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Edward Breza

Słowò wstãpné

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka (RKJ), szlachã ùszłëch lat, pòdjimała ùchwôlënczi 
w sprawie słowiznë stosowóny przez Kaszëbów w rozmajitëch ôrtach żëcégò, ji 
nôleżnicë wëgłôszelë referatë na dwadniowi sesji we Wieżëcë i – ju w mniészim 
gremium abò pòjedinczo – òdpòwiôdelë na zapitania institucjów i priwatnëch òso-
bów, czerowóné do Radzëznë. Na plenarnëch zéńdzeniach pòdnôszóné bëłë jiwrë 
samòrządowëch wëszëznów, tëczącé sã kaszëbsczich môlowëch nazwów. Nadto, 
wiele nôleżników Radzëznë, znónëch we wãższich czë szerszich kaszëbsczich i pò- 
mòrsczich krãgach (czasama nawetka pòzapòmòrsczich) rozrzesziwało jãzëkòwé 
problemë pitającëch òb czas służbòwëch i priwatnëch kòntaktów. 

Podjãtëch òstało 9 ùchwôlënków òdnôszającëch sã – w chronologicznym ùjãcym 
– kòntinuacji słowiznë religijny: òkresleniów Bòga Òjca i Swiãti Trójcë, a nadto òbrë- 
mia angelologii, fòlkloru: demónologiô i doroczné òbrzãdë, szerok pòjmòwóny kùl-
turë: filmù, teatru, mùzyczi (leno słowizna alfabeticzno na lëtrë A – B – wedle pòl-
skòjãzëkòwi nomenklaturë), Internetu (rozszerzenié i dofùlowanié).

Referatë téż òdnôszałë sã do szerok pòjmòwóny kùlturë: i tak E. Bùgajnô roz-
wôża wëchòwanié przez dokazë kùńsztu, ònomatopejã w kaszëbsczich piesniach 
przedstawił T. Fópka, ò codniowi kulturze w pòczestnëch fòrmach rozprôwiała  
M. Jelińskô, Smãtka J. Drzéżdżona prezentëje K. Lewna, a lëteraturã w semina-
rijnym „Zwónkù Kaszëbsczim” w Pelplinie D. Majkòwsczi, Sanktuarium Królewi 
Kaszëb w Swiónowie, w kartësczim pòwiôce w ùtwórstwe, kùńszczce i promòcji 
regionu wëłożił E. Prëczkòwsczi; ten sóm aùtór zaprezentowôł téż fòlkloristiczną 
dzejnotã P. Szefczi (1910–1991); wespółaùtórczi: D. Stanulewicz i W. Lew Cze-
drowskô zajãłë sã pòzdrzatkã młodzëznë na wëzwëskiwanié kaszëbsczi kùlturë do 
naùczaniô kaszëbsczégò jãzëka. Òsóbno D. Stanulewicz òdniosła sã do elementów 
kùlturë, zawiartëch w „Słowarzu pòmòrsczégò, to je kaszëbsczégò jãzëka” S. Ramuł- 
ta, a W. Czedrowskô przëbôczëła wanodżi szlachã J. Wëbicczégò w Bãdominie, Sëkò- 
rzënie i òkòlim. D. Pioch przedstawiła historiã stôwianiô przed miescowòscama tôf- 
lów z dwùjãzëcznyma: pòlsczima i kaszëbsczima pòzwama. B. Ùgòwska przëbôczëła 
bòhaterów swòjich môlów i czasów w pùblicystice Stanisława Pestczi.

Prôcã RKJ nad standarizacją kaszëbsczégò jãzëka i ji òbjim rozwôżôł na spòdlim 
wëbrónëch przëkładów M. Cëbùlsczi. Jãzëkòznôwczi charakter mają tekstë: H. Makùrat 
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ò interferencji kaszëbsczich gwarów na pòlsczi jãzëk i D. Pażdjersczégò ò transkrip-
cji cëzojãzëkòwëch znaków (w tim téż chińsczégò i japòńsczégò) w kaszëbiznie  
i tegò samégò razã z E. Brezą ò pòstacjach pòlsczich i jinojãzëcznëch nôzwësków 
w kaszëbiznie; nadto slédny z wëmienionëch aùtorów zajął się nôzwëskama pòchò-
dzącymi òd pòzwów roscënów.

Pitania czerowóné do RKJ òdnôszałë sã do dosc szeroczégò òbrëmia problemów: 
òd alternacji, to je głoskòwëch wëmianów, przez znaczenié wërazów i kaszëbsczich 
pòzwów jezorów, jak téż jinëch terenowëch òbiektów.

Jak wiedno, prosymë włôsné dezyderatë i ùwôdżi do dzejaniô RKJ, brëkòwno-
tach pòsłëgiwającëch sã kaszëbsczim jãzëkã, jegò fùnkcjonowanim w spòlëznowim 
żëcym czerowac na adres Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. 

W gòdnikù 2014 r.



Edward Breza

Słowo wstępne

Rada Języka Kaszubskiego (RJK), podobnie jak w latach ubiegłych, podejmowała 
uchwały w sprawie słownictwa stosowanego przez Kaszubów w różnych dziedzinach 
życia, jej członkowie wygłaszali referaty na sesji w Wieżycy i – już w mniejszym 
gremium czy indywidualnie – odpowiadali na pytania instytucji i osób prywatnych, 
kierowane do Rady. Na plenarnych posiedzeniach stawały wątpliwości władz tere-
nowych, dotyczące kaszubskich nazw miejscowości. Oczywiście, wielu członków 
Rady, znanych w węższych czy szerszych gremiach kaszubskich i pomorskich (cza-
sami także pozapomorskich) odpowiadało na wątpliwości rozmówców w kontaktach 
służbowych i prywatnych. 

Podjęto 9 uchwał dotyczących – chronologicznie rzecz biorąc – kontynuowa-
nego słownictwa religijnego: określenia Boga Ojca i Trójcy Świętej oraz z zakresu 
angelologii, folkloru: demonologia i obrzędy doroczne, szeroko rozumianej kultury: 
filmu, teatru, muzyki (jedynie słownictwo na ciąg alfabetyczny A – B), Internetu 
(dokończenie).

Referaty dotyczyły również szeroko rozumianej kultury: i tak E. Bugajna mówi- 
ła o wychowaniu przez sztukę, onomatopeję w pieśniach kaszubskich przedstawił  
T. Fopke, o kulturze na codzień w formach grzecznościowych roztrząsała M. Je-
lińska, Smętka J. Drzeżdżona prezentuje K. Lewna, a literaturę w seminaryjnym 
„Zwonku Kaszubskim” w Pelplinie D. Majkowski, Sanktuarium Królowej Kaszub w 
Sianowie, w pow. kartuskim w sztuce i promocji regionu przedstawił E. Pryczkowski; 
tenże autor zaprezentował także dorobek folklorystyczny P. Szefki (1910–1991); współ-
autorki: D. Stanulewicz i W. Kiedrowska zajęły się opinią młodzieży w wyzyskaniu 
kultury kaszubskiej w nauczaniu języka kaszubskiego. Samodzielnie już D. Stanu-
lewicz odniosła się do tejże kultury, ujętej przez S. Ramułta w „Słowniku języka po-
morskiego, czyli kaszubskiego”, a W. Kiedrowska przypomniała wycieczki szlakiem 
J. Wybickiego w Będominie, Sikorzynie i okolicy. D. Pioch utrwaliła umieszczanie 
tablic przed miejscowościami z dwujęzycznymi: polskimi i kaszubskimi nazwami. 
B. Ugowska przypomniała bohaterów swoich miejscowości i czasów w publicystyce 
Stanisława Pestki.

Pracę RJK nad standaryzacją języka kaszubskiego i jej zakres przywołał na wybra-
nych przykładach M. Cybulski. Językoznawczy charakter mają teksty: H. Makurat  
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o interferencji gwar kaszubskich na język polski oraz D. Paždjerskiego o transkrypcji 
znaków obcojęzycznych (w tym także chińskiego i japońskiego) w kaszubszczyźnie 
oraz tegoż i E. Brezy o postaci nazwisk polskich i innojęzycznych w kaszubszczyź-
nie; nadto ostatnio wymieniony autor zajął się nazwiskami pochodzącymi od nazw 
roślin.

Pytania kierowane do RJK obejmowały dość szeroki wachlarz zagadnień: od al-
ternacji, czyli wymian głoskowych, poprzez znaczenie wyrazów i kaszubskich nazw 
jezior oraz innych obiektów terenowych.

Jak zawsze, prosimy własne dezyderaty i uwagi o pracy RJK, potrzebach użyt-
kowników języka kaszubskiego, jego funkcjonowaniu w życiu społecznym kierować 
na adres Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

W grudniu 2014 r.



ÙCHWÔLËNCZI
RADZËZNË

KASZËBSCZÉGÒ
JÃZËKA



UCHWÔLËNK NR 1/RJK/14 Z DNIA 14.04.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ 

SŁOWIZNË RELIGIJNY SPARŁÃCZONY  
Z PÒZWAMA BÒGA ÒJCA

Radzëzna kaszëbsczégò jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã religijną 
sparłãczoną z pòzwama Bòga Òjca:

Abba ‘Abba’
Absolut ‘Absolut’ 
Adonaj ‘Adonaj’ 
Alfa i Òméga Ap 1,8; 21,6; 22,13 ‘Alfa i Omega’

Bòżé Òkò ‘Oko Boże’
Bóg naszi wiarë i nôdzeji Iz 7,9; 8,17 i in. ‘Bóg naszej wiary i nadziei’
Bóg Òjc Mt 11,25 ‘Bóg Ojciec’
Bóg òjców: Abrahama, Izaaka, Jakùba Wj 3,6 ‘Bóg ojców: Abrahama, Izaaka, 

Jakuba’

Dëch J 4,24 ‘Duch’

Elohim ‘Elohim’

Jahwe ‘Jahwe’

Król królów (J. Kochanowsczi) ‘Król królów’

Łaskawi Bóg ‘Bóg Łaskawy’

Miłota ‘Miłość’

Naje Ùcekniãcé i Twierdza, Naj Ùcek i Twierdza ps. 90,2 ‘Ucieczka nasza 
i Twierdza’

Niepòrëszny Rozrëszëcél z łac. Motor immobilis ‘Niewzruszony Rozruszyciel’ 
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Niewidzalny ‘Niewidzialny’ 
Nôlepszi Òjc ‘Ojciec Najlepszy’
Nôswiãtszi Bóg ‘Bóg Najświętszy’
Nôwëższi (Bóg) ‘(Bóg) Najwyższy’
Nôwëższi Pón ‘Pan Najwyższy’

Pełny / Fùlny Miłoserdzégò ‘Pełen Miłosierdzia’
Pierszi i Òstatny Ap 2,8; 22,13 ‘Pierwszy i Ostatni’
Pòczątk i Kùńc Ap 21,6; 22,13 ‘Początek i Koniec’
Pón/Bóg Jediny Wj 3,6; Pwt 6,4, Credo mszalné ‘Pan/Bóg Jedyny’
Pón wszëtczich rzeczi ‘Pan Wszechrzeczy’
Pón Zastãpów (zdrzë: Sabaòt) ‘Pan Zastępów’
Prawica ‘Prawica’
Prawòdôwôcz, Prawòdôwca ‘Prawodawca’
Przedwieczny, Przedwiekòwi ‘Przedwieczny’

Rodzëcél ‘Rodzic, Rodziciel’

Sabaòt (zdrzë: Pón Zastãpów) ‘Sabaot, Pan Zastępów’   
Sprawiedlëwi ‘Sprawiedliwy’
Sprawiedlëwi Sãdza ‘Sędzia Sprawiedliwy’ 
Stwòrzëcél / Stwórca nieba i zemi Rdz 1,1; Credo pôcérzowé ‘Stwórca nieba  

i ziemi’ 
Swiãti ‘Święty’
Swiãti Bóg (zdrzë: suplikacje) ‘Święty Bóg’

Trzënórt ‘Trójkąt’
  
Wiekwiekòwi / Wiekùjisti Pón (J. Kòchanowsczi) ‘Pan Wiekuisty’
Wiérny ‘Wierny’
Wszãdzebëtny ‘Wszechobecny’ 
Wszëtkòmòżny / Wszëtkòmògący (Pón) (J. Kòchanowsczi) ‘Wszechmocny (Pan)’

Żëwi Bóg 1 Krl 17,1; ps. 36, 10 ‘Żywy Bóg’



UCHWÔLËNK NR 2/RJK/14 Z DNIA 14.04.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ 

SŁOWIZNË RELIGIJNY SPARŁÃCZONY  
Z PÒZWAMA PRZENÔSWIÃTSZI TRÓJCË

Radzëzna kaszëbsczégò jãzëka bédëje pòstãpną kaszëbską słowiznã religijną 
sparłãczoną z pòzwama Przenôswiãtszi Trójcë:

Błogô Trójca / Lubnô Trójca ‘Błoga Trójca’
Błogòsławionô Trójca ‘Błogosławiona Trójca’
Bóg Òjc, Bòżi Syn i Swiãti Dëch ‘Ojciec, Syn Boży i Duch Święty’ 
Bóg w Trójcë, Bòga w Trójcë ‘Bóg w Trójcy’        

Jediny w Trójcë ‘Jedyny w Trójcy’

Łaskawô Trójca ‘Trójca Łaskawa’

Nôswiãtszô Trójca ‘Trójca Najświętsza’ 

Òjc z Sënã i Przelubnym / Przebłodżim Dëchã ‘Ojciec z Synem i Przebłogim 
Duchem’

Przedwiecznô / Przedwiekòwô Trójca ‘Trójca Przedwieczna’
Przelubnô / Przebłogô Trójca ‘Przebłoga Trójca’
Przenôswiãtszô Trójca ‘Trójca Przenajświętsza’

Rodzëcél ‘Rodzic’ 

Swiãtô Trójca ‘Święta Trójca’

Trojisti Bóg ‘Troisty Bóg’
Trojisti w Òsobach ‘Troisty w Osobach’



UCHWÔLËNK NR 3/RJK/14 Z DNIA 28.05.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ 

SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY Z ANGELOLOGIĄ

Radzëzna kaszëbsczégò jãzëka bédëje pòstãpną słowiznã kaszëbską sparłãczoną 
z angelologią:

angelofaniô ‘angelofania’
angelologiô ‘angelologia’
anielsczé chùrë ‘chóry anielskie’
„Anielsczé pòzdrowienié” ‘„Pozdrowienie anielskie”’
aniół ‘anioł’
aniół Bòżi ‘anioł Boży’
aniół Jahwe ‘anioł Jahwe’
aniół ksyżëc (Michôł, himnë) ‘anioł książę (Michał, hymny)’
aniół lékôrz (Rafał, himnë) ‘anioł lekarz (Rafał, hymny)’
aniół mòcë (Gabriel, himnë) ‘anioł mocy (Gabriel, hymny)’
aniół Pańsczi ‘anioł Pański’
„Aniół Pańsczi” ‘„Anioł Pański”’
aniół stróż ‘anioł stróż’
aniół zgòdë ‘anioł zgody (Michał, hymny)’
aniółk ‘aniołek’
archaniół ‘archanioł’

Cherubinë ‘Cherubiny’
czësti dëch ‘duch czysty’

dëchë bez cała ‘bezcielesne duchy’
dobri, wiérny aniołowie ‘dobrzy, wierni aniołowie’

etericzné, sklëniącé, niebné cało ‘ciało eteryczne, świetliste, niebiańskie’

Gabriel ‘Gabriel’

hierarchiô ‘hierarchia’
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Michôł ‘Michał’
Mòce ‘Moce’

Panowania ‘Panowania’
patrón ‘patron’
pòstrzédnik ‘pośrednik’
prowôdnik Michôł ‘wódz Michał’
przeklãté, ùpadłé, zbùńtowóné aniołë ‘przeklęte, upadłe, zbuntowane anioły’

Rafał ‘Rafał’

Serafinë ‘Serafiny’
skrzidlaté stwòrzenié ‘skrzydlate stworzenie’
służebny dëch ‘duch służebny’

Trónë ‘Trony’

Ùriel ‘Uriel’

wësłańc ‘wysłannik’
Wëszëznë ‘Władze’

zbôwny stanicowi (Michôł) ‘zbawczy chorąży’
Zwiérzchnoscë ‘Zwierzchności’ 



UCHWÔLËNK NR 4/RJK/14 Z DNIA 28.05.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ 

SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY Z TRADICYJNYMA  
KASZËBSCZIMA BÓŻKAMA I DEMÓNAMA.

Radzëzna kaszëbsczégò jãzëka bédëje pòstãpną słowiznã kaszëbską sparłãczoną 
z tradicyjnyma kaszëbsczima bóżkama i demónama:

arcëpùrtk ‘arcypurtek Sych IV 22’
Asmòdeùsz (bibl.) ‘Asmodeusz’
Azazél (bibl.) ‘Azazel’

Beliôl (bibl.) ‘Belial’
Belobóg ‘Białobóg Sych I 58’
biés ‘bies Sych I 108’
biôłi diôbeł ‘biały diabeł Sych III 48’
biôłô ‘biała’
Bòrowô Cotka ‘Borowa Ciotka Sych I 57’
Bòrówc ‘Borowiec Sych I 58’

czart ‘czart Sych I 160’
Czernik ‘Czernik (twór A. Majkowskiego)’
Czôrnobóg ‘Czarnobóg SychVII 86’

diôbeł ‘diabeł Sych I 210’

gadzón ‘gadzion Sych I 295’
Gòsk ‘Gosk1’
grzenia, grzenk ‘grzenia, grzeniek Sych I 378’

(h)ermùs ‘hermus Sych II 12’

1   Wedle J. Sampa to F. Fenikòwsczi „doprowadzył do wëmienieniô Neptuna na Gòska”; J. Samp, 
Kaszëbsczi òdpòwiednik Neptuna, [w:] W krãgù kaszëbsczi mitologii. Żniwò nôùkòwi kònferencji”, Ból- 
szewò 2011, s. 67. Biblioteka Gminë Wejrowò.
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(h)erétnik ‘heretnik Sych II 12, SEK II 257’

Jezórnica ‘Jeziornica Sych II 101’
jurk ‘jurk Sych II 112’

kaduk ‘kaduk Sych VII 110, SEK III 12-13’
Klabaternik ‘Klabaternik’
kóbel ‘kobel Sych II 181, SEK III 80’
Krësztof ‘Krzysztof Sych III 251’
kùdiôbeł ‘kudiabeł Sych II 288, SEK III 80’
kùdżôd ‘kudziad Sych II 288, SEK III 109’
kùka ‘kuka Sych II 289’

latawica, latawnica ‘latawica Sych II 336’
latawc ‘latawiec Sych II 336’
Lelek ‘Lelek Sych II 349’
lëbiszk, lubiczk ‘lubczyk Sych II 340, Lab 101’
Lëcëper, Lëcëpôrz ‘Lucyper, Lucyparz Sych II 342’
lińcusznik ‘lińcusznik Sych II 368’

òpi ‘łupi Sych III 30, SEKIII 199’

mamóń ‘mamoń Sych III 46’
maniewid ‘maniewid Sych III 47’
mërk ‘myrk Sych III 73, SEK III 243’
mëtk, mëtôłk ‘mytek, mytałk Sych III 99’
michôłk, mëchôłk, mëchelk ‘michałek Sych III 165; L 103’
mòch ‘moch Sych III 99’
mòdżilnik ‘mogilnik Sych III 99’
mòloch (bibl.) ‘moloch’
mòra ‘mora Sych III 44’
mòrnica ‘mornica Sych III 106’
mòrsczi diôbeł (zdrzë mòrsczi pùrtk, szôlińc) ‘morski diabeł Sych III 113’
mòrsczi pùrtk (zdrzë: mòrsczi diôbeł, szôlińc) ‘morski purtk Sych IV 230’ 
mòrskô panna, mòrzëca ‘syrena’
mòrzëca ‘morzyca, nimfa wodna, syrena Sych III 115’
mòszk ‘moszek Sych III 117’
môłniô  ‘mełnia Sych III 44’
mùmk ‘mumek Sych III139’
mùmôcz ‘mumacz Sych II138, SEK III 275’
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niekara ‘niekara Sych III 241’
nieplëkus ‘nieplikus Sych III 241’
nieprzestôj ‘nieprzestaj Sych III 244’

òmana, òmańc ‘omana, omaniec Sych IV 319’
òprzëpôłnica ‘oprzypołnica Sych IV 328’

parala, karaluch, paralusz ‘parala, karaluch, paralusz Sych IV 29’
pòdlodnik ‘podlodnik Sych IV 102’
pòkùsa ‘pokusa Sych IV 120’
pòpielnik ‘popielnik Sych IV 139’
pòpławnik ‘popławnik Sych IV 138’
pòstacjô ‘postacja Sych IV 146’
pòtãpnik ‘potępnik Sych IV 148’
pólnica ‘polnica Sych IV 122’
przegrzecha ‘przegrzecha Sych IV 183’
pùrtala, pùrtôlk ‘purtala, purtalek Sych IV 228’
pùrtin, pùrtinka ‘purtyn, purtynka Sych IV 228’
pùrtk ‘purtek, purtka Sych IV 228’
pùrtôk, pùrtôczk ‘purtak, purtaczek Sych IV 228’
pùrtôsz, pùrtôszka ‘purtosz, purtoszek Sych IV 230’

Redunica ‘Redunica’
remùs ‘remus Sych IV 319’
retnik ‘retnik Sych IV 326’
Roczitnik ‘Rokitnik Sych IV 339, por. pol. diabeł Rokita’
Roztrãbarch ‘Roztrębacz Sych VII 275’
Rugan ‘Rugan Sych IV 365’

sarcësti ‘sarczysty Sych V 17’
Smãtk ‘Smętek Sych V 95’
Smãtoch ‘Smętoch Sych V 96’
smòlón ‘smolan Sych V 101’
soriń, sorińsczi ‘soryń, soryński Sych V 18, SEK IV 344’
strzëga ‘strzyga Sych V 186’
szôlińc (zdrzë: mòrsczi pùrtk, mòrsczi diôbeł) ‘szaleniec Sych V 215’
szatan ‘szatan Sych V 227’
szwernót ‘szwernot Sych V 311’

Tarón ‘Taron Sych V 328’
Topielëca ‘Topielica Sych V 369’
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trón ‘tron Sych V 389’
Trzãsëwid ‘Trzęsiwid Sych V 401’
turón ‘turon Sych Sych V 411’

W(i)elewit ‘W(i)elewit,-a por. wielewitka ù Sych VI 130’
wieszczi ‘wieszczy Sych VI 143’

zabòrowi ‘zaborowy Sych VI 166’



UCHWÔLËNK NR 5/RJK/14 Z DNIA 27.06.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ 

SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY Z DOROCZNYMA 
ZWËKAMA I ÒBRZÃDAMA

Radzëzna kaszëbsczégò jãzëka bédëje pòstãpną słowiznã kaszëbską sparłãczoną 
z dorocznyma zwëkama i òbrzãdama:

andrzejczi ‘andrzejki’

chòjinka ‘choinka’

dëgùsë ‘śmigus-dyngus’
Dni Gduńska (wedle tegò mòdła téż jinëch kaszëbsczich miastów) ‘Dni Gdańska’ 
Dni Mòrza / Mòrzégò ‘Dni Morza’
Dzéń Banowégò ‘Dzień Kolejarza’
Dzéń Białk(ów) ‘Dzień Kobiet’
Dzéń Dzecka ‘Dzień Dziecka’
Dzéń Jachtôrza, Hùbertus ‘Dzień Myśliwego, Hubertus’ 
Dzéń Jednotë Kaszëbów ‘Dzień Jedności Kaszubów’
Dzéń Ksążczi ‘Dzień Książki’
Dzéń Lasu ‘Dzień Lasu’
Dzéń Matczi, Mëmin Dzéń ‘Dzień Matki’
Dzéń Ògniarza ‘Dzień Strażaka’
Dzéń Òjca ‘Dzień Ojca’
Dzéń Pòlsczégò Wòjska ‘Dzień Wojska Polskiego’ 
Dzéń Prôcownika Służbë Zdrowiô / -égò ‘Dzień Pracownika Służby Zdrowia’
Dzéń Samòstójnotë ‘Dzień Niepodległości’
Dzéń Starëszczi / Starczi ‘Dzień Babci’
Dzéń Starëszka / Starka ‘Dzień Dziadka’
Dzéń Szandarë ‘Dzień Policji’
Dzéń Szkólnégò ‘Dzień Nauczyciela’
Dzéń Wëzwòleniô ‘Dzień Wyzwolenia’
dżôd; bãks ‘dziad (zakończenie zbioru zbóż, ziemniaków)’
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dżadë ‘dziady’

gòdë ‘gody’ 
cënowé (blaszané) ‘10’ ‘cynowe (blaszane)’
kriształowé ‘15 lat’ ‘kryształowe’
pòrcelanowé’ ‘20 lat’ ‘porcelanowe 
strzébrné ‘25 lat’ ‘srebrne’
perłowé ‘30 lat’ ‘perłowe’
kòralowé ‘35 lat’ ‘koralowe’
rubinowé ‘40 lat’ ‘rubinowe’
szafirowé ‘45 lat’ ‘szafirowe’
złoté ‘50 lat’ ‘złote’
platinowé (szmaragdowé) ‘55 lat’ ‘platynowe (szmaragdowe)’
diamańtowé ‘60 lat’ ‘diamentowe’
żelazné ‘65 lat’ ‘żelazne’
kamienné ‘70 lat’ ‘kamienne’
brilantowé ‘75 lat’ ‘brylantowe’ 
dãbòwé ‘80 lat’ ‘dębowe’        

gregòrianczi ‘gregorianki’
gwiôzdczi; panëszczi; gwiżdże ‘gwiazdki’
gwiôzdor; panëszka; gwiżdż ‘gwiazdor’

jasełka ‘jasełka’
jôrmark ksążków ‘kiermasz książek’
jubileùsz; roczëzna ‘jubileusz’

czile lat robòtë ‘ileś lat pracy’
kapłaństwa / ksyżestwa ‘kapłaństwa,’
służbë ‘służby’
swiãceniów ‘święceń’    
zôkònnëch slëbów ‘ślubów zakonnych’

katarzinczi ‘katarzynki’

malowóné / farwòwóné jaja ‘pisanki’ 
mikòłajczi ‘mikołajki’
mionowi dzéń ‘imieniny’
môrcynczi ‘marcinki’

òbléwanié (wòdą) ‘oblewanie (wodą)’
òczepinë ‘oczepiny’
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òpłatk ‘opłatek’
òżniwinë; dożniwk ‘dożynki’

pasowanié na szkòłownika ‘pasowanie na ucznia’
pawełczi ‘pawełki’
pòprawinë ‘poprawiny’
przenosënë ‘przenosiny’
przeprosënë ‘przeprosiny’
przeprowadzënë; przecyganié / wëcyganié ‘przeprowadziny’
przëjãcé ‘przyjęciny’
pùstô noc ‘pusta noc’

rëchcënë, chrzcënë ‘chrzciny’ 
roczëzna ‘aniwersarz’
roczëzna ‘rocznica’ 

jistnieniégò, -ô ùstawù, związkù / zrzeszë ‘istnienia zakładu, instytucji, 
związku itp. 

rozplecënë ‘rozpleciny’
rôczba ‘zaprosiny’
rôczëc ‘zapraszać’
rôrotë ‘roraty’

scynanié kani ‘ścinanie kani’
sobótka ‘sobótka’
stipa ‘stypa’
swiãcenié jôdë ‘święcenie pokarmów’
swiãto pòtrôwnic / malën ‘truskawkobranie’
sylwester ‘sylwester’
szopka ‘szopka’

topienié marzannë ‘topienie marzanny’

ùrodzënë; roczëzna ‘urodziny’

walãtinczi ‘walentynki’   
wieselé ‘wesele’
Wilëjô ‘Wigilia’

zëmòwé rozegracje ‘karnawał’
zôpùstë ‘zapusty’
zrãkòwinë ‘zaręczyny’ 



UCHWÔLËNK NR 6/RJK/14 Z DNIA 27.06.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ 

SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY Z FILMÃ

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

adaptacjô ‘adaptacja’
aktorsczi ‘aktorski’
aktorskô òbsada ‘obsada aktorska’
aktór ‘aktor’
aktórka ‘aktorka’
amerikańsczi plan (strzédny) ‘plan amerykański (średni)’
animòwóny film ‘film animowany’
awangardowi film ‘film awangardowy’

basniô ‘baśń’
bënëkadrowi ruch ‘ruch wewnątrzkadrowy’
biografny film ‘film biograficzny’
brawãda ‘baśń’

celuloidowô blewiązka ‘taśma celuloidowa’
cemnô kamera ‘kamera obscura’
céchùnkòwi film ‘film rysunkowy’ 
czerownik produkcji ‘kierownik produkcji’

dekòracje ‘dekoracje’
dekòratór ‘dekorator’
detal ‘detal
dërgòtnik, thriler ‘dreszczowiec; thriler’
dokùmentalny film ‘film dokumentalny’   
drama ‘dramat’
dramòwi ‘dramatyczny’
dubbing ‘dubbing’ 
dzél ‘odcinek’
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edukacjowi film ‘film oświatowy’  
ekran ‘ekran’
ekranizacjô ‘ekranizacja’
ekranizowac ‘ekranizować’

fabùlarny film ‘film fabularny’
fantastnonôùkòwi film ‘film fantastycznonaukowy’
film ‘film’
film 3D, 5D ‘film 3D, 5D’
film fantasy ‘film fantasy’
film fikcji ‘film fikcji’ 
film karate ‘film karate’
film noir ‘film noir’
film płôszcza i miecza ‘film płaszcza i szpady’
filmòwac ‘filmować’
filmòwé atelier ‘atelier filmowe’ 
filmòwé òdjimniãcé ‘zdjęcie filmowe’
filmòwé ôrtë ‘gatunki filmowe’
filmòwi ‘filmowy’
filmòwi artista ‘artysta filmowy’ 
filmòwi gwiôzdór / gwiôzdór kina ‘gwiazdor filmowy/kina’
filmòwi òperatór ‘operator kamery (kamerzysta)’
filmòwi plan ‘plan filmowy’
filmòwô animacjô ‘animacja filmowa’
filmòwô blewiązka ‘taśma filmowa’
filmòwô gwiôzda / gwiôzda kina ‘gwiazda filmowa/kina’
filmòwô klôtka ‘klatka filmowa’ 
filmòwô recenzjô ‘recenzja filmowa’
fóniô ‘fonia’
fùlmétrażowi film ‘film pełnometrażowy’  
fùlny plan ‘plan pełny’

gag ‘gag’
gangstersczi film ‘film gangsterski’

historiczny film ‘film historyczny’ 
hòrrór ‘horror’

jazda ‘jazda’
jazda pò krzëwiznie ‘jazda po krzywiźnie’
jazda pò rówiznie ‘jazda równoległa’
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jazda z panoramòwanim ‘jazda z panoramowaniem’ 

kadr ‘kadr’
kamera ‘kamera’
karno ‘ekipa’
kaskadéra ‘kaskader’
kinematografiô ‘kinematografia’
kino ‘kino’ 
kinowi ‘kinowy’
klaps ‘klaps (slate)’
klapsôczka ‘klapserka’ 
kòmentôrz, dopòwiésc ‘komentarz’
kòmédiô ‘komedia’
kòstimë ‘kostiumy’
kòstimòlog ‘kostiumolog’
kòstimòwi film ‘film kostiumowy’
kómpòzytór ‘kompozytor’
krótkòmétrażowi film ‘film krótkometrażowy’
krãcëc film’ ‘nakręcać film 
kriminalny film ‘film kryminalny’

magnétowid ‘magnetowid’
melodrama ‘melodramat’
mònolog ‘monolog’
móntażësta, zestôwnik ‘montażysta’
móntôż, zestôwk ‘montaż’
mùzyczny film ‘film muzyczny’

najachanié ‘najazd’
niemi film ‘film niemy’ 
niezbedny/pòrnografny film ‘film pornograficzny’  

òbëczajny film ‘film obyczajowy’ 
òdjôzd ‘odjazd’
òglowi plan ‘plan ogólny’

panorama ‘panorama’
panoramiczny ekran ‘panoramiczny ekran’ 
plener ‘plener’
pòdrobnota/drobnota ‘detal’
pòeticczi film ‘film poetycki’
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półzblëżenié ‘półzbliżenie’
propagandowi film ‘propagandowy film’
przigòdowi film ‘film przygodowy’
przodzëzna ‘czołówka’
psychòlogòwi film ‘film psychologiczny’
pùnkt widzeniô kamérë ‘punkt widzenia kamery’

reżiséra ‘reżyser’ 
rolô ‘rola’

scena ‘scena’
scenarnik ‘scenariusz’
scenograf ‘scenograf’
scenografiô ‘scenografia’
scenopis ‘scenopis’
scenopisôrz ‘scenarzysta’
science fiction ‘science fiction’
sekwencjô ‘sekwencja’
sensacjowi film ‘film sensacyjny’
serial ‘serial’
spòlëznowi film ‘społeczny film’
stacjô ‘stacja’
statista ‘statysta’
stopklôtka ‘stopklatka’
strzédnométrażowi film ‘film średniometrażowy’
studijny film ‘film studyjny’ 
studio ‘studio’
szwénk ‘szwenk’

teledisk ‘teledysk’
telewizjô ‘telewizja’
telewizyjny program ‘program telewizyjny’
thriller, dërgòtnik ‘thriller’
transfòrmacjô ‘transformacja’
trick ‘trick’
trzëwëmiarowi film ‘film trójwymiarowy’

ùjãcé ‘ujęcie’

western ‘western’
wëkònôwca rolë (òdtwórca) ‘wykonawcy ról (odtwórcy)’
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wid ‘oświetlenie’
wideòklip ‘wideoklip’
wizjô ‘wizja’
wòjnowi film ‘film wojenny’ 

zblëżenié ‘zbliżenie (wielki plan)’
zdrzélnik ‘telewizor’
zwãk ‘dźwięk’
zwãkòwi film ‘film dźwiękowy’
zwãkòwô stegna ‘ścieżka dźwiękowa’



UCHWÔLËNK NR 7/RJK/14 Z DNIA 28.05.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ 

SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY Z TERMINAMA 
MÙZYCZNYMA – LËTRË A–B WERSJI PÒLSCZI

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

A, a ‘A, a’
A-dur ‘A-dur’
agògika ‘agogika’
Ais, ais ‘Ais, ais’
Aisis, aisis ‘Aisis, aisis’
ais-mòll ‘ais-moll’
akòlada ‘akolada’
akòrd ‘akord’
akòrdión ‘akordeon’
akòrdika ‘akordyka’
akùstika ‘akustyka’
aleatorizna ‘aleatoryzm’
alleluja ‘alleluja’
alt ‘alt’
alteracjô ‘alteracja’
altowiolista ‘altowiolista’
altówka ‘altówka’
ambitus ‘ambitus’
a-mòll ‘a-moll’
antifóna ‘antyfona’
arabeska ‘arabeska’
ariô ‘air’
ariô ‘aria’
artikùlacjô ‘artykulacja’
As, as ‘As, as’
Asas, asas ‘Asas, asas’
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As-dur ‘As-dur’
as-mòll ‘as-moll’
atonalnota ‘atonalność’
aùgmentacjô ‘augmentacja’

