości trwania był przekaz oralny.
 Często podkreślany fakt przekazu ustnego (przecież były to czasy analfabety-
zmu, tylko nieliczni, wykształceni ludzie potrafili czytać i pisać) powoduje, że nie 
tylko trudno osadzić ich powstanie w konkretnym historycznym czasie, a już nie 
sposób wskazać na ich twórcę. Stąd uczciwość autorska nakazuje odsyłać do owe-
go wielopokoleniowego, „zbiorowego autorstwa”8 legend. R. A. Regliński, tłumacz 
części legend, dotyczących okolic kościerskich, z obszernego zbioru opracowane-
go przez Paula Behrenda, wydanego w latach 1906-1910, wskazuje, że legendy są 
wspólnym dorobkiem duchowym wielu narodów, zamieszkujących tę ziemię, będą-
cą „małą ojczyzną zarówno Polaków, i Kaszubów, jak i Niemców”9. 
 Skąd się wzięły? J. Samp wywodzi genezę legend następująco: „Tam, gdzie bra-
kowało racjonalnego wyjaśnienia genezy wielu osobliwości charakterystycznych 
dla regionu, w znaczeniu geograficznym [krajobrazowym], gdzie wyobraźnia pod-
powiadała bynajmniej nienaukowe pochodzenie licznych nazw miejscowości, mito-
magiczną proweniencję elementów fauny i flory, herbów, skarbu tej ziemi – bursz-
tynu, wielkich głazów narzutowych, maleńkich mysikrólików i mrówek, kaprysów 
morskiego żywiołu, ogromnych budowli itp., zawsze w sukurs przychodziła fanta-
zja. Stąd też tyle tu Anioła Kaszub i rdzennie lokalnego demona Smętka, olbrzymów 
zwanych stolemami i karzełków (krôsniąt)”10. Z całą pewnością można powtórzyć 

3   J. Samp, Legendy gdańskie, Gdańsk 2000, s. 5.
4   J. Samp, Witaj Blizo, [w:] I. Trojanowska, Z podaniem i legendą na kaszubskich szlakach, Gdańsk 

2013, s. 7.
5   Tamże.
6   Tamże
7   Tamże s. 8.
8   Tamże.
9   R. A. Regliński, Legendy ziemi kościerskiej, Gdynia 2011, s. 5.
10   J. Samp, Witaj Blizo, [w:] I. Trojanowska, Z podaniem i legendą.., dz. cyt., s. 8.
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za T. Siemińskim, że źródło kształtowania się legend tkwiło w miejscach w jakiś 
sposób niezwykłych, wyróżniających się w krajobrazie: wzniesienia, kamienie, sta-
re, zagadkowe budowle (grodziska, zamczyska, kościoły, klasztory itp.), dla których 
istnienia nie znajdowano rozumowego wyjaśnienia, więc osadzały się w pamięci, 
obrastając „w treści wierzeniowe i magiczne”11.
 Zatem nieprzypadkowo zostały wplecione w treści najważniejszych dzieł lite-
ratury kaszubskiej. Nie mogło być inaczej, skoro ich autorzy wywodzili się z tej 
ziemi, byli przeniknięci jej magią i duchem. T. Linkner zmierzając się z treścia-
mi młodopolskimi, modernistycznymi w Życiu i przygodach Remusa zauważa, że 
autor [A. Majkowski – przyp. B. U.] „pozostał wierny ludowym wierzeniom Ka-
szub, podaniom i legendom tego regionu, także jego przyrodzie i przestrzeni”12. 
Majkowski doskonale znał kaszubskie legendy i podania. Pisząc Zdroje Radu- 
ni przytacza mnóstwo zwyczajów ludowych, szczególnie w rozdziale Ludność13. 
Przy opisywaniu poszczególnych tras przytacza w całości legendy dotyczące pre-
zentowanych miejsc i miejscowości, np. zatopionych w jeziorze Białym dzwonach 
z chmieleńskiego kościoła14.  

Anioły czy Stolemy?