B, b ‘B, b’
balada ‘ballada’
balet ‘balet’
baletméster ‘baletmistrz’
bałałajka ‘bałałajka’
bandura ‘bandura’
bandżo ‘banjo’
baritón ‘baryton’
barkaróla ‘barkarola’
baro ‘assai’
bas ‘bas’

akùsticzny bas ‘bas akustyczny’
bas Albertégò ‘bas Albertiego’
cyfrowóny bas ‘bas cyfrowany’

bask ‘basek’
baskijsczi bãbenk, tambùrin ‘bębenek baskijski’
batuta ‘batuta’
bãben ‘bęben’
B-dur ‘B-dur’
bemól ‘bemol’
bëlno ‘ben, bene’
bi-bòp ‘Be-bop’
biegnik ‘biegnik’
bitonalnota ‘bitonalność’
blacha, dãté instrumentë ‘blacha’
blues ‘blues’
b-mòll ‘b- moll’
bòlero ‘bolero’
bòstón ‘boston’
bómbardón ‘bombardon’
bóngòsë ‘bongosy’
bùdżi-wùdżi ‘boogie woogie’
bùrdón ‘burdon’
bùrleska ‘burleska’
bez towarzeniô instrumentu ‘a cappella’
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chùtkò, pòmali niżlë allegro ‘allegretto’
chùtkò, wiesoło ‘allegro’
chwarszczącë, szepcącë ‘bisbigliando’
corôz chùtczi ‘accelerando’

dãté instrumentë ‘aerofony’
długô przednótka ‘appoggiatura’
do kùńca ‘al fine’
dôwny kùńszt ‘ars antiqua’
dzëwò, dzëkò ‘barbaro’
dżezowô kadencjô ‘break’

farwa zwãkù; brzëmienié ‘barwa dźwięku’

generalny / cyfrowóny bas ‘basso continuo’
głãbòczi bas ‘basso profondo’
grającë akòrd z dołu do górë ‘arpeggio’
grającë na (h)arfie ‘arpeggiando’

(h)arfa ‘arpa’
(h)armóniczné tonë ‘alikwoty’

jesz ‘ancora’
jesz rôz ‘bis’

krótczi ‘brevis’
krótkô przednótka ‘acciaccatura’

lubno ‘amabile’

marszowò ‘alla marcia’
miłosno, miłotno ‘amoroso’ 
mòcny grzim ‘big-beat’
môłé karno ‘ansambl’
môłô ariô ‘arietta’ 
mrëczącë ‘bocca chiusa’

nabiérającë nëkù ‘affrettando’
na cëgańsczé mòdło ‘alla cingara’ 
na krótkò ‘alla breve’
namiãtno, grajno ‘appasionato’
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na mòdło pòlonézra ‘alla polacca’
na stôri ôrt ‘all’ antico’
na tërecczé mòdło ‘alla turca’
na wãgersczé mòdło, w chùtkòscë czardasza ‘all’ongarese’
nowi kùńszt ‘ars nova’
nôpiarti bas ‘basso ostinato’

òdkrëti, òtemkłi ‘aperto’
òktawã wëżi ‘all’ottava’
òżëwno ‘animato’

pòdług batutë ‘a battuta’
pòdług mòdła ‘alla’
pòmału ‘adagio’
pò swòjémù ‘a piacere’
pò swòjémù ‘ad libitum’
pôlcowanié ‘aplikatura’
prosto z nótów ‘a vista’
przëcësk ‘akcent’

ritmiczné pùlsowanié ‘beat’
rozbiér zwãkù ‘analiza dźwięku’
rozkòlib ‘amplituda’

smëczczi, rusczi akòrdión, bajón ‘bajan’
smëczk ‘arco’
smëczkòwi kwintet ‘archi’ 
smiészno ‘buffo’
snôżi spiéw ‘bel canto’
spiéwno ‘arioso’
szëkòwno ‘brillante’
szpòrtowno ‘a capriccio’

to samò ‘all’unisono’
towarzący ‘accompaniato’
towarzący bas ‘basso sequente’
towarzenié ‘akompaniament’
tuńc ‘ballo’

ùkłôd, ùłożenié, ùkłôdanié ‘aranż, aranżacja, aranżowanie’
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w gwôsny chùtkòscë ‘a tempo’
we czwòro / czwioro ‘a quattro’
we dwòje ‘a due’
we troje ‘a tre’
wëprzédzenié ‘antycypacja’
wiôldżé karno ‘big-band’
wstrzëmòwno ‘andante’
wstrzëmòwno, chùtczi jak andante ‘andantio’

z ògniã ‘ardente’
z pòdskôcënkã ‘agitato’
zaznacziwającë ‘accentato’
ze wseczëcym ‘affettuoso’
z môla, narôz ‘attacca’
z ògniã ‘brioso, con brio’
z òżëwienim ‘avvivando’



UCHWÔLËNK NR 8/RJK/14 Z DNIA 24.09.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ 

SŁOWIZNË SPARŁÃCZONY Z TEATRÃ

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

akcjô ‘akcja’
akrobacjô ‘akrobacja’
akrobata ‘akrobata’
akrobatka ‘akrobatka’
akt, dzél ‘akt’ 
aktór ‘aktor’
aktórka ‘aktorka’ 
aktorsczi zôróbk ‘gaża aktorska’
aktorstwò ‘aktorstwo’ 
amant ‘amant’
amfiteater ‘amfiteatr’ 
aplaùz; pòklask, òklasczi, klasakanié ‘aplauz’
 
benefis ‘benefis’
biliet ‘bilet’
bina ‘scena’ 
binowi artista ‘artysta sceniczny’
binowô artistka ‘artystka sceniczna’ 

bòhater; heroj ‘bohater’
broszura ‘broszura’
bùdka suflera / pòdpòwiôdacza; suflerskô bùdka ‘budka suflera’
bùrleska ‘burleska’ 

cemnienié; gaszenié widów ‘blekaut’
cenzura ‘cenzura’
charakter ‘charakter’
charakterizacjô ‘charakteryzacja’
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charakterizatór ‘charakterizator’
charakterizatórka ‘charakterizatorka’
chùr ‘chór’ 

debiut; pierszëzna ‘debiut’
debiutant ‘debiutant’
debiutantka ‘debiutantka’
dekòratór; òbstrójnik; strojôcz ‘dekorator’
dekòratórka ‘dekoratorka’ 
deklamacjô ‘deklamacja’
dialog ‘dialog’
didaskalia; przëpisczi ‘didaskalia’ 
dikcjô; spòsób wëmòwë ‘dykcja’
dionizos ‘dionizos’
diorama ‘diorama’
direktor teatru ‘dyrektor teatru’
ditiramb ‘dytyramb’ 
do se ‘na stronie (technia teatralna)’
dramat ‘dramat’
 anticzny dramat ‘dramat antyczny’
 dzysdniowi dramat ‘dramat współczesny’
 epicczi dramat ‘dramat epicki’
 groteskòwi dramat ‘dramat groteskowy’
 liturgiczny dramat ‘dramat liturgiczny’
 mùzyczny dramat ‘dramat muzyczny’
 naturalisticzny dramat ‘dramat naturalistyczny’
 òbëczajowi dramat ‘dramat obyczajowy’
 pòeticczi dramat ‘dramat poetycki’
 psychòlogiczny dramat ‘dramat psychologiczny’
 radiowi dramat ‘dramat radiowy’
 romanticzny dramat ‘dramat romantyczny’
 satirowi dramat ‘dramat satyrowy’
 strzédnowieczny dramat ‘dramat średniowieczny’ 
 symbòliczny dramat ‘dramat symboliczny’
 szekspirowsczi dramat ‘dramat szekspirowski’
 włôscëwi dramat ‘dramat właściwy’
 zdrzélnikòwi dramat ‘dramat telewizyjny’
dramaturg ‘dramaturg’
dramaturgiô ‘dramaturgia’
dramatizacjô ‘dramatyzacja’
dubler; zastãpca ‘dubler’
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dublowanié ‘dublura’ 
 
eksodos; piesniô kùńczącô ‘eksodos’
ekspòzycjô ‘ekspozycja’
epilog; zakùńczenié ‘epilog’ 
epizod ‘epizod’ 
 
fabùła ‘fabuła’ 
faktomóntaż ‘faktomontaż’ 
farsa ‘farsa’
feeriô ‘feeria’
figùrant ‘figurant’ 
finał ‘finał’ 
fòyer, kùluarë ‘foyer’
  
gag; wërgel; szpôs; fif ‘gag’
gala ‘gala’
garderoba ‘garderoba
garderobnica ‘garderobiana’
gest; zrëch, pòrëch ‘gest’
gra, granié ‘gra’
groteska ‘groteska’

hamletizm ‘hamletyzm’
happening ‘happening’

iluzjonista; òmanownik ‘iluzjonista’
iluzjô; òmana ‘iluzja’
iluzjonizm ‘iluzjonizm’
improwizacjô; twòrzenié na pòstojenim ‘improwizacja’
inscenizacjô ‘inscenizacja’
inscenizator; ùzdrzadnik ‘inscenizator’

jasełka; gwiôzdkòwi teater ‘jasełka’
jednoaktówka ‘jednoaktówka’
 
kabarecôrz ‘kabareciarz’
kabaret ‘kabaret’
kabaretka ‘kabaretka’
klaskanié; brawa; òklasczi; kòskanié ‘oklaski’
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kòmédiô ‘komedia’
bùlwarowô kòmédiô ‘komedia bulwarowa’
fùturologicznô kòmédiô ‘komedia futurologiczna’
kòmédiô charakterów ‘komedia charakterów’
kòmédiô dell’arte ‘komedia dell’arte’
kòmédiô intridżi ‘komedia intrygi’
òbëczajowô kòmédiô ‘komedia obyczajowa’
pòliticznô kòmédiô ‘komedia polityczna’
rëbałtowskô kòmédiô ‘komedia rybałtowska’
satiricznô kòmédiô ‘komedia satyryczna’
sentimentalnô kòmédiô ‘komedia sentymentalna’

kòmédio-òpera ‘komedio-opera’
kòmizm ‘komizm’
kòstim ‘kostium’
kritik; òsądca ‘krytyk’ 
kritika; òbsąd, òsąd ‘krytyka’
 kritika / òsąd przedstôwkù / dokazu ‘krytyka sztuki’
 teatralnô kritika; teatralny òsąd ‘krytyka teatralna’
kùlisë ‘kulisë’ 
kùluar ‘kuluar’ 
kùrtina; zawieszëdło ‘kurtyna’ 
 
larwa ‘maska’ 
libretto ‘libretto’
loża ‘loża’ 
lubòtnik teatru ‘teatroman’

makabra; òkropnosc ‘makabra’
makabreska ‘makabreska’
marioneta ‘marioneta’
marionetka; pùpka ‘marionetka’
melodiô ‘melodia’
melorecytacjô ‘melorecytacja’
Midzënôrodnô Stowôra Teatralnëch Kritików ‘AICT (IACT) (Association  

Internationale des Critiques du Théâtre, International Association of Theatre 
Critics)’

Midzënôrodny Teatrowi Institut ‘ITI (International Theatre Institut)’
mim ‘mim’ 
mònodram ‘monodram’
mònolog ‘monolog’
mòralitet ‘moralitet’ 
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namienienié; fatum ‘fatum’
nôwëższi balkón w teatrze, parades ‘jaskółka’

òbzérnik; wzérôcz ‘widz’
òdsłona ‘odsłona’  
ògłoszenié; ògłos ‘afisz’
òpera ‘opera’
òperetka ‘operetka’
òracjô ‘oracja’ 
òrkestra ‘orkiestra’
òsobë dramatu ‘dramatis personae’
òwacjô ‘owacja’ 
 
pamflét ‘pamflet’   
pantomima ‘pantomima’
partiô ‘partia’
partitura ‘partytura’
pëtel, pëtla; dërgòtka ‘trema’
plakat; afisz; ògłos ‘plakat’
plan ‘plan’
 drëdżi plan ‘drugi plan’
 pierszi plan ‘pierwszy plan’
pòkrziżawa; mącëna; szachrë-machrë; senié pògòrchë ‘intryga’
pòstacjô ‘postać’
prapremiera ‘prapremiera’
premiera ‘premiera’
proscenium; przedbinowié ‘proscenium’
próba ‘próba’ 
przerwa; antrakt ‘antrakt’
pùblika ‘publiczność’
pùdełkòwô bina ‘scena pudełkowa’ 
pùpka ‘lalka’
pùpkôrz ‘lalkarz’

recytacjô ‘recytacja’
rekwizyt ‘rekwizyt’
reżiseriô ‘reżyseria’ 
reżiséra ‘reżyser’
rola ‘rola’
 pierszô / przédnô rola ‘główna rola’
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scena (dzél aktu) ‘scena, (część aktu)’
scenarnik ‘scenariusz’
sceneriô; dekòracje ‘sceneria’
scenograf ‘scenograf’ 
scenografiô ‘scenografia’
slam ‘slam’
smiészk; kòmédiant; fąfkôrz ‘komik’ 
smiészny; pòceszny ‘komiczny’
solista; przédnik chùru w grecczim teatrze ‘koryfeusz’
spòdlé; spódk ‘tło’
stand-up ‘stand-up’
sufler; pòdpòwiôdôcz ‘sufler’ 
szkùdlôrz ‘szczudlarz’ 
szkùdła ‘szczudła’
szołobùłka; hùmòreska ‘humoreska’

teater ‘teatr’
alternatiwny teater ‘teatr alternatywny’
amatorsczi teater ‘teatr amatorski’
bùlwarowi teater ‘teatr bulwarowy’
chińsczi teater ‘teatr chiński’
dramaticzny teater ‘teatr dramatyczny’  

 eksperimentalny teater ‘teatr eksperymentalny’
fùturisticzny teater ‘teatr futurystyczny’
grecczi teater ‘teatr grecki’
indijsczi teater ‘teatr indyjski’
lëdowi teater ‘teatr ludowy’
mùzyczny teater ‘teatr muzyczny’
pùpkòwi teater ‘teatr lalkowy’
teater céniów ‘teatr cieni’ 

 teater rzymski ‘rzimsczi teatr’
teater tuńca ‘teatr tańca’
ùliczny teater ‘teatr uliczny’
wespółczesny teater ‘teatr nowoczesny’
zdrzélnikòwi teater ‘teatr telewizji’

teater rekwizytowi ‘blutaforia’
teatralia ‘teatralia’
teatralizacjô ‘teatralizacja’
teatralné festiwale ‘festiwale teatralne’
teatralné karno ‘ansambl’
teatralnô adaptacjô ‘adaptacja teatralna’
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teatralnô animacjô ‘animacja teatralna’
teatralnô dekòracjô; òbstrój, wëstrój ‘dekoracja teatralna’
teatralnô dokùmentacjô ‘dokumentacja teatralna’ 
teatralnô gestikùlacjô ‘gestyka teatralna’
teatralnô pùpka ‘pacynka’  

teatrologiô ‘teatrologia’
teatrowi program ‘program teatralny’ 
tragediô ‘tragedia’
tragicznô ironiô ‘ironia tragiczna’
tragikòmédiô ‘tragikomedia’

wëkrëkùs; wëpkôrz ‘błazen’
wëpkòwanié ‘arlekinada’ 
wëpkôrz; wëkrëkùs ‘arlekin’
widowniô; zdrzadniô ‘widownia’
widzawiszcze; pòkôzk; szpëtôczel ‘widowisko’
wòdewil ‘wodewil’

zôpłata; zôróbk; hònorarium ‘honorarium’



UCHWÔLËNK NR 9/RJK/14 Z DNIA 24.09.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIÔ 

PÒJÃCÓW I TERMINÓW SPARŁÃCZONËCH  
Z INTERNETÃ

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné kaszëbsczé pòjãca i terminë 
sparłãczonąé z internetã:

aktualizacjô ‘aktualizacja’ 
aktualizowac ‘aktualizować’ 
aktiwòwac ‘aktywować’
antispamòwi; procëmspamòwi ‘antyspamowy’
antispamòwô pòlitika, procëmspamòwô pòlitika ‘polityka antyspamowa’ 

bloger ‘bloger’ 
blogerka ‘blogerka’

chùtczé klucze ‘skróty (na klawiaturze)’
chùtczi przëstãp ‘szybki dostęp’
chùtkòsc internetu ‘szybkość internetu’
cyberneticznô rëmiô, cyberrëmiô ‘cyberprzestrzeń’
czësto darmôk2, pùblicznô domena, public domain ‘public domain’
czëtnica ‘czytelnia’   

darmôk, darmôk program; freeware ‘freeware’ 
doczepnik; doparłãcznik ‘załącznik’
dodôwk ‘dodatek’    
doladënk ‘doładowanie’ 
doladowac ‘doładować’
domôcô starna ‘strona domowa’
doparłãczëc ‘załączyć’

2   Poprawka w odniesieniu do uchwały nr 6/RJK/2009 z dn. 2.10.2009 r. Biuletin Radzëznë Kaszëb- 
sczégò Jãzëka. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2009. 



44   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2014

dostosowac ‘dostosować’
dotëchczasnô wersjô ‘wersja dotychczasowa’

e-bank ‘e-bank’
edicjô ‘edycja’
editowac ‘edytować’ 
 editowac starnã ‘edytować stronę’
e-kôrta ‘e-kartka’ 
e-króm ‘e-sklep’
e-kùpisze ‘e-zakupy’

familijny filter ‘filtr rodzinny’
fùlekranowi ‘pełnoekranowy’
 fùlekranowi trib ‘tryb pełnoekranowy’

galeriô z òdjimkama ‘galeria zdjęć’  
gòsc ‘gość, odwiedzający’

hasło, zéwiszcze ‘hasło’
historiô ‘historia’ 
hòtlësta ‘hotlista’ 

internetowi kòmùnikatór; kôrbiónka ‘komunikator internetowy’ 
internetowi króm ‘sklep internetowy’
internetowi przezérnik, przezérnik starnów WWW ‘przeglądarka’ 
internetowô jigra ‘gra online, gra internetowa’ 
internotowô spòlëzna, internetowô wëcmanizna ‘społeczność internetowa’
internetowô ùczba ‘kurs online’ 

karnôl RRS ‘kanał RRS’
karnowé kùpisze ‘zakupy grupowe’
kaszëbskòjãzëkòwô wersjô / kaszëbskô wersjô ‘wersja kaszubskojęzyczna’
kategòriô ‘kategoria’ 
klëka; newsletter ‘newsletter, aktualności’
kòntakt ‘kontakt’ 
kòpiowac ‘kopiować’
kôrbionka; czat; internetowô kôrbiónka ‘czat’
kôrta serwisu ‘mapa serwisu’
kôrta starnë ‘mapa strony’

lёnk; łączba; pòwrózk ‘link’
lënkòwniô ‘linkownia’
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mòtiw ‘motyw’
môl, ùmôlnienié ‘lokalizacja’ 
mùltiszëkôcz ‘multiwyszukiwarka’

nadczidka; zôpisk; notatka ‘notatka’
nawigacjô ‘nawigacja’
nazôd ‘wstecz’ 
nazôd na górã ‘do góry strony’
nazôd ‘powrót, wstecz’
nëkã starnów je… ‘powered by…’
nieprzeczëtóné ‘nieprzeczytane’
nowé priwatné òkno, nowé swójné òkno’ ‘nowe okno prywatne’ 
nôczãscy czëtóné ‘najczęściej czytane’

òbsługa ‘obsługa’
òbznakòwac; òbtagòwac ‘otagować’
òchróna priwatnoscë ‘ochrona prywatności’ 
òdpisënk; kòpiô ‘kopia’
òdpisywanié; kòpiowanié ‘kopiowanie’
òptacje ‘opcje’

panel, léga ‘panel’ 
plugin ‘wtyczka’ 
pòcztowô kastka, pòcztowô skrzinka ‘skrzynka pocztowa’
pòdôwczi; dóné ‘dane’ 
pòdstarna ‘podstrona’
pòkazac ‘wyświetlić’
 pòkazac film ‘wyświetlić film’
 pòkazac starnã ‘wyświetlić stronę’
pòkôzanié, wëswietlenié ‘wyświetlenie’
pòlitika priwatnoscë, pòlitika swójnoscё ‘polityka prywatności’
pòmòc ‘pomoc’
pòrtôl wëcmaniznë, spòlëznowi pòrtôl ‘portal społecznościowy’
postãpné, pòsobné ‘następne’
pòswiôdczenié òdebraniô ‘potwierdzenie’
pòzdrzatk, dopòwiésc ‘komentarz, opinia’
procëmwirusowô òchróna ‘ochrona antywirusowa ‘antiwirusowô òchróna’
prostô szëkba ‘wyszukiwanie proste’
przërëchtënczi; sprôwianié; nôrzãdza ‘narzędzia’
przërównarka ‘porównywarka’
przërównarka cenów ‘porównywarka cen’
przërównarka lecënków ‘porównywarka lotów’
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rapòrt ‘raport’ 
 rapòrt zabezpieczeniów ‘raport zabezpieczeń’
repòzytorium ‘repozytorium’
rezultatë szëkbë, skùtczi szëkbë ‘wyniki wyszukiwania’
rëchlészé ‘poprzednie’
robòcé ‘robocze’

serwis wrëjów ‘serwis randkowy’ 
sécowi ‘sieciowy’
smiecôch; kòsz ‘kosz’
specjalnô starna ‘strona specjalna’  
spòlëznowi serwis, serwis wëcmaniznë ‘serwis społecznościowy’
spòlëznowô séc, séc wëcmaniznë ‘sieć społecznościowa’
status ‘status’ 
swójnosc, priwatnosc ‘prywatność’ 
szëkac ‘szukać’
szëkba ‘szukanie’

tekstowô wersjô ‘wersja tekstowa’
tłómaczenié; dolmaczënk ‘tłumaczenie’

ùczebny pòrtôl ‘portal edukacyjny’ 
ùlëbë, ùlubioné, lubióné ‘ulubione’
ùprawnienia administratora ‘uprawnienia administratora’
ùprzëstãpnic ‘udostępnić’
ùstawienia; nastôw ‘ustawienia’ 

wątk ‘wątek’ 
webméster, webmésterka ‘webmaster’
werifikatór ‘weryfikator’
 werifikatór pisënkù ‘weryfikator pisowni’
wersjô do drëkù ‘wersja do druku’
wersjô na mòbilkã ‘wersja na komórkę’
wëòchlenié pòdôwków / dónëch ‘wyłudzenie danych’
wësłac pòzdrzatk ‘wysłać opinię’ 
wësłac starnã ‘wysłać stronę’
wiadło ‘wiadomość’ 
wiadło, wpisёnk, pòst ‘post’ 
wicy ‘dalej, więcej’
 czëtac wicy ‘czytać dalej’
wideòczat ‘wideoczat’ 
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widzënk ‘widok’
Widzy mie sã! ‘Lubię to! („lajk”)’ 
Wiki-nowinë ‘Wikinews’
Wikipediô ‘Wikipedia’
Wikisłowôrz ‘Wikisłownik’
witrina ‘witryna’
wòlnô encyklopediô ‘wolna encyklopedia’
wpisёnk ‘wpis’
wspiarcé ‘wsparcie’
wticzka3 ‘wtyczka’ 
wtikôcz ‘wtyczka’

zaawansowóné ‘zaawansowane’ 
zaawansowónô szёkba ‘wyszukiwanie zaawansowane’
zablokòwac ‘zablokować’
zachòwac, zapisac ‘zachować’
 zachòwac lopk, zapisac lopk ‘zachować plik’
zamiescёc film ‘zamieścić film’
zapisac lopk ‘zapisać plik’
zapisac starnã ‘zapisać stronę’
zdrojowi ‘źródłowy’ 
 zdrojowé dokùmentë ‘dokumenty źródłowe’
zdrój ‘źródło’ 
zédżer nawiedzënów ‘licznik wizyt’
zgłosёc felã ‘zgłosić błąd’
zgłosёc nadùżëcé ‘zgłosić nadużycie’
zgłosёc próbã wëòchleniô pòdôwków / dónëch ‘zgłosić próbę wyłudzenia 
danych’
zladowac, scygnąc ‘ściągnąć’   
zmienic môl / ùmôlnienié ‘zmienić lokalizację’
zmòdifikòwónô wersjô ‘wersja zmodyfikowana’
znakòwnik; tag ‘tag’
 pòpùlarné znakòwniczi, tadżi ‘popularne tagi’
z testã, shareware ‘shareware’
zwónczi ‘dzwonki’

3   Poprawka w odniesieniu do uchwały nr 6/RJK/2009 z dn. 2.10.2009 r. Biuletin Radzëznë Kaszëb- 
sczégò Jãzëka. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2009.
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UCHWAŁA NR 1/RJK/14 Z DNIA 14.04.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIA 

SŁOWNICTWA RELIGIJNEGO ZWIĄZANEGO  
Z OKREŚLENIAMI BOGA OJCA

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo reli-
gijne związane z określeniami Boga Ojca:

Abba ‘Abba, - ë’
Absolut ‘Absolut, - u’ 
Adonaj ‘Adonaj’ 
Alfa i Omega Ap 1,8; 21,6; 22,13 ‘Alfa i Òméga, -ë i -dżi’

Bóg Łaskawy ‘Łaskawi Bóg, -égò, Bòga’
Bóg Najświętszy ‘Nôswiãtszi Bóg, -égò Bòga’
(Bóg) Najwyższy ‘Nôwëższi (Bóg), -égò Bòga’
Bóg naszej wiary i nadziei Iz 7,9; 8,17 i in. ‘Bóg naszi wiarë i nôdzeji’
Bóg Ojciec Mt 11,25 ‘Bóg Òjc, -a -a’
Bóg ojców: Abrahama, Izaaka, Jakuba Wj 3,6 ‘Bóg òjców: Abrahama, Izaaka, 

Jakùba, Bòga’
Bóg Święty ‘Swiãti Bóg, -égò Bòga, pòr. suplikacje’
Bóg Żywy 1 Krl 17,1; ps. 36,10 ‘Żëwi Bóg, -égò Bòga’

Duch J 4,24 ‘Dëch, -a’

Elohim ‘Elohim, -a’

Jahwe ‘Jahwe’

Król królów (J. Kochanowski) ‘Król królów, -a królów’

Miłość ‘Miłota, -ë’

Niewidzialny ‘Niewidzalny, -égò’ 
Niewzruszony Rozruszyciel z łac. Motor immobilis ‘Niepòrëszny Rozrëszëcél’     
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Ojciec Najlepszy ‘Nôlepszi Òjc, -égò, -a’
Oko Boże ‘Bòżé Òkò, -égò, -a’

Pan / Bóg Jedyny Wj 3,6; Pwt 6,4, Credo mszalne ‘Pón / Bóg Jediny, Pana Bòga 
Jedinégò’

Pan Najwyższy ‘Nôwëższi Pón, -égò, -a’
Pan Wiekuisty (J. Kochanowski) ‘Wiekwiekòwi / Wiekùjisti Pón, -égò / -égò Pana’
Pan wszechrzeczy ‘Pón wszëtczich rzeczi, Pana wszëtczich rzeczi ’
Pan Zastępów, por. Sabaot ‘Pón Zastãpów, Pana Zastãpów’
Pełen Miłosierdzia ‘Pełny / Fùlny Miłoserdzégò; -égò / -égò Miłoserdzégò’
Pierwszy i Ostatni Ap 2,8; 22,13 ‘Pierszi i Òstatny’
Początek i Koniec Ap 21,6; 22,13 ‘Pòczątk i Kùńc, -ù i -a’
Prawica ‘Prawica, -ë’
Prawodawca ‘Prawòdôwôcz; -a, Prawòdôwca, -ë’
Przedwieczny ‘Przedwieczny, -égò, Przedwiekòwi, -égò’

Rodzic / Rodziciel ‘Rodzëcél, -ela’

Sabaot, por. Pan Zastępów ‘Sabaòt, pòr. Pón Zastãpów’ 
Sędzia Sprawiedliwy ‘Sprawiedlëwi Sãdza, -égò, -ë’ 
Sprawiedliwy ‘Sprawiedlëwi, -égò’
Stwórca nieba i ziemi Rdz 1,1; Credo pacierzowe ‘Stwòrzëcél / Stwórca nieba 

i zemi, -ela / -ë nieba i zemi’

Święty ‘Swiãti, -égò’   

Trójkąt ‘Trzënórt, -a’

Ucieczka nasza i twierdza ps. 90,2 ‘Naje Ùcekniãcé i Twierdza, Najégò 
Ùcekniãcégò i Twierdzë, Naj Ùcek i Twierdza, Najégò Ùcekù i Twierdzë’

Wierny ‘Wiérny, -égò’
Wszechmocny (Pan) (J. Kochanowski)‘Wszëtkòmòżny / Wszëtkòmògący (Pón), 

-égò / -égò (Pana)’
Wszechobecny ‘Wszãdzebëtny, -égò’ 



UCHWAŁA NR 2/RJK/14 Z DNIA 14.04.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIA SŁOWNICTWA  

RELIGIJNEGO ZWIĄZANEGO 
Z OKREŚLENIAMI TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo reli-
gijne związane z określeniami Trójcy Przenajświętszej:

Błoga Trójca ‘Błogô Trójca, -dżi, -ë; Lubnô Trójca, -y, -ë’
Błogosławiona Trójca ‘Błogòsławionô Trójca, -y, -ë’
Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty ‘Bóg Òjc, Bòga –a; Bòżi Syn, -égò Sëna 

i Swiãti Dëch, -égò Dëcha’ 
Bóg w Trójcy ‘Bóg w Trójcë, Bòga w Trójcë’        

Jedyny w Trójcy ‘Jediny w Trójcë; -égò’

Ojciec z Synem i przebłogim Duchem ‘Òjc z Sënã i Przelubnym / Przebłodżim 
Dëchã’

Przebłoga Trójca ‘Przelubnô Trójca’

Rodzic ‘Rodzëcél, -ela’ 

Święta Trójca ‘Swiãtô Trójca, -i, -ë’

Troisty Bóg ‘Trojisti Bóg, -égò, -a’
Troisty w Osobach ‘Trojisti w Òsobach, -égò w Òsobach’
Trójca Łaskawa ‘Łaskawô Trójca, -i, -ë’
Trójca Najświętsza ‘Nôswiãtszô Trójca, -i, -ë’ 
Trójca Przedwieczna ‘Przedwiecznô / Przedwiekòwô Trójca, -y /-i, -ë’
Trójca Przenajświętsza ‘Przenôswiãtszô Trójca, -i, -ë’



UCHWAŁA NR 3/RJK/14 Z DNIA 28.05.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIA 

SŁOWNICTWA RELIGIJNEGO ZWIĄZANEGO  
Z ANGELOLOGIĄ

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie słownictwo reli-
gijne związane z angelologią:

angelofania ‘angelofaniô, -ii’
angelologia ‘angelologiô, -ii’
anioł ‘aniół, anioła’
anioł Boży ‘aniół Bòżi, -a, -égò’
anioł Jahwe ‘aniół Jahwe’
anioł książę (Michał, hymny) ‘aniół ksyżëc, anioła, -a’
anioł lekarz (Rafał, hymny) ‘aniół lékôrz, anioła lékarz-a’
anioł mocy (Gabriel, hymny) ‘aniół mòcë’
anioł Pański ‘aniół Pańsczi, anioła, -égò’
„Anioł Pański” ‘„Aniół Pańsczi”, Anioła -égò’
anioł stróż ‘aniół stróż, anioła, -a’
anioł zgody (Michał, hymny) ‘aniół zgòdë’
aniołek ‘aniółk, -a’
archanioł ‘archaniół, -anioła’

bezcielesne duchy ‘dëchë bez cała, -ów bez cała’

Cherubiny ‘Cherubinë, -ów’
chóry anielskie ‘anielsczé chùrë, -ich, -ów’
ciało eteryczne, świetliste, niebiańskie ‘etericzné, sklëniącé, niebné cało, -égò, -a’

dobrzy, wierni aniołowie ‘dobri, wiérny aniołowie, -ëch, -ów’
duch czysty ‘czësti dëch, -égò, -a’
duch służebny ‘służebny dëch, -égò, -a’

Gabriel ‘Gabriel, -a’
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hierarchia ‘hierarchiô, -ii’

Michał ‘Michôł, -a’
Moce ‘Mòce, -ów’

Panowania ‘Panowania, -ów’
patron ‘patrón, -ona’
pośrednik ‘pòstrzédnik, -a’
„Pozdrowienie anielskie” ‘„Anielsczé pòzdrowienié”, -égò, -égò / -ô’
przeklęte, upadłe, zbuntowane anioły ‘przeklãté, ùpadłé, zbùńtowóné, aniołë, 

-ëch, -ów’

Rafał ‘Rafał, -a’

Serafiny ‘Serafinë, -ów’
skrzydlate stworzenie ‘skrzidlaté stwòrzenié, -ëch, -ów’

Trony ‘Trónë, -ów’

Uriel ‘Ùriel, -a’

Władze ‘Wëszëznë, -ów’
wódz Michał ‘prowôdnik Michôł, -a, -ała’
wysłannik ‘wësłańc, -a’

zbawczy chorąży (Michał) ‘zbôwny stanicowi, -égò, -égò’
Zwierzchności ‘Zwiérzchnoscë, -ów’ 



UCHWAŁA NR 4/RJK/14 Z DNIA 28.05.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIA 

SŁOWNICTWA ZWIĄZANEGO  
ZE ZWYCZAJAMI I OBRZĘDAMI DOROCZNYMI

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące słownictwo kaszubskie zwią-
zane z obrzędami i zwyczajami dorocznymi:

andrzejki ‘andrzejczi, -ków’
aniwersarz ‘roczëzna, -ë’

choinka ‘chòjinka, -czi’
chrzciny ‘rëchcënë, -ów, chrzcënë, -ów’ 

Dni Gdańska (podobnie innych miast kaszubskich) ‘Dni Gduńska’ 
Dni Morza ‘Dni Mòrza / Mòrzégò’
dożynki ‘òżniwinë, -ów; dożniwk, -a’
dziad (zakończenie zbioru zbóż, ziemniaków) ‘dżôd, dżada; bãks, -a’
dziady ‘dżadë, -ów’
Dzień Babci ‘Dzéń Starëszczi / Starczi, Dnia ~’
Dzień Dziadka ‘Dzéń Starëszka / Starka, Dnia ~’
Dzień Dziecka ‘Dzéń Dzecka’
Dzień Jedności Kaszubów ‘Dzéń Jednotë Kaszëbów’
Dzień Kobiet ‘Dzéń Białk(ów)’
Dzień Kolejarza ‘Dzéń Banowégò’
Dzień Książki ‘Dzéń Ksążczi’
Dzień Lasu ‘Dzéń Lasu’
Dzień Matki ‘Dzéń Matczi, Mëmin Dzéń, -égò Dnia’
Dzień Myśliwego, Hubertus ‘Dzéń Jachtôrza, Hùbertus’ 
Dzień Nauczyciela ‘Dzéń Szkólnégò’
Dzień Niepodległości ‘Dzéń Samòstójnotë’
Dzień Ojca ‘Dzéń Òjca’
Dzień Policji ‘Dzéń Szandarë’
Dzień Pracownika Służby Zdrowia ‘Dzéń Prôcownika Służbë Zdrowiô /-égò’
Dzień Strażaka ‘Dzéń Ògniarza’
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Dzień Wojska Polskiego ‘Dzéń Pòlsczégò Wòjska’ 
Dzień Wyzwolenia ‘Dzéń Wëzwòleniô / -égò’

gody ‘gòdë, -ów’ 
cynowe (blaszane) ‘10 ‘cënowé (blaszané)’
kryształowe ‘15 lat’ ‘kriształowé’
porcelanowe ‘20 lat’ ‘pòrcelanowé’
srebrne ‘25 lat’ ‘strzébrné’
perłowe ‘30 lat’ ‘perłowé’
koralowe ‘35 lat’ ‘kòralowé’
rubinowe ‘40 lat’ ‘rubinowé’
szafirowe ‘45 lat’ ‘szafirowé’
złote ‘50 lat’ ‘złoté’
platynowe (szmaragdowe) ‘55 lat’ ‘platinowé (szmaragdowé)’
diamentowe ‘60 lat’ ‘diamańtowé’
żelazne ‘65 lat’ ‘żelazné’
kamienne ‘70 lat’ ‘kamienné’
brylantowe ’75 lat’ ‘brilantowé 
dębowe ‘80 lat’ dãbòwé’        

gregorianki ‘gregòrianczi, -ków’
gwiazdki ‘gwiôzdczi, -ków, panëszczi, -ków, gwiżdże, -ów’
gwiazdor ‘gwiôzdor, -a; panëszka, -czi; gwiżdż, -a’

imieniny ‘mionowi dzéń, -égò dnia’

jasełka ‘jasełka, -ów’
jubileusz ‘jubileùsz, -u; roczëzna, -ë’

ileś lat pracy ‘czile lat robòtë’
kapłaństwa ‘kapłaństwa, ksyżestwa’
służby ‘służbë’
ślubów zakonnych ‘zôkònnëch slëbów’
święceń ‘swiãceniów’    

karnawał ‘zëmòwé rozegracje, -ëch, -cjów’
katarzynki ‘katarzinczi, -ków’
kiermasz książek ‘jôrmark ksążków’

marcinki ‘môrcynczi, -ków’
mikołajki ‘mikòłajczi, -ków’

oblewanie (wodą) ‘òbléwanié (wòdą)’
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oczepiny ‘òczepinë, -ów’
opłatek ‘òpłatk, -a’

pasowanie na ucznia ‘pasowanié na szkòłownika’
pawełki ‘pawełczi, -ków’
pisanki ‘malowóné / farwòwóné jaja, -ëch / -ëch jajów/jôj’
poprawiny ‘pòprawinë, -ów’
przenosiny ‘przenosënë,-ów’
przeprosiny ‘przeprosënë, -ów’
przeprowadziny ‘przeprowadzënë, -ów / przeprowadzyn; przecyganié / wëcy- 

ganié, -égò’
przyjęciny ‘przëjãcé, -égò, - ów’
pusta noc ‘pùstô noc’

rocznica ‘roczëzna’
istnienia zakładu, instytucji, związku itp. ‘jistnieniégò / -ô ùstawù, 

związkù / zrzeszë’
rozpleciny ‘rozplecënë, -ów’
roraty ‘rôrotë, -ów’

sobótka ‘sobótka, -czi’
stypa ‘stipa, -ë’
sylwester ‘sylwester, -a’
szopka ‘szopka, -czi’

ścinanie kani ‘scynanié kani, -ô / -égò’
śmigus-dyngus ‘dëgùsë, -ów’
święcenie pokarmów ‘swiãcenié jôdë’

topienie marzanny ‘topienié marzannë’
truskawkobranie ‘swiãto pòtrôwnic / malën’

urodziny ‘ùrodzënë, -ów; roczëzna, -ë’

walentynki ‘walãtinczi, -ków’   
wesele ‘wieselé, -a’
Wigilia ‘Wilëjô, Wileji’

zapraszać ‘rôczëc’
zaprosiny ‘rôczba, -ë’
zapusty ‘zôpùstë, -ów’
zaręczyny ‘zrãkòwinë, -ów’ 



UCHWAŁA NR 5/RJK/14 Z DNIA 28.05.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIA 

SŁOWNICTWA ZWIĄZANEGO Z TRADYCYJNYMI 
BÓSTWAMI I DEMONAMI KASZUBSKIMI

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące słownictwo kaszubskie zwią-
zane z tradycyjnymi bóstwami i demonami kaszubskimi:

arcypurtek ‘arcëpùrtk Sych IV 22, -a’
Asmodeusz (bibl.) ‘Asmòdeùsz, -a’
Azazel (bibl.) ‘Azazél, -a’

Belial (bibl.) ‘Beliôl, -a’
biała ‘biôłô, -i’     
Białobóg ‘Belobóg Sych I 58, 86, -a’
biały diabeł ‘biôłi diôbeł Sych III 48, -égò, -a’
bies ‘biés Sych I 108, -a’
Borowa Ciotka ‘Bòrowô Cotka Sych I 57, -i, -i’
Borowiec ‘Bòrówc Sych I 58, -a’

Czarnobóg ‘Czôrnobóg SychVII 86, -a’
czart ‘czart Sych I 160, -a’
Czernik ‘Czernik (twór A. Majkowskiego), -a’

diabeł ‘diôbeł Sych I 210, -a’

gadzion ‘gadzón Sych I 295, -a’
Gosk ‘Gòsk, -a1’
grzenia, grzeniek ‘grzenia, grzenk Sych I 378, -i, -a’

1   Zdaniem J. Sampa to F. Fenikowski „doprowadził do wymiany Neptuna na Goska”, Kaszubski od- 
powiednik Neptuna, [w] „Kręgu mitologii kaszubskiej. Pokłosie konferencji naukowej”, Bolszewo 2011,  
s. 67. Biblioteka Gminy Wejherowo.
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heretnik, ‘(h)erétnik Sych II 12, SEK II 257, -a’
hermus ‘(h)ermùs Sych II 12, -a’

Jeziornica ‘Jezórnica Sych II 101, -ë’
jurk ‘jurk Sych II 112, -a’

kaduk ‘kaduk Sych VII 110, SEK III 12-13, -a’
Klabaternik ‘Klabaternik, -a’
kobel ‘kóbel Sych II 181, SEK III 80, -a’
Krzysztof ‘Krësztof Sych III 251, -a
kudiabeł ‘kùdiôbeł Sych II 288, SEK III 80, -a’
kudziad ‘kùdżôd, -dżada Sych II 288, SEK III 109, -a’
kuka ‘kùka Sych II 289, -czi’

latawica ‘latawica, latawnica Sych II 336, -ë’
latawiec ‘latawc Sych II 336, -a’
Lelek ‘Lelek Sych II 349, -a’
lińcusznik ‘lińcusznik Sych II 368, -a’
lubczyk ‘lëbiszk Sych II 340, Lab 101 lubiczk, -a’
Lucyper, Lucyparz ‘Lëcëper, Lëcëpôrz Sych II 342, -a’

łupi ‘òpi Sych III 30, SEKIII 199, -égò’

mamoń ‘mamóń Sych III 46, -a’
maniewid ‘maniewid Sych III 47, -a’
moloch (bibl.) ‘mòloch, -a’
mełnia ‘môłniô Sych III 44, -i’
michałek ‘michôłk, mëchôłk, mëchelk Sych III 165; L 103 mëchôłk, -a’
myrk ‘mërk Sych III 73, SEK III 243, -a’
mytek, mytałk ‘mëtk, mëtôłk Sych III 99, -a’
moch ‘mòch Sych III 99, -a’
mogilnik ‘mòdżilnik Sych III 99, -a’
mora ‘mòra Sych III 44, -ë’
mornica ‘mòrnica Sych III 106, -ë’
morski diabeł ‘mòrsczi diôbeł Sych III 113, -égò, -a, por. hasło następne’
morski purtk ‘mòrsczi pùrtk, -égò -czi Sych IV 230, por. szaleniec i morski diabeł’
morzyca, nimfa wodna ‘mòrzëca Sych III 115, -ë’
moszek ‘mòszk Sych III 117, -a’
mumacz ‘mùmôcz Sych II138, SEK III 275, -a’
mumek ‘mùmk Sych III139, -a’
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niekara ‘niekara Sych III 241, -ë’
nieplikus ‘nieplëkùs Sych III 241, -a’
nieprzestaj ‘nieprzestôj Sych III 244, -a’

omana, omaniec ‘òmana, òmańc Sych IV 319, -ë, -a’
oprzypołnica ‘òprzëpôłnica Sych IV 328, -ë’

parala, karaluch, paralusz ‘parala, karaluch, paralusz Sych IV 29; -ë, -a, -a’
podlodnik ‘pòdlodnik Sych IV 102, -a’
pokusa ‘pòkùsa Sych IV 120, -ë’
popielnik ‘pòpielnik Sych IV 139, -a’
popławnik ‘pòpławnik Sych IV 138, -a’
postacja ‘pòstacjô Sych IV 146, -i’
potępnik ‘pòtãpnik Sych IV 148, -a’
polnica ‘pólnica Sych IV 122, -ë’
przegrzecha ‘przegrzecha Sych IV 183, -ë’
purtak, purtaczek ‘pùrtôk, pùrtôczk Sych IV 228, -a, -a’
purtala, purtalek ‘pùrtala, pùrtôlk Sych IV 228, -ë, -a’
purtek, purtka ‘pùrtk Sych IV 228, -a’
purtosz, purtoszek ‘pùrtôsz, pùrtôszka Sych IV 230, -a, -czi’
purtyn, purtynka ‘pùrtin, pùrtinka Sych IV 228, -a, -czi’

Redunica ‘Redunica, -ë’
remus ‘remùs Sych IV 319, -a’
retnik ‘retnik Sych IV 326, -a’
Rokitnik ‘Roczitnik Sych IV 339, -a, por. pol. diabeł Rokita’
Roztrębacz ‘Roztrãbarch Sych VII 275, -a’
Rugan ‘Rugan Sych IV 365, -a’

sarczysty ‘sarcësti Sych V 17, -égò’
Smętek ‘Smãtk Sych V 95, -a’
Smętoch ‘Smãtoch Sych V 96, -a’
smolan ‘smòlón Sych V 101, -a’
soryń, soryński ‘soriń, sorińsczi Sych V 18, SEK IV 344, -a, -czégò’
strzyga ‘strzëga Sych V 186, -dżi’
syrena ‘mòrskô panna, mòrzëca’
szaleniec ‘szôlińc Sych V 215, -a, por. morski diôbeł’
szatan ‘szatan Sych V 227, -a’
szwernot ‘szwernót Sych V 311, -a’

Taron ‘Tarón Sych V 328, -a’
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Topielica ‘Topielëca Sych V 369, -ë’
tron ‘trón Sych V 389, -a’
Trzęsiwid ‘Trzãsëwid Sych V 401, -a’
turon ‘turón Sych Sych V 411, -a’

wieszczy ‘wieszczi Sych VI 143, -égò’
W(i)elewit ‘W(i)elewit, -a por. wielewitka ù Sych VI 130’

zaborowy ‘zabòrowi Sych VI 166, -égò’



UCHWAŁA NR 6/RJK/14 Z DNIA 27.06.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIA 

SŁOWNICTWA ZWIĄZANEGO Z FILMEM

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące słownictwo kaszubskie zwią-
zane z filmem:

adaptacja ‘adaptacjô, -i’
aktor ‘aktór, aktora’
aktorka ‘aktórka, aktórczi’
aktorski ‘aktorsczi, -égò’
animacja filmowa ‘filmòwô animacjô, -i, -je / -i’
artysta filmowy ‘filmòwi artista, -égò, -ë’ 
atelier filmowe ‘filmòwé atelier, -égò atelier’ 

baśń ‘basniô, -i; brawãda, -ë’

czołówka ‘przodzëzna, -ë’

dekoracje ‘dekòracje, -ów’
dekorator ‘dekòratór, -ora’
detal ‘detal, -u; pòdrobnota, -ë; drobnota, -ë’
dramat ‘drama, -ë’
dramatyczny ‘dramòwi, -égò’
dreszczowiec, thriller ‘dërgòtnik, -a; thriller, -u’
dubbing ‘dubbing, -ù’ 
dźwięk ‘zwãk, -ù’

ekipa ‘karno, -a’
ekran ‘ekran, -u’
ekran panoramiczny ‘panoramiczny ekran, -égò, -u’ 
ekranizacja ‘ekranizacjô, -i / -je’
ekranizować ‘ekranizowac’

film ‘film, -ù’
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film 3D, 5D ‘film 3D, 5D, -ù’
film animowany ‘animòwóny film, -égò, -ù’
film awangardowy ‘awangardowi film, -égò, -ù’
film biograficzny ‘biografny film, -égò, -ù’
film dokumentalny ‘dokùmentalny film, -égò, -ù’
film dźwiękowy ‘zwãkòwi film, -égò, -ù’
film fabularny ‘fabùlarny film, -égò, -ù’
film fantastycznonaukowy ‘fantastnonôùkòwi film, -égò, -ù’
film fantasy ‘film fantasy’
film fikcji ‘film fikcji’ 
film gangsterski ‘gangstersczi film, -égò, -ù’
film historyczny ‘historiczny film, -égò, -ù’ 
film karate ‘film karate’
film kostiumowy ‘kòstimòwi film, -égò, -ù’
film krótkometrażowy ‘krótkòmétrażowi film, -égò, -ù’
film kryminalny ‘kriminalny film, -égò, -ù’
film muzyczny ‘mùzyczny film, -égò, -ù’
film niemy ‘niemi film’ 
film noir ‘film noir’
film obyczajowy ‘òbëczajny film, -égò, -ù’ 
film oświatowy ‘edukacjowi film, -égò, -ù’  
film pełnometrażowy ‘fùlmétrażowi film, -égò, -ù’  
film płaszcza i szpady ‘film płôszcza i miecza’
film poetycki ‘pòeticczi film, -égò, -ù’
film pornograficzny ‘niezbedny / pòrnografny film, -égò /-égò, -ù’  
film propagandowy ‘propagandowi film, -égò, -ù’
film przygodowy ‘przigòdowi film, -égò, -ù’
film psychologiczny ‘psychòlogòwi film, -égò, -ù’
film rysunkowy ‘céchùnkòwi film, -égò, -ù’ 
film sensacyjny ‘sensacjowi film, -égò, -ù’
film społeczny ‘spòlëznowi film, -égò, -ù’
film studyjny ‘studijny film, -égò, -ù’ 
film średniometrażowy ‘strzédnométrażowi film, -égò, -ù’
film trójwymiarowy ‘trzëwëmiarowi film, -égò, -ù’
film wojenny ‘wòjnowi film, -égò, -ù’ 
filmować ‘filmòwac’
filmowy ‘filmòwi, -égò’
fonia ‘fóniô, -ii, -ie’

gag ‘gag, -ù, gadżi’
gatunki filmowe ‘filmòwé ôrtë, -ëch, -ów’
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gwiazda filmowa / kina ‘filmòwô gwiôzda, -i, -ë, gwiôzda kina’
gwiazdor filmowy / kina ‘filmòwi gwiôzdór, -égò, -ora, gwiôzdór kina’

horror ‘hòrrór, -a’

jazda ‘jazda, -ë’
jazda po krzywiźnie ‘jazda pò krzëwiznie’
jazda równoległa ‘jazda pò rówiznie’
jazda z panoramowaniem ‘jazda z panoramòwanim’

kadr ‘kadr, -u’
kamera ‘kamera, -ë’
kamera obscura ‘cemnô kamera, -y, -ë’
kaskader ‘kaskadéra, -ë’
kierownik produkcji ‘czerownik produkcji, -a
kinematografia ‘kinematografiô, -ii, -ie’
kino ‘kino, -a’ 
kinowy ‘kinowi, -égò’
klaps (slate) ‘klaps, -a’
klapserka ‘klapsôczka’
klatka filmowa ‘filmòwô klôtka, -i, -czi’ 
komedia ‘kòmédiô, -ii, -ie’
komentarz ‘kòmentôrz, -arza, dopòwiésc, -iescë’
kompozytor ‘kómpòzytór, -ora’
kostiumolog ‘kòstimòlog, -a’
kostiumy ‘kòstimë, -ów’

magnetowid ‘magnétowid, -a’
melodramat ‘melodrama, -ë’
monolog ‘mònolog, -ù’
montaż ‘móntôż, -ażu; zestôwk, -ù’
montażysta ‘móntażësta, -ë; zestôwnik, -a’

najazd ‘najachanié, -ô / -égò’
nakręcać film ‘krãcëc film’

obsada aktorska ‘aktorskô òbsada, -czi, -ë’
odcinek ‘dzél, -a’
odjazd ‘òdjôzd, òdjazdu’
operator kamery (kamerzysta) ‘filmòwi òperatór, -égò, -ora’
oświetlenie ‘wid, -u’
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panorama ‘panorama, -ë’
plan amerykański (średni) ‘amerikańsczi plan (strzédny), -égò, -u (-égò)’
plan filmowy ‘filmòwi plan, -égò, -u’
plan ogólny ‘òglowi plan, -égò, -u’
plan pełny ‘fùlny plan, -égò, -u’
plener ‘plener, -u’
półzbliżenie ‘półzblëżenié, -ô / -égò’
program telewizyjny ‘telewizyjny program, -égò, -ù’
punkt widzenia kamery ‘pùnkt widzeniô kamérë’

recenzja filmowa ‘filmòwô recenzjô, -i, -ji / -je’
reżyser ‘reżiséra, -ë’ 
rola ‘rolô, -ë’
ruch wewnątrzkadrowy ‘bënëkadrowi ruch, -égò, -u’

scena ‘scena, -ë’
scenariusz ‘scenarnik, -a’
scenarzysta ‘scenopisôrz, -arza’
scenograf ‘scenograf, -a’
scenografia ‘scenografiô, -ii’
scenopis ‘scenopis, -u’
science fiction ‘science fiction’
sekwencja ‘sekwencjô, -ji / -je’
serial ‘serial, -u’
stacja ‘stacjô, -ji / -je’
statysta ‘statista, -ë’
stopklatka ‘stopklôtka, -czi’
studio ‘studio, -a’
szwenk ‘szwénk, -ù’

ścieżka dźwiękowa ‘zwãkòwô stegna, -i, -ë’

taśma celuloidowa ‘celuloidowô blewiązka, -i, -czi’
taśma filmowa ‘filmòwô blewiązka, -i, -czi’
teledysk ‘teledisk, -ù’
telewizja ‘telewizjô, -ji / -je’
telewizor ‘zdrzélnik, -a’
thriller ‘thriller, -a, dërgòtnik, -a’
transformacja ‘transfòrmacjô, -ji / -je’
trick ‘trick, -ù’
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ujęcie ‘ùjãcé, -ô / -égò’

western ‘western, -u’
wideoklip ‘wideòklip, -ù’
wizja ‘wizjô, -ji / -je’
wykonawcy ról (odtwórcy) ‘wëkònôwca rolë (òdtwórca), -ë rolë (-ë)’

zbliżenie (wielki plan) ‘zblëżenié, -ô / -égò’’
zdjęcie filmowe ‘filmòwé òdjimniãcé, -égò, -ô / -égò’



UCHWAŁA NR 7/RJK/14 Z DNIA 28.05.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIA 

SŁOWNICTWA ZWIĄZANEGO  
Z MUZYKĄ – LITERY A–B.

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące słownictwo kaszubskie zwią-
zane z muzyką – litery A–B:

A, a ‘A, a’
a battuta ‘pòdług batutë’
a cappella ‘bez towarzeniô instrumeńtu’
a capriccio ‘szpòrtowno’
accelerando ‘corôz chùtczi’
accentato ‘zaznacziwającë’
acciaccatura ‘krótkô przednótka’
accompaniato ‘towarzący’
adagio ‘pòmału’
ad libitum ‘pò swòjémù’
a due ‘we dwòje’
A-dur ‘A-dur’
aerofony ‘dãté instrumentë’
affettuoso ‘ze wseczëcym’
affrettando ‘nabiérającë nëkù’
agitato ‘z pòdskôcënkã’
agogika ‘agògika’
air ‘ariô’
Ais, ais ‘Ais, ais’
Aisis, aisis ‘Aisis, aisis’
ais-moll ‘ais-mòll’
akcent ‘przëcësk’
akolada ‘akòlada’
akompaniament ‘towarzenié’
akord ‘akòrd’
akordeon ‘akòrdión’
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akordyka ‘akòrdika’
akustyka ‘akùstika’
aleatoryzm ‘aleatorizna’
al fine ‘do kùńca’
alikwoty ‘(h)armóniczné tonë’
alla ‘pòdług mòdła’
alla breve ‘na krótkò’
alla marcia ‘marszowò’
all’ antico ‘na stôri ôrt’
alla polacca ‘na mòdło pòlonézra’
alla turca ‘na tërecczé mòdło’
alla cingara ‘na cëgańsczé mòdło’ 
allegretto ‘chùtkò, pòmali niżlë allegro’
allegro ‘chùtkò, wiesoło’
alleluja ‘alleluja’
all’ongarese ‘na wãgersczé mòdło, w chùtkòscë czardasza’
all’ottava ‘òktawã wëżi’
all’unisono ‘to samò’
alt ‘alt’
alteracja ‘alteracjô’
altowiolista ‘altowiolista’
altówka ‘altówka’
amabile ‘lubno’
ambitus ‘ambitus’
a-moll ‘a-mòll’
amoroso ‘miłosno, miłotno’
amplituda ‘rozkòlib’
analiza dźwięku ‘rozbiér zwãkù’
ancora ‘jesz’
andante ‘wstrzëmòwno’
andantio ‘wstrzëmòwno, chùtczi jak andante’
animato ‘òżëwno’
ansambl ‘môłé karno’
antycypacja ‘wëprzedzenié’
antyfona ‘antifóna’
aperto ‘òdkrëti, òtemkłi’
a piacere ‘pò swòjémù’
aplikatura ‘pôlcowanié’
appasionato ‘namiãtno, grajno’
appoggiatura ‘długô przednótka’
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a quattro ‘we czwòro / czwioro’
arabeska ‘arabeska’
aranż, aranżacja, aranżowanie ‘ùkłôd, ùłożenié, ùkłôdanié’
archi ‘smëczczi, smëczkòwi kwintet’ 
arco ‘smëczk’
ardente ‘z ògniã’
aria ‘ariô’
arietta ‘môłô ariô’
arioso ‘spiéwno’
arpa ‘(h)arfa’
arpeggiando ‘grającë na (h)arfie’
arpeggio ‘grającë akòrd z dołu do górë’
ars antiqua ‘dôwny kùńszt’
ars nova ‘nowi kùńszt’
artykulacja ‘artikùlacjô’
As, as ‘As, as’
Asas, asas ‘Asas, asas’
As-dur ‘As-dur’
as-moll ‘as-mòll’
assai ‘baro’
a tempo ‘w gwôsny chùtkòscë’
atonalność ‘atonalnota’
a tre ‘we troje’
attacca ‘z môla, narôz’
augmentacja ‘aùgmentacjô’
a vista ‘prosto z nótów’
avvivando ‘z òżëwienim’

B, b ‘B, b’
bajan ‘rusczi akòrdión, bajón’
balet ‘balet’
baletmistrz ‘baletméster’
ballada ‘balada’
ballo ‘tuńc’
bałałajka ‘bałałajka’
bandura ‘bandura’
banjo ‘bandżo’
barbaro ‘dzëwò, dzëkò’
barkarola ‘barkaróla’
barwa dźwięku ‘farwa zwãkù, brzëmienié’
baryton ‘baritón’
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bas ‘bas’
bas akustyczny ‘akùsticzny bas’
bas Albertiego ‘bas Albertégò’
bas cyfrowany ‘cyfrowóny bas’

basek ‘bask’
basso continuo ‘generalny, cyfrowóny bas’
basso ostinato ‘nôpiarti bas’
basso profondo ‘głãbòczi bas’
basso sequente ‘towarzący bas’
batuta ‘batuta’
B-dur ‘B-dur’
beat ‘ritmiczné pùlsowanié’
Be-bop ‘bi-bòp’
bel canto ‘snôżi spiéw’
bemol ‘bemól’
ben, bene ‘bëlno’
bęben ‘bãben’
bębenek baskijski ‘baskijsczi bãbenk, tambùrin’
biegnik ‘biegnik’
big-band ‘wiôldżé karno’
big-beat ‘mòcny grzim’
bis ‘jesz rôz’
bisbigliando ‘chwarszczącë, szepcącë’
bitonalność ‘bitonalnota’
blacha ‘blacha, dãté instrumentë’
Blues ‘blues’
b-moll ‘b-mòll’
bocca chiusa ‘mrëczącë’
bolero ‘bòlero’
bombardon ‘bómbardón’
bongosy ‘bóngòsë’
boogie woogie ‘bùdżi-wùdżi’
boston ‘bòstón’
break ‘dżezowô kadencjô’
brevis ‘krótczi’
brillante ‘szëkòwno’
brioso, con brio ‘z ògniã’
buffo ‘smiészno’
burdon ‘bùrdón’
burleska ‘bùrleska’



UCHWAŁA NR 8/RJK/14 Z DNIA 24.09.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIA 

SŁOWNICTWA ZWIĄZANEGO Z TEATREM

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące słownictwo kaszubskie zwią-
zane z teatrem:

adaptacja teatralna ‘teatralnô adaptacjô, -y, -i’
afisz ‘ògłoszenié, -ô / -égò; ògłos -u’
AICT (IACT) (Association Internationale des Critiques du Théâtre, Interna-
tional Association of Theatre Critics) ‘Midzënôrodnô, -y Stowôra, -ë Teatralnëch 

Kritików’
akcja ‘akcjô, -i’
akrobacja ‘akrobacjô, -i’
akrobata ‘akrobata, -ë’
akrobatka ‘akrobatka, -czi’
akt ‘akt, -u; dzél, -a’ 
aktor ‘aktór, -ora’
aktorka ‘aktórka, -órczi’ 
aktorstwo ‘aktorstwò, -a’ 
amant ‘amant, -a’
amfiteatr ‘amfiteater, -u’ 
animacja teatralna ‘teatralnô animacjô, -y, -i’
ansambl ‘teatralné karno, -égò, -a’
antrakt ‘przerwa, -ë, antrakt, -u’
aplauz ‘aplaùz, -u; pòklask, -ù, òklasczi, -ów, klasakanié, -ô / -égò’
arlekin ‘wëpkôrz, -a; wëkrëkùs, -a’
arlekinada ‘wëpkòwanié, -ô, -égò’ 
artysta sceniczny ‘binowi artista, -égò, -ë’
artystka sceniczna ‘binowô artistka, -i, -czi’ 
 
benefis ‘benefis, -u’
bilet ‘biliet, -u’
blekaut ‘cemnienié / gaszenié widów, -ô / -égò widów’
blutaforia ‘teater rekwizytowi, -u, -égò’
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błazen ‘wëkrëkùs, -a; wëpkôrz, -a’
bohater ‘bòhater, -a; heroj, -a’
broszura ‘broszura, -ë’
budka suflera ‘bùdka suflera/pòdpòwiôdacza; suflerskô bùdka, -czi, -czi’
burleska ‘bùrleska, -czi’ 

cenzura ‘cenzura, -ë’
charakter ‘charakter, -u’
charakteryzacja ‘charakterizacjô, -i’
charakterizator ‘charakterizatór, -a’
charakterizatorka ‘charakterizatórka, -czi’
chór ‘chùr, -u’ 
 
debiut ‘pierszëzna, -ë; debiut, -u’
debiutant ‘debiutant, -a’
debiutantka ‘debiutantka, -czi’
dekoracja teatralna ‘teatralnô dekòracjô, -y, -i; òbstrój, -oju; wëstrój, -oju’
dekorator ‘dekòratór, -a; òbstrójnik,- a; strojôcz, -a’
dekoratorka ‘dekòratórka, -czi’ 
deklamacja ‘deklamacjô, -i’
dialog ‘dialog, -ù’
didaskalia ‘didaskalia, -ów; przëpisczi, -ków’ 
dionizos ‘dionizos, -a’
diorama ‘diorama, -ë’
dokumentacja teatralna ‘teatralnô dokùmentacjô, -y, -i’ 
dramat ‘dramat, -u’

dramat antyczny ‘anticzny dramat’
dramat epicki ‘epicczi dramat’
dramat groteskowy ‘groteskòwi dramat’
dramat liturgiczny ‘liturgiczny dramat’
dramat muzyczny ‘mùzyczny dramat’
dramat naturalistyczny ‘naturalisticzny dramat’
dramat obyczajowy ‘òbëczajowi dramat’
dramat poetycki ‘pòeticczi dramat’
dramat psychologiczny ‘psychòlogiczny dramat’
dramat radiowy ‘radiowi dramat’
dramat romantyczny ‘romanticzny dramat’
dramat satyrowy ‘satirowi dramat’
dramat symboliczny ‘symbòliczny dramat’
dramat szekspirowski ‘szekspirowsczi dramat’
dramat średniowieczny ‘strzédnowieczny dramat’
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dramat telewizyjny ‘zdrzélnikòwi dramat’
dramat właściwy ‘włôscëwi dramat’
dramat współczesny ‘dzysdniowi dramat’

dramatis personae ‘òsobë, -ów dramatu’
dramaturg ‘dramaturg, -a’
dramaturgia ‘dramaturgiô, -i’
dramatyzacja ‘dramatizacjô, -i’
dubler ‘dubler, -a; zastãpca, -ë’
dublura ‘dublowanié, -ô / -égò’ 
dykcja ‘dikcjô, -i; spòsób, -obù wëmòwë’
dyrektor teatru ‘direktor, -a teatru’
dytyramb ‘ditiramb, -ù’ 
 
eksodos ‘eksodos, -u, piesniô kùńczącô, -i, -y’
ekspozycja ‘ekspozycjô, -i’
epilog ‘epilog, -ù; zakùńczenié, -ô / -égò’ 
epizod ‘epizod, -u’ 
 
fabuła ‘fabùła, -ë’ 
faktomontaż ‘faktomóntaż, -u’
farsa ‘farsa, -ë’
fatum ‘namienienié, -ô / -égò, fatum’
feeria ‘feeriô, -ii’
festiwale teatralne ‘teatralné festiwale, -ëch, -ów’
figurant ‘figùrant, -a’ 
finał ‘finał, -u’

foyer ‘fòyer, kùluarë, -ów’ 
 
gag ‘gag, -ù; wërgel, -a, szpôs, -u, fif, -ù’
gala ‘gala, -ë’
garderoba ‘garderoba, -ë
garderobiana ‘garderobnica, -ë’
gaża aktorska ‘aktorsczi zôróbk’
gest ‘gest, -u; zrëch, -ù, pòrëch, -ù’
gestyka teatralna ‘teatralnô gestikùlacjô, -y, -ji’
gra ‘gra, -ë; granié, -ô / -égò’
groteska ‘groteska, -czi’

hamletyzm ‘hamletizm’
happening ‘happening, -ù’
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honorarium ‘zôpłata, -ë; zôróbk, -ù; hònorarium’
humoreska ‘szołobùłka, -czi; hùmòreska, -czi’

iluzja ‘iluzjô, -i; òmana, -ë’
iluzjonista ‘iluzjonista, -ë; òmanownik, -a’
iluzjonizm ‘iluzjonizm, -ù’
improwizacja ‘improwizacjô, -i; twòrzenié na pòstojenim’
inscenizacja ‘inscenizacjô, -i’
inscenizator ‘inscenizator, -a; ùzdrzadnik, -a’
intryga ‘pòkrziżawa, -ë, mącëna, -ë; szachrë-machrë, -ów, -ów; senié pògòrchë’
ironia tragiczna ‘tragicznô ironiô, -y, -i’
ITI (International Theatre Institut) ‘Midzënôrodny Teatrowi Institut’

jasełka ‘jasełka, -ów; gwiôzdkòwi teater, -égò teatru’
jaskółka ‘nôwëższi balkón w teatrze, parades, -u’
jednoaktówka ‘jednoaktówka, -czi’
 
kabareciarz ‘kabarecôrz, -arza’
kabaret ‘kabaret, -u’
kabaretka ‘kabaretka, -czi’
komedia ‘kòmédiô, -i’

komedia bulwarowa ‘bùlwarowô kòmédiô, -i, -ii’
komedia charakterów ‘kòmédiô charakterów’
komedia dell’arte ‘kòmédiô, -i dell’arte’
komedia futurologiczna ‘fùturologicznô kòmédiô, -y, -ii’
komedia intrygi ‘kòmédiô intridżi’
komedia obyczajowa ‘òbëczajowô kòmédiô, -i, -ii’
komedia polityczna ‘pòliticznô kòmédiô, -y, -ii’
komedia rybałtowska ‘rëbałtowskô kòmédiô’
komedia satyryczna ‘satiricznô kòmédiô’
komedia sentymentalna ‘sentimentalnô kòmédiô’

komedio-opera ‘kòmédio-òpera, -ë’
komiczny ‘smiészny, -égò; pòceszny, -égò’
komik ‘smiészk, -a; kòmédiant, -a; fąfkôrz, -a’ 
komizm ‘kòmizm, -ù’
koryfeusz ‘solista, -ë; przédnik chùru w grecczim teatrze’
kostium ‘kòstim, -ù’
krytyk ‘kritik, -a; òsądca’ 
krytyka ‘kritika, -czi; òbsąd, -u; òsąd, -u’

krytyka teatralna ‘teatralnô kritika; teatralny òsąd’
krytyka sztuki ‘kritika / òsąd przedstôwkù, dokazu’
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kulisë ‘kùlisë, -ów’ pl. kulisy ‘kùlisë, -ów’ 
kuluar ‘kùluar, -ë’
kurtyna ‘kùrtina, -ë; zawieszëdło, -a’ 
 
lalka ‘pùpka’
lalkarz ‘pùpkôrz’
libretto ‘libretto, -a’
loża ‘loża, -ë’ 

makabra ‘makabra, -ë; òkropnosc, -ë’
makabreska ‘makabreska, -czi’
marioneta ‘marioneta, -ë’
marionetka ‘marionetka, -czi; pùpka -czi’
maska ‘larwa, -ë’ 
melodia ‘melodiô, -i’
melorecytacja ‘melorecytacjô, -i’
mim ‘mim, -a’ 
monodram ‘mònodram, -ù’
monolog ‘mònolog, -ù’
moralitet ‘mòralitet, -u’ 
 
na stronie (technia teatralna) ‘do se’

odsłona ‘òdsłona, -ë’  
oklaski ‘klaskanié, -ô / -égò; brawa, -ów, òklasczi, -ów; kòskanié, -ô / -égò’
opera ‘òpera, -ë’
operetka ‘òperetka, -czi’
oracja ‘òracjô, -i’ 
orkiestra ‘òrkestra, -ë’
owacja ‘òwacjô, -ji’ 
 
pacynka ‘teatralnô pùpka, -y -czi’  
pamflet ‘pamflét, -u’  
pantomima ‘pantomima, -ë’
partia ‘partiô, -i / -ie’
partytura ‘partitura, -ë’
plakat ‘plakat, -u; afisz, -u; ògłos; -u’
plan ‘plan’

pierwszy plan ‘pierszi plan’
drugi plan ‘drëdżi plan’

postać ‘pòstacjô’
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prapremiera ‘prapremiera, -ë’
premiera ‘premiera, -ë’
program teatralny ‘teatrowi program, -égò, -ù’ 
proscenium ‘proscenium, przedbinowié, -ô / -égò’
próba ‘próba, -ë’ 
publiczność ‘pùblika, -czi’

recytacja ‘recytacjô, -i’
rekwizyt ‘rekwizyt, -u’
reżyser ‘reżiséra, -ë’
reżyseria ‘reżiseriô, -i’ 
rola ‘rola, -ë’

główna rola ‘pierszô / przédnô rola, -i / -y, -ë’
 
scena ‘bina, -ë’ 
scena (część aktu) ‘scena, -ë’
scena pudełkowa ‘pùdełkòwô bina, -i, -ë’ 
scenariusz ‘scenarnik, -a’
sceneria ‘sceneriô, -i; dekòracje, -ów’
scenograf ‘scenograf, -a’ 
scenografia ‘scenografiô, -i’
slam ‘slam, -ù’
stand-up ‘stand-up’
sufler ‘sufler, -a; pòdpòwiôdôcz, -a’ 
szczudła ‘szkùdła, -ów’
szczudlarz ‘szkùdlôrz, -arza’

teatr ‘teater, teatru’
teatr alternatywny ‘alternatiwny teater’
teatr amatorski ‘amatorsczi teater’
teatr bulwarowy ‘bùlwarowi teater’
teatr chiński ‘chińsczi teater’
teatr cieni ‘teater céniów’
teatr dramatyczny ‘dramaticzny teater’ 
teatr eksperymentalny ‘eksperimentalny teater’
teatr futurystyczny ‘fùturisticzny teater’
teatr grecki ‘grecczi teater’
teatr indyjski ‘indijsczi teater’
teatr lalkowy ‘pùpkòwi teater’
teatr ludowy ‘lëdowi teater’
teatr muzyczny ‘mùzyczny teater’
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teatr nowoczesny ‘wespółczesny teater’
teatr rzymski ‘rzimsczi teater’
teatr tańca ‘teater tuńca’
teatr telewizji ‘zdrzélnikòwi teater’
teatr uliczny ‘ùliczny teater’

teatralia ‘teatralia, -ów’
teatralizacja ‘teatralizacjô, -i’
teatrologia ‘teatrologiô, -i’
teatroman ‘lubòtnik, -a teatru’
tło ‘spòdlé, -égò; spódk, -ù’
tragedia ‘tragediô, -i’
tragikomedia ‘tragikòmédiô, -i’
trema ‘pëtel, pëtla; dërgòtka, -czi’

widowisko ‘widzawiszcze, -a; pòkôzk, -ù; szpëtôczel, -kla’
widownia ‘widowniô –i; zdrzadniô, -i’
widz ‘òbzérnik, -a; wzérôcz, -a’
wodewil ‘wòdewil, -u’



UCHWAŁA NR 9/RJK/14 Z DNIA 24.09.2014 R. 
W SPRAWIE STOSOWANIA 

POJĘĆ I TERMINÓW ZWIĄZANYCH  
Z INTERNETEM – UZUPEŁNIENIE.