Urozmaicone ukształtowanie terenu, które Kaszuby zawdzięczają ostatniemu zlodo-
waceniu, z niezliczoną ilością jezior, wądołów, pagórków i całkiem sporych wznie-
sień sprzyja tworzeniu wyobrażeń na temat ich nadprzyrodzonego bądź fantastycz-
nego powstania.
 Na pierwsze miejsce wysuwa się motyw Boski, mający korzenie w biblijnej 
Księdze Rodzaju, czyli Boga-Stwórcy nieba i ziemi, udramatyzowany spostrze-
żeniem zasmuconego Anioła, o niezbyt szczodrym (pewnie w odniesieniu do 
innych krain) jej obdarowaniu. Bóg w swej wszechmocy natychmiast zaradził 
swemu niedopatrzeniu upiększając krajobraz Kaszub, a jej mieszkańcom zesłał 
jeszcze bursztyn, jako skarb ziemi i morza, zaś troskliwy Anioł zyskał miano 
opiekuna kaszubskiej krainy. Ten motyw występuje zarówno w prozie (m.in. 
Kaszëbsczi skôrb)15, jak i poezji pisarzy kaszubskich (z najbardziej znanym 

11   T. Siemiński, Góra Zamkowa i zamek w Bytowie źródłem folklorystycznej inspiracji, w: V Konfe- 
rencja Słowińsko-Kaszubska, Poznań 1999, s. 84.

12   T. Linkner, Heroiczna biografia Remusa. W zwierciadle mitu i kaszubskich wierzeń, Gdańsk 1996,  
s. 117.

13   A. Majkowski, Zdroje Raduni.Przewodnik po tak zw. Szwajcaryi kaszubskiej, Warszawa 1913, 
s.30–56.

14   A. Majkowski, Zdroje Raduni..., dz. cyt., s. 78.
15   D. Pioch, Najô domôcëzna. Ùczbòwnik z cwiczënkama do nôùczi kaszëbsczégò jãzëka, dz.III, Ba- 

nino-Pelplin 2005, s. 108; D. Pioch, Kaszëbi, zemia, lëdze. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka, Gduńsk 
2011, s. 60.
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utworem J. Karnowskiego Jadamòwi rôj16, a także w etymologicznych opraco-
waniach ks. B. Sychty, pod hasłem Kašëbë17. 
 Nie trzeba dodawać, że skoro to, co Bóg stwarza, nosi w sobie znamię doskona-
łości to Kaszuby, po ponownym obdarowaniu, stały się najpiękniejszą krainą, wręcz 
rajską.
 Natomiast A. Hilferding przemierzając pomorskie wioski i zbierając materiał 
językoznawczy, zauważył: „Lud kaszubski zna dużo wierzeń o istotach i siłach nad-
przyrodzonych. W jednym z tych wierzeń słyszy się, być może, echo legendy hi-
storycznej, a mianowicie w opowieściach o Stołymach, wielkoludach obdarzonych 
ogromną siłą, którzy zamieszkiwali kiedyś ziemię i znikli, zwyciężeni przez rodzaj 
ludzki, nie przez jego siłę, lecz przez rozum. Legenda ta jest znana powszechnie  
u Kaszubów i Słowińców w Pomeranii; (...)”18. Wśród licznie przytaczanych opo-
wiastek, podań i legend, zamieszcza też kilka o stolemach, które choć w różnych za-
kątkach Kaszub zasłyszane, dość jednorodnie prezentują się treściowo, co świadczy 
nie tylko o powszechności tego motywu na terenach ówczesnych Kaszub, ale też 
wierności przekazu ustnego, skoro niewielkie tylko występują różnice. 
 Część historii o stolemach przedstawia ich jako wielkoludów i mocarzy, nie-
mniej rozumem niegrzeszących (co zresztą przyczyniło się do ich wyginięcia, bo 
człowiek, choć zaledwie jak robak przy olbrzymach wyglądał, zyskiwał nad nimi 
przewagę swą chytrością i przebiegłością19), stąd ich udział w ukształtowaniu ka-
szubskiej krainy jest tyleż znaczącym, co niezamierzonym efektem bezmyślnych 
kłótni, bójek, zabaw czy działań mających na celu własną wygodę, np. nie mogąc 
przejść jednym krokiem przez jezioro, natychmiast usypywali na środku wyspę20. 
Uznawane były za niebezpieczne dla ludzi, gdyż jeśli stolem na kogo spojrzał 
i dmuchnął, to nieszczęśnik ginął jak mucha21. 
 W znacznej części utworów są jednak przedstawiane w korzystniejszym świetle 
i obdarzane ludzkimi cechami i uczuciami jak np. w legendzie Kawaler stolëmczi22 
lub u J. Ceynowy w legendzie Stolemka i rybak23. Ceynowa przypisuje stolemom 
umocnienie wybrzeża i umożliwienie wybudowania drogi między Swarzewem 
a Puckiem, ucząc przy tym zgody i współdziałania w pracy24, stworzenie Małego 
Morza, wykopanie Depki, usypanie Rewy Mew, nic więc dziwnego, że gdy zaczęli 