Rada Języka kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie terminy i pojęcia 
związane z Internetem:

aktualizacja ‘aktualizacjô, -cji’ 
aktualizować ‘aktualizowac’ 
aktualności ‘klёka, -czi’ 
aktywować ‘aktiwòwac’
antyspamowy ‘antispamòwi; procëmspamòwi’

bloger ‘bloger, blogra’ 
blogerka ‘blogerka, -czi’

cyberprzestrzeń ‘cyberneticznô rëmiô, -y, -i, cyberrëmiô, -i’
czat ‘kôrbionka, -czi; czat, -u, internetowô kôrbiónka, -i, -czi’
czytelnia ‘czëtnica, -ë’   

dalej, więcej ‘wicy’
czytać dalej ‘czëtac wicy’

dane ‘pòdôwczi, -ków; dóné, -ëch’ 
dodatek ‘dodôwk, -a’    
do góry strony ‘nazôd na górã’
dostosować ‘dostosowac’
doładować ‘doladowac’
doładowanie ‘doladënk, -ù’ 
dzwonki ‘zwónczi, -ów’

edycja ‘edicjô, -cji’
edytować ‘editowac’ 

edytować stronę ‘editowac starnã’
e-bank ‘e-bank, -ù’
e-kartka ‘e-kôrta, -ë’ 



Uchwały Rady Języka Kaszubskiego   79

e-sklep ‘e-króm, -ù’
e-zakupy ‘e-kùpisze’

filtr rodzinny ‘familijny filter, -égò filtru’
freeware ‘darmôk, darmôk program, -ù, freeware’ 

galeria zdjęć ‘galeriô z òdjimkama’  
gość, odwiedzający ‘gòsc, -a’
gra online, gra internetowa ‘internetowô jigra, -i, -ë’ 

hasło ‘hasło, zéwiszcze’
historia ‘historiô, -ii’ 
hotlista ‘hòtlësta, -ë’ 

kanał RRS ‘karnôl RRS’
kategoria ‘kategòriô, -ii’ 
komentarz, opinia ‘pòzdrzatk, dopòwiésc’
komunikator internetowy ‘internetowi kòmùnikatór, -égò, -a; kôrbiónka, -czi’ 
kontakt ‘kòntakt, -u’ 
kopia ‘òdpisënk, -ù; kòpiô, -ii’
kopiować ‘kòpiowac’
kopiowanie ‘òdpisywanié, -égò / -ô, kòpiowanié, -égò / -ô’
kosz ‘smiecôch, -a, kòsz, -a’
kurs online ‘internetowô ùczba, -i, -ë’ 

licznik wizyt ‘zédżer nawiedzënów, zégra’
link ‘lёnk, -ù; łączba, -ë; pòwrózk, -a’
linkownia ‘lënkòwniô, -i’
lokalizacja ‘môl, -a, ùmôlnienié, -ô / égò’ 
Lubię to! („lajk”) ‘Widzy mie sã!’ 

mapa serwisu ‘kôrta serwisu’
mapa strony ‘kôrta starnë’
motyw ‘mòtiw, -ù’
multiwyszukiwarka ‘mùltiszëkôcz, -a’

najczęściej czytane ‘nôczãscy czëtóné’
narzędzia ‘przërëchtënczi, -ków; sprôwianié, -ô / -égò; nôrzãdza, -ów’
następne ‘postãpné, pòsobné’
nawigacja ‘nawigacjô, -ji’
newsletter ‘klëka, -czi; newsletter, -a’ 
nieprzeczytane ‘nieprzeczëtóné’
notatka ‘nadczidka, -czi; zôpisk, -ù; notatka, -czi’
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nowe okno prywatne ‘nowé priwatné òkno, -égò, -égò, -a, nowé swójné òkno, 
-égò, -égò, -a’

obsługa ‘òbsługa, -dżi’
ochrona antywirusowa ‘antiwirusowô òchróna, -i, -ë; procëmwirusowô òchróna, 

-i, -ë’
ochrona prywatności ‘òchróna priwatnoscë’ 
opcje ‘òptacje’
opinia ‘pòzdrzatk’
otagować ‘òbznakòwac; òbtagòwac’

panel ‘panel, -u; léga, ledżi’ 
pełnoekranowy ‘fùlekranowi’

tryb pełnoekranowy ‘fùlekranowi trib, -égò, -ù’
podstrona ‘pòdstarna, -ë’
polityka antyspamowa ‘antispamòwô pòlitika, -i, -czi, procëmspamòwô pòlitika, 

-i, -czi’ 
polityka prywatności ‘pòlitika priwatnoscë, pòlitika swójnoscё’
pomoc ‘pòmòc, -ë’
poprzednie ‘rëchlészé, -ëch’
porównywarka ‘przërównarka’
porównywarka cen ‘przërównarka cenów’
porównywarka lotów ‘przërównarka lecënków’
portal edukacyjny ‘ùczebny pòrtôl’ 
portal społecznościowy ‘pòrtôl wëcmaniznë, spòlëznowi pòrtôl’
post ‘wiadło, wpisёnk, pòst’ 
potwierdzenie ‘pòswiôdczenié òdebraniô’
powered by… ‘nëkã starnów je…’
powrót, wstecz ‘nazôd’
prywatność ‘swójnosc, priwatnosc’ 
przeglądarka ‘internetowi przezérnik, przezérnik starnów WWW’ 
public domain ‘czësto darmôk2, pùblicznô domena, public domain’

raport ‘rapòrt’ 
raport zabezpieczeń ‘rapòrt zabezpieczeniów’

repozytorium ‘repòzytorium’
robocze ‘robòcé’

serwis randkowy ‘serwis wrëjów’ 

2   Poprawka w odniesieniu do uchwały nr 6/RJK/2009 z dn. 2.10.2009 r. Biuletin Radzëznë Ka- 
szëbsczégò Jãzëka. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2009. 



Uchwały Rady Języka Kaszubskiego   81

serwis społecznościowy ‘spòlëznowi serwis, serwis wëcmaniznë’
shareware ‘z testã, shareware’
sieciowy ‘sécowi’
sieć społecznościowa ‘spòlëznowô séc, -i, -ë, séc wëcmaniznë’
sklep internetowy ‘internetowi króm, -égò, -ù’
skróty (na klawiaturze) ‘chùtczé klucze, -ich, -ów’
skrzynka pocztowa ‘pòcztowô kastka, -i, -czi, pòcztowô skrzinka, -i, -czi’
społeczność internetowa ‘internotowô spòlëzna, -i, -ë, internetowô wëcmanizna, 

-i, -ë’
status ‘status, -u’ 
strona domowa ‘domôcô starna, -y, -ë’
strona specjalna ‘specjalnô starna, -y, -ë’  
szukać ‘szëkac’
szukanie ‘szëkba, -ë’
szybki dostęp ‘chùtczi przëstãp’
szybkość internetu ‘chùtkòsc internetu’

ściągnąć ‘zladowac, scygnąc’   

tag ‘znakòwnik, -a; tag, -ù’
popularne tagi ‘pòpùlarné znakòwniczi, tadżi, -ów’

tłumaczenie ‘tłómaczenié, -ô / -égò; dolmaczënk, -ù’

udostępnić ‘ùprzëstãpnic’
ulubione ‘ùlëbë, -ów; ùlubioné, -ëch, lubióné, -ëch’
uprawnienia administratora ‘ùprawnienia administratora’
ustawienia ‘ùstawienia, -ów; nastôw, -ù’ 

wątek ‘wątk, -ù’ 
webmaster ‘webméster, -a, webmésterka, -czi’
wersja do druku ‘wersjô do drëkù’
wersja dotychczasowa ‘dotëchczasnô wersjô, -y, -ji’
wersja kaszubskojęzyczna ‘kaszëbskòjãzëkòwô wersjô, -wi, -ji, kaszëbskô wersjô, 

-czi, -ji’
wersja na komórkę ‘wersjô na mòbilkã’
wersja tekstowa ‘tekstowô wersjô, -i, -ji’
wersja zmodyfikowana ‘zmòdifikòwónô wersjô, -y, -ji’
weryfikator ‘werifikatór, -ora’

weryfikator pisowni ‘werifikatór pisënkù’
wiadomość ‘wiadło, -a’ 
wideoczat ‘wideòczat, -u’ 
widok ‘widzënk, -ù’
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Wikinews ‘Wiki-nowinë, -ów’
Wikipedia ‘Wikipediô, -ii’
Wikisłownik ‘Wikisłowôrz, -a’
witryna ‘witrina, -ë’
wolna encyklopedia ‘wòlnô encyklopediô, -y, -ii’
wpis ‘wpisёnk, -ù’
wsparcie ‘wspiarcé, -ô / -égò’
wstecz ‘nazôd’
wtyczka ‘wticzka3, -czi; plugin, -u; wtikôcz, -a’
wyłudzenie danych ‘wëòchlenié pòdôwków / dónëch, -ô / -égò’
wyniki wyszukiwania ‘rezultatë szëkbë, skùtczi szëkbë’
wysłać opinię ‘wësłac pòzdrzatk’ 
wysłać stronę ‘wësłac starnã’
wyszukiwanie proste ‘prostô szëkba, -i, -ë’
wyszukiwanie zaawansowane ‘zaawansowónô szёkba, -y, -ë’
wyświetlenie ‘pòkôzanié, wëswietlenié, -ô / -égò’
wyświetlić ‘pòkazac’

wyświetlić film ‘pòkazac film’
wyświetlić stronę ‘pòkazac starnã’

zaawansowane ‘zaawansowóné’ 
zablokować ‘zablokòwac’
zachować ‘zachòwac, zapisac’

zachować plik ‘zachòwac lopk, zapisac lopk’
zakupy grupowe ‘karnowé kùpisze, -ëch, -ów’
załącznik ‘doczepnik, -a; doparłãcznik, -a’
załączyć ‘doparłãczëc’
zamieścić film ‘zamiescёc film’
zapisać plik ‘zapisac lopk’
zapisać stronę ‘zapisac starnã’
zgłosić błąd ‘zgłosёc felã’
zgłosić nadużycie ‘zgłosёc nadùżëcé’
zgłosić próbę wyłudzenia danych ‘zgłosёc próbã wëòchleniô pòdôwków / dónëch’
zmienić lokalizację ‘zmienic môl / ùmôlnienié’

źródło ‘zdrój, zdroju’ 
źródłowy ‘zdrojowi, -égò’ 

dokumenty źródłowe ‘zdrojowé dokùmentë, -ëch, -ów’

3   Poprawka w odniesieniu do uchwały nr 6/RJK/2009 z dn. 2.10.2009 r. Biuletin Radzëznë Ka- 
szëbsczégò Jãzëka. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego, Gdańsk 2009.
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KASZËBSKÒJÃZËKÒWÉ



Elżbiéta Bùgajnô

Wëchòwanié bez kùńszt

Ars est celare artem1

Òwidiusz

Rozmajité òblicza kùlturë mają wiôldżi cësk na sztôłtowanié młodégò człowieka, je- 
gò pòstawë i zachòwania, mëslë i wëbiérë, òsoblëwie w kònteksce żëcowëch wëbié- 
rów. Nieòdewstałim dzélëkã kùlturë są kùńszt i wëchòwanié. 

Spòdlim hewòtnëch rozwôżaniów je kùltura, chtërna dôwô wëzwanié dlô edu-
kacje i pòdstawã do rozmajitëch edukacjowëch dzejaniów, w efekce jaczich kùltura, 
bezùstôwno kréòwónô bez aktiwnotã i ùsôdzkòwé dzejania, rozwijô sã i ùbògacywô 
juwernotã człowieka i gromadë.

Zdrzącë na sparłãczenia na zetkanim kùltura – sztôłcenié w aspekce wëchòwanié-
gò, paidei2, mëslimë ò sztôłtowanim człowieczeństwa na brzadze kùlturë i sedzącëch 
w ni wôrtnotach. Niebiwałi w òstatnym trzëdzescelatim rozwij cywilizacji nôùkòwò-
-techniczny zabrzadowôł scygnienim swiata do symbòliczny globalny wiosczi. Rolô 
mass-mediów (z cyfrową telewizją na przódkù) i hipermediów (z infòrmaticzną sécą 
tipù Internet i wideòtelefòniô) wpłiwô na spòsób widzeniégò swiata. To òne przede 
wszëtczim doprowadzëłë do pankùlturowëch zjinaków w apartnoce dzysdniowi kùl-
turë i w szëkù żëcô – ùsôdzałë wëprzédnieniową kùlturã pòpùlarną (zwóną zamanów-
szë masową)3. Nadeszedł czas wiôldżich pòspiéwków i zjinaków.

W pòłowie XX stalata anielsczi estetik Herbert Read pisôł, że „Kùńszt je jedną 
z tëch spraw, jaczé – jak lëft czë zemia – są wszãdze wkół nas, leno nad jaczima rzôdkò 
sã namëszliwómë”4. Jakno spòdlowi i nieòdewstałi dzélëk kùlturë, chtërna je nosnikã 

1   Kùńsztã je zatacëc kùnszt.
2   Pòchwôt paideja òznôczô „wëższé fòrmë wëchòwawczégò dzejaniégò, chtërne zmiérzają do  

sztôłtowaniô òsobòwòscë na dobrach kùlturë i nalôżającëch sã w ni wôrtnotach”. Òdpòwiednikã grec-
czi paidei bëło rzimsczé humanitas. Pòr. J. Gajda, Pedagogika kultury w zarysie, Kraków 2006, s. 170. 
Òb. téż Słownik grecko-polski pòd red. Z. Abramowiczówny, t. III, Warszawa 1962, s. 363, gdze jistnik 
paideia w 3. znaczenim to „kùltura ùmësłowô, wiédza, wëchòwanié i wësztôłcenié”; pòr. pòchwôt en-
cyklopediô, gdze wëstąpiwô téż (-pedia) òbgadiwóné słowò. Łac. wëraz humanitas òznôczô w przenosni 
„szlachectwò òbëczajów, kùltura, cywilizacjô, wëkwint” – òb. Słownik łacińsko-polski pòd red. M. Plez-
zi, t. II, Warszawa 1962, s. 47.

3   Pòr.: J. Gajda, Pedagogika kultury w zarysie, Kraków 2006, s. 165.
4   H. Read, Wychowanie przez sztukę, 1976, s.22.
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wôrtnotów, kùńszt przedstôwiô òbrëmié swiądny lëdzczi aktiwnotë. Ùkazywô òd-
pòwiédz twórcë na zastóną jawernotã – parłãczi sã tak tej z prôwdzëwima przeżëcama. 
Ji wërobinë zbògacywają skôrb lëdzczégò dzejaniégò. Pòlsczi filozof i historik kùńsz-
tu Władisłôw Tatarkewicz wëmieniwôł trzë znaczenia terminu kùńszt: mésternosc, 
czinnosc (robòta) i wërobina. Czej pòzwą „kùńszt” nazéwô sã dispòzycje ùsôdzkòwé 
człowieka – gôdómë ò mésterstwie. Czinnosc to proces, jaczi prowadzy do pòwstaniô 
dokazu, zôs w slédnym znaczenim kùńszt stanowi wërobinã hewòtny robòtë. Wedle Ta-
tarkewicza kùńsztã mòżemë nazwac dokôz wnenczas, czej mdze òn wëwierac cësk na 
òdbiércã – ù chtërnégò sprawi wseczëcé zmitczeniô, nieùbëtkù, òczarzënkù abò ùrzasu5. 

Niepòslédną rolã kùńszt spełniwô w edukacji. Wedle pedagòg Irénë Wòjnar 
kùńszt òznôczô mòżlëwòtã dzysdniowi edukacji, ùbòkadniwającë ji derżéń i spòsobë. 
Aùtórka pòdczorchiwô równak swójnotã negò nôùcznégò nôrzãdła, temu że je òno 
sczerowóné przede wszëtczim kù dëchòwim sëłóm, kù bënowiznie człowieka, kù ti 
sferze jegò przeżëców i doswiôdczeniów, jaczé z wiôlgą ùcemiãgą dają sã przełożëc 
na zaplanowóné i zòrganizowóné stojiznë wëchòwawczé6.

W Pòlsce ò kùlturalny edukacji zaczãło sã corôz czãszczi prawic i pisac w latach 
80. XX stalata. Rëchli w òglowi edukacji wërazno wëapartniło sã jakno wôżné zadanié 
i dzél pedagògiczny prakticzi esteticzné wëchòwanié, chtërno dzys je ùznôwóné za 
nôwôżniészi element kùlturalny edukacji, rozmiejącë jã równak szerok7. W pòwszech-
ny swiądze fùnksnérëją tedë taczé pòjãca jak: esteticzné wëchòwanié i kùlturalnô edu-
kacjô. Nót je pòswiãcëc czile zdaniów, bë przëbliżëc pòjãcé esteticzné wëchòwanié, 
jaczé (fùnksnérëje) òscylëje w czerënkù pòzwë wëchòwanié bez kùńszt i dlô kùńsztu.

Termin esteticzné wëchòwanié wprowadzył do filozofii niemiecczi pòeta i téòretik 
kùńsztu F. Schiller w Lëstach ò esteticznym wëchòwanim (1795), a w nôwiãkszim 
dzélu spòpùlarizowelë je w XX stalatim taczi ùczałi jak: anielsczi téòretik kùńsztu 
Herbert Read, a w Pòlsce Sztefón Szuman (psychòlog i pedagòg), Bògdan Sëchòdol-
sczi (filozof, historik kùlturë i pedagòg) i Iréna Wòjnar (pedagòg), a téż wielné karno 
jich ùczniów.

Pòchwôt wëchòwaniégò bez kùńszt („Education Through Art”) pojawił sã w roku 
1943 w dokazu H. Reada, chtëren pòstawił tezã, że kuńszt nôłożen bëc spòdlim 
wëchòwaniégò8. Wedle aùtora wëchòwanié bez kùńszt mô na célu pòdskôcanié 
wëòbrazni, ùczenié samòwòlnégò wësłôwianô swòjich pòstrzegów, jak téż wseczë-
ców. Na ten ôrt nié blós òdbiércë kùńsztów, ale téż ùsôdzcë òtmikają sã na dialog ze 
swiatã, jaczi je kònieczny do przënôléżnégò fùnksnérowaniégò lëdzczi jednostczi.

5   Pòr.: W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 53: „Kùńsztë są òdtwôrzanim  rze- 
czi abò kònstruòwanim fòrmów, abò wërôżanim przeżëców – jeżlë wërobina tegò òdtwòrzënkù, kòn- 
struòwaniô, wërôżaniô je w sztãdze wzbùdzëc òczarzënk abò wzrëszenié, abò wstrząsnąc człowiekã”.

6   Pòr.: I. Wojnar, Społeczna obecność sztuki a wychowanie człowieka, w: I. Wojnar (red.), Teoria 
wychowania estetycznego. Wybór tekstów, Warszawa 1977, s.276.

7   Pòr. D. Jankowski, Pedagogika kultury. Studia i koncepcja, Kraków 2006, s. 18.
8   H. Read, Wychowanie przez sztukę, 1976, s. 6.
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Analizëjącë rëmią zainteresowaniów teòrii esteticznégò wëchòwaniégò, nót je 
zwrócëc bôczënk na trzë òsóbné ji semanticzné pòla. Teòria esteticznégò wëchòwa-
niégò jakno nôùka zajimô sã wëchòwanim bez kùńszt, wëchòwanim do kùńsz-
tu i wëchòwanim z pòmòcą esteticznëch wôrtnotów, jaczé nalôżają sã w nôtërze 
abò wërobinach techniczi. Iréna Wòjnar ùsadzëła téòretné pòdstawë ti nôùczi 
i sparłãczëła jã z jedny stronë z filozofią i estetiką, a z drëdżi z téòriama apartnëch 
dzélów kùńsztu. Badérka cygnãła robòtã z Bòhdanã Sëchòdolsczim, ùkazëjącë wie-
leôrtné sparłãczenia kùńsztu z taczima dzélama nôùczi, jak: aksjologiô, filozofiô, 
estetika, hùmanisticzné nôùczi. Rozszérzëła jegò definicjã pedagògiczi, chtërna 
òkróm sztôłceniégò òsobòwòscë i przëszëkòwaniégò człowieka do żëcô, mùszi 
„pòdskacac, rozwijac i wzmòcniwac mésterstwò lëdzczé w warkòwim i spòlëzno-
wim dzejanim, a jednoczasno przëczëniwac sã do twòrzeniô i rozwiju lëdzczégò 
bògactwa istnieniô”9.

Termin esteticzné wëchòwanié w ùjãcim Irénë Wòjnar fùnksnérëje w bënômni 
dwùch znaczeniach. W swòjim dzele ,,Téòriô esteticznégò wëchòwaniégò” pòdôwô 
dwaòbrëmieniową kòncepcjã esteticznégò wëchòwaniégò. Mówiącë ò esteticznym 
wëchòwanim, pòdczorchiwô dwie stronë tegò procesu, chtëren ùdało òbrazëją dwie 
fòrmùłë: wëchòwanié do kùńsztu i wëchòwanié bez kùńszt10. Scwierdzywô, że 
w „prostim jãzëkù pedagògicznym mómë dwa terminë ò dosc wërazno òkreslo-
nym znaczenim: esteticzné wëchòwanié w wąsczim znaczenim òznôczô sztôłto-
wanié òdniesenia człowieka do esteticznëch wôrtnotów; esteticzné wëchòwanié 
w szeroczim znaczenim òznôczô zintegrowóné sztôłtowanié òsobòwòscë dzãka 
stimùlëjącémù cëskòwi kùńsztu”11. Badérka kònkretizëje òba zakresë: wëchòwanié 
do kùńsztu – „to òznôcziwô z mëslą ò sztôłtowanim esteticzny kùlturë człowieka, 
jegò wrażlëwòtë, jegò òdniesenia do rozmajitoôrtnoscë zjawiszczów i wôrtnotów 
esteticznëch, jaczé nalôżają sã tak w swiece przërodë, jak i w òkrãżim lëdzczich 
dzejaniów”12, zôs wëchòwanié bez kùńszt – „to òznôcziwô z mëslą ò sztôłtowanim 
dzãka bòkadoscë kùńsztu swójnëch mòralnëch pòstawów człowieka, jegò òdnie-
seniégò do swiata, do jinëch lëdzy i do sebie, ò pòbùdzanim jegò ùsôdzkòwëch 
dispòzycji i ùmëslënë”13. 

Wëchòwanié do kùńsztu nót tej rozmiôc jakò przërëchtowanié człowieka do òd-
biéru dokazów kùńsztu, sztôłtowanié jegò wrażlëwòtë, systemë normów i esteticz-
nëch wôrtnotów, za to wëchòwanié bez kùńszt – jakò przekłôdanié z pòmòcą kùńsztu 
wôrtnotów na bënową zamkłosc i pòstawë człowieka. 

9   I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000, str. 18.
10   Pòr. I. Wojnar, Społeczna obecność sztuki a wychowanie człowieka, w: I. Wojnar (red.), Teoria 

wychowania estetycznego. Wybór tekstów, Warszawa 1977, s.275–276.
11   I. Wojnar, Możliwości wychowawcze sztuki, w: I. Wojnar (red.), Teoria wychowania estetycznego. 

Wybór tekstów, Warszawa 1997, s.12.
12   I. Wojnar, Społeczna obecność sztuki a wychowanie człowieka, dz. cyt.,  s. 276.
13    Tamże.



Referatë kaszëbskòjãzëkòwé   87

W szkòłowi praktice ùdba wëchòwaniégò bez kùńszt realizëje sã przez wëchòwa-
nié plasticzné, mùzyczné, téatrowé, filmòwé, lëteracczé na rozmajitëch dzélach ùczbë 
(mògą to bëc tpz. artisticzné przedmiotë, ale nié blós òne) i na wszelejaczich stãpie-
niach edukacji.

Pòzwa esteticzné wëchòwanié nie je dzys pòpùlarnô, w pedagògiczny praktice 
fùnksnérëją pòchwôtë: kùlturalné wëchòwanié, kùlturalnô edukacjô, artisticznô edu-
kacjô. Edukacje te są prowadzoné w wiãkszim dzélu przez kòntakt z dokazama kùńsz-
tów, kùńsztu tak wësoczégò jak i nisczégò, elitarnégò czë masowégò i pòpùlarnégò. 
Kòntakt z kùńsztama zaczinô sã prawie òd nômłodszégò etapù zinstitucjonalizowóny 
òpieczi i edukacji, jak nôbarżi w spòsób dostosowóny do mòżlëwòtów szkòłownika 
na kôżdim etapie rozwiju człowieka. 

W jiny spòsób spòtkanié z kùńsztama òdbiwô sã w przedszkòłowim nôùczanim, 
młodszim szkòłowim wiekù, gimnazjum czë w strzédny szkòle, chòc gwësno dokôz 
kùńsztu òstôwô ten sóm. Wëchòwanié bez kùńszt (kùńszt w kòżdim jegò wëmia-
rze), chtërno – czë tegò chcemë czë nié – twòrzi nieòdłączny dzélëk terôczasnégò 
swiata, stôwiô sobie za cél sztôłcenié fùlny òsobòwòscë człowieka, z òsoblëwim 
zwrócenim ùwôdżi na ekspresyjną aktiwnotã i swójny ùróbk dzecka. Człowiek twòrzi 
kùńszt, chtëren je dzélã szerok rozmióny kùlturë, ale i kùltura twòrzi człowieka, 
dlôte pòtrzébné je równoczasno wëchòwanié do kùńsztu, jak i bez kùńszt. Temù to 
człowiek òdróżniwô sã òd jinëch stwòrzeniów i stôwô sã człowiekã.

 
Pòlsczi pedagòg D. Jankòwsczi wëprowôdzô dzysdniową kùlturalną edukacjã 

z dwùch zdrzódłów: z tradicji mëslë ò esteticznym wëchòwanim, a téż z pedagò-
giczi kùlturë. Wëprowôdzanié kùlturalny edukacji z esteticznégò wëchòwaniégò je 
ùdokôzóné temù, że „kùńszt i artisticznô aktiwnota są pòwôżnyma czinnikama roz-
wiju i żëcô wiãkszoscë lëdzy, rozmieniégò i dogadiwaniégò sã, abò jinaczi twòrzeniô 
lëdzczi spòlëznë, hùmanizacji całownotë prakticzi, wôżną pòstacą lëdzczi transgresji 
i transcendencji. Króm tegò, to prawie kùńszt […] je stimùlatorã i òstrzódkã sztôłto-
waniégò ùrobny pòstawë człowieka. Bez esteticznégò wëchòwaniégò òglowô edu-
kacjô je ùłómnô, dalek òd spełnieniô swi hùmanisticzny fùnkcji, co, le wej, nie je 
pòwszédno ùswiądnioné i ùznóné14”.

Cëtowóny wëżi aùtór wskazywô na wëstãpòwanié w lëteraturze przedmiotu 
trzech kòncepcjów kùlturalny edukacji:

l esteticzné wëchòwanié (wëchòwanié do kùńsztu i bez kùńszt),
l hùmanisticzną edukacjã,
l wëchòwanié do ùdzélu w symbòliczny kùlturze15.

14   D. Jankowski, Pedagogika kultury. Studia i koncepcja, Kraków 2006, s. 18.
15   Tamże, s. 23.
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Wedle D. Jankòwsczégò w edukacjowi praktice w Pòlsce nôbarżi rozszerzonô 
i mòckò ùmòcnionô je kòncepcja esteticznégò wëchòwaniégò16. W nônowszi pro-
gramowi pòdstawie òglowégò sztôłceniô ùżiwóné je zesadzenié słów artisticznô 
edukacjô. Aùtorzë ti pòdstawë tak piszą: „Artisticznô edukacjô je wôżnym òkrãżim 
sztôłceniégò i dlôte ji wëkònaniémù nót je dac wiele bôczënkù, zaczinającë òd przed-
szkòłowi i wczasnoszkòłowi edukacji. Dlôte ju na pierszim edukacjowim stãpieniu 
prowadzenié mùzyczny i plasticzny edukacji – jeżlë je takô brëkòwnota – mòże bëc 
w dzélach przekôzóné fachówcóm. Na drëdżim i trzecym edukacjowim etapie plasti-
ka i mùzyka są òbrzészkòwima zajãcama. Na czwôrtim etapie we wszësczich tipach 
szkòłów wëżigimnazjalnëch òbrzészkòwi je przedmiot wiédza ò kùlturze. Òkróm 
tegò, w liceach jakno przedmiot do wëbiéru mògą bëc realizowóné na rozszerzonym 
etapie historiô kùńsztu, historiô mùzyczi, łacyńsczi jãzëk i anticznô kùltura”17. Króm 
tegò zamkłosc ti edukacji je òbecnô téż na jinëch przedmiotach, np. w programòwi 
zamkłoscë pòlsczégò jãzëka (jakno òdbiér rozmajitëch tekstów kùlturë) czë historii.

Kùlturalné wëchòwanié rodzy wiele pëtaniów i lãkù. W szkòłowiznie wiedno 
bëłë spiérczi ò tpz. artisticzné przedmiotë, lëczbã gòdzënów na nie przeznaczonëch, 
ò zwiãkszenié lëczbë bùtenùczbòwëch zajãców. W zrefòrmòwóny szkòle lëczba gò-
dzënów na artisticzné przedmiotë je òbniżonô do 1 na tidzéń, a bùtenùczbòwé zajãca 
òstałë baro òkrajóné abò prosto zlikwidowóné. Nimò bùsznëch deklaracjów szkòłowô 
jawernota nie òddôwô założënków.

Òstatną felą je prôwda, że w pòlsczi spòlëznie na pierszi plac w edukacji wëbijô 
sã przëswòjiwanié gòtowi wiédzë. Kùlturalnô edukacjô je òpùszczonô i słabò òce-
niwónô. Ùznôwô sã pòwszédno ji znaczënk dlô rozwiju zaczekawieniô i ùrobnëch 
predispozycjów w intelektualno-artisticzny òbjimnoce, ale ta rëmiô je przez wiãk-
szosc lëdzy trzimónô barżi jakno spòsób „dekòracji” żëcégò, a nié jakò wôżny dzélëk.

16   Tamże, s. 24.
17   Podstawa programowa z komentarzami.  Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gim-

nazjum i liceum, s. 14, www.wpek.pl/pi/73629_1.pdf (przëstãp: 9.07.2014).



Mark Cëbùlsczi
Gduńsczi Ùniwersytet

Standarizacjô kaszëbiznë  
– òbjim, historiô, przëkładë1

W kòżdim jãzëkù/dialekce je w swiądze lëdzy, co nim gôdô, norma tj. zrzeszëna 
wszëtczich jãzëkòwëch strzódków (głosków, mòrfemów, wërazów, spòsobów jich 
wëmôwianiô, łączeniô itp.), co są wcyg ùżiwóné przë spòlëznowim achtnienim przez 
wszëtczich, co gôdają w ti mòwie2. Żlë chto nie achtnie ti normë, tej mòże bëc niezro-
zmiałi abò òsmiészony. Wszedné dzejanié, co zgrôwô do ùstaleniô i przestrzéganiô 
normë jaczégòs jãzëka/dialektu, nazwóné je normalizacją, a szerzi – wząwszë téż 
bôczënk na zrzeszënã bùtnowëch dzejaniów, co towarzą wprowôdzaniu normë – sã 
nazéwô standarizacją.

Je wiedzec, że jinaczi norma i standarizacjô przejôwiają sã w jãzëkach tzw. lëterac-
czich, w jaczich norma sã rozkòscérzô w strzódkach masowégò przekazu, w pòpraw-
noscowëch wëdôwiznach itp., a jinaczi w dialektach, w jaczich norma „przejôwiô sã 
równak słabi jak w òglowim jãzëkù”3, ale chòc ni ma pòprawnoscowëch drëków, to 
ti, co nie achtną ti normë są w mòwny łączbie niezrozmiałi i wësmiéwóny. 

Kaszëbizna je dialektalno baro rozmajitô (Kaszëbie z nordë cãżkò je zrozmiôc 
swòjińca z pôłnia tegò regionu), co jesz barżi machtô sprawã. Sã pòjôwiają nawet-
ka ùdbë, żebë ùsankcjonowac dwie w dzélach jinszé normë: a) nordowòkaszëbską, 
chtërna bë mia w se rëszny akcent tipù dobri, bëlaczenié i wëmòwã wąską przédny 
nosówczi ę; a téż b) westrzédnokaszëbską  – z akcentã kòlumnowim, niebëlaczącą 
i szeroką wëmòwã przédny nosówczi ã4.

Standarizacjô kaszëbsczégò jãzëka na szerszą skalã zaczinô sã dopiérze w dzys-
dniowim czasu, w XXI wiekù, chòc ju òd pòkònu kaszëbsczi pismieniznë bëłë próbë 
ji wprowôdzaniô w lëteracczich tekstach. Pòczątk dôł Florión Cenôwa (1817–1881), 

1   Nen tekst z malinczima pòprôwkama je przedrëkã artikla wsadzonégò w tomie Polszczyzna Ma-
zowsza i Podlasia, t. XVII: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, red. H. Sędziak, 
D. Czyż, Łomża 2013, s. 93–103.

2   Zob. np. [W. Pisarek, J. Reczek], Norma językowa, [w:] Encyklopedia języka polskiego, wyd. 
drugie, Wrocław 1992, s. 226. 

3   [M. Kucała], Norma językowa w dialektach, [w:] tamże, s. 226. 
4   Zob. [J. Treder], Norma językowa,[w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. Jerzy 

Treder, wyd. drugie poprawione i poszerzone, Gdańsk 2006, s. 187.
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a pòtemù widzec to bëło w lëteracczich dokazach pòstãpnëch pisarzów kaszëbsczich 
(Jarosz Derdowsczi, młodokaszëbi, zrzeszińcë, ëtd.).

Kaszëbsczi jãzëk je dërch in statu nascendi, ale wcyg zwiãksziwô òbjim pòli-
walencji5, bò ùczony je w szkòłach i przedszkòlach, przekôzywóny przez strzódczi 
masowégò przekazu. Jegò standarizacjô stôwô sã mùszebnô, bò „mùszimë ùznac za 
zachtné dobëca na drodze sztôłtowaniô sã kaszëbsczégò jãzëka lëteracczégò”6. Òso-
blëwie tej, czej nen etnolekt òstôł òficjalno ùznóny przez sejm RP za jedurny jãzëk 
regionalny w dzysdniowi Rzeczpòspòliti Pòlsczi, mòżemë rzec, że më doprzëszlë do 
stónu, co baro sprzijô kaszëbiznie7.

W standarizacji kaszëbiznë pòmôgają wëdôwiznë: Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù8 
– jinaczi niżlë pòdgadiwô tituł, pierszi kaszëbskòjãzëczny pòprawnoscowi pòrad-
nik; Kaszëbsczi słowôrz normatiwny9 – pierszi kaszëbskòjãzëczny pòprawnoscowi 
słowôrz; réga mòdłowëch wëdôwiznów Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, w jaczi są 
wëdôwóné w dwùch wersjach: òriginalny i zestandarizowóny nôbëlniészé dokazë 
kaszëbsczi lëteraturë z zachtnyma dopòwiedzeniama i przëpiskama10.

Standarizacją sã zajimô òsoblëwie Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka pòwòłónô 
w 2006 rokù (Rada Języka Kaszubskiego) – stowôra, co parłãczi kaszëbsczich jã- 
zëkòznajôrzów, pisarzów, pùblicëstów i szkólnëch. Ji zgrôwą je szacowanié pòpraw-
ny niwiznë kaszëbsczich tekstów gôdónëch i pisónëch11.