16   J. Karnowski, Nowòtné spiéwë i wiersze, Banino 2010, s. 17.
17   B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, T. II, Wrocław-Warszawa-Kraków 

1968, s. 145–146. 
18   A. Hilferding, Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, Gdańsk 1989, s. 81.
19   Tamże, s. 132–133 (o zamknięciu ostatniego stolema w trumnie), s. 151–152 (o upieczeniu stolem- 

ki przez dwójkę dzieci).
20   B. Sychta, Słownik..., T. V dz. cyt., s.165–166. 
21   D. Abramowicz, Legendy Pomorza i Kaszub, Die Legenden von Pommern und Kaschuben, Òpò- 

wiednie Pòmòrzô ë Kaszëbsczi, Katowice 2010, s. 154.
22   Tamże, s. 434.
23   J. Ceynowa, Dobro zwycięża. Legendy z Kaszub i Pomorza, Gdańsk 1985, s. 7.
24   J. Ceynowa, Skarb i moc, Gdańsk 1975, s. 52–57.
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wymierać, to ludzie byli zmartwieni25. Podobnie przedstawia je epopeja kaszubska, 
a jako znak ich istnienia wskazuje nie tylko wyspę na jeziorze, zwaną Stolemką, bo 
powstała z piachu, który wysypał się z fartuszka córki stolema, chcącej usypać sobie 
ścieżkę przez jezioro26, ale także groby stolemów ukryte wśród buków27.
 Zapewne wśród stolemów, podobnie jak i ludzi, były jednostki negatywne, na co 
zwrócił szczególniejszą uwagę Hilferding, ale były też i pozytywne, uwiecznione 
choćby piórem J. Ceynowy czy A. Majkowskiego. Ten ostatni w słowach opowieści 
Michała, snutych w adwentowy wieczór przekazuje przekonanie o stolemach jako 
przodkach Kaszubów28, a w dalszej części to potwierdza dziwiąc się jednocześnie, 
„że taczi dzyrsczi lud wëdôł na swiat pòtómków, chtërny prôwdã rzekłszë, dzysô są 
niewòlnikama cëzëch panów”29. Dziś Majkowski mógłby być dumny z osiągnięć 
Kaszubów, będących dla niego jedynie sferą marzeń. Dodać należy, że nieprzypad-
kowo najwyższym wyróżnieniem, jakim honoruje się osoby wybitnie zasłużone dla 
Kaszub jest Medal Stolema.

...i Smętki  

Równie tajemniczym, co niejednorodnym charakterologicznie bohaterem kaszub-
skich legend jest Smętek, w epopei A. Majkowskiego (Żëcé i przigòdë Remùsa) 
postać jednoznacznie zła, podobnie w poemacie Derdowskiego (Ò panu Czôrliń-
sczim, co do Pùcka pò sécë jachôł), ale już w prozie J. Drzeżdżona tyleż zła, co 
i nieszczęśliwa (Twarz Smętka). B. Sychta szedł jeszcze dalej, traktując Smętka jako 
„na wskroś dobrego ducha pomorskiego”, bliskiego w swej melancholii i tęsknocie 
duszy słowiańskiej30. Z kolei A. Labuda czyni zeń wręcz wesołka: „Smãtk to wipny 
duch procëmnotów i psotów, je gòrlëwim ògradzanã wszëternôstczich lewòtnëch 
dosëznów naszégò kaszëbsczégò semietu. Pierwi béł sprôwcą smùtków i nazéwôł sã 
Smùtk, le pózdze ze smùtnégò Smùtka zrobił sã nasz psotny, wipny i chitri Smãtk31”.
 Początkowo Majkowski również w Smętku widział opiekuńczego ducha Ka-
szub, jednak autor, prawdopodobnie pod wpływem Wiatru od morza S. Żeromskie-
go przebudował tę postać32. Motyw Smętka, który szkodzi Kaszubom, a nawet na 
pomoc wzywa „swoje Mory”, zamieszcza również J. Karnowski w dramacie Scy-
nanié kani33.

25   J. Ceynowa, Dobro zwycięża..., dz. cyt., s. 7.
26   A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa, Kartuzy 2010, s. 129.
27   Tamże, s. 235.
28   Tamże, s. 129.
29   Tamże, s. 338.
30   T. Linkner, Heroiczna..., dz. cyt., s. 132.
31   A. Labuda, Bògòwie najich przodków. Bogowie naszych przodków, Bolszewo 2011, s. 79.
32   T. Linkner, Heroiczna..., dz. cyt., s. 131.
33   J. Karnowski, Dramaty, Gdańsk 2011, s. 444-446., 
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 Smętka niekiedy można odczytywać jako ludzkie i narodowe sumienie. Tak 
przynajmniej odczytuję tę postać wykreowaną przez L. Bądkowskiego w dramacie 
Sąd nieostateczny. Sam Smętek, charakteryzowany jako „duch żalu i litości” w roz-
mowie ze Slednikiem wyjawia: „Diôchlë to prôwdzëwi lëdze, jaż za baro. (...) Swiat 
lëdzy i diôchłów to dwie stronë jednégò médala”34.

Zaklęte, zapadnięte, zatopione zamki i zamkowe góry.

Niezliczone kaszubskie pagórki i wzgórza, łyse bądź porośnięte lasami, łagodne czy 
strome, byleby wyraźnie odznaczające się w krajobrazie zawsze pobudzały wyobraź-
nię i fascynowały tajemniczością. Stąd też były doskonałym tłem do powstawania 
legend o charakterystycznych dla pomorskiej ziemi motywach: zaklętych (przeklę-
tych) i zapadniętych w ich wnętrze zamków, przez co zyskiwały miano zamkowych 
gór. Zazwyczaj przyczyną zapadnięcia się zamku było przekleństwo rzucone na jego 
mieszkańców lub właścicieli za ich niegodne czyny, np. przekleństwo rzucone przez 
zrozpaczonych rodziców na okrutnych rycerzy za porwanie ich córki (Zatopiony za-
mek w jeziorze Stare Grabowo)35. Opowieści tych jest więcej, aniżeli samych wzgórz, 
niektóre są nawet kilkukrotnie opisywane przez tych samych autorów. 
 Pojawiają się w kaszubskiej literaturze również patriotyczne motywy śpiących 
rycerzy, którzy w obliczu wielkiego zagrożenia powstaną i będą bronić Kaszub (np. 
Zaklęte wojsko36, Sen zaklętego wojska37, Spiącé wòjskò38). Najbardziej poetycką 
wizję zapadłego zamku, czyniąc go zarazem jednym z przewodnich motywów swej 
powieści stworzył A. Majkowski w Żëcym i przigòdach Remùsa.

Zaklęte królewianki

W wielu legendach ich tragiczne losy są ściśle splątane z zapadniętymi zamczy-
skami. Są zazwyczaj uosobieniem piękna i niezgody na zło, dokonujące się w ich 
otoczeniu, czasem nieszczęśliwie zakochanymi. Rzadko to one są przyczyną nie-
szczęścia, już to przez swe niegodne zachowanie bądź sprzeniewierzenie się miłości 
przyrzeczonej ubogiemu pastuszkowi czy rybakowi. 
 Zaklęte księżniczki zazwyczaj w określonym czasie ukazywały się ludziom, 
gdyż tylko człowiek mógł z nich, a zarazem z ich zamku zdjąć czar, pod warunkiem, 

34   L. Bądkowski Sąd niéòstateczny. Mòralitet dëcht nowi, [w:] Domôcô bina. Dzewiãc dramów do 
jigrë, Wejrowò – Gduńsk 2006, s. 27.