Standarizacji kaszëbiznë, to je ùmniészaniu ji strukturalny wariantiwnoscë, to-
warzi zwiãkszenié ji fónkcjonalny wariantiwnoscë, to je pòliwalencjô, „co pòlégô na 
zdatnoscë jãzëka do wërzeczeniô mëslów na wszelejaczich spòlëznowò-kùlturowëch 
niwiznach jãzëkòwi łączbë i w rozmajitëch fónkcjonalnëch sztilach”12. Òbie òne 

5   E. Rogowska-Cybulska, Poliwalencja kaszubszczyzny a kultura masowa (Przyczynek do roli ga-
tunków tekstów jako argumentu w dyskusji nad statusem językowym kaszubszczyzny), [w:] Kaszubszczyz-
na w przeszłości i dziś, praca zbiorowa pod red. Jerzego Tredera / Kaszëbizna dôwni ë dzys, zbiérnô prôca 
w red. Jerzégò Trédra, Warszawa 2006, s. 73–98.

6   J. Zieniukowa, Nowe zjawiska w komunikacji w języku kaszubskim, tamże, s. 103.
7   Por. M. Cybulski, Praktyczne aspekty Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz  

o języku regionalnym, tamże s. 63–72 lub w dwu wersjach językowych: polskiej: „Biuletyn Rady Języka 
Kaszubskiego” 2007, Gdańsk 2007, s. 113–122, i kaszubskiej: „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 
2007, s. 113–122.

8   E. Gołąbk, Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù, Gduńsk 1997.
9   E. Gołąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
10   Do ne czasu je wëdónëch òsmë tomów, pòsobné są rëchtowóné. Por. również J. Treder, Nor-

malizacja języka w reedycjach dzieł literatury kaszubskiej (na marginesie nowego wydania dramatów 
Bernarda Sychty), „Acta Cassubiana” XII, 2010, s, 163–174.

11   Pòprawnoscowé bédënczi jakno ùchwôlënczi Radzëzna Kaszëbczégò Jãzëka drëkùje na star-
nach dwajãzëcznégò pòlskò-kaszëbsczégò rocznika „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego”/”Biuletin Ra- 
dzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”. Je ju sédmë tomów biuletinu, òd rokù 2007 (w 2007 dwa tomë: pòlsczi  
i kaszëbsczi), 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (pò jednym tomie dwajãzëcznym).

12   J. Zieniukowa, O nowych badaniach, wprowadzonych pod koniec XX wieku form komunikacji w 
języku kaszubskim, [w:] Badania kaszuboznawcze w XX wieku, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht- 
-Prondzyński, Gdańsk 2001, s. 262. 
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w tim przëtrôfkù òdgriwają wôżną rolã, rozwitą pòliwalencjã i jistnienié jãzëkòwi 
normë dzysdnia mô sã za nôbarżi płôtné znanczi lëteracczich jãzëków, co stôwiają 
je procëm dialektalnym zortóm etnicznëch jãzëków13.

Dali jô sã przëzdrzã standarizacji kaszëbiznë w òbjimie wëbrónëch tekstów snôżi 
lëteraturë, przë tim zwrócã bôczënk na jich zapisanié, zôs dali zanalizëjã normatiwné 
słowarze kaszëbsczé, a na kùńcu nadczidnã kąsk ò kaszëbsczi terminologii. 

Kòżdi jãzëk na wiżawã wënôszô dolmaczënk Biblii. Chòc kaszëbizna jesz 
ni mô całownégò przełożënkù Swiãtëch Pismión, to są równak kaszëbsczé dol-
maczënczi Ewanielii14, całégò Nowégò Testamentu15, Psalmów16, a téż wëjimczi 
mszalnëch czëtaniów, co skłôdają sã na tzw. Lekcjonôrz17.W nym artiklu jô nie-
chóm sprawã kaszëbsczich dolmaczënków Biblii, chòc to, że òne są, baro pòd- 
dwigiwô jãzëk Kaszëbów. Kò zdôwóm so równak sprawã z tegò, że je to temat 
na apartny articzel. 

Kaszëbsczé beletristiczné tekstë

Miono òjca kaszëbsczi lëteraturë przënôlégô do Floriana Cenôwë (1817–1881), 
z wësztôłceniégò doktora. Béł òn pierszim człowiekã, co ze swiądą pisôł pò kaszëb-
skù, a że sã ùrodzył na nordze Kaszëb w Sławòszënie, co słëchô do żarnowsczi 
mòwë, tã mòwã wëzwëskôł do swòjich tekstów, chòc dodôwôł téż wielné fòrmë 
i słowiznã z jinszich dialektów i mòc pòlonizmów. Cenôwa òstawił pò se pùbli-
cysticzné tekstë (Xążeczka dlo Kaszebov, Kaszebji do Polochov, Wo znjemczenju 
Kaszebov nadwodrzanskich), fòlkloristiczné (Przesłovjo kaszebskje, basnie), lëte-
racczé (Kile słov wo Kaszebach e jich zemi, Rozmova Polocha s Kaszebą, Rozmova 
Kaszebe s Polochã), téż dolmaczënczi (np. bezrimòwé Aleksandra Pùszkina Wo 
reboku e ribce), a téż òbróbczi ò jãzëkù (Wuvogji nad movą kaszebską, Moje spo-
strzeżenjo prze przezeranju wuvog Ismaela Sreznjevskjeho nad movą kaszebską), 
gramaticzi i słowarze18.

Zôs drëdżim pisarzã kaszëbsczim béł Hieronim Jarosz Derdowsczi (1852– 
–1902). Jinaczi jak Florión Cenôwa òn ni miôł lësztu stwòrzëc apartnégò jãzëka 

13   Por. M. Cybulski, O normie morfonologicznej w kaszubszczyźnie, „Studia Slavica” XVI – „Slo-
vanské Studie” XVI, Opole 2012, s. 195.

14   Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewanjelje. Z łacëznë przełożëł na kaszëbsczi jãzëk ks, 
Franciszek Grucza, Poznań 1992; a téż Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné, z greczi przełożił na kaszëb-
sczi jãzëk ò. Adam Ryszard Sikora OFM, Gduńsk 2010.

15   Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu. Na podstawie Biblii Tysiąclecia skaszëbił Eugeniusz Go- 
łąbk, Gduńsk–Pelplin 1993.

16   Knéga Psalmów. Na podstawie Biblii Tysiąclecia (wyd. IV, 1989) skaszëbił Eugeniusz Gołąbk, 
Gdańsk 1999.

17   To je slowò Bòżé. Czëtania midzëlekcyjné na niedzele i swiãta we wszëtczich cządach lëtur-
gicznëch rokù na kaszëbsczi przełożił Eugeniusz Gòłąbk, Gdańsk 2007.

18   [J. Treder], Ceynowa Florian, Stanisław, Wenancjusz,[w:] Język kaszubski..., s. 35–41.
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lëteracczégò, òn miôł kaszëbiznã za pòlsczi dialekt, co mòże bëc ùżiwóny le 
w szpòrtowny lëteraturze, w czim nawlékôł do prakticzi niemiecczégò ùtwórcë 
Fritza Reutera, co pisôł w dólnoniemiecczim dialekce (platdeutsch). Derdowsczi 
ùsadzył m.jin. szpòrtowną epòpejã Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë 
jachôł, pòtemù pòemat Jasiek z kniei, dramat Kaszëbë pod Widnã a zbiérk przësło-
wiów pt. Nórcëk kaszëbsczi abò kòrëszk i jedna maca jãdrny prôwdë. Jegò lëte-
racczé tekstë òpiarł na rodnym dialekce zôbòrsczim, ale tam-sam wsadzył miast 
dialektalnëch òglowòpòlsczé fòrmë, np. w dotëgòwnym czasnikù bëc w môlu 
sąsmë, sąsta wstôwiôł jesmë, jesta19. Tekstë Derdowsczégò bëłë zrozmiałé dlô 
pòlsczich czëtińców przez nen ùżëti w nich jãzëk – zôbòrsczi dialekt westrzód 
kaszëbsczich je nôbarżi szlachùjący za pòlaszëzną – ale téż przez ùdbã aùtora, 
żebë tekst ò Kaszëbach przëblëżëc wszëtczim czëtińcóm w Pòlsce. Do te służëła 
téż słowizna, baro mòcno zblëżonô do słowiznë pòlsczich dialektów lądowëch, 
a téż grafiô – jinaczi jak ù Cenôwë – ta sama, co w pòlaszëznie, jakô nie òddôwa 
kaszëbsczich znanków fòneticznëch20.

Spòstrzód kaszëbsczich ùtwórców dali bëlë tzw. młodokaszëbi, to je karno 
sparłãczoné w tzw. Towarzëstwie Młodokaszëbów. Nôbarżi znóny z nich to Aleksan-
der Majkòwsczi (1876–1938), Jón Karnowsczi (1886–1939) i Léón Heyka (1885– 
–1939). Leno A. Majkòwsczi z nich stwòrził swój jãzëk niezanôleżny òd kaszëbiznë 
rozmajitëch strón. Z piersza pisôł òn w kòscérskò-lëpùsczi gôdce w dëchù Derdow-
sczégò (Jak w Kòscérznie kòscelnygo obrelë abo Piãc kawalérów i jedna jedino brut-
ka), żebë pòtemù zòstrzëc swój pòzdrzatk na sprawã kaszëbiznë. W pòsobnym cządze 
swòjégò ùtwórstwa (Żëcé i przigòdë Remùsa, Strachë ë zrãkòwinë) Majkòwsczi baro 
wëòstrził lokalną farwnotã swòjich tekstów przez znormalizowanié pisënkù i jegò 
standarizacjã fòneticzi i fleksji21.

Pisarze pòsobnégò pòkòleniégò zdrëszony kòle pismiona Zrzesz Kaszëbskô, tzw. 
zrzeszińcë, pòchòdzëlë z westrzédnëch Kaszëb, np. Jón Trepczik (1907–1989) sã ùro-
dzył w Strëszi Bùdze kòl Mirochòwa, Aleksander Labùda (1902–1981) z samégò Mi-
rochòwa, Jan Rómpsczi (1913–1969) – z Kartuz, a ks. Frãcëszk Grëcza (1911–1993) 
– z Pòmieczińsczi Hëtë. W swòjim ùtwórstwie trzimelë sã westrzédny kaszëbiznë, 
a przeplôtelë jã równak wielnyma archajizmama fòneticznyma, np. wërazama ze 
stôropòmòrską grëpą TarT (jak barnic), leksemama mającyma w se -oł pòchòdzą-
cyma z dôwnégò l sonanticznégò (jak mołwa), a téż archajizmama leksykalnyma 
z kaszëbsczich dialektów nordowëch.

Zrzeszińcë stojelë cwiardo przë tim, że kaszëbizna je apartnym jãzëkã słowiań-
sczim, że je apartnô òd pòlaszëznë, równak nie pòwiãkszëlë òbjimù standarizacji 

19   Pòr. téż H. Popowska-Taborska, Poemat H. Derdowskiego „Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka 
pò sécë jachôł” jako próba stworzenia kaszubskiego języka literackiego, „Język Polski”, XXXVII (1958), 
z. 1, s. 21–27 lub tejże, Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje. Zabytki. Słownictwo, Wejherowo 1987, s. 54–59.

20   [J. Treder], Derdowski Hieronim, [w:] Język kaszubski..., s. 35–46.
21   Zob. [J. Treder], Majkowski Aleksander, [w:] Język kaszubski..., s. 156–160.
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kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka, bò mòcenkò pòdsztrichiwelë lokalné znanczi, 
òsoblëwé dlô drobnëch gwarów22.

Jãzëk dzysdniowëch pisarzów tej-sej ju òdchôdô òd dialektalnégò pòspòdlégò 
zrzeszonégò z jich môlã ùrodzeniô, np. Stanisłôw Janke (ùr. 1956), co pòchòdzy 
z pôłniowòkaszëbsczégò Lëpùsza, dolmacz na kaszëbsczi m.jin. Pana Tadeusza Ada-
ma Mickewicza, pisze ju colemało z mòwie zrzeszińców, ni ma ù niegò nawlékaniô 
do kòscérskò-lëpùsczi gwarë, Robert Żmùda-Trzebiatowsczi (ùr. 1976) wëwòdzy sã 
z Miastka na Zôpadnym Pòmòrzim, chòc jegò starszi są z Gòchów, a Róman Drzéż-
dżón (Rómk Drzéżdżónk), chòc sã pòdpisywô w swòjich felietónach, co wstôwiô 
terô do Pòmeranii, mieństwã Bëlôk, nie bëlaczi23.

Më tej widzymë, że chòc kaszëbskô lëteratura sã rozwijô ju bez 150 lat, kòżdi 
z pisarzów pisôł swòją rodną gôdką. I chòc jedny ùtwórcë (np. Cenôwa, Derdow-
sczi) do swòjich tekstów, co piselë na pòspòdlim swòji gwarë, dodôwelë znanczi 
jinszich kaszëbsczich gôdków abò nikwilë znanczi tipòwé leno môłim sztëkóm zemi, 
to równak twòrzëlë òni w òpiarcym ò swòjã gôdkã. Je tej prôwdzëwé pòwiedzenié, 
że kaszëbsczi jãzëk lëteracczi je jesz dërch in statu nascendi.

Dzysdnia wiãkszosc pisarzów pòchòdzy z westrzédnëch Kaszëb, zôs drëdzë z jin-
szich strón w miészim abò wiãkszim stãpniu wprowôdzają westrzédną kaszëbiznã 
do swòjich tekstów. Stądka – z nordowò-wschòdnégò dzéla westrzédnëch Kaszëb 
– je Eùgeniusz Gòłąbk, aùtor pòprawnoscowégò pòradnika i słowarza pòprawny 
kaszëbiznë; kaszëbsczi lëteracczi jãzëk twòrzi sã na pòspòdlim westrzédnégò dia-
lektu, je to „kaszëbizna òpiartô na gôdkach westrzédnëch z dodôwkã elementów 
nocno- i pôłniowòkaszëbsczich”24.

Grafiô25

Przë standarizacji kaszëbiznë wiôlgą rolã òdgriwôł/òdgriwô pisënk. Florión Cenôwa 
czile razy zmieniwôł graficzny system. Zaczinôł òd pòlsczégò pisënkù, tej zazérôł do 
czesczégò pisënkù (tu béł jiwer z drëkarnią, bò felało czcónków, tej bëłë fele i nie-
kònsekwencje), żebë zmienic gò na tzw. alfabét wszechsłowiańsczi pòdóny przez ks. 
Frãcëszka Malënowsczégò w Krytyczno-porównawczej gramatyce języka polskiego 
(Pòznań 1869).

Derdowsczi, jak wëżi bëło rzekłé, nie trzimôł sã apartnégò pisënkù, le pisôł pòl-
sczima lëtrama, co równak robiło kaszëbiznã żôrotną.

22   Pòr. J. Treder, Język poezji zrzeszeńców na tle kaszubszczyzny młodokaszubów, [w:] tegoż, Histo-
ria kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 202–265.

23   Zdrzë np. J. Treder, Geografia literacka, [w:] J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder, Histo-
ria, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów, Gdańsk 1999, s. 172.

24   E. Gòłąbk, Wskôzë ..., s. 18.
25   Nadczidczi ò grafii są skrodzenim zéwiszczowégò artikla: [J. Treder] Pisownia kaszubska,  

[w:] Język kaszubski ..., s. 194–198. Zdrzë téż: E. Breza, Rys historyczny pisowni kaszubskiej, [w:] E. Bre- 
za, J. Treder, Zasady pisowni kaszubskiej, Gdańsk 1976, s. 33-38.
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Swój pisënkòwi system so òbrôł Majkòwsczi w Żëcym i przigòdach Remùsa. Jak 
pisze Jerzi Tréder: „Më tu mómë do ùczinkù z pisënkã fòneticzno-etimòlogicznym, 
chtëren mòżna ùznac jakno lingwisticzny, co mô brewiter òddac wiele lokalnëch 
znanków, np. fùl òbjim ùżiwaniô lëtrów ô, é, ó, ë, rozróżnienié nosówczi ą (dzys ã) 
i õ (dzys ą), zapisënk mitczich z j tipù pj, bj, vj, fj. Standarizacjã je widzec m. jin. 
w zapisënkù lëpòwëch mitczich (òkróm m jakno mnj) i slédnojãzëcznëch mitczich 
tipù kj, gj, chòc mùszi zastanawiac czile razy (wierã zmiłkòwé?) dj tipù tardji (za-
miast targji?)”26.

Kazmiérz Nitsch rozapartnił nôùkòwi pisënk òd lëteracczégò, prakticznégò, co 
bë doch miôł bëc prosti i letczi, bédowôł tej trzë dodôwkòwé znaczi procëmkù pòl-
sczémù pisënkòwi: ô dlô ā, ë dlô szwa, é dlô ē; nie radzył zaznaczac labializacji, a k’ 
i g’ zalécôł pisac przez ć, dź.

Fridrich Lorentz béł aùtorã zdaniégò: Pisz, jak wëmôwiôsz, co znaczi, że przë- 
nôlégò gò miec za procëmnika normalizacji kaszëbiznë.

Aleksander Labùda bédowôł pòdług pòlsczégò alfabétu dodac trzë lëtrë: ô, é, ë dlô 
òznaczeniô niechtërnëch fòrmów i żebë nie bëło dwùznacznoscë tipù: bëstri ‘bystry’ 
i bestri ‘pstry’, a mitkòsc bédowôł céchòwac przez j.

Sztefón Bieszk, aùtor pisënkòwégò bédënkù z 1959 rokù, zalécôł wprowadzëc 
lëtrã w (do ne czasu ùżiwóné bëło v), zaznaczac labializacjã ò, ù, wprowadzëc lëtrë: 
ô, é, ë, wprowadzëc lëtrã y (do ne czasu zrzeszińcë ji nie ùżiwelë) a téż ã jakno znakù 
przédny nosówczi.

Aùtorã pisënkòwégò systemù kaszëbsczégò béł téż Léón Roppel, wëdôwca wiel-
nëch kaszëbskòjãzëcznëch tekstów pò òstatny wòjnie.

W 1974 rokù bëła pòwòłónô Kòmisjô do sprawë Refòrmë Kaszëbsczégò Pisënkù, 
chtërny przédnikã òstôł Édwôrd Bréza, sekretérą béł Jerzi Tréder, a nôleżnikama  
– kaszëbsczi pisarze. Ùsadza òna system kaszëbsczégò pisënkù, co béł òbrzészkòwi 
do 1996 rokù27, czej to nowô kòmisjô pòd przédnictwã Édwarda Brézë wprowadza 
pòprôwczi do tegò tam dogôdënku. Szło ò to, że przédną nosówkã terô pisze sã 
jakno ã, przë slédnojãzëcznëch mitczich k’, g’, realizowónëch w kaszëbiznie jakno  
cz, dż, nie je pisóné ju niepòtrzébné i (np. czedë zamiast donëchczasnégò cziedë) 
i bez òbrzészkù mòżna òznaczëwac labializacjã ò, ù (w praktice je òna ùżiwónô 
wnet wiedno).

Kaszëbsczi pisarze i dzejarze piérwi i dëcht niedôwno, jak wëżi je nadczidniãté, 
mòcno so wôżëlë sprawã pisënkù. Bëła mòwa ò tim, że dzecë i młodzëzna, co recy-
towa na kònkùrsach recytatorsczich kaszëbsczé tekstë, nie bra pòd wzgląd òsoblëwi 
kaszëbsczi znanczi fòneticzny, tu labializacje, bò wëmôwia np. mowa (nié mòwa), 
kochac (nié kòchac). Jiwer béł téż przë wëmôwianim nosowëch samòzwãków, bò 

26   J. Treder, Kaszubszczyzna Remusa Majkowskiego, [w:] tegoż, Historia kaszubszczyzny literac- 
kiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 182.

27   E. Breza, J. Treder, Zasady pisowni kaszubskiej, Gdańsk 1976.
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przédny samòzwãk béł wëmôwióny jak ę (tak pòdług pierwòsznëch zasadów bëło 
bédowóné pisanié przédny nosówczi, a tak je leno w wązëchnym dzélëkù nordowëch 
Kaszëbów), a nié tak, jak sã wëmôwiô na zachtnym sztëkù Kaszëb, tzn. ã. Bëło to 
kąsk zrozmiałé tej, czej kaszëbsczi nie béł ùczony w szkòle, a do kònkùrsów rëchto-
welë amatorzë, ale kò dzys są ju prowadzoné pòdiplomòwé kùrsë, co rëchtëją do 
ùczbë kaszëbsczégò jãzëka, w jaczich programie są zasadë kaszëbsczégò pisënkù mët. 

Kaszëbsczé słowarzë lëteracczégò jãzëka

Wiãkszosc pisarzów, a téż wëdôwcë kaszëbskòjãzëcznëch tekstów, dołączëlë do 
swòjich dokôzków słowôrzczi, żebë przëpòmóc czëtińcóm. Niżi jô pòwiém, jaczé są 
słowarzë lëteracczi kaszëbiznë z dotëgòwónym kriticznym aparatã, a wëdóné z ùdbą 
ò tim, żebë rozkòscérzac wersjã lëteracczi kaszëbiznë ùżëti w dónym słowarzu. Je 
wiedzec, że jô tu nie bierzã pòd wzgląd ùwôżónégò za jeden z nôlepszich słowarzów 
słowiańsczich Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. dra Bernata 
Sëchtë28, në bò je to tipòwi gwarowi słowôrz.

Lëstã slowarzów kaszëbsczégò jãzëka lëteracczégò òtmikô Słownik języka pomor-
skiego, czyli kaszubskiego Sztefana Ramùłta, wëdóny w rokù 1893 przez Akademiã 
Ùmiejãtnoscë w Krakòwie29. Bëła to robòta nadesłónô Akademii i nôdgrodzonô przez 
niã na kònkùrsu miona Samùela Bògùmiła Lindégò. Słowôrz mô kòl. 14 tës. wërazów 
i òstôł przëjãti z wiôldżim ùwôżanim. Kò aùtor ùznôł kaszëbiznã za apartny jãzëk 
słowiańsczi, co ùdokaznił we wstãpie. Na to pòlsczi nôùkòwi swiat baro kriticzno 
òdrzekł, zôs kaszëbsczé elitë bëłë rozprzeniosłé30.

W Słowniku Ramùłta felëje wiédzë ò zdrzódłach słowiznë, felëje téż geògraficz-
nëch kwalifikatorów i fòneticzno-mòrfòlogicznëch zortów słów, leksykògrôf dorôbiô 
téż słowòùtwórczé deriwatë. Wszëtczich słów aùtor ni miôł z mòwë lëdu, bò je w nim 
téż słowizna dëcht inteligenckô. Te znanczi przékùją, że słowny zbiérk Ramùłta je 
słowarzã gwarowim, zôs dwigają gò do słowarza lëteracczégò jãzëka31.

W pózniészim czasu Sztefón Ramùłt nadesłôł Akademii nowé materiałë do sło-
warza, òdnalazłë òne sã dëcht niedôwno i wëdóné òstałë dopiérze w 1993 r. przez 
Halinã Hòrodiską jakno drëdżi dzél słowarza Ramùłta32, co mô 4847 zéwiszczów.

28   B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 1-7, Wrocław 1967–1976.
29   S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, Kraków 1893. 
30   Zdrzë: J. Treder, Wpływ Słownika Ramułta na postawy elit kaszubskich, [w:] Nazwy i dialekty 

Pomorza dawniej i dziś, t. 1, Gdańsk 1995, s. 143–154
31   Zdrzë: J. Treder, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego jako słownik... praktyczny, [w:] 

S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, red. Jerzy Treder, Gdynia 2011, s. 5–14. 
Zdrzë téż: J. Treder, Normalizacja fleksji w Słowniku Ramułta z 1893 r., [w:] Nazwy i dialekty Pomorza 
dawniej i dziś, t. 6, Gdańsk 2006, s. 107–118. 

32   S. Ramułt Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, cz. II, oprac. i wstępem opatrzyła  
H. Horodyska, Kraków 1993. Zdrzë téż: J. Treder, Ocena drugiej części Słownika Stefana Ramułta w opra- 
cowaniu Haliny Horodyskiej,” Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 33, 1996, s. 347–67.
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W 1960 rokù sã ùkôzôł Słowniczek kaszubski Aleksandra Labùdë33. Pòdług 
ùdbë béł òn dlô szkólnëch, co robią na Kaszëbach, a nie znają kaszëbsczégò. Roz-
szérzwioné drëdżé wëdanié mô kòl 10 tës. zéwiszczów, w tim 580 neòlogizmów. 
Wëdóné bëło w 1982 rokù dëbeltno, jakno dzél kaszëbskò-pòlsczi i pòlskò-kaszëb-
sczi, w òbrobienim Édwarda Brézë i Jerzégò Trédra34.

W 1994 rokù sã ùkôzôł w dwùch tomach Słownik polsko-kaszubski Jana Trepczika 
w nôùkòwim òbrobienim Jerzégò Trédra35. Leksykón mô kòl 60 tës. zéwiszczów 
i je òsoblëwie dlô kaszëbsczich ùtwórców, co westrzód wielnëch synonimicznëch 
wariantów mògą so dobrac te, co jima nôbarżi pòdchôdają36.

Ny dwaji òstatny wëmieniony aùtorzë kaszëbsczich leksykónów, przënôleżnicë 
lëteracczégò karna tzw. zrzeszińców, wstawilë do swòjich słowarzów wiele neòlogi-
zmów, co są mùszebné, żebë z mòwë wiejsczégò lëdu zrobic lëteracczi jãzëk, jaczi 
mô w se słowa i pòjãca, chtërnëch felëje w lëdowëch gôdkach. Tej terô më mómë tak, 
że „dzys nié le jãzëk lëteracczich dokazów mô wpłëwac na sztôłtowanié sã kaszëb-
sczégò lëteracczégò jãzëka. Òsoblëwą (a w jaczims dzélu naczelną) fónkcjã mają 
w tim wszëtczim sprôwiac słowarze pòlskò-kaszëbsczé namienioné dlô ùtwórców 
i dolmaczów, jak i tëch, co rozmieją pò kaszëbskù gadac, ale brëkùją wiãcy znac 
pòjãca i pòchwatë, jaczich w domôcëch gôdkach ni ma”37.

W 2003 rokù sã ùkôzôł Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego Sztefana 
Ramùłta, zgrëpòwóny i znormalizowóny przez Jerzégò Trédra pò wnetka sto latach 
òd pierszégò wëdôwkù38. Òba dzéle leksykónu Ramùłta są wëdóné znowa. Pòdług 
nônowszich pisënkòwëch reglów je ùszëkòwóny pisënk i fleksjô, a téż no dzeło je 
terô jakno słowôrz normatiwny.

W 2005 rokù sã ùkôzôł pierszi w całoscë kaszëbskòjãzëczny Kaszëbsczi słowôrz 
normatiwny Eùgeniusza Gòłąbka39. Aùtor ùjął w nim swòje pòprawnoscowé bédën-
czi, do ne czasu piastowóné w jinszich jegò dokazach. 

33   A. Labuda, Słowniczek kaszubski, Warszawa 1960.
34   A. Labuda, Słownik polsko-kaszubski, oprac. J. Treder, Gdańsk 1981 współoprawne: A. Labuda, 

Słowôrz kaszëbsko-polsczi, oprac. E. Breza, Gdańsk 1982. Zdrzë téż: H. Popowska-Taborska, Neolo-
gizmy i neosemantyzmy w słownikach kaszubskich Bernarda Sychty i Aleksandra Labudy, „Prace Filolo- 
giczne”, XXXIII, 1986, s. 135–140 abò ti, Szkice z kaszubszczyzny. Leksyka. Zabytki. Kontakty językowe, 
Gdańsk 1998, s. 73–78. 

35   J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, oprac. Jerzy Treder, t. 1–2, Gdańsk 1994.
36   Zdrzë: J. Treder, Język i leksykon Jana Trepczyka, [w:] tamże, t. 2, s. 453–495. 
37   H. Popowska-Taborska, Neologizmy leksykalne powstające w trakcie tworzenia kaszubskiego ję- 

zyka literackiego, [w:] tejże, Szkice z kaszubszczyzny. Leksyka. Zabytki. Kontakty językowe, Gdańsk 1998, 
s. 110–116 abò Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, Język na Pograniczach 11, Warszawa 
1994, s. 121–127. Zdrzë téż: E. Breza, Neologizmy w twórczości pisarzy kaszubskich, „Studia z Filologii 
Polskiej i Słowiańskiej”, XVI, 1967, s. 41–52. 

38   S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował J. Treder 
według wydań Akademii Umiejętności z roku 1893 i Polskiej Akademii Umiejętności z roku 1993, wyd. 
II: Gdańsk 2003. Por. również: J. Treder, Przydatność ‘Słownika’ Ramułta obecnie – po stu latach od jego 
wydania, [w:] Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś..., s. 51–61.

39   E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny...
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Terminologiô

Terminologiô to wërazë i pòchwatë ùżiwóné w wëszpecjalizowónëch dzélach spòlëz-
nowégò żëcégò (np. w ùczbie, gòspòdarce, spòrce), co nazéwają wszëtkò z tim spar- 
łãczoné. „Pòchwatë nie przënôlégają do spòdleczny bògatoscë słowôrznikòwégò jã- 
zëka, le dofùlowiwają gò w stãpniu zanôleżnym òd kùlturowi wôżnoscë wietwie, do 
jaczi sã òdnôszają, dlô spòlëznë co gôdô tą mòwą. Przikładowò w kaszëbiznie nadmòr-
sczi je wiele rëbacczich pòchwatów, zôs żôrotnô je ta gôdka w ògardową terminologiã. 
Znanką, jaką brëkùją pòchwatë, òsoblëwie nôùkòwé, je akùratnota i jednoznacznota”40.

Òd sztótu wprowadzeniô kaszëbsczégò jãzëka do szkòłów mùszebné je przëjãcé 
kaszëbsczich pòchwatów nôùkòwëch. W dwajãzëcznym pòlskò-kaszëbsczim ùcz- 
bòwnikù do historii, geògrafii, nôùczi ò jãzëkù i kaszëbsczi lëteraturze Józefa Bò- 
rzëszkòwsczégò, Jana Mòrdawsczégò i Jerzégò Trédra w dolmaczënkù Jerzégò 
Trédra41 są ùżëté wielné geògraficzné pòchwatë, np. geògraficzné òkrãżé ‘środowi-
sko geograficzne’, dnowé i łësënowé mòrenë ‘moreny denne i czołowe’, pradolëzna 
‘pradolina’, bezògôdkòwô wiża ‘wysokość bezwzględna’ (szkòda, że w dwajãzëcz-
nym ùczbòwnikù do geògrafii Jana Mòrdawsczégò Geografia Kaszub/ Geògrafia 
Kaszëb42 z 2008 rokù, mòckò rozgłosnionym, na te bédënczi ju nie delë bôczeniô, 
le pòsobné rozdzéle dóné bëłë do dolmaczeniô rozmajitim aùtoróm, tak że nawetka 
w òbjimie jednégò ùczbòwnika je ùżëtô wszelejakô terminologiô, knap do przëjãcô), 
a téż kąsk mni historicznëch, np. cząd wanodżi lëdów ‘okres wędrówki ludów’, Zrze-
szenié Lëcëców ‘Związek Luciców’, a jesz lëteraturoznôwczich, np. lëteracczé karno 
‘grupa literacka’, scenowô drama ‘dramat sceniczny’. 

Terminologiã z rozmajitëch wietwiów żëcégò przëjimają nôleżnicë Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka. Je ju wëszëkòwónô terminologiô z òbjimù lëteraturë dlô 
pòtrzebë szkòłów (2007)43, terminologiô medialnô tikającô sã nazwów miesący, 
dni, cządów rokù, stronów swiata i czasu (2007)44, niechtërne pòzwë geògraficzné 
(2007)45, kaszëbsczé pòzwë òrganów państwòwëch (2009)46, kaszëbskô słowizna 
spòrtowô (2009)47, kaszëbsczé pòchwatë i pòjãca matematiczné (2009)48, kaszëbsczé 

40   [E. Rogowska-Cybulska], Terminologia, [w:] Język kaszubski..., s. 258–259. 
41   J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder, Historia geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów, 

Gdańsk 1999 / J. Bòrzëszkòwsczi, J. Mòrdawsczi, J. Tréder, Historia, geògrafia, jãzëk i pismienizna Ka- 
szëbów, Gduńsk 1999.

42   J. Mordawski, Geografia Kaszub / J. Mòrdawsczi, Geògrafia Kaszëb, Gdańsk 2008.
43   „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2007, Gdańsk 2007, Uchwała nr 7..., , s. 44 / „Biuletin 

Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2007, Gduńsk 2007, Ùchwôlënk nr 7... , s. 44
44   Tamże, Uchwała nr 5.., s. 37–40 / Ùchwôlënk nr 5, s. 37–40.
45   Tamże, Uchwała nr 6.., s. 41–43 / Ùchwôlënk nr 6...s. 41–43.
46   „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2009, Uchwała nr 1..., , s. 16–20 (pôrzësté) / „Biuletin 

Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2009, Ùchwôlënk nr 1..., , s. 17–21 (niepôrzësté).
47   Tamże, Uchwała nr 2.. s. 20–28 (parzyste) / Ùchwôlënk nr 2, s. 21–29 (niepôrzësté).
48   Tamże, Uchwała, nr 4...,5 s. 32–56 (parzyste) / Ùchwôlënk, nr 4...,5... s. 33–57 (niepôrzësté).
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pòchwatë i pòjãca infòrmaticzné (2009)49, kaszëbsczé pòchwatë i pòjãca gramaticzné 
(2010)50, do te na wiérzch ùszëkòwónô je terminologiô fleksyjnô (2012)51 i składnio-
wô (2012)52, kaszëbsczé pòchwatë i pòjãca leksykalné (2010)53, pòzwë mùzeów na 
Kaszëbach (2010)54, pòzwë miast i wsy gminnëch i szôłtësczich (2010)55, słowizna 
sparłãczonô z lasã i wòdą (2011)56, słowizna religijnô i òbëczajowô (2011, 2012, 
2013)57, słowizna medialnô (2011, 2013)58, słowizna z wietwie interpùnkcji (2011)59, 
je téż przërëchtowóné stanowiszcze w sprawie kaszëbsczi słowiznë mediczny na 
pòtrzebã bòlëcë w Kartuzach (2011)60. 

Òsoblëwim tipã terminologii je terminologiô jãzëkòznôwczô61, brewiter grama-
ticznô. Nigle tą sprawą zajãła sã Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka, kaszëbską termino-
logiã gramaticzną jakno pierszi ùżił Florión Cenôwa62. Przë òbrobienim ùczbòwnika 
Kaszubski język literacki63 i w jegò pòsobnëch wëdôwkach aùtorzë zwrócëlë bôczënk 
przede wszëtczim na doradë prof. Édwarda Brézë. Wëszłô je téż kaszëbskòjãzëcznô 
Spòdlowô wiédza ò kaszëbiznie64 prof. Jerzégò Trédra, co ùjimô jegò wëkładë, i téż 
(z drobnyma wëjątkama) cygnie dali tã terminologiã.

W jaczis spòsób sã wëpùrgiwô z ny jedny gramaticzny terminologii Eùgeniusz 
Gòłąbk. Na òznaczenié jistnika (rzeczownika) colemało przëjãło sã ùżëwac pòchwa-

49   Tamże, Uchwała nr 6...,s. 56-110 (parzyste) / Ùchwôlënk nr 6..., s. 57-111 (niepôrzësté)
50   „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2010, Gdańsk 2010, Uchwała nr 1, 2, 3, s. 16–32 (pô- 

rzësté) / „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2010, Gduńsk 2010, Ùchwôlënk nr 1, 2, 3, s. 17–33 
(niepôrzësté)

51   „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 2012 / „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2012, 
Gduńsk 2012, Ùchwôlënk nr 7 / Uchwała nr 7, s. 36–39,

52   Tamże Ùchwôlënk nr 8 / Uchwała nr 8...,s. 40–43.
53   Tamże, Uchwała nr 4..., s. 32-44 (pôrzësté) / Ùchwôlënk nr 4, s. 33–45 (niepôrzësté).
54   Tamże, Uchwała nr 5, s. 44-52 (pôrzësté) / Ùchwôlënk nr 5, s. 45–53 (niepôrzësté) 
55   Tamże, Uchwała nr 6, s. 54-114 (pôrzësté) / Ùchwôlënk nr 6, s. 55–115. Rëchli béł wëdóny Pol- 

sko-kaszubski słownik nazw miejscowych i fizjograficznych/ Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz miestnëch mión, 
pòd red. A. Chludzińskiego , Gdańsk 2006, w jaczim je téż ùjãtô geògraficznô terminologiô.

56   „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”/ „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2011, Gduńsk 
2011, Ùchwôlënk nr 1 / Uchwała nr 1, s. 16–20.

57   Tamże, Ùchwôlënk nr 3..., 4..., 5..., 6..., 7.., 9..., 10.... / Uchwała nr 3...,4...,5...,6...,7...9..., 10...,  
s. 23–35, s. 39–50, a téż „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 2012 / „Biuletyn Rady Języka Ka- 
szubskiego” 2012, Gduńsk 2012, Ùchwôlënk nr 1, 3 4, 5, 6 / Uchwała nr 1,3, 4, 5, 6, s. 12–14, , s. 12–14, 
17–35; oraz „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 2013 / „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2013,  
Ùchwôlënk nr 6, 7 / Uchwała nr 6, 7, s. 40–45.  

58   Tamże, Ùchwôlënk nr 8 / Uchwała nr 8, s. 36–38, także „Biuletin... 2013 / „Biuletyn... 2013, 
Ùchwôlënk nr 1 / Uchwała nr 1, s. 14–20.

59   Tamże, Ùchwôlënk nr 11 / Uchwała nr 11, s. 51.
60   Tamże, s. 42.
61   [J. Treder], Terminologia gramatyczna, [w:] Język kaszubski..., s. 259–262, tenże, Kaszubska ter-

minologia gramatyczna, [w:] W świecie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi 
Bogusławowi Krei, red. J. Maćkiewicz, E. Rogowska, Gdańsk 2001, s. 317–332. 

62   Zob. E. Breza, Florian Ceynowa jako językoznawca, Rocznik Gdański, XLIII/2, 1983, s. 59–85.
63   R. Wosiak-Śliwa, Marek Cybulski, Kaszubski język literacki. Podręcznik dla lektoratów, Gdańsk 

1992.
64   J. Tréder, Spòdlowô wiédza ò kaszëbiznie, Gdańsk 2009.
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tu jistnik, òn we Wskôzach i w Słowarzu ùżiwô wërazu rzeczownik; na òznaczenié 
ôrtów przëjãło sã gadac: chłopsczi ‘męski’, białogłowsczi ‘żeński’ (w Ùczimë sã pò 
kaszëbskù65 na skùtk pòdpòwiescë prof. Trédra bëło to zmienioné na krotszi: białczi, 
ale to sã nie przëjãło), dzecny ‘nijaki’, to Gòłąbk ùżiwô pòchwatu nijaczi.

Baro je brëkòwné wëdanié aktualnégò słowarza zestandarizowóny kaszëbiznë, 
a téż normatiwny gramaticzi, bò donëchczasné dokazë: Gramatyka pomorska Fridri-
cha Lorentza (w dolmaczënkù na pòlsczi Mikòłaja Rudnicczégò66) i Gramatyka ka-
szubska Édwarda Brézë i Jerzégò Trédra67 ùwôżają kaszëbiznã jakno òkrãżé gwarów. 

* * *

Standarizacjô kaszëbsczégò jãzëka nôrëchli i nôbòkadni jidze w jãzëkòwi wietwie 
beletristiczi. Prôwdac ùtwórcë piselë w swòjich domôcëch mòwach (westrzód dzys-
dniowëch ùtwórców to ju nie je regla), to równak ùżiwanié słowiznë i gramaticznëch 
fòrmów z jinszich kaszëbsczich gôdków je gwësno próbą standarizacji jãzëka, a taczi 
próbë pòdjimelë ju ùtwórcë, pòcząwszë òd Floriana Cenôwë. Téż ni mòże rzec, że 
w tëch próbach, pòsobny pisarze jidą dali, robią pòkrok. Tu widzymë tej-sej copniãca, 
jak w przëtrôfkù eksperimentowaniô zrzeszińców (szukaniô i pòdsztrichiwaniô przez 
nich znanków tipòwëch le dlô môłëch gôdków). Dzysdnia dzãka dobri pòliticzny 
stojiznie w Pòlsce i achtniãcô kaszëbiznë jakno regionalnégò jãzëka, jaczi pòdlégò 
òchronie ze stronë państwa, w przódk jidze standarizacjô kaszëbsczégò jãzëka na 
szerszą skalã w rozmajitëch wietwiach spòlëznowégò żëcégò. Do te òkróm pòjôwia-
niô sã kaszëbsczégò słowa w rozmajitëch rëmiach żëcégò i w rozmajitëch sztilach 
fónkcjonalnëch dërch zwiãksziwô sã pòliwalencjô kaszëbsczégò jãzëka.

65   M. Cybulski, R. Wosiak-Śliwa, Ùczimë sã pò kaszëbskù, Gdańsk 2001.
66   F. Lorentz, Gramatyka pomorska, wyd.. drugie fotoofsetowe, Wrocław 1958–1962. 
67   E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1981.



Tomôsz Fópka

Ònomatopeja w kaszëbsczi piesni 
Zrzódłowé sznëkrowanié

Pôrã lat temù jem chcôł w piesni pòd titułã „A to padô”, za pòmòcą zwielnieniô słowa 
„padô”, òddac padanié deszczu. Przë chùtczim pòwtôrzanim słowa pòjôwiô sã jiné, 
mni z padanim zrzeszoné… 

A to padô, padô, padô, padô, padô, padô, padô...

Słowa, jaczé szlachùją za zwãkama nôtërë i jinyma z żëcô wzãtima, jidze nalezc 
w kaszëbsczëch spiéwach, w całoscë tëch dlô dzecy. Ònomatopeje pòmôgają w ùcz-
bie i w léczenim felów wëmòwë.

Pòrtal www.logopedia.pl dzeli ònomatopeje na szesc zortów:
pògłosë maszinów, w tim wòzëdłów, 
pògłosë statków,
pògłosë jinstrumentów,
pògłosë lëdzy,
pògłosë zwierzãt,
sytuacjowé pògłosë.
Pòdług ny ùdbë jem sznëkrowôł pò piesniôkach za kaszëbsczima ònomatopejama.
 

1.  Pògłosë maszinów, w tim wòzëdłów.

W dokazu „Czuch, czuch” 1 2 

Jedze bana, dalek jedze
Wsadôjta do bëna lëdze!
Czuch, czuch, czuch...

1   T. Fopke, Piosenki dlô dzéwczątka i knôpika, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
2011.

2   http://www.telewizjattm.pl/nasze-programy/80-1/27095-czuch-czuch.html?play=on. 
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„Stolëczny mój gard” 3

Wej! Miasto ze snu òdeckniwô
Ju zéwnął jak chłop wiôldżi gard
Elektrisz: Dzyn! Dzyn!- pòzwòniwô
Zôczątk- chleba wònią je dnia...

2.  Pògłosów statków jem nie nalôzł w piesniach.

3.  Pògłosë jinstrumentów.
Tëch je dosc tëli. Przë rozpòznôwanim zwãków mùzycznëch statków nôpew-

niészé wëdôwô sã przërównywanié brzëmieniô zapisónëch słowów do nôtëralnégò 
zwãkù statków.

Kòl ks. Antoniégò Peplińsczégò: „Dili didi dum” mómë w „Dili- dum”4, a „dili 
dili da” – w „Pòszło dzéwczã”5- skrzëpice. W „Sztërzech córkach”6 je za to zwãczné 
„rim cym cym” – diôbelsczé skrzëpice. Wszëtkò z „tra” na pòczątkù – to trąbka.

W „Grabiôrkach” Jana Trepczika mómë: Ju jesma zgrabiła pòkòsk: tralala la7. 
„Trala la” je téż w „Nierobny Hanuszce”8, w „Dzéwczã i Józk”9, téż w „Pòrządk 
mùszi bëc”10 – z Ceszónka, w swôrzewsczi „Jidą żôłnierze”11 i w „Marëszónce”12. 
Je téż „tra lala” z „kùkùk” na kùńcu w „Kùkówce”13. W „Na co płakac”14 z Wdzydz 
do „trala la” dodóné je téż „ti ra la la” (wierã klarnéta). W rotãmbarsczi frantówce  
„Z jiną chòdzy”15 je „trala, rala, la”. W jiny spiéwie z ti wsy, „Górą młodi wiek”16 je 
„Trala lala”. Pòdobno je w „Nômilszich òczãtach”17 z Wiela. „Tra la la la” je w „Zy-
mkù” Jana Trepczika18 i „Maju”.19 Kòl tegò autora je téż „kù – kùk” w „Kùkówce”.20 

3   T. Fopke, niepublikowana.
4   Antologia lëteracczich dokazów, Antón i Aleks Peplińscë, Gmina Sierakowice 2009, s. 43.
5   Tamże, s. 63.
6   Tamże, s. 69.
7   Pieśni z Kaszub, Władysław Kirstein i Leon Roppel, Komitet Wykonawczy Roku Jubileuszowego 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku, 1958, s. 241.
8   Tamże, s. 70.
9   Tamże, s. 158.
10   Tamże, s. 210.
11   Tamże, s. 161.
12   Tamże, s. 71.
13   Nótë kaszëbsczé, pòpùlarné piesnie, red. Eùgeniusz Prëczkòwsczi, ROST, Banino 2008, s. 39.
14   Pieśni z Kaszub, Władysław Kirstein i Leon Roppel, Komitet Wykonawczy Roku Jubileuszowego 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku, 1958, s. 91.
15   Tamże, s. 100–101.
16   Tamże, s. 157.
17   Tamże, s. 167.
18   Lecë chòrankò, pieśni kaszubskie, Wejherowskie Centrum Kultury, Muzeum Piśmiennictwa i Mu- 

zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 1997, s. 7.
19   Tamże, s. 14.
20   Tamże, s. 13.
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W „Szewcu” z Wdzydz je „Trala lala lala la”21, a w „Kùkùłce” z Bãdargòwa: „tra la 
la tra la la kù-kùk”.22 „Taj rara lala” brzëmi w „Niedobri nowinie”23 z Wejrowa (IV-tô 
melodiô). „Hej ta tra la la” wëstãpiwô w „Chòc mie sã dobrze wiedze”.24 „Trala tirala 
la” je w refrenie „Dzéwczã z Dargòlewa”25. „Tra radi la-la-la” czëc je w „Nieùżëtëch 
babach” J. Trepczika.26 „Jo” pòprzédzoné „Trala lala lala” je w sztëczkù „Wele, wele 
Wetka” 27. Òsoblëwé je „ùmdra rara” w „Miłosc na wiesoło”28, jaczé pòprzedzywô 
słowa „Tam za górą, za leszczëną, kòchô sã chłopôk z dzéwczëną”… Tegò jinstru-
meńtu jem nie rozszifrowôł. Mòże chòdzy ò riwã…?

W „Dzéwczã rają”29 z Głëszëna je „rumbaj dija da” tuwò bédëjã rzãpiel.
Kòl Aleksandra Tomaczkòwsczégò we „Frantówce”30 mómë granié na mrëczkù-  

-bùrczibasu, za kónsczi ògón cygnionym. 

Czinda, czinda, czinda ta
Kaszëbskô kapela grô

Tej-sej biwô, że aùtor przëpisywô ònomatopeje do czësto jinëch jinstrumeńtów, 
niżlë pasowało bë brzëmienié.

W dokazu „Pòpielucha i òberwańc”31 spiéwómë: Grôj skrzëpôkù, grôj fletnisto: 
tramta, tramta, trala lala. Zôs w „Basëcach”32 mómë: 

Hej, bas nama grô: hejda rasa sa…
Ale są téż jiné, np. „Pasturk” 33, dze w òstatny, trzecy sztrófce wëchòdzy, że no 

„Trala lala” tikô spiewù i smiganiô batugã. 

4.  Pògłosë lëdzy.
W repertuarze lëzyńsczégò chùru „Lutnia” nalôżómë etiudã „Czich!”, w jaczi trzë 

razë sã czichô i òdpòwiôdô Bòże dôjce zdrowié!

21   Władysław Kirstein, Leon Roppel, Pieśni z Kaszub, Gdańsk 1958, s. 248.
22   Tamże, s. 76–77.
23   Tamże, s. 117.
24   Z piesnią do Cebie, Śpiewnik Chóru Kaszubia, Szemud 2004, s. 48.
25   Pieśni z Kaszub, Władysław Kirstein i Leon Roppel, Komitet Wykonawczy Roku Jubileuszowego 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku, 1958, „Pieśni z Kaszub”, s. 136.
26   Lecë chòrankò, pieśni kaszubskie, Wejherowskie Centrum Kultury, Muzeum Piśmiennictwa i Mu- 

zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 1997, s. 127.
27   Pieśni z Kaszub, Władysław Kirstein i Leon Roppel, Komitet Wykonawczy Roku Jubileuszowego 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku, 1958, s. 87 i 159.
28   Tamże,  s. 159.
29   Tamże, s. 187.
30   Wybór pieśni, Aleksander Tomaczkowski, L. Roppel, red. Jerzy Stachurski, s. 19–20.
31   Pieśni z Kaszub, Władysław Kirstein i Leon Roppel, Komitet Wykonawczy Roku Jubileuszowego 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku, 1958, s. 134.
32   Tamże, s. 139.
33   Tamże, s. 238.
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5.  Pògłosë zwierząt.
Tëch je nôwiãcy w kaszëbsczich spiéwach. Kòl Jerzégò Stachùrsczégò wëstąpi-

wają w „Dwa kòtë, dwie psotë”34: 

Czej bãdze pò niebie szedł strzébrzny Pón
To zaczną mù spiewac ze wszëtczich strón:
di-li, dum, di-li-dum
Dum, di-li, dum
Taczé nótë òb noc są.

W „Chòwnëch spiéwach”35 je zwierząt skòpicą. Je chòwa, kwëk, w całoscë  
– młodô żëwizna:

Jesz na pòlu je fùl rosë,
a ju czëc są chòwë głosë:
– kózka – meeeeeeeeeeee
– kùrczã – piiiiiiipiiiiipiii
– jagniã – beeeeeeeeeeee
– kôczã – kwôôôôôôôô 
– kruszã – mùùùùùùùùù
– zgrzébiã – hiiiiiiiiiiiiia
– gąsã – gãããããããgãããgã
– szczeniã – haùaùaùaùa
– gùlã – glglglglglglgglgl
– kòcã – miôôôôôôôôôôł 
– bùczka – łiiiiiiiiiłiiiiiłiii
blós le jeden trus – cssssss

Pòdobno w „Ania pòtka”36:

Ania pòtka kòtka – miaù, miaù, miaù
Ania pòtka pieska – haù, haù, haù
Ania pòtka mëszkã – pi, pi, pi
Ania pòtka krówkã – mù, mù, mù
Ania pòtka kózkã – me, me, me
Ania pòtka jagniã – be, be, be

34   Piesnie Rodny Zemi, Tomasz Fopke, Eugeniusz Pryczkowski, Jerzy Stachurski, ROST, Banino 
2003.

35   Tamże
36   T. Fopke, Piosenki dlô dzéwczątka i knôpika, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-

go, 2011.
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Ania pòtka gąskã – gã, gã, gã
Ania pòtka zgrzébiã – hija,a
Ania pòtka bùczkã – łi, łi, łi
Ania pòtka czipkã – czip, czip, czip
Ania pòtka kaczkã – kwô, kwô, kwô
Ania pòtka mrówkã – mru, mru, mru J

Juwerno je w „Lecy mùcha”37:

Lecy mùcha – bzy, bzy, bzy
Biegô kùrka – czip, czip, czip
Lecy kania – pic, pic, pic
Biegô bùczka – łi, łi, łi

Lecy bòcón – kle, kle, kle
Biegô kózka – me, me, me
Lecy mëga – wi, wi, wi
Biegô mëszka – pi, pi, pi

Lecy kania – pic, pic, pic
Biegô smiészka – ji, chi, chi
Znôwù bòcón – kle, kle, kle
Biegô pùga – be, be, be

Lecy trulôcz – tru, lu, lu
Biegô mùża – mù, mù, mù
Lecy gapa – kra, kra, kra
Biegô piesek – haù, haù, haù

Lecy warbel – cwir, cwir, cwir
Biegô pùjka – miaù, miaù, miaù
Lecy nótka – tra, la, la 
Biegô zgrzébiã – hi, ja, ha

Bzykanié wëstãpiwô w dokôzkù „Mùszka kòl tószka” z mùzyką Wacława Kir- 
kòwsczégò38:

Lôtô mùszka kòle tószka
Wcyg le brzãczi, całô drżi

37   Tamże. 
38   CD Lëgòtka na szkòłã, (Gimnazjum w Szemudzie 2008).
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Wnetkã wleca mù do ùszka
Leno: bzy, bzy, bzy, bzy, bzy!

W lëdowi „Òżeń le sã” ze Strzelna w 3 sztrofce je: 

Psyczã téż sã òżeniło
Ògón òpùscëło: Haù, haù, haù”39

W II wersje tekstowi ti piesnie je ahù, ahù, ahù, ale to ju bëło… wôłczëszcze.
W „Mòrsczim diôble”40 Wł. Kirsteina i L. Roppla diôbeł robi: wër, wër, wër, fër, 

fër, fër.

6.  Pògłosë sytuacjowé.
Cekawé, że logòpedze do ònomatopejów rechùją téż gôdkã do dzôtk i wkół nich.  

Nôwiãcy w naszi mùzyczny lëteraturze je jich w „Czawrotanim” z mùzyką Wacława 
Kirkòwsczégò:

Pòjkôj dzeculkò hopka. Mëmka je weznie na klin. 
Hewò zeblokłô je żoczka! Jidzemë haszkac – bibi.
Tatk kładze ònkò w kòlibkã. Bòrénk czawrotkô, gùtorzkô. 
Zróbkało, wej, „kùlulu”. Dostało lulacza – spatkô.

Sosterka spiéwô mù: lulkôj. Chcałkało titka òd mëmë? 
Wejczkôjle! Chto tak napiszkôł! Z pielëszką mòkri pòwijôczk...
Dzecątkù stark zrobi „ajka”. Mdze je piastowac i hòckac. 
Hamkù mù dô, mieni ruchna. Pijkôj, bò bãdze zëmùchné... 

Pitkù je „hë”? Pùdã stëdzëc. A ònkò bãdze samkò. 
Wejle! – długùlkò sã smiejkô! Chce ònkò eeszkac, czë hamkac? 
Biôjczkôj le spatkac- joczkù? Płaczkac ni mùszi – mô „aùka”?
Bëło to „bam”, „bùc”? Mô spóné? Mòrësk mój ùzobòtóny...41

A w jinëch kòlibiónkach, jak:
„Biżónka dlô Mëmczi” – do mùzyczi Tomasza Perza:

Haszkù, biża, bi 
Mòja Nënka spi

39   Pieśni z Kaszub, Władysław Kirstein i Leon Roppel, Komitet Wykonawczy Roku Jubileuszowe-
go Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku, 1958, s. 208.

40   Tamże.
41   Kaszubski Śpiewnik Domowy, REGION, MPiMK-P w Wejherowie, 2014.
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I ò kwiatny łące roji
Dze we westrzódkù dzeckò stoji
Rãczką cziwie ji...42

„Spij malinkô mòja mëgò”:

Żużkôjle, żużkôjle, ha43

„Kòlibiónka” Jana Trepczika:

Aaa, bãdzesz terô spa44

Karno FUCUS spiéwie „Kòlibiónkã ò Dżonie i Mery”:

Tej le pòjmë spac, bôt zybie nas
Dalek wid pòrénkù dôwô znac
Spij Malinkô! Spij, ju spij!
Biża, biża – bi!45

„Zëmòwô żużónka” z mùzyką J. Stachùrsczégò46  

Miesądz robi: aaa, rôczi zybówka.

Z pòlska brzmiącé Luli, luli, laj mómë w „Luli, mój Jezëskù” Wiktora Niemiro  
i J. Stachùrsczégò.47 Znowa w „A w Raduni” Tadeùsza Tëlewsczégò do słów Hero-
nima Derdowsczégò48 je:

Żużu, żużu, córuleńkò.

Z jinëch zwãków czëc kapanié w  „W sobòtã je robòta” Stachùrsczégò49: 

Kap, kap, kap, kap – cecze miód

42   Tamże. 
43   Tamże. 
44   Lecë chòrankò, pieśni kaszubskie, Wejherowskie Centrum Kultury, Muzeum Piśmiennictwa i Mu- 

zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 1997, s. 26.
45   CD Wanodżi kòl mòrza, Fucus / North Studio, 2009. 
46   Piesnie Rodny Zemi, Tomasz Fopke, Eugeniusz Pryczkowski, Jerzy Stachurski, ROST, Banino 

2003, s.53.
47   Tamże, s. 75.
48   Pieśni z Kaszub, Władysław Kirstein i Leon Roppel, Komitet Wykonawczy Roku Jubileuszowego 

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku, 1958,  s. 29.
49   Piesnie Rodny Zemi, Tomasz Fopke, Eugeniusz Pryczkowski, Jerzy Stachurski, ROST, Banino 

2003, s. 23.
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Pògłos bùlgòtaniô czëjemë w „Gòtëjã zupkã”50:

Zupkã, zupkã, gòtëjã zupkã!
Warzëwów wkrajã w grôpk:
Bùl, bùl, bùl...

W „Jeseni żëcô” do mùz. W. Kirkòwsczégò mómë: ru-bù-bù, plóms, chrapù-
-chrap i tup, tup, tup:

Je to dobrze starkã bëc!
Szescdzesątkã skùńczëc chòc
Tédë kòżdi z bòżich dniów
Jidze z górczi – ru-bù-bù!
Czësto ni ma za czim gònic flot
Czas je, bë stateczno òbińsc płot
Je to dobrze starkã bëc – ùwierzta mie!

Baro letkò dżadkã bëc!
Swój spòkójny żëwòt wiesc
A ną wiãkszą pòłwã dnia
Smaczno przespac: chrapù-chrap.
Pëlów pòłknąc na noc gôrscë dwie –
Pò tim ju sã mało co chce jesc...
Zãbë – plóms! – do sklónczi, dze – gëbis ju je...

Je to słodkò starkã bëc
Z wiekã sã ni mùszi krëc
Do kòscółka: tup, tup, tup
Tam z białeczką złożił slub
Na kòlektã w czipkã dëtka dôł
Chòcô rząd mù z rentë dzél zôs wzął...
Jakùż bëlno stark sã mô! Szczestlëwi chłop!51

Plóms je téż w kabaretowi spiéwie „Wiszã”: 

Wiszã na krëszce, jesz diszã
Zemia pòde mną sã krący
Ptôszk, plóms! Narobił na kòszlã
Mie je tak słodkò, jem spiący…52

50   CD Z kaszëbsczim w swiat, ZG ZKP, Gdańsk 2013.
51   CD Cządów rokù farwë, SP Borkowo, 2007.
52   CD We Dwa Kònie, Kaszubska Agencja Artystyczna, Chwaszczyno 2010.
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i w „Dwanôsce pùgów”, dokładno przë piąti pùdze:

Piãc cepłëch, spiącëch pùgów sã pùrgac miało chãc.
A jedna – plóms! – w przerãbel... Ò tą ju mni mô piãc...53

A w „Skrzëpi zëmë wóz” ru-bù-bù54:

Zëma, zëma je ju tu!
Nen wëżdóny gòsc
Kòmpanijô krótczich dniów
Smiotów fùlny miech...
Zarô z górczi: ru-bù-bù!
Jadã jô i të

Pògłos tup-tup je czëc w „Skôczã w górã”55:

Skôczã w górã: hùra, hùra!
Zlôżóm w dół tak: tup, tup, tup
Jidã w prawò: drawò, drawò
Krącã w lewò: czuder! Czó!

W „Spiéwce kòwôla”56 z mùzyką Tadeùsza Dargacza czëjemë kòwalską robòtã:

Pin pin – bin, pin pin – bin
Czëc je z kùzni całi dzéń
Bin bin – pin, bin bin – pin
Na noc zamknã jã na krziż.

Kòl Aleksandra Tomaczkòwsczégò w „Słunuszkù”57:

Ptôszãta ju pòszłë spac
Leno kùkùłeczka: kùkù, kùkù, kùkù
A zwónuszczi zwònią jak je piesczi gònią: dzyn, dzyn, dzyn.

W „Kùczrowi baladze” z mùzyką Stachùrczégò mómë kòmeńdë do kònia:

53   Kaszubski Śpiewnik Domowy, REGION, MPiMK-P w Wejherowie, 2014.
54   http://www.telewizjattm.pl/nasze-programy/80/27217-skrzepi-zeme-woz.html?play=on. 
55   T. Fopke, niepublikowana.
56   CD Bôjka na głosë, Gmina Linia 2014.
57   Wybór pieśni, Aleksander Tomaczkowski,  red. Jerzy Stachurski, s. 29–30.
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Czej jemù rzekã: „Nële! Hije!”-
Wié, że do przódkù mùszi rëszëc.
A czej zatrzëmac mô sã tam czë tu –
Zrobi to, czedë czëje tak: „Prr! Hó!”

Rôz przëszło w prawò mòcno skrącëc
Mój Fóks wié, że to bãdze „Hùjt – je!”
A „Czuder!” znaczi: „W drëgą stronã biôj!” 
To nawetk zgrzébiã znô – ze smiéchù rżi...
„Curik!” – to je „Copnij, Lotta!”
Kòżdé „Nëże!” – to jakbë bicz trzasł...
Dostóną mòje kònie ówsa w krëp
Pò czãżczim dniu, wanożnym – òdpòcznienié...58

Znowa z pòmionã je zabawa w piesni „Nipòcé lata pòmiónë”59:

Witôj latkò! -atkò, matkò
Slôdë szkòła, -òła, bëła
Las i błotkò, -łotkò, słodkò
Mdą nas wòłac, -òłac, rëmac

Na wanogã! -ogã, noga
Weznã kòło, -òło, wëło
I gitarã, -arã, karã
I zagrajã, -ajã, gnajã

W kòpie sana, -ana, sama
Sã pòłożã, -łożã, stożã
W rzãdze żëta, -ëta, eetam!
Deszcz przeczekóm, -ekóm, nëkóm

Na pielgrzimkã! -imkã, szinkã
Piechti pùdã, -ùdã, zmùda
Zëmné pitkù, -itkù, nitka
Hëcë próba, -óba, szruwa

Pòtkóm drëcha, -ëcha, dze tam!
Kwitnie lëpa, -ëpa, sznëpa

58   CD We Dwa Kònie, Kaszubska Agencja Artystyczna, Chwaszczyno 2010.
59   Najô ùczba, Pomerania, czerwiec 2011.
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So òdpòcznã, -òcznã, grzeczno
Z dakù skòczã, -òczã, beczã

Wiszniów narwiã, -arwiã, Karwia
Griz na gãsto, -ãsto, czãsto
Ùżgrzą mëdżi, -ëdżi, òdżin
Kùńc ti spiéwczi, -iwczi, i spi...

W spiéwie „Pò czôrnëch...”60, òpiarti na całotónowim mùzycznym szëkù mómë 
ònomatopejiczné refrenë:

Tam, dze kwitną wisznie, dze pszczółk fùlny sôd
W céni legnął sã na trôwie môłi knôpk
Ò przëpôłnim sztót słodzëchny spikù skrôdł
A nad głową karno brzãczków tak mù grô:
Bzy, bzy, bzy...

W snienim w farwny sã béł przeniósł kwiatów swiat
Jak nen skòczk so sajdôł: zdebło, lëstk, tu płatk
Wtim sã wietrzëszcze òbùdza, nocë brat
I do ùcha jãło gwizdac hewò tak:
Wiu, wiu, wiu...

Zabłądzoné jedna z pszczelich sostrów mia
Pò czëprënie maszérowa knôpika
Òn jã rãką nakrił – wnetkã spùchłô ba
Jak jamrëje môłé knôpiã z bólu, jak:
Aùa, aùa, aùa...

Czëła mëma sënów jôch i za nim szła
Na to „aùka” kwasné mlékò zbónkã la
Jù ùsniwô mëmie dzeckò, cëchnie płacz
A matinka jemù nócy biżónkã:
Mmm, mmm, mmm...

Nôchãtni w kaszëbsczi spiéwie wëzwëskiwóné są zwierzné ònomatopeje i mùzycz-
né, te co szlachùją za instrumentama. W całoscë zwierzãtów głosë są czëc w terôcza-
snëch piesniach dlô môłëch dzecy. Wiãkszosc jinstrumentowëch zwãków zachòwała 
sã w lëdowëch spiéwach. Ùżëcé ònomatopeje ùfarwniwô tekst, wléwô w niegò dëcha. 
Równak òglowò nié za czãsto sygają do ni ùsôdzcë kaszëbsczich tekstów piesni.

60   Kaszubski Śpiewnik Domowy, REGION, MPiMK-P w Wejherowie, 2014.



Marika Jelińskô

Pòczestnô fòrma w kaszëbiznie

Pòczestnô fòrma (in. pluralis maiestaticus abò gòdnoscowô wielnô lëczba) w kaszë-
biznie òznôczô ôrt zwrôcaniô sã we wielny lëczbie (Wë) do pòjedinczi szónowóny 
òsobë jak òjc, matka, starkòwie, starszi i òglowò do kòżdégò, chtërnémù nie wëpôdô 
gadac na të1. W taczi sóm spòsób tłómaczi sã tã fòrmã w jinszich pòzycjach:

Wë – òsobòwé zamiono sczerowóné do jedny starszi òsobë (Skądka wë jidze-
ce?; Jô was ju dôwno nie widzôł.; Móm jô wama pòmòc?; Co ten kaszel was 
tak dëszi?; Mògã jic z wama.)2.
Wë – pòczestnô forma zamiona, przë zwrôcanim sã do wôżny, colemało 
starszi òsobë (równo czë do białczi, czë do chłopa), np: Chcece wë/ mòże 
wë bë chcelë so sadnąc?; Wë jesce òd mie starszi.; Ale białkò, kò wë jesce 
starszô, mie nie wëpôdô wóm/wami gadac na të.; Ale chłopie, wë jesce starszi, 
tej jô nie mdã do was gôdôł na të3.

Fòrma pluralis maiestaticus wëstãpùje téż we wiele słowiańsczich jãzëkach (por. 
ros. Nina Nikołajewna, Wy byli w kino?; czesczé Mestinki mate?4), a téż w pòlsczich 
gwarach. Jak pòdsztrichiwô Halina Karas: W lëdowëch dialektach taczi ôrt zwrôca-
niô sã do drëdżich je pòwszechny w grzecznoscowëch zwrotach: siądźcie mamusiu; 
byliście mamusiu w kościółku, a téż w neùtralnëch zwrotach miast òglowòpòlsczégò 
„wasta(nô)”, np. skądeście przyszli? Mądrzyście = skądka wasta(nô) przëszedł/przë-
szła?, wasta(nô) je mądri(ô). Na Szląskù z òsoblëwą tczą gôdô sã: oni są, wiedzieli 
oni? = wasta(nô) je, czë wasta(nô) wiedzôł(a)5?

Zwëczajno fòrma drëdżi òsobë wielny lëczbë w òdmianie czasników przëjimô fòr-
mã dôwny dëbëltny lëczbë: kùnôszk -ta, a fòrma pluralis maiestaticus kùnôszk drëdżi 

1   Zob. Pluralis maiestaticus, [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, wyd. 
drugie popraw. i poszerz., Gdańsk 2006, s. 199.

2   Zob. Hasło Wë, [w:] B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. VI, Wrocław 
1972.

3   Zob. Hasło Wë, [w:] E. Gołąbek, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
4   Przykłady za:  Pluralis maiestaticus, [w:] Język kaszubski..., s. 199.
5   Więcej, [w:] H. Karaś, Pluralis maiestaticus, źródło internetowe: http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl/ 

index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=58 (dostęp z dnia 10.06.2014).



112   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2014

òsobë wielny lëczbë -ce. Blós w gwarach pôłniowi Lubelszczëznë kùnôszk -ta przejął 
rolã drëdżi òsobë wielny lëczbë, jak téż pluralis maiestaticus: babko, siądźta sobie6!

Òdmiana gòdnoscowi wielny lëczbë ticzi sã rzeczowëch i dosebnëch zamionów 
a téż czasników. W òdmianie czasników w jãzëkù kaszëbsczim kùnôszk -ta łączi 
sã z czasnikama w drëdżi òsobie wielny lëczbë, a kùnôszk -ce przëpisóny je fòrmie 
pluralis maiestaticus, np. Wa to dzys zrobita?; Wë to dzys zrobice? 

W terôczasnym jãzëkù kaszëbsczim fòrma pluralis maiestaticus òstała prawie do 
nédżi wëeliminowónô z codniowi gôdczi. Jak zaùwôżô prof. M. Cëbùlsczi: w dzys- 
dniowi kaszëbiznie są to ju fòrmë stosunkòwò rzôdkò ùżiwóné, a pòd cëskã pòlaszëznë 
pòjôwiają sã fòrmë czasnika w 3 òs. (miast przikładowò: Wë bëlë gôdô sã Wasta/
Wastna béł/bëła)7. Ale jesz cziledzesąt lat dowsladë bëła to fòrma pòwszechno stoso-
wónô. Swiôdczą ò tim tekstë kaszëbsczich dokazów na binã napisónëch m.jin. przez 
J. Karnowsczégò i B. Sëchtã, a téż wëbróné przikładë z pòézji młodokaszëbsczi.

Karnowsczi w swòjich dokazach stosëje równo fòrmã gòdnoscową: Dëc wë téż 
tam mielë jesce bëc; Chto wié, jaczi béłbë dobëtk, czej wë bë jesce bëlë z nama na 
tim môlu (gôdka Scëbòra i Swiãca, Zôpis Mscëwòja) jak i fòrmë z czasnikã w trzecy 
òsobie, np.: w Zôpisu Mscëwòja w òbrazu trzecym Sulka zwrôcô sã do Wawrzona: 
A pón je taczi stateczny i mądri, że chòba sóm Mscëwój pana swòjim wòjewòdą 
zrobi8. 

W dokazach Sëchtë fòrma pluralis maiestaticus je przestrzégónô z nôwëższą starą. 
We wstãpie do Dramatów Bernarda Sychty, t. 1 prof. J. Treder zaùwôżô, że:

Żëwòtnô je za to – bënômni òd czasów Cenôwë – kategòriô pluralis maiestati-
cus, czilë zwrôcaniô sã we wielny lëczbie do jedny, starszi, szónowóny òsobë, 
np.: Nie przenioslë wë mie nic, tatkù; dzeż wë jidzece; do wiele: Wa wiéta..., ale 
do òjca: Żlëbë wë tatkù chcelë... (SySp 22, 27, 63), Nie bãdzce złô, starenkò 
(SyHan); czejbë wë tak, mëmkò, do ksãdza szlë, wezce chùstkã i biéjce; wë ni 
mòżece jic; cëż wë gôdôce?; czej wë ju tak dalek môce; jô widzã, że wë tu jesce 
taczi rozgòrzony...; Nó, ni mòżece Wë pòwiedzec... Walkùsz gôdô téż tak ò se 
przë jinszich: Jedzemë précz! Sëchta „dostosowôł” do tegò téż pòlaszëznã, 
np. Proszę, przyjdźcie bliżej i mówcie, co wiecie (SyDz); wë wiéce, wë sã 
doczekôce, wierzce (do gbùra), gdzeż wë bëlë, tatinkù; powiédzce (do òjca), 
mëslice wë, tatinkù (SyGG). Czile razy w òstatnym dokazu zastãpùją je nowé 
fòrmë tipù: widzy Waspón, Waspani nick nie wié itp.9

6   Tamże.
7   M. Cybulski, Język dramatów Jana Karnowskiego, ich redakcje i zasady standaryzacji, [w:] J. Kar- 

nowski, Dramaty, Gdańsk 2011, s. 161–162.
8   Więcej w: tamże.
9   J. Treder, Język dramatów Bernarda Sychty, [w:] Dramaty Bernarda Sychty tom I dramaty oby- 

czajowe, Gdańsk 2008, s. 74.
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Ò lirice Młodokaszëbów i ùżëcym przez nich fòrmów pluralis maiestaticus prze-
czëtac mòżna w òpracowanim Hanë Makùrôt, chtërna we wstãpie do Poezji Młodo-
kaszubów zaùwôżô:

wiãkszosc tëch fòrmów (pluralis maiestaticus przyp. aut.) notowónô je kòl 
Majkòwsczégò: A ciej z dalek we jidzece, Moje skrzepci, – we je znoce,  
Żebesce tak wełną przędłe,/ Jak ploteczci moje panie,/ Wnetk besce nią wszet-
ką nędzę/ W mniesce okrec bełe w stanie10. Baro rzôdkò pòjôwiają sã kòl 
Heykégò: Bóg niech waji błogòsławi, Ju òjcze, z tobą czas!/ Wnet zgasnie 
żëcô słunce,/ Spik wieczny zmòrzi Was!, a zôs w tekstach Karnowsczégò ni ma 
przikładów z pòswiôdczonyma fòrmama pluralis maiestaticus11.

Pòczestnô fòrma mùsza bë bëc téż òbecnô w tłómaczeniach Ewanielii na jãzëk 
kaszëbsczi. Analiza wëbrónëch fragmentów Ewanielii w tłómaczenim E. Gòłąbka 
z 1993 rokù12 i ò. A. Sykòrë z 2010 rokù13 pòkazëje, że w terôczasnym tłómaczenim 
òjca Sykòrë je òna czësto wëeliminowónô. Żëwòtnô je zôs w tłómaczenim Eùgeniu-
sza Gòłąbka, w chtërnym kòżdi zwrot sczerowóny do Jezësa je fòrmùłowóny przë 
pòmòcë zamiona wë. Swiôdczëc mòże ò tim wiele przikładów (w hewòtnym òpraco-
wanim wëbróny z Ewanielii sw. Łukasza) pòrównëjącëch te tłómaczenia:

Swiãté Pismiona Nowégò Testameńtu Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné

Ale na Wasze słowò zarzucã jadra.  
(Łk. 5,5)
Òdińdzëce òd mie, Panie, bò jô jem 
grzészny człowiek. (Łk. 5,8)
Jesce Wë tim, co mô przińc, abò téż mómë 
żdac na jinszégò? (Łk. 7,19)
Wasza Matka i bracynowie stoją bùten  
ë chcą z Wami sã widzec. (Łk. 8,20)
Ùczëcelu, jô Was proszã, wezdrzëceże na 
mòjégò sëna. (Łk. 9,38)
Jô z Wami pùdã, dze le Wë pùdzece!  
(Łk. 9,57)

Ale na Twòje słowò zarzucã jadra.  
(Łk. 5,5)
Òdéńdzë òd mie, Panie, bò jô Panie, jem 
człowiek grzészny. (Łk. 5,8)
Jes to Të, co môsz przińc, czë na jinszégò 
mómë czekac? (Łk. 7,19)
Twòja Matka i Twòji bracô stoją bùten 
i chcą Ce ùzdrzec. (Łk. 8,20)
Ùczëcelu, jô ce proszã, wëzdrzë na mòjégò 
sëna. (Łk. 9,38)
Pùdã za Tobą, gdze le Të pùdzesz.  
(Łk. 9,57)

10   Zachòwóny òstôł òriginalny pisënk.
11   H. Makurat, Właściwości języka utworów lirycznych młodokaszubów, redakcje zbiorków poety-

ckich i wyznaczniki standaryzacji przyjęte w obecnej edycji, [w:] Poezja młodokaszubów, Gdańsk 2012, 
s. 123–124.

12   Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu. Na podstawie Biblii Tysiąclecia (Wyd. III popr., 1982) ska- 
szëbił: Eugeniusz Gołąbk, Gduńsk–Pelplin 1993.

13   Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné. Z greczi przełożił na kaszëbsczi jãzëk ò. Adam Ryszard 
Sikora OFM, Gduńsk 2010.
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Panie, nie òbchòdzy to Was, że mòja sostra 
òstawia mie samą przë ùsługiwanim?  
(Łk. 10,40)
Òdińdzëce a ùcekôjce stądka, bò Heród 
chce Was zabic. (Łk. 13,31)
Przëdôjce nóm wiarë! (Łk. 17,5)
Rzeczce nama, wedle jaczégò prawa to 
robice abò chto Wóm dôł nã mòc?  
(Łk. 20,2)

Panie, czë to je Cë równo, że mòja sostra 
mie òstawiła samą, żebë pòsługiwac? 
 (Łk. 10,40)
Wińdzë i biôj précz znądka, bò Heród chce 
Ce zabic. (Łk. 13,31)
Dodôj nama wiarë! (Łk. 17,5)
Rzeczë nama, jaką mòcą to czënisz  
abò chto je nen, co Cë dôł tã mòc?  
(Łk. 20,2)

 
Terôczasno z gòdnoscowi wielny lëczbë zrezygnowôł blós pòlsczi jãzëk. W plac 

dôwnégò wë wprowadzył fòrma pan/pani zapòżëczoną z jãzëka wãgersczégò (pan 
– węg. ban)14. Dzysô taczi proces je widzec téż w jãzëkù kaszëbsczim. Zdrzącë na 
òdmianã pòlsczégò jãzëka, w kaszëbiznie są ùtwòrzoné neòlogizmë wasta/wastnô, co 
òdpòwiôdô pòlsczim fòrmóm pan/pani. Scwierdzëc téż nôleżi, że fòrmë wasta/wastnô 
sukcesywno wëpiérają dôwną fòrmã wë, tak z gôdczi, jak i z jãzëka pisónégò. Proces 
ten je widzec chòcbë w cządnikù Pòmeraniô, w chtërnym corôz czãszczi fòrmë wasta/
wastnô wëpiérają dôwną fòrmã wë, np.:

Ale chùtkò Wasta wrócył do szkołë...15

Wastnô Zyta na zôczątkù ni mia wiôldżich planów16.
Temù jem jã sobie wzął – szpòrtowno dolmacził wasta Tadéùsz17.
Wastnô, a mie je smùtno18.

Wëstrzód mnodżich przikładów nalezc mòżna zdania, w chtërnëch pòspólno  
(w ti sami dłëgszi wëpòwiedzë abò nawetka w jednym zdanim) pòjôwiają sã zarówno 
fòrmë wë jak i wasta/wastnô, np.:

Kim Wë jesce, Wasto Andrzeju19?
A dze wë pòznelë wastnã Joannã20?

Pòdsztrëchnąc tuwò téż jednak przënôleżi, że w cządnikù Pòmeraniô fòrma plu-
ralis maiestaticus dërch jesz wëstãpiwô, procëmno do codniowi gôdczi, w chtër-
ny fòrma ta prakticzno zanikła. W Pòmeranii pòczëstnô fòrma wëkòrzistiwónô je 

14   Zob. Pluralis maiestaticus w: Język kaszubski..., s. 199.
15   Jô ni mógł nie robic..., [w:] Pomerania nr 10/2012, s. 4–6.
16   Nie sygnie sedzec doma..., [w:] Pomerania 5/2012, s. 27–28.
17   Òrganista, tec nié leno, [w:] tamże, s. 38.
18   J. Mamelski, Òdwôga, [w:] Pomerania 11/2011, s. I–II.
19   Kim Wë jesce, Wasto Andrzeju, [w:] Pomerania nr 10/2012, s. 37.
20   J. Mamelski, Zéńdzenié trzecé: z Hieronimã Derdowsczim, [w:] Pomerania 5/2013, s. I–II.
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przede wszëtczim do kaszëbskòjãzëcznëch wëwiadów. Zetknąc sã téż z nią mòżna 
w pòwiôstkach z dialogama (np. w cyklu pòwiôstków Janusza Mamelsczégò w edu-
kacyjnym dodôwkù Naju Ùczba). W wiãkszim dzélu przeanalizowónëch tekstów 
(20 wëbrónëch numrów cządnika z lat 2011-2014) fòrma ta òdmieniwónô je richtich, 
zgódno ze wskôzama Normatiwnégò Słowôrza Kaszëbsczégò Jãzëka E. Gòłąbka, 
jak niżi:

M. Wë
D. Was
C. Wami, Wóm
B. Was
N. Wami
Msc. Was
W. Wë

W przeanalizowònëch numrach nalezc mòżna bëło nôslédné przikładë ùżëcégò 
pòczëstny fòrmë:

Wë
Wë jã dobrze pamiãtôce21?
Czemù wë ni mòglë ùsedzec na jednym placu22?
Terô Wë mòżece so òdpòcząc23.
Wë môce ò nich zabôczoné24?
Wë jesce bëlë nôstarszô w familii, tej gwës czas pò wòjnie béł dlô Was baro 
robòcy25?

Wami, Wóm
A nie je wami pùsto za Kaszëbama26?
Tej delë òni Wami kùreszce bezpiek czë dali trzeba bëło sã jich strzéc27?
Jak Wami sã ùdało wińc z tegò piekła28?
Z czim sã Wami parłãczi ten czas29?
A bãdã mógł z wami pózni wjachac na taczi ławie na górã30?

21   Niech nicht nie pragnie wòjnë!, [w:] Pomerania nr 10/2012, s. 50–51.
22   J. Mamelski, Zéńdzenié trzecé: z Hieronimã Derdowsczim, [w:] Pomerania 5/2013, s. I–II.
23   J. Mamelski, Zéńdzenié piąté: z Jana Trepczikã, [w:] Pomerania 7-8/2013, s. I–II.
24   Tamże.
25   Swiat je ten sóm, [w:] Pomerania 5/2012, s. 25–26.
26   J. Mamelski, Zéńdzenié trzecé: z Hieronimã Derdowsczim, [w:] Pomerania 5/2013, s. I–II.
27   Ùmiérelë z głodu jak mùchë, [w:] Pomerania 7–8/2013, s. 16–17.
28   Tamże.
29   Swiat je ten sóm, [w:] Pomerania 5/2012, s. 25–26.
30   J. Mamelski, Òdwôga, [w:] Pomerania 11/2011, s. I–II.
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Was
Wiele lëdzy, chtërny Was znają, gôdô, że jesce baro robòcym człowiekã31.
Nie cygnie Was do òglowòpòlsczi telewizje32?
Në jo, ale w kùńcu òni was wzãlë i tak33.
Dlô Was wòjna zaczãła sã tak pò prôwdze dopiérze w 1940 rokù...34

Wëstrzód mnodżich przikładów nalezc téż mòżna niepòprawné fòrmë ùżëcégò 
zamiona wë, òsoblëwie w òdmianie was i wóm. Przewôżno błãdno stosëje sã w tëch 
placach fòrmã òdmianë zamiona drëdżi òsobë wielny liczbë wa, chërnã przënôleżi 
òdmieniwac na nastãpùjący ôrt: 

M. Wa
D. Waju
C. Wama
B. Waju
N. Wama
Msc. Waju
W. Wa

W zdaniach błãdno stosëje sã fòrma Wama w môlu Wami, Wóm i Waju w môlu 
Was, np.:

Czegò Wama żëczëc na pòsobné dzesãcleca dzejaniô? (winno bëc wóm/wami)35

A jak wama sã zdaje? (winno bëc wóm/wami)36

Znają Waji téż w szkòłach – robita kaszëbsczé aùdicje... (winno bëc was)37

Jaczé do waji przëchôdałë wiadomòscë z Pòlsczi? (winno bëc was)38

Kò pò waju ju ni ma nikògò, chto bë pisôł pò kaszëbskù. (winno bëc was)39

Jô Waju skądkas znajã – rzekła starka do te chłopa. (winno bëc was)40

Ju takô krótkô analiza dozwòliwô scwierdzëc, że terôczasno w kaszëbiznie do-
minëje dążenié do òdchôdaniégò òd ùżëcégò fòrm wielny lëczbë gòdnoscowi. Jesz 

31   Jô ni mógł nie robic..., [w:] Pomerania nr 10/2012, s. 4–6.
32   Nie jedzemë na dwùch minutach, [w:] Pomerania 5/2013, s. 10–11.
33   Z jednégò piekła w drëdżé, [w:] Pomerania 5/2013, s. 12–13.
34   Ùmiérelë z głodu jak mùchë, [w:] Pomerania 7–8/2013, s. 16–17.
35   Nie jedzemë na dwùch minutach, [w:] Pomerania 5/2013, s. 10–11.
36   J. Mamelski, Zéńdzenié trzecé: z Hieronimã Derdowsczim, [w:] Pomerania 5/2013, s. I–II.
37   Nie jedzemë na dwùch minutach, [w:] Pomerania 5/2013, s. 10–11.
38   Z jednégò piekła w drëdżé, [w:] Pomerania 5/2013, s. 12–13.
39   J. Mamelski, Zéńdzenié trzecé: z Hieronimã Derdowsczim, [w:] Pomerania 5/2013, s. I–II.
40   J. Mamelski, Òdwôga, [w:] Pomerania 11/2011, s. I–II.
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przed cziledzesąt lat bëła òna pòwszechno stosowónô, zarówno w jãzëkù gôdónym 
jak i w pisënkù. Terô jednak corôz czãscy je òna mieniónô na zapòżëczoną z jãzëka 
pòlsczégò fòrma Wasta/Wastnô. W cządnikù Pòmeraniô w lëteracczi òdmianie jãzëka 
kaszëbsczégò dërch jesz mòżna jã nalezc, leno w corôz mniészim stãpniu, zôs w gôd-
ce òsta òna prawie w całoscë wëeliminowónô.



Wanda Lew-Czedrowskô  
I Òglowòsztôłcącé Liceùm, Kòscérzna

Danuta Stanulewicz  
Gduńsczi Ùniwersytet

Dzél kùltùrowi  
w nôùce kaszëbsczégò jãzëka  

– pòzdrzatk młodzëznë

Wprowadzenié

Ò kaszëbsczi edukacji piselë ùczałi i szkólny przedstôwiającë i analizëjącë ji roz-
majité aspektë. W karnie tim nalezlë sã m.jin. Felicjô Baska-Bòrzëszkòwskô, Witold 
Bòbrowsczi, Édwôrd Breza, Mark Cëbùlsczi, Jerzi Tréder, Tómk Fópka, Kazmiérz 
Kòssak-Główczewsczi, Adela Kùik-Kalinowskô, Daniel Kalinowsczi, Wanda Lew-
-Czedrowskô, Renata Mistôrz, Duszan Pażdjersczi, Grażina Płoszajskô, Justina Pò- 
mierskò, a téż Danuta Stanulewicz.

W nym artiklu téż zajimómë sã kaszëbską edukacją, a òsoblëwie pòzdrzatkã wëżi-
gimnazjalny młodzëznë na témat bëcô kùlturë kaszëbsczi w nôùce kaszëbsczégò 
jãzëka w szkòle. Ò tim, co mësli młodzëzna ò kaszëbsczi kùlturze, bëło ju prezento-
wóné w dokazu O zainteresowaniu młodzieży kulturą kaszubską, le badérowóny béł 
pòzdrzatk licealistów, chtërny nie ùczëlë sã kaszëbsczégò jãzëka w szkòle.

Kaszëbsczi jãzëk w szkòle wëżigimnazjalny

Kaszëbskô edukacjô rozwijô sã dinamiczno, chiżo. Widzec to je w slédnëch latach 
w lëczbach szkòłowników, chtërny chòdzą na ùczbë kaszëbsczégò w szkòłach na 
wszëtczich równiach – w szkòłowim rokù 2013/2014 ùczëło sã gò 17 145 ùczniów 
w 420 szkòłach w Pòmòrsce: 13 830 – (78%) w 240 szkòłach spòdlecznëch i przed-
szkòlach, 2 688 (16%) w gimnazjach, 607 (6%) w szkòłach wëżigimnazjalnëch. Jak 
je widzec z nëch lëczbów, karno nas zajimającé – ùczniowie 16-19 lat stôri – bëło 
nômniészé, je mùsz pòdsztrichnąc, że w ùszłim szkòłowim rokù ( 2011/2012) bë- 
ło jich le 3% ze wszëtczich ùczącëch sã jãzëka kaszëbsczégò.
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W szkòłach wëżigimnazjalnëch ùczniowie i szkólny mògą kòrzëstac z ùczbòw-
nika F. Basczi-Bòrzeszkòwsczi i Wòjcecha Mëszka Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô 
w swiece. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka dlô IV etapù sztôłceniô, a téż z ùcz-
bòwnika do chemii Chemiô òglowô i òrganicznô, chtërnégò aùtorã je Jerzi Nacel. 
Je wiedzec, że szkólny kòrzëstają téż z originalnëch, lëteracczich dokazów, midzë 
nima nalazła sã pòwiesc Żëcé i przigòdë Remùsa (Życie i przygody Remusa) Alek-
sandra Majkòwsczégò czë kaszëbskô wersjô Pana Tadeùsza, chtërnégò przełożił na 
kaszëbsczi Stanisłôw Janke.

W programòwi pòdstawie célów nôùczi kaszëbsczégò na IV edukacyjny równi 
jidze przeczëtac:

I.  Pòznanié kùlturë materialny i dëchòwi Kaszëb: historii, geògrafii, rodë a téż roz-
mienié òsoblëwòtë kùlturowi erbë regionu.

II.  Rozmienié gãbnëch i pisemnëch wëpòwiescy na tematë sparłãczoné z codniowim 
żëcym i òmôwióną szkòłową lekturą; wëzwëskiwanié infòrmacji w nich òdnala-
złëch w rozmajitëch sztótach kòmùnikacyjnëch.

III.  Twòrzenié gãbnëch wëpòwiescy w kaszëbsczim jãzëkù, a téż wëpòwiescy pisem-
nëch w jãzëkù kaszëbsczim i pòlsczim; ùżiwanié w mòwie rozwiniãti bòkado-
scë strzodków jãzëkòwëch (leksykalnëch, gramaticznëch, òrtograficznëch i fò- 
neticznëch)

IV.  Przjinaczenié tekstu kaszëbsczégò gãbno abò pisemno; zmiana fòrmë przekazu 
gãbnégò abò pisemnégò.

V.  Analiza i intrpretacjô tekstów kùlturë.

Jak je widzec, lëstã célów sztôłceniô òtmikô pùnkt sparłãczony nié z jãzëkã, 
a kùlturą kaszëbską, co swiôdczi ò tim, że mô òna wiôldżé znaczenié w całim cy-
klu nôùczi. Pòdsztrëchiwô to téż R. Mistarz ju w titlu swòjégò dokazu: Rozwijanié 
kómpetencji kùlturowëch przewòdnym zadanim kaszëbsczi edukacji. Programòwé 
spòdlé dôwô téż ùcznióm mòżlëwòtã pòznaniô kaszëbsczi kùlturë na zajãcach pòza- 
szkòłowëch.

Jak më ju wëżi nadpòmkłë, célã négò artikla je przedstawienié pòzdrzatkù mło-
dzëznë wëżigimnazjalny na témat bëcô kaszëbsczi kùlturë w nôùczanim kaszëbsczé-
gò jãzëka. Przeanalizowóné tu mdą òdpòwiedzë ùczniów I klasë Òglowòsztôłcącégò 
Liceùm w Kòscérznie, gdze òd 5 lat robi jedna z aùtorków artikla (W. Lew-Cze- 
drowskô). Abë pòznac kaszëbską kùlturã, ùczniowie ti szkòłë bierzą ùdzél w rozma-
jitëch zéńdzeniach z lëdzama dzejającyma dlô dobra kùlturë regionu i jãzëka kaszëb-
sczégò, np. z prof. Édwardã Brézą czë gazétnikã, lëteratã i dzejarzã Eùgeniuszã 
Prëczkòwsczim, abò z tegò regionu pòchôdającyma, np. z Danutą Stenką. Ùcznio-
wie chãtno ùczestniczą w kònkùrsach, np. w Kònkùrsu Wiédzë ò Pòmòrzim czë 
rozmajitëch piosenkarsczich i recytatorsczich, jak téż w rozmajitëch jinëch pòza- 
szkòłowëch kùlturalnëch wëdarzeniach, m.jin. nalazłë sã tu nôùkòwé kònferencje (na 
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témat, np. Aleksandra Labùdë i kaszëbsczich dëchów), wrãcziwanié nôdgrodów (np. 
Òrmùzdowé Skrë), czë òglowòkaszëbsczé wëdarzenia, jak Verba Sacra we Wejrowie. 
W szkòle je téż ùroczësto òbchôdóny Dzéń Jednotë Kaszëbów.

Bëtnicë badérowaniô i pëtania

Bëtnicë
Jak më ju wëżi wspòmniałë, przeanalizowóné bëłë wëpòwiedzë pisemné ùczniów 
z I klas (16-17 lat stôrëch) w szkòłowim rokù 2011/2012 i 2012/13. Òglowò wzãłë 
më pòd bôczënk wëpòwiedzë 50 ùczniów. Tabela 1. przedstôwiô pòdôwczi tikającé 
lëczbë badérowónëch karnów, a téż pëłc bëtników badérowaniów.

Tabela 1
Bëtnicë badérowaniô

Klasa Lëczba ùczniów Lëczba dzéwczãtów Lëczba knôpów

I – 2011/2012 31 24 7
I – 2012/2013 19 14 5

Òglowò 50 38 12

Pëtania na kùńc szkòłowégò rokù
Na kùńc szkòłowégò rokù ùczniowie I Òglowòsztôłcącégò Liceùm w Kòscérznie są 
wiedno proszony ò pòdrechòwanié na pismie nôùczi kaszëbsczégò jãzëka i òdpòwie-
dzë, czegò sã naùczëlë przez rok na ùczbach tegò przedmiotu. W czerwińcu 2012 r. 
ùczniowie klasë I òdpòwiôdelë téż na pëtanié, czë cos zmieniło sã w jich żëcym pòd 
cëskã ùczbów kaszëbsczégò, żlë jo, to co to bëło.

Jak z tegò je widzec, pëtania tikałë prosto bëcô na ùczbach kaszëbsczi kùl-
turë. Do brëkòwaniô negò artikla, z wëpòwiedzë ùczniów òstałë wëapartnioné 
wëjimczi tikającé kùlturë. Równak, że wiôldżi dzél wëpòwiedzë to béł òpisënk 
pòkroków w nôùce jãzëka, zajmiemë sã téż ną sprawą – czësto krótkò – w pòstãp-
nym pùnkce.

Wëszłosc badérowaniô: pòkrok w nôùce kaszëbsczégò jãzëka
Z wëpòwiedzë ùczniów wëbrałë më i wëpisałë 91 wëjimków tikającëch pòkroków 
w nôùce kaszëbsczégò jãzëka. W wiãkszim dzélu wëpòwiedzów ùczniowie wskôzy-
welë na pòkrok w nôùce pisaniô (52% badérowónëch) i czëtaniô pò kaszëbskù (36%) 
– co nie je dzyw, òsoblëwie w przëtrôfkù nëch ùczniów, chtërny chùdzy nie chò- 
dzëlë na ùczbë kaszëbsczégò w szkòle spòdleczny czë gimnazjum. Téż 22% ùczniów 
napisało, że pòlepszëła sã ù nich mésternosc gôdaniô, a 18% zbògacëło kaszëbską 
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słowiznã. Môłi dzélëk ùczniów deklarëje pòprawã w rozmienim jãzëka czë téż w do-
gôdanim sã pò kaszëbskù, co swiôdczi ò tim, że ùczniowie na ògle ni mają wiãkszich 
jiwrów z tima mésternotama.

Tabela 2
Pòkrok w nôùce kaszëbsczégò jãzëka

Pòchwôtnotë i elementë jãzëka 
itp. wëmienioné przez ùczniów 

Lëczba 
wskôzaniów

Procent 
wskôzaniów  

(N = 91)

Procent
ùczniów
(N = 50)

Pisanié 26 28,57 52
Czëtanié 18 19,78 36
Mówienié 11 12,09 22
Słëchanié ze zrozmienim 3 3,30 6
Dogôdanié sã 2 2,20 4
Tłómaczenié 3 3,30 6
Wëmòwa 4 4,40 8
Gramatika 6 6,59 12
Słownizna 9 9,89 18
Òglowô znajomòsc jãzëka 3 3,30 6
Wiédza ò jãzëkù 6 6,59 12
Σ 91 100 100

Wińdzenié badérowaniów:  
szerok rozmiónô kaszëbskô kùltura  

i jiné /sprawë/ zagadnienia

W nym dzélu artikla przedstawimë zainteresowania młodzëznë dzélã kùlturowim, 
òbjimającym kùlturã, historiã i geògrafiã regionu.

Na zôczątk zajmiemë sã wëjimkama wëpòwiedzë ùczniów tikającyma lëteraturë. 
Lëteratura je dzélã szerok pòjmòwóny kùlturë, gwësno piesnie téż mòże zaliczëc do 
kùlturë, a legendë do lëteraturë. Më jednakò włączëłë piesnie do lëteraturë z pòz-
drzatkù na jich tekstë, a legendë i mitë sparłãczëłë më z wierzeniama, chtërne są 
dzélã kùlturë.

Kaszëbską lëteraturã wspòmniało w wëpòwiedzach 62% ùczniów (drobnotë 
w tabelë 3). Je mùsz tu pòdsztrichnąc jawerny fakt: króm tegò, że wëmienioné wëżi 
lëteracczé dokazë – pòwiesc ò Remùsu A. Majkòwsczégò i kaszëbsczi przełożënk 
Pana Tadeùsza – bëłë òbrzészkòwima lekturama, ùczniowie na ògle òdebrelë je baro 
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pòzytiwno. Jesz do te, niejedny ùczniowie nié le dobrze òceniwelë mòżlëwòtã czëta-
niô i analizë wiérztów, le téż nôùkã jich na pamiãc i leżnosc ùdzélu w kònkùrsach 
recytatorsczich.

Tabela 3
Zainteresowanié lëteraturą kaszëbską i/abò ji lektura1

Wskôzanié Lëczba ùczniów Procent ùczniów

Kaszëbskô lëteratura (jakôkòlwiek naczidka) 31 62

w tim:

kaszëbskô lëteratura (òglowò) 7 14
pòezjô (téż deklamacjô) 11 22

piesnie, piesniczczi, kòlãdë (téż jich 
nôùka i spiéwanié) 10 20

Żëcé i przigòdë Remùsa 16 32
Pón Tadeùsz pò kaszëbskù 4 8

ùtwórcë kaszëbsczi lëteraturë 11 22

Kaszëbską kùlturã w swòji wëpòwiedzë wspòminô 70% ùczniów, piszącë ò ni 
òglowò abò wëapartniającë – nôczãszczi- tradicje i zwëczi (20%), a téż mitë i legendë 
(12%) (tab. 4).

Tabela 4
Zainteresowanié kùlturą kaszëbską i/abò przërost wiédzë na ji témat

Wskôzanié Lëczba ùczniów Procent ùczniów

Kùltura kaszëbskô (jakôkòlwiek naczidka) 35 70

w tim:
kaszëbskô kùltura (òglowò) 18 36

tradicje, zwëczi 10 20
mitë, legendë 6 12

Przëmiérzno wiôldżé zainteresowanié westrzód ùczniów wzbùdza historiô Ka- 
szëb i Kaszëbów (38%), niejedny bëtnicë badérowaniô zadeklarowelë zainteresowa-
nié dzejama włôsny rodzënë (tab. 5). Ùczniowie mielë za zadanié przëszëkòwanié 
genealogicznégò drzewa, stądka szëkanié faktów z rodzynny ùszłotë.

1   Procentë sã nie sëmùją, le temù, że jedna òsoba mògła wëmienic tak samò, np. titlë ksążków, jak 
i nôzwëska ùtwórców.
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Tabela 5
Zainteresowanié historią Kaszëb

Wskôzanié Lëczba ùczniów Procent ùczniów

Historia Kaszëb i Kaszëbów 19 38
Historia rodzënë 2 4

Ùczniowie wspòminelë téż ò wôżnëch dlô regionu pòstacëjach, le za ògólnikòwé 
òdpòwiedzë nie dozwôlëłë ùstalëc, czë jidze ò ùtwórców – pisarzów i pòétów, czë 
mòże ò jiné wôżné òsobë w dzejach Kaszëb (tab. 6).

Tabela 6
Zainteresowanié wôżnyma pòstacjama

Wskôzanié Lëczba ùczniów Procent ùczniów

Wôżné pòstacje dlô Kaszëb
(kùltura, lëteratura, historiô) 14 34

Zajãca z kaszëbsczégò jãzëka rozniécëłë téż zainteresowanié regionã (kòl 30% 
ùczniów) i gardã, w chtërnym nachôdô sã szkòła, kól 12 % (tab.7). W tim placu je 
mùsz pòdsztrichnąc wôżnotã wanogów pò Kaszëbach.

Tabela 7
Zainteresowanié regionã

Wskôzania Lëczba ùczniów Procent ùczniów

Kaszëbë 15 30
Kòscérzna 6 12

Pôrã ùczniów (je mùsz pòdsztrichnąc, że bëłë to le dzéwczãta) zwrôcëło bôczënk 
na dobëcé abò czwiczenié prakticznëch mésternosców – malowanié jastrowëch jajów 
i wësziwkù (tab. 8), chtërne są téż dzélã kaszëbsczi kùlturë.

Tabela 8
Prakticzné ùmiejãtnoscë

Wskôzania Lëczba ùczniów Procent ùczniów

Wësziwk 2 4
Szëkòwanié jastrowëch pisanków 2 4
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Jak më ju wëżi sygnalizowałë, w szkòłowim rokù 2011/2012 ùczniowie bëlë 
rôczony téż ò òdpòwiédz na pitanié, czë ùczbë kaszëbsczégò zmieniłë cos w jich 
żëcym. Wiãkszi dzél òdpòwiedzów tikôł pòkroków w nôùce jãzëka abò lekturów, 
równak zdôrzałë sã òdpòwiedzë wskôzywającé na zmianã nastawieniô do jãzëka, 
kùlturë, historii i juwernotë (tab. 9).

Tabela 9
Òdpòwiedzë na pitanié, co ùczbë kaszëbsczégò jãzëka zmieniłë:

wskôzania tikającé jãzëka, juwernotë, kùlturë itp.

Wskôzania Lëczba ùczniów Procent ùczniów
(N = 31)

Òdniesenié do jãzëka 5 16,13
Òdniesenié do regionu 4 12,90
Dba tikającô kùlturë 4 12,90
Dba tikającô historii 3 9,68

Òdniesenié do juwernotë 2 6,45
Dba tikającô tradicji 1 3,23
Dba tikającô swiata 1 3,23

Dba tikającô etnicznëch karnów 1 3,23

Przëkładowé dbë

W tim dzélu przëpòdómë wëbróné dbë ùczniów2. Òkazywô sã, że niejednym ùcz-
nióm ùczbë kaszëbsczégò jãzëka ùswiądniłë, że kaszëbskô kùltura nie nôleżi le do 
dôwnotë, np.:

 „Kaszubszczyzna, która dotąd wydawała mi się czymś odległym, martwym, 
okazała się być kulturą cały czas żywą i dalece odległą od moich stereoty-
powych wizji. […] zdałem sobie sprawę, że Kaszubem można być i dziś.” 
(ùczeń I klasë 2011/2012)

Zwënégòwónô na ùczbach wiédzô, a téż doskònalenié mésternosców jãzëkòwëch, 
dałë ùcznióm leżnosc, bë miec ùwôżanié dlô Kaszëbów i Kaszëb, np.:

„Część ludzi tu żyjących nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wielcy 
ludzie żyli i tworzyli na Pomorzu.” (ùczeń I klasë 2011/2012)

2   Przëpòdôwómë wëjimczi wëpòwiedzów pisemnëch ùczniów w wersji òriginalny.
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„Żywię większy szacunek do tej ‘małej ojczyzny’, dlatego, że zdobyłam o niej 
podstawową wiedzę.” (ùczennica I klasë 2011/2012)

„Doceniam to, że stąd pochodzę i mogę się uczyć tego języka […]” (ùczennica 
I klasë 2012/2013)

Króm tegò ùczniowie zainteresowelë sã kaszëbsczima zwëkama, np.:

 „[…] poznałam kilka tradycji i zwyczajów pochodzących z Kaszub (bardzo 
ciekawi mnie ta tematyka dlatego żałuję, że nie było jej więcej)” (ùczennica 
I klasë 2011/2012)

Jak më wëżi rzekłë, ùczbë kaszëbsczégò jãzëka rozbùdzëłë ù niechtërnëch ùcz-
niów czekawòsc historii włôsny rodzënë, np.:

 
„Największą korzyścią było poznanie mojej rodziny. Poprzez zadane nam do 
wykonania drzewo genealogiczne, poznałam korzenie oraz […] tajemnice, 
zagadki, które cały czas odkrywam […]” (ùczennica I klasë 2011/2012)

Równowôżną sprawą òkôza sã juwernota, „òbùdzonô” dzãka ùczbóm kaszëb-
sczégò jãzëka – téż za mùrama szkòłë, np.:

„Ważnym przeżyciem był dla mnie wyjazd do Filharmonii do Gdańska na 
Uroczystość wręczenie Skier Ormuzdowych i 50-lecia Pomeranii. Mogłam 
tam dostrzec jaka potęga kipi w sercach Kaszubów, że trwają silni i nie zaginą 
bo nasza kultura ciągnie za sobą nowe, młode pokolenia. […] zdałam sobie 
sprawę jak ważna jest dla mnie moja ziemia, kultura, której wcześniej tak nie 
potrafiłam docenić.” (ùczennica I klasë 2012/2013)
 
„Dzięki lekcjom języka kaszubskiego w klasie I-szej zrozumiałam, co znaczy 
być ‘Kaszubą na Kaszubach’.” (ùczennica I klasë 2012/2013)

„[…] zdałem sobie sprawę, że Kaszubem można być i dziś.” (ùczeń I klasë 
2011/2012)

Ùczbë i wanodżi dałë ùcznióm leżnosc, bë nié le dowiedzec sã wiãcy ò Kòscérznie 
i Kaszëbach, le téż miec w ùwôżanim snôżotã regionu, np.

„Dzięki nauce j. kaszubskiego dowiedziałam się więcej o Kościerzynie […]” 
(ùczennica I klasë 2011/2012)

„[…] dzięki kaszubskiemu dowiedziałam się, o co chodzi z Remusem (te 
wszystkie sklepy, artykuły spożywcze, pomnik czy kino).” (uczennica I klasy 
2011/2012)



126   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2014

 „Powiedzenie ‘cudze cenimy, swego nie znamy’ jest adekwatne do mojej 
osoby. Nie miałam pojęcia, jak wiele ciekawych miejsc jest na Kaszubach.” 
(uczennica I klasy 2011/2012)

„Istotnym momentem był wyjazd nad morze, który odkrył przede mną piękno 
Kaszub i nauczył je docenić.” (uczennica I klasy 2011/2012)

Mùszimë òdnotowac, że midzë wëpòwiedzama nalazłë sã téż kriticzné dbë, np.  
10% badérowónëch (5 ùczniów) ùwôżô, że za wiele je w tidzéniu ùczbów kaszëb-
sczégò jãzëka. Téż 2 òsobë scwierdzywają – chòc drãgò je òkreslëc, czë są do tegò 
procëmno nastawioné – że kaszëbizna ùżiwónô doma apartni sã òd kaszëbiznë 
naùczony w szkòle. Taczé òbserwacje są jednakò nieùniknioné – w widze procesu 
standarizacji jãzëka i mùszebnotë naùczaniô standardowégò ôrtu jãzëka w szkòle.

Ùdbë / Wniosczi 

Jak pòkazywô pòdrechòwanié badérowaniów, szerok pòjãtô kaszëbskô kùltura je 
pòzytiwno òdbiérónô przez ùczniów liceùm. Ùczbë dôwają ùcznióm leżnosc do rësz-
négò bëcô w kùlturze, np. przez ùdzél w rozmajitëch kònkùrsach, (recytatorsczich, 
piosenkarsczich, Kònkùrsu Wiédzë ò Pòmòrzim) czë téż przëszëkòwiwanim téatro-
wëch pòkôzkôw (w wëpòwiedzach ùczniów ta aktiwnosc nie òsta wskôzónô). Ùcz-
niowie téż mają leżnosc bëwac na rozmajitëch wëdarzeniach kùlturalnëch. Co wôżné, 
ùczbë kaszëbsczégò ùdostôwają ùczniów do zrewidowaniô pòzdrzatkù na jãzëk i kùl-
turã kaszëbską i òdkrëcé – nié le historii włôsnëch rodzënów, a téż dozdrzeniô snôżotë 
regionu. Króm tegò przëczëniwają sã do wiãkszi jãzëkòwi swiądë i etniczny bùchë.

Dlô pòrównaniô przëzdrzimë sã wińdzenimù wspòmniónëch chùdzy badérowa-
niów, chtërne bëłë przeprowadzoné westrzód ùczniów I Liceùm Òglowòsztôłcącégò 
miona Króla Jana III Sobiesczégò w Wejrowie w latach 2010-20113. Respòndencë 
nie ùczëlë sã jãzëka kaszëbsczégò w szkòle, le mòglë sã nim pòsłëgiwac (chòc jegò 
znajomòscë nie òceniwelë ù sebie wësok4). Z badérowaniów nëch wëchôdô, że młodi 
lëdze prawie nie czëtają kaszëbsczi lëteraturë (28%) abò wcale tegò nie robią (66%)5, 

3   Je mùsz tu wëjasnic, że dzysdnia uczniowie ti szkòłë mają mòżlëwòtã zapisaniô sã na ùczbë ka- 
szëbsczégò, a w szkòle òrganizowóné są zajãca pòzaùczbòwé sparłãczoné z kùlturą kaszëbską, taczé 
jak gazétnikòwé warkòwnie i Dzeń Kaszëbsczi. Infòrmacje na stronach: <http://www.liceum1.wejher.pl/ 
index.php?menu=505&podmenu=2>, <http://www.liceum1.wejher.pl/index.php?menu=505&podmenu=2>,  
dostęp: 27.07.2014.

4   D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna młodzież ocenia swoją znajomość kaszubszczyzny i jej użycie  
(badania wstępne), [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, red. M. Klinkosz, Z. Lica, Gdańsk 
2013, s. 239–249.

5   D. Stanulewicz, Ò zaczekawienim młodzëznë…, s. 168, 287.
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jak téż ò wiele mni interesëją sã kaszëbską kùlturą – w kaszëbsczich wëdarzeniach 
kùlturalnëch 18% respòndentów je czasã ùczestnikama, 40% – rzôdkò, a 42% – ni-
gdë6. Nôleżi jednak tu pòdsztrichnąc, że 88% respòndentów ùwôżô, że trzeba dozerac 
tradicyjną kùlturã kaszëbską7. 

Jeżlë òglowò pòrównómë wińdzenié badérowaniów w wejrowsczim liceùm 
z wińdzeniama badérowaniów w liceùm kòscérsczim (mającë gwësno w pamiãcë, że 
badérowania te nie bëłë równowôżné ze wzglãdu na fòrmã i cél), duńdzemë gwësno 
do swiądë, że szkòła wierã òdgriwô wôżną rolã w propagòwanim szerok rozmióny 
kùlturë kaszëbsczi – ùczniowie nié le czëtają kaszëbską lëteraturã, ale téż stôwają sã 
ùczãstnikama kùlturalnëch wëdarzeniów. 

Króm tegò, wińdzenié badérowaniô przeprowadzonégò w I Liceùm Ògólnosztôł-
cącym w Kòscérznie pòcwierdzywô, że jãzëka kaszëbsczégò nôleżi/ je mùsz ùczëc 
w sparłãczenim z kùlturą, co nié le dôwô młodzëznie mòżlëwòtã pòznaniô „môłi 
tatczëznë”, le téż mòcno zwiãkszô zaczekawienié ùczbama.

W nym artiklu przedstawiłë më wëpòwiedzë le dwùch pierszich klasów z lat 
2011/2012 i 2012/2013. Zgromadzony przez W. Lew- Czedrowską materiał je wiele 
szerszi – skłôdają sã nań wëpòwiedzë pisemné ùczniów z lat 2009–2014 wszëtczich 
trzech licealnëch klasów, nié le pierszi. Planëjemë przezdrzenié zjinaczeniów pòz-
drzatków wszëtczich karnów ùczącëch sã w liceùm jãzëka kaszëbsczégò przez trzë 
lata, a téż przeanalizowanié tëch zjinaczeniów przez slédnëch 5 lat. Mómë taką dbã, 
bë wiãkszi bôczënk pòłożëc na zwësczi jidącé z nôùczi kaszëbiznë, widzóné òczama 
młodëch. 

6   Tamże, s. 171, 290.
7   Tamże, s. 173, 292.



Krystyna Lewna

Smãtk Jana Drzéżdżona

Czim bë bëła kaszëbskòjãzëcznô proza Jana Drzéżdżona, czejbë w ni zafelało Smãt-
ka? – òdwiecznégò dëcha ti kaszëbsczi zemi. Pierszi rôz Smãtk pòjôwiô sã w pòe-
mace Heronima Derdowsczégò Ò Panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł1, 
ale ùmëslënczi tëczącé sã tegò demóna znóné bëłë ju rëchli, przewijałë sã przez 
lëdowé brawãdë, wierzenia i mitë, prawie jak w przëtrôfkù stolemów. Derdowsczi 
òbgrãdzył Smãtka „diôbelsczim znamionã”, tim spòsobã skazywającë gò na pòzwã 
złégò dëcha. Je to apartné wëstąpienié procëm definicji Jana Karnowsczégò, chtëren 
w Smãtkù widzôł „zacné bóżstwò” – za spòdlé swégò wëwòdu bierzącë semiotikã 
słowa smãtk, smùtk2.

Wôrt je przëbôczëc, że w 1970 rokù Drzéżdżón òbronił doktorat, a jegò prôca mia 
témat Regionalô kaszëbskô lëteratura w latach 1920-1939. W 1973 r. òsta òna wëdónô 
jakno Piętno Smętka3. Tam Smãtk téż je symbòlã biôtczi ò jistnienié, nieùstającégò 

1   Wedle Jerzégò Sampa Smãtk Derdowsczégò je reminiscencją Smàtka G. Smólsczégò z jedną le 
zastrzegą: aùtor pòematu Ò Panu Czôrlińszczim… nie dôł demónowi głowë dzecka. Równak jegò rolô dali 
bëła takô sama i rzeszëła sã ze zwëskanim jak nôwiãcy lëdzczich dëszów, òsoblëwò grzészników i jino- 
wiérców. W dalszich rozwôżaniach aùtor Drodżi na sabat cwierdzy, że: „Derdowsczi z całą swiądą robi 
ze Smãtka synonim kaszëbsczégò diôbła, dopasowùjącë jegò zachòwanié do òglowëch pòwiôstkòwëch 
schematów”. Przëwòłiwô téż jiné wôrtné infòrmacje tëczącé sã Smãtka w widzenim Derdowsczégò: 
„(...) nenże diôbeł nijak nie szlachùje za bestijnym, na nikògò nie zwôżającym i mscëwim Szatanã  
z chrzescëjańsczi wiarë. Gôdającë prôwdã, ùpersonifikòwónémù biésowi nadóné òstôwają, dlô wiãkszé- 
gò òbrzëdzeniô taczé znanczi jak: straszlëwô gãba, zwierzowé rodżi, ògnisté wezdrzenié i bùchającé  
z pëska płomë, ale przë tim ùdostôwô òn corôz czãscy czësto karikaturalné znanczi. W bële przëtrôfkù 
mającë kąsk chitroscë òbmëslny chłop dô radã przechitrzec wiele mòcniészégò diôbła”. J. Samp, Smãtk. 
Studium kreacji lëteracczich, Gduńsk 1984, s. 56. 

2   J. Samp, Droga na sabat, Gduńsk 1981, s. 160–161.
3   Jednym z zagadnieniów pòrësziwónëch w doktorsczim dokazu Drzéżdżona je pòstac Smãtka  

stwòrzonô bez A. Majkòwsczégò. Aùtor Ùpiorów mô starã spersonifikòwac tegò bezdësznégò strôszka, 
co mòże przeniesc na pòliticzné jeleżnoscë żëcégò Kaszëbów, a òsoblëwie psychiczną kòndicjã tegò et- 
nicznégò karna. Drzéżdżón jakbë procëm wszëtczima pòstrzégò jiné znaczenié negò demóna: „Nôbarżi 
wstrząsającé zdôwô sã równak co jinégò, hewò sóm Remùs, ò jaczim aùtór pòwiôdô, że „je symbòlã 
całi kaszëbsczi rësznotë”, je naznaczony Smãtkã. Dałobë sã to rozmiôc, jakno fakticzną symbiozã nëch 
dwùch pòstacjów, co pòkôzóné je téż w rãcznëch zôpiskach Majkòwczégò, gdze „(…), role Smãtka dze- 
li midzë Remùsa i Czernika”. To zdôwô sã bëc nad zwëk zajimającé, bò dlô Remùsa tragiczną znanką 
Smãtka je felënk wiarë. „[…] nié do kùńca prôwdzëwi je sąd, że Smãtk tu rządzy, blëżi prôwdë są słowa, 
że wszëtkò je Smãtkã zarażoné, a lëdzczi kawle nacéchòwóné jegò znanką są straszlëwim òbrazã tra-
gizmù”. (J. Drzéżdżón, Piãtno Smãtka, Gdańsk 1973, s. 135-136. To wërazno pòkazëje, że Drzéżdżón 
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strachù ò swòjã kaszëbską samòstójnosc, co mòże rozmiec, jak ùdokazniwô Jerzi 
Tréder, że je złim dëchã, taczim bezredosnym demónã, chtëren sprôwiô, że człowiek  
błądzy pò rozmajitëch môlach4. Aùtor Karamòro cwierdzył, że pòchòdzenié Smãtka 
letkò jidze òdnalezc we wierzeniach kaszëbsczégò lëdu, ùznôwającégò gò za ju- 
wernégò, chòc niewidocznégò dëcha. Béł òn ùòsobienim wielnëch nieszczesców, 
stracënków, ùpôdków i lëdzczi bezmòcë5.

Jerzi Samp nié do kùńca sã zgôdzô z tim pòzdrzatkã, dôwającë do zrozmieniô, 
że aùtor Lesny Dąbrowë za laickò òbjasniwô pòchòdzenié tegò demóna i że nie je 
prostą sprawą wëprowadzenié Smãtkòwi metriczi6. Aùtor Drodżi na Sabat szukającë 
genealogii négò diabòlicznégò stwòrzeniô òdwòłiwô sã do prôcë Wandë Brzésczi, 
chtërna w artiklu z 1946 r. tak hewò przedstôwiô nã maszkarã:    

Smãtk – pisze – je to bezòsobòwi, bezpòstacjowi, atmòsfericzny demón, de-
món wegetacyjny, je to ùòsobienié mòców nôtërë, jaczé mògą òżëwiac i nisz-
czëc, pòdskôcac witalnosc i zatracëwac żëcé, są pònad czasã i rëmnotą, nie dô 
sã jich ùsadzëc, ani nadżąc, ani nad nima dobëc7.

Aùtór Ùpiorów nie zgôdzô sã za to z teòrią W. Brzésczi, cwierdzącë, że Smãtk je 
twòrã zòbrazënë ò dekadencczich znankach, chtëren z leżnoscë niestabilnoscë nëch 
znanków, czëje sã ju ù spòdlégò zagrożony, skażony cëzą atmòsferą stôwô sã szpé-
glanym òdbicym swójnégò wceleniô złégò8. Jidącë tim turã mòże duńc do swiądë, że 
Smãtk drzémie w kòżdim człowiekù. Òbjôwiô sã pòd pòstacją niezgarë, nieżëcznotë, 
zôzdroscë. Plónã jegò zwënégów są wòjnë i wieczné sztridë. To niszczotnô mòc, jakô 
kùreszce prowadzy do smiercë. 

Ju w pierszim dzélu Twarzë Smãtka, Markùs z Grétą, pòkôzëje sã nikwiącé 
dzejanié „tegò czegòs”, co wëskòkło ze zemi na Grétã i sprawiło, że òna nôprzód 
skòmùdzała, zeszarza, a pózni ùmarła. Zbòlałi chłop chcôł jã retac; z miasta scygnął 
doktora, ale ten na ji chòrosc nick ni mógł pòradzëc. Pòtemù sprowadzył stôrą zelôrkã 
– Bialczëną, a ta czej òbezdrza piersë chòri, scwierdzëła: „Tu nicht nic nie pòmóże, 

w szerszi spòsób pòdchôdô do problemù Smãtka. Nie pòprzestôwô na ùproszcziwającëch òpisaniach ti 
pòstacje. Doszukac sã mòże òsoblëwégò ôrtu procëmnotë midzë tim, co ò Smãtkù Majkòwsczégò napisôł 
w swòji doktorsczi rozprawie, a tim, do czegò dochôdô J. Samp w Smãtkù, gdze òdnôszô sã w pierszi 
rédze do tragicznëch dzejowëch jeleżnosców i dëcha, symbòliczno parłãczącë je z nierówną biôtką 
ze zabòrcą. J. Samp, Smãtk..., dz. cyt., s. 83. 

4   J. Tréder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje ( na tle porównawczym), Wejrowò 1989, 
s. 94.

5   J. Drzéżdżón, Smãtk kaszëbsczi, „Pomerania” 1968, nr 4, s. 13; Òb. téż: A. Kùik-Kalinowskô,  
D. Kalinowsczi, Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub, Gduńsk–Słëpsk 2009, s. 117–118.

6   J. Samp, Smętek..., dz. cyt., s. 20–21.
7   W. Brzéskô, Rehabilitacja Smãtka, „ Arkona”, 1946, nr 13-14, s.1-2. [w:] J. Samp, Smãtk..., dz. 

cyt., s. 37.
8   J. Drzéżdżón, Piãtno Smãtka, Gduńsk 1973, s. 134.
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to je cos z zemi”9. Zadzywiającé je to, że jesz nie òstało wërzekłé słowò Smãtk. Leno 
Markùs, na wpół òszôlałi z jiscënkù czëje, że nadchôdô cos złégò:

Markùs wiedzôl na pewno, że mdze takô chwila, w chtërny z wiôldżégò 
strachù padnie na lëdzy z zemi to, co padlo na Grétã, a té òn bë nie chcôl 
bëc w jich skórze. Diôbél nie spi, chòc w jich spòkójnym i tak szczestlëwim 
ògródkù. Òn sã ò tim przekònôl10.   

W pòsobnym rozdzélu blëżi je przedstawionô ùmarłô Gréta. Terô sã dopiérkù 
wëdało, że baro zôzdroscëła Mónice, i że bëło w ni cos zniechãcywającégò, slepégò, 
jakôs ùwzãtosc. Na pierszi pòzdrzatk bëła łagódnô i dobrô, wcyg szukała swégò môla 
na zemi11. Ne dwa pierszé rozdzéle pòkazëją, jak rozmajiti12 są bòhaterowie Twarzë 
Smãtka Jana Drzéżdżona; Gréta – Mónika, rodzącé sã złé – òbjôwiô sã jegò tacewnosc 
i chitrosc, jak sã rodzy dobroc – spiéw, mùzyka. Pòkazëje mikro- i makrokòsmòs 
pùstkòwianów, dąbrowianów (jich zôgrodë, ògrodë, wse, jich dësze i mëslë), jakbë 
chcôł duńc do samégò drżénia złégò. Pòmòcnô mù w tim je niespòtikónô narracjô, 
abò, jak to òkreslił Tómasz Derlatka „głos”, jaczi pòdsztrëchiwô spòsób przekazu 
òpòwiôdającégò:

Òdczëcé „wiérnégò zapisywaniô mëslów bòhaterów” i „przepisywanié bez 
pòzmianów wëpòwiesców nagrónëch na magnetofón lëdzy” bierze sã bez-
pòstrzédno ze zastosowaniô bez aùtora mòwë nibë zależny, co, ò czim ju bëło 
nadczidłé, je spòsobã baro rzôdkò na taką skalã stosowónym w pòwiescach. 
Równak filtracjô wëpòwiôdaniô pòstacje bez „głos” òpòwiôdôcza to blós je-
den ze spòsobów naznacziwaniô w ti pòwiescë wëpòwiesców narratora i ni 
mòże ùstanawiac czë téż przesądzac ò aùtentikacji dokazu – je za to jednym 
z dowòdów na misterną i efektowną grã aùtora z wëtwòrzonyma narracyjnyma 
kònwencjama13.

9   J. Drzéżdżón, Twôrz Smãtka, Gduńsk 1993, s. 9. W cytatach òstôł zastosowóny znormalizowóny 
kaszëbsczi pisënk przë zachòwanim bëlacczich dialektalnëch znanków. 

10   Tamże, s.12. 
11   Tamże, s.18.
12   Pòcwierdzywô to téż Jerzi Samp w recenzji Twarzë Smãtka: „[…] je pòwiescą kreùjącą swiat ze 

samégò westrzódka przeżëców dëszë kaszëbsczégò lëdu. Bòhaterã je Smãtk, ò jaczim sã gôdô, że biôtkù-
je z tim lëdã, ale tak pò prôwdze jegò sztôłtu nicht nie widzôł. Za to zòbrażony je jakno kòmùdny dëch ti 
zemi, co nosy w se całi tragizm lëdzczich kawlów i mô cësk na to, że òsta jima wëdzartô wiara, że słuńce 
swiécy téż dlô nich. I hewò w Biélawie pòkazëje sã Ògniszcze. Stôwô sã procëmstawnotą do Smãtka.  
Ògniszcze pòkazëje wòlã żëcégò. W ten spòsób naprocëm stôwają dwie pòtãżné mòce: jedna – pùstô 
dësza Smãtka, a drëgô – nôwiãkszô skra Ògniszcza”. J. Samp, òbkłôdka Twarzë Smãtka J. Drzéżdżona.

13   T. Derlatka, Struktura pòwiescë „Twôrz Smãtka” (wëbróné zagadnienia), [w:] Mònograficzny 
prôcë pòd red. D. Kalinowsczégò, Swiatë mòżlëwé Jana Drzéżdżona/ Pamiãcë Jana Drzéżdżona, pòd red. 
J. Bòrchman i B. Wiszowatégò, Bólszewò 2013, s. 57. Wiãcy na témat niespòtikóny narracji w ùtwórst-
wie J. Drzéżdżona może przeczëtac ù H. Berezë, Biég rzeczi, Warszawa 1982, s. 104–109, nadto J. Samp, 
Kaszëbizna w proze Jana Drzéżdżona, [w:] Twarze Drzéżdżona, red. R. Mistarz, s. 110.
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Widzec, że Drzéżdżón wcyg szukôł pasownëch spòsobów – słowów do òpisaniô 
tegò, co bëło, je i bãdze. Jakno badéra lëteraturoznawstwa sygôł do rozmajitëch 
zdrzódłów wiédzë, cëzé mù nie bëłë teòrie (z òbrëmia jãzëkòznôwstwa i psychò- 
analizë) głoszoné przez Jamesa Joyce’a i Jacquesa Lacana, ò tim, co Realné, Sym-
bòliczné i Wëòbrażeniowé14. Ùtwórstwò pisarza z Domôtowa pòcwierdzywô, że ni 
ma żódny sztiwny grańcë, jakô bë wërazno òznaczëła, co je jawernotą, a co nią nie 
je. W tim wzglãdze jego pòzdrzatk je jistny z mëszlenim Haydena White’a, chtëren:

 (…) òdwrócywô tradicyjną, realisticzną relacjã midzë historiczną jawernotą 
a òpòwiescą i scwierdzywô, że narracjô nie je pòwtórnô wzglãdã swiata, leno 
pierwòsznô, i to òna wëznacziwô („prefigùrëje”) całi szëk. Nie òznôczô to ni-
jak, że ùszłota ju nie jistnieje, leno że ni ma do ni bezpòstrzédnégò przëstãpù; 
abò jinaczi, że mómë ten przëstãp blós bez tekstë, jaczé nadôwają ji – stron-
niczé i czãsto przekrãczné – znaczenié15.

Wôrt téż dostrzéc, że White jakno strukturalista dôwô pierwszeństwò arche- 
tipòwim òpòwiescóm, przed pòznanim tegò, co je apartné16, w nen sóm spòsób 
pòstãpùje aùtor Twarzë Smãtka; pòkôzëje demóna zła jakno primarną mòc, mającą 
cësk na kawel mieszkańców Pùstk i òkòlégò. 

W swòjim artiklu Ò etnicznoscë Drzéżdżón dokładno doòkresliwô znaczenié ti 
demòniczny pòstacje:

Mòja ksążka Twôrz Smãtka – pòkôzëje, że Smãtk je nade wszëtkò bënową 
zagrôżbą, co òznôczô, że jistnieje w tëch lëdzach. Dotądka gôdało sã, że 
Smãtk je smùtnym dëchã Kaszëb, mdącym niebezpiekã z bùtna. Jaczé tej 
mòce drzémią w etnicznoscë? Nôleżi jesz pamiãtac, że w ti sami ksążce 
je téż wdzãcznô pòstacjô knôpa, razã ze Stolemã biôtkùjącégò ze Smãtkã 
i òstateczno cëskającégò w Ògniszcze biôłi kam, zdrój mòcë. To bë wskôzy-
wało, że ta nôstraszniészô mòc, jaką je Smãtk, òstôwô tim spòsobã ùdobëtô, 
temù w pòstãpnym rozwiju Kaszëbi mają zabezpieczenié przed złim. Jeżlë 
to samò bédëją téż jiné etniczné karna, tej nôlégało bë pòwiedzec, że et-
nicznosc dôwô bezpiek w òbrëmim swégò systemù. Pòsłëgiwô sã przë tim 
symbòliką parłãczącą sã z totemama, to je z nôstarszim magijnym swiatã. 
Na przestrzeni wieków wëtwòrzëła swój jãzëk, jaczi zaòstôł w brawãdach, 
legendach i mitach17.

14   Wedle òbjimnégò artikla A. Caballero, John Cage – òd pòdmiotu do strukturë bòromejsczi; dwa 
ôrtë pismiona, 14 maja 2010, s. 9, [w:] internetowé zdrzódło: www.geifco.org/_webAlberto/descargas/
JohnCagepl.

15   A. Bùrzińskô, M. P. Markòwsczi, Teòrie lëteraturë XX wiekù. Pòdrãcznik, Kraków 2009, s. 506.
16   Tamże.
17   J. Drzéżdżón, Ò etnicznoscë, [w:] Twarze Drzéżdżona, red. R. Mistarz, Gduńsk 2007, s. 39.
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Smãtk aùtora Twarzë Bòga je jinszi jak Smãtk Heronima Derdowsczégò z pòe-
matu Ò Panu Czôrlińszczim… czë Smãtk – Czernik, wëkreòwóny bez Aleksandra 
Majkòwsczégò W żëcym i przigòdach Remùsa. Jedna z apartnosców zanôlégô na 
tim, że ù aùtora Krôjnë Patalonków Smãtk stanowi epicentrum całi pòwiescë, na co 
zresztą ju Drzéżdżón naprowôdzôł w titule, za to wspòmnióny dwaji aùtorzë mają 
gò leno za epizodiczną pòstacjã18.

Drëgą apartnoscą je to, że òbaji wczasniészi aùtorzë w Smãtkù òdzdrzadliwelë 
pòliticzné jeleżnoscë żëcégò pòlsczégò nôrodu (ù Majkòwsczégò – zôbòrcą, ù Der-
dowsczégò – nawiązywô do rokù 1308, czej Krzëżôcë we Gduńskù wëmòrdowelë 
Kaszëbów, nadto Smãtk wcyg ùzérô na pòłożenié pòlsczégò nôrodu, grzészników 
rozliczô za wërządzoné Pòlôchóm krziwdë19), za to Drzéżdżonów Smãtk je jesz 
ùskarnienim wòjnë, w jaczi biôtkùją ze sobą: Dąbrowa Ti Czerwjoni, Pùstczi to Ti 
Czôrni, a midzë nima są ti, co jich „gòdzą”, to znaczi Ti Mòdri, leno że ta wòjna je 
blós skùtkã dzejaniô Smãtka, a nié na òpak. 

Aùtor Karamoro, chtëren wcyg pòdkresliwô, że nie dô straszniészi pòstacje jak 
Smãtk, przërównëje gò do Pùrtka, co mieszkô w gnoju20, do Bòrówca, Mùmë, Òt-
mãta21, pòzwôlô so kąsk òceplëc wizerënk maszkarë, cobë mògło swiôdczëc, że je òn 
pòstacją barżi spektakùlarną jak jawerną. Zadzywiającô stôwô sã tuwò aùtokreacja 
Smãtka, chtëren wëgłôszô gòrzką refleksjã na swój témat:

– Mój żëwòt Smãtka téż nie je wiesoli. Jô so tak mùszã tluc pò tëch Pùstkach, 
a midzë taczëmë niedoczëniélcamë. Dze jô le blós wezdrzã, tã je barzëczkò 
smùtno; dze jô le przińdã, tã je szaro, a so nikòmù dëcht nick nie chce. Jô 
to nibë lubiã, ale tak rzec, czemù jô taczi jem? Mùzyka mie mierzi, a jak so 
co ùrodzy kòmù, té jô so mëszlã: zôs co przëlazlo na ten swiat, to je richtich 
òdrota, a jô tã mùszã bëc, a mù dac w jegò dëszã mój zastrzik mòjégò òsamãta-
niégò, żebë to wiedza, dze to przëszlo.

To je dëcht dzywno, że mùszã ten swiat tak dozerac na taczi ôrt. Skądka so 
ta mòja smùtnô dësza takô wzã? A to so nic nie zmieni, jô ju mdã mùszôl taczi 
òstac. Ale chtëż mie taczégò weznie pòd swój dak, pewno nicht. Chòc sóm Pón 
Bóg mie wënëkôl ze swòjégò królestwa. Jô nie chcã bëc panã wszëtczégò, tak 
jak Pùrtk bë to mëslôl, jô bë so nômili sôdł w céni dze pòd brzóską22.

18   Szerzi ò tim zagadnienim pisôł wspòminóny ju J. Samp w Drodze na sabat i w Smãtkù. Wôrt 
równak dac bôczenié na ùwôdżi òdnôszającé sã do ùtwórstwa J. Drzéżdżona. Béł òn ùznôwóny za kònti- 
nuatora stilu òbrónégò bez Aleksandra Majkòwsczégò. Drzéżdżón dejade jiną szedł drogą, swòją włôsną, 
apartną: „Niejedny z regionalnëch dzejarzów cwierdzëlë, że to nie bëła droga, a gwësni barabónë i pùst-
czi, z jaczich òd czasu do czasu dochôdô głos władisławòwsczégò „pùstkòwióna”. Głos to – dorzucmë 
– nié wiedno i nié dlô wszëtczich zrozmiałi, kòntrowersyjny, skùteczno ùcékający przed tradicyjnyma 
metodama okresliwaniô wôrtoscë i tipòlogióm”. J. Samp, Kaszëbizna w proze…, s. 109.

19    J. Samp, Smãtek, s. 63.
20   Tamże, s. 94. 
21   Tamże, s. 212.
22   Tamże, s. 192. 
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Zwierzenié Smãtka wskazëje na jegò drëgą nôtërã. To ùmòrdowanié bierzącé 
sã z bezùstannégò mãczeniô lëdzy, je mù jistno cãżarã. W tim wëjimkù pòkazëją sã 
pòdobieństwa midzë Smãtkã H. Derdowsczégò z Ò Panu Czôrlińsczim…, ò jaczim 
Jerzi Samp napisôł:

Tak tej żôl Smãtka mòżemë ùznawac za znankã jegò tesknotë do ùszłëch, 
dôwno zabëtëch czasów, jakno znankã lëtoscë dlô tëch, co cerpią bez swòjã 
słabòtã. Prôwdac bezwòlno zajimô sã swòją diôbelską robòtą, ale jednoczasno 
letkò pòddôwô sã zamëszleniémù i rozwôżanióm, nierôz mô czësto kòmùdné 
ùspòsobienié23.

Czimże tej je nen demón? Wedle aùtora Twarzë Smãtka je òn pùsti i szari. Nicht 
gò nigdë bliskò nie widzôł, nie dało sã téż òbaczëc jegò òczów, bò òne:

(…) mùszą bëc jak te wilczé dzurë, bez dna. Chto pòdôl rãkã Smãtkòwi, ten 
je zgùbiony. A to so zdôrzô tak, że lëdze wcale ò tim nie wiedzą; w jaczisz 
wieczór tak, jakbë chto krótkò sedzôl. To nie je żódna pòstacjô, mòże kląb 
czegòsz szarégò, a mòże céniô. To so tak czlowiek mësli: to je céniô a fardich. 
Jo welë, té so robi tak cãżkò na dëszi. To Smãtk pòdôwô rãkã, to òn tã sedzôl 
a żdôl, jaż ten jistny tu sadnie, a mdze so jiscyl na ten swiat. Òn tu je dabej, 
a chto jemù rãkã pòdô, z tim je ùd24.

Ta „pòstacjô”, jak pòwiôdôł ò nim sóm pisôrz, zamieszkiwała Pùstczi, niedalek 
Biélawë25, w placu juwernym, ale przemikłim, co je òsoblëwòtą prozë Drzéżdżona, 
magijnotą i czarama. W Twarzë Smãtka zmieniwô òn sã w òniriczny môl, ùplotłi ze 
spikòwëch rojitwów tak samò, jak i bòhaterowie – mają swójskò brzëmiącé miona 
i nôzwëska; Czapa, Biczk, Józef Gafka, Mariczka, Szëmańskô…, nôczãscy robią  
na gbùrstwach, są biédny, ledwò cygną z miesąca na miesąc. Jich całi kòsmòs mie-
scy sã w òbrëmim nëch Pùstk i òkòlnëch wsów: Dąbrowa, Sepale, Grintal, Werblë-
niô, Mechòwa…, całô jich wiédza ò żëcym bierze sã prawie ze stôrëch pòwiôstków 
i gùsłów, w tim szlachùją za bòhaterama Kamienia na kamieniu Wiesława Mësliw-
sczégò. Smãtk stôwô sã jich ùtrapienim, a równak nie pòtrafią bez niegò żëc. To 
apartnô procëmstawnota. Są naznaczony smãtkòwim znamieniã, jaczégò nie rozmieją 
ze se zedrzéc. Chwiądają sã wcyg midzë dwùma biegunama: jeden to żëcé i sprawë 
codniowé, a drëdżi to Smãtk. Mieszkańcë wsë ùdokaznilë to, czej môłi Jónk razã ze 
Stolemã wënëkiwają Smãtka z Biélawë. Zaczãlë wnenczas wadzëc na Jónka, spùscëlë 
psë, chcelë gò zabic, a to wszëtkò temù, że:

23   J. Samp, Smãtk..., s. 60.
24    J. Drzéżdżón, Twôrz Smãtka, s. 93.
25   Biélawa – nié za wiôldżé błotkò nalôżającé sã w Domôtowie naprocëm dodomù, w jaczim sã 

ùrodzył i wëchòwôł Jan Drzéżdżón.
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Bò tak richtich rzec, ti lëdze ni mòglë pòjic, jaczi to bë mógl bëc swiat bez 
Smãtka. To nie bëlo tak, że òni gò baro kòchalë. Tegò dëcha mielë tak wiôldżi 
strach, że nawet ni mòglë so pòmëslec, żebë mógl bëc swiat bez Smãtka. Temù 
chcelë wënëkac Janka z Pùstk, jakbë jima zrobil wiôlgą zlosc26. 

Równak za jaczis sztërk ùmãczony mieszkańcë Pùstk rëszają z pòstanowienim, 
żebë zdrzucëc z siebie znamiã, znamiã Smãtka. Chcą zabic stwòra, bò leno tim spò-
sobã mògą wëswòbòdzëc sã z jegò mòcë. Cwierdzą, że: „…wiedno trzeba nalezc jaką 
òfiarã, żebë nó niã zepchnąc wszëtko zlo, a té ji lep ùcyc”27. 

Pòkôzóny je téż dobrze na Kaszëbach znóny òbrzãd scynaniô kani28, jakno znakù 
òczëszczeniô, ale i téż przerzuceniô swòjich winów na òfiarã. Òstónie wëbróny kat, 
sãdza, a môlã egzekùcji, jak wiedno, bãdze góra:

Në, a té pùstkòwi wstelë jak jeden, a wëbralë kata, sãdzã, a szlë na wiôlgą 
górã, midzë Pùstkamë, Dąbrową a resztą swiata, i nico ùchwôcëlë. To sedza 
w klôtce, a nicht nie wiedzôl, co to bëlo… Né, ale, na òstatkù to so jakòsz da, 
a jak ju bëlo zamklé, té wëwiozlë to na Rejmrowã Górã, a tã miôl bëc sąd. 
Kat przëniósl òstri topór, a sãdza dludżi papiór do zapisaniô tegò wszëtczégò, 
ò co òskarżony mdze Smãtk, ten, co sedzy w klôtce29. 

Mieszkańcë Pùstk zaczãlë òbskarżac Smãtka za swòje nieszczesca. Kòżdi z przë-
szłëch na òbsąd miôł z nim swòje pòrachùnczi. Lësta żôlów bëła długô, jaż kùreszce:

[…] gò wëtrekalë z klôtczi rut, a kat pòlożil lep na kloc a gò scąl. Té to le 
pajamë zgrzechòta a bëlo pò wszëtczim.

Ale co to téż tak richtich bëlo? Czë Smãtk bë so tak dôl, jaż niepòdobno. 
Mòże to bél jaczi dzëwi czlowiek, co so wëchòwôl w lese? Bò wkól bëlë samë 
lasë, jak le blós òkã zazdrzec30. 

26   Tamże, s. 138.
27   Tamże, s. 145. 
28    J. Tréder pisze: „Apartnym kaszëbsczim sobótkòwim zwëkã do niedôwna béł òbrzãd Scynaniô 

kani; zajimający dokùment dôwnégò zwëczajowégò prawa, stądka òriginalné wërażenié; scynanié kani”. 
Frazeòlogiô kaszëbskô…, s. 209. 

Jinym aùtorã dochôdającym pòczątków tegò bestijnicczégò zwëkù je Jerzi Samp, chtëren w Drodze 
na sabat òbjasniwô, czemù do kani pòdchôdô sã z taką niezgarą. Wszëtkò temù, że nen ptôch dërch wòłô 
pic, pic, co w rozmienim Kaszëbów òznôczało, że je spragłi wòdë, na jaką sobie nie zasłużił. Stądka téż 
pòrzekadła: „spragłi jak kania deszczu”, „lnie jak kania do deszczu” czë „pije wòdã jak kania”. Dali Samp 
pôkôzëje, że sóm zwëk scynaniô kani to nic jinégò jak òczëszczenié z grzéchów „wëbróny spòlëznë, jakô 
w dónym rokù òdczuwała je jakno òsoblëwie grãdzącé. Ni ma wątpieniô, że w sobótkòwi wieczór kaniã 
mielë za òfiarnégò ptôcha, a meritum òbrzãdu stanowiło ùroczësté przerzucenié nôcãższich grzéchów  
i winów włôsnëch na niegò. Mòże bëc, że wedle pierwòtnégò mniemaniô, takô pùblicznô spòwiédz, do- 
prawionô przelanim krwi ùmëszlonégò, abò raczi wëstwòrzonégò winowajcë, miała bëc za jednym razã 
ôrtã òglowi ekspiacji”. J. Samp, Droga na sabat, s.19. 

29   J. Drzéżdżón, Twôrz..., dz. cyt., s. 145–146.
30   Tamże, s. 147.
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Terô bë sã mògło pùstkòwianóm zdawac, je ju nick jima szkòdzëc nie bãdze. 
Wëzbëlë sã swòjégò przekleństwa. Ale lëdze z Dąbrowë w to nie wierzą. Kò jo, 
bùsznią sã widzałim procesã, téż widzą, że jich sąsadowie lepi sã sprawùją; a ti czëją 
sã lepi i są wieselszi: „są terô òczëszczony ze swégò plugawégò żëcégò”31, równak 
w sercu je „môli nórcëk”, pùstota