35   R. A. Regliński, Legendy..., dz. cyt, s. 24.
36   J. Ceynowa, Dobro zwycięża..., dz. cyt. s. 40-41.
37   D. Abramowicz, Legendy..., dz. cyt., s. 144.
38   B. Sychta, Spiącé wòjskò, Wejherowo 1937.
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że mężnie i nie oglądając się za siebie zniesie próbę przeniesienia dziewczęcia 
w wyznaczone miejsce (np. w Zaklętym zamku w Wykrotach na cmentarz39, podob-
nie w legendzie o Zamkowej Górze w Bytowie, gdzie nie tylko należało ja zanieść 
na cmentarz, ale jeszcze rzucić na cmentarną ziemię40, w innej z licznych legend 
o Zamkowej Górze, miała być zaniesiona właśnie na to wzgórze – miejsce jej uro-
dzenia41) lub przez niebezpieczne odmęty rzeczne (takie polecenie otrzymał Re-
mus42), co było ceną wybawienia. Czasami próba wymagała nie tyle odwagi, co 
charakteru, gdy księżniczka zleca zakup butów za przekazaną monetę, ale bez tar-
gowania (Zamek w Słupi pod Łosinem)43. Nagrodą nie był li tylko dobry uczynek 
dla nieszczęsnej królewianki, ale także jej ręka i pałac, który również miał zostać 
uwolniony od czarów. W tym jednak miejscu pozytywny aspekt legendy się kończy, 
bo jeśli nawet śmiałek się znajdzie, to podczas wykonywania powierzonego mu za-
dania zawsze zachodzą takie okoliczności, które udaremniają jego wysiłek (niekiedy 
bardzo prozaiczne, np. zerwana z głowy czapka44, niespodziewane uderzenie w gło-
wę45, łapanie za nogi46, zwątpienie we własne siły47). Bywa też i tak, że w danej 
okolicy, mimo próśb ukazującej się tam panny (np. na górze Rowokół), nie znalazł 
się żaden śmiałek, chcący podjąć wyzwanie48. Wobec powyższego, niezależnie od 
okoliczności, wszystkie księżniczki nadal oczekują na swe wybawienie, a wnętrza 
kaszubskich gór niejedno zamczysko okrywają coraz większym zapomnieniem.
 Legendarne motywy zaklętej królewianki i jej pogrążonego we wnętrzu góry 
zamku tak silnie zakorzeniły się w krajobrazie i świadomości pomorskiej, że posłu-
żyły A. Majkowskiemu jako alegoria mowy kaszubskiej i ludu tej ziemi.

Miejsca

Fascynującą wiele osób dziedziną jest odkrywanie nazw miejsc, krain, imion i na-
zwisk osób. W wielu przypadkach tę ciekawość zaspokajają opracowania badaczy 
zagadnienia – językoznawców, onomastów. Onomastyka, jako jedna z gałęzi języ-
koznawstwa porządkuje nazwy własne i wyjaśnia ich pochodzenie. Jednak dzięki 
legendom zyskują one nową historię. 

39   O. Knoop, Legendy..., dz. cyt., s. 25–27.
40   T. Siemiński, Góra Zamkowa..., dz. cyt., s. 86.
41   Tamże, s. 87.
42   A. Majkowski, Żëcé..., dz. cyt., s. 48–50.
43   O. Knoop, Legendy..., dz. cyt. s. 65.
44   Tamże, s. 27.
45   Tamże, s. 21.
46   I. Trojanowska, Z podaniem i legendą, dz. cyt. s. 57.
47   A. Majkowski, Żëcé..., dz. cyt., s. 50.
48   W. Łysiak, Rowokół – zaczarowana księżniczka z  Rowokołu, por. A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. 

Literackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2011, s. 261.
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 Każde z tych osobliwych miejsc jest tajemnicze nie samo z siebie, ale z uwagi 
na postaci lub wydarzenia, np. A. Hilferding opisując słynącą z legend Łyskę pisze: 
„Kaszubi wierzą też w wiedźmy (...). Bliżej granicy z polskim plemieniem Kaszubi 
wiedzą o Łysej Górze i nazywają tak niewielką górę niedaleko na zachód od Jeziora 
Raduńskiego koło wsi Rzepiska. Tutaj – według ich słów – odbywają się zebrania 
wiedźm (...)49. 
 Legendy mogą stanowić swoiste pendant ubarwiające naukowy obraz faktogra-
ficznego poznania. Niekiedy taki ślad zostawia prof. E. Breza w swoich języko-
znawczych opracowaniach nazw miejscowości, np. przy haśle Babi Dół zaznacza, 
że Kaszubi używają również nazwy „Babsczi Dół”, gdzie przymiotnik „babi, bab-
sczi” pochodzi najprawdopodobniej od słowa „baba”, w znaczeniu „wiedźma, cza-
rownica” i konkluduje: „byłby to zatem dół, gdzie straszą wiedźmy”50. Podobnie 
w innym miejscu, omawiając nazwę miejscowości Bysewo wspomina o pochodze-
niu od Biesa, czyli złego ducha, szatana51.

Kamienne znaki

W kaszubski krajobraz wpisane są olbrzymie głazy narzutowe. One ze względu 
na swe gabaryty i niewytłumaczalne dla przodków pochodzenie również zostały 
uwiecznione w legendzie. Nie ma również jednoznacznej genezy ich pojawienia 
się na pomorskiej ziemi. Remus pod wpływem ks. Pawła nabiera przekonania, że 
olbrzymi głaz pod Owśnicami i Wieprznicą został porzucony przez stolemy52. Więk-
szość kamieni nosi jednak piętno diabelskiego pochodzenia, a potwierdzeniem tego 
mają być odciśnięte na nich ślady kopyt, kurzych łap, łańcucha (Kamień diabelski 
koło Owśnic)53 itp. Niekiedy ślady odciśnięte na kamieniach przypominają kształt 
stopy – noszą najczęściej nazwę Bożych Stópek, jako że legendy głoszą, iż powstały 
podczas szczególnej interwencji niebios na ziemi, np. ślad na słynnym, leżącym 
koło Świecina kamieniu nazwanym Bożą Stopką pozostawił anioł wysłany przez 
Boga, by pogodził zwaśnionych braci54, niekiedy nieżyjąca rodzicielka, np. by oca-
lić życie synom (Bratobójczy bój i Boża Stopka)55. 
 O wielu z tych kamieni krążą również opowieści, jakoby były pod wpływem nie-
nawiści i przekleństwa, zamienionymi w skałę ludźmi, również dziećmi. Dużo ta-
kich legend zawarł w swoim zbiorze O. Knoop, m.in.: Małżonkowie z Niezabyszewa 

49   A. Hilferding, Resztki Słowian..., dz.cyt., s.88.
50   E. Breza, Nazwy miejscowości Gminy Żukowo, Banino-Pelplin 2005, s. 12.
51   Tamże, s. 19.
52   A. Majkowski, Żëcé..., dz. cyt., s. 
53   R. A. Regliński, Legendy..., dz. cyt., s. 41–42.
54   A. Jabłoński, Wędrówki po Kaszubach. Od Gdyni po Hel. Opowieści o miejscach i ludziach, Gdy- 

nia 1998, s. 94–95.
55   D. Abramowicz, Legendy..., dz. cyt., s. 146.
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zamienieni w głazy56, Zaklęty głaz pod Niezabyszewem57, Panna młoda przemienio-
na w kamień58 czy w zbiorze opracowanym przez R. A. Reglińskiego: Skamieniała 
niewiasta koło Nowej Kiszewy59, „Babcia” – kamień w lesie pogódzkim60, Skamie-
niały orszak weselny koło Kalisk61. J. Ceynowa, zazwyczaj pozytywnie przedstawia-
jący stolemy w legendzie Zaklęte kamienie, opisuje, że nastały czasy, gdy poczuły 
się one zbyt pewne siebie, ludzi miały za niewolników, a swym bogom nie składały 
rytualnych ofiar, zaś swe święta obchodziły nadzwyczaj hulaszczo. To przyczyniło 
się, do ich zguby – zostały zamienione w głazy, które dziś możemy oglądać jako 
kamienne kręgi pod Odrami62.  
 Istnieją również głazy, dla swych kształtów utożsamiane z przeklętymi przez 
człowieka rzeczami: stogiem siana (Zaklęty stóg siana), workiem z ziarnem (Głaz 
w kształcie worka w Bożepolu Wielkim), workiem mąki (Worek mąki zamieniony 
w głaz)63 lub nawet czterema workami z mąką (Cztery worki z mąką)64.

Znaczenie legend

Spoglądając na księgarskie regały można wysnuć tezę, że legendy są gatunkiem, 
który nie traci na popularności, a nawet zaryzykować twierdzenie, że przeżywają 
swój renesans. Czym przyciągają, jakie emocje budzą, że przetrwały od czasów śre-
dniowiecza? Niewątpliwie, fascynacja nimi już się wdrukowała w kod genetyczny 
tylu pokoleń przodków przechowujących te opowiastki w zakamarkach pamięci, by 
móc w stosownym czasie przekazać je dzieciom i wnukom. Czy to jednak nie jest 
zbyt mało, by dzisiejsze generacje zechciały oderwać się od technicznych i informa-
tycznych gadżetów dla niepozornych, zazwyczaj skromnie wydanych zbiorków, za-
mykających w sobie nieprawdopodobne, choć urzeczywistnione treści z przeszłości. 
Może wynika to po części z poczucia, które J. Samp ujmuje następująco: „Baśnio-
ksiąg (...) wciąż się rozrasta, zaś każda epoka, w tym również ta, w której przyszło 
nam żyć, czyli przełomu stuleci, a zarazem styku drugiego i trzeciego tysiąclecia, 
dopisuje nam własne dzieje bajeczne”65. W słowie odautorskim do innego zbioru 
legend przedstawia motywację pisarza - poszukiwacza legend i wyraża nadzieję 
na przybliżenie dotychczas nieznanych postaci, omijanych miejsc lub obiektów, tak 

56   O. Knoop, Legendy..., dz. cyt., s. 36.
57   Tamże, s. 36-38.
58   Tamże, s. 59-60.
59   R. A. Regliński, Legendy..., dz. cyt., s. 24-26.
60   Tamże, s. 28-29.
61   R. A. Regliński, Legendy..., dz. cyt, 52-53.
62   J. Ceynowa, Dobro zwycięża..., dz. cyt., s. 85-86.
63   O. Knoop, Legendy..., dz. cyt, s. 61-62.
64   R. A. Regliński, Legendy..., dz. cyt., s. 33.
65   J. Samp, Legendy..., dz. cyt., s. 8.
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przecież obficie nasyconych tajemniczością, bo zasługują na obecność „w naszej 
świadomości i codziennym życiu”66. 
 Być może prawdę o nich odkryli przed stuleciem autorzy mott, którymi Paul 
Behrend opatruje kolejne tomiki „Skarbnicy legend Prus Zachodnich”67. Trudno bo-
wiem nie zgodzić się z autorem jednego z nich, Otto Böckelem, stwierdzającym: 
„Nieprzemijająca wartość legend dla narodu polega na tym, że kierują naszą uwagę 
na dawne czasy, na urok i zalety własnego kraju. Uczą też, jak należy poszukiwać 
i odnajdywać sens życia w granicach swej małej ojczyzny”68. Sam Behrend, jako 
nauczyciel, zwracał uwagę na wychowawczą i dydaktyczną stronę legend. W Przed-
mowie do tomu V dzieli się wizją celu, jaki mu przyświecał: „Skarbnica legend 
powinna wspierać krajoznawstwo, aby dorastające pokolenie poznało i ceniło po-
wabność małej ojczyzny. Ma także, i to jest główne jej zadanie, zaszczepić w ich 
młodzieńczych sercach miłość do kraju rodzimego, która jest źródłem miłości do 
ojczyzny”69. Czy to zbyt idealistyczne, zbyt patriotyczne i zbyt niedzisiejsze twier-
dzenie znajdzie swych wyznawców? Z pewnością czas pokaże. Na razie odbiorców, 
szczególnie wśród młodszego pokolenia nie brakuje, więc może i w przyszłych le-
genda ocaleje.

66   J. Samp, Gdańsk w baśniowej szacie, Gdańsk 2012, s. 6.
67   R. A. Regliński, Legendy..., dz. cyt. s. 7.
68   Tamże, s. 8.
69   Tamże, s. 7.
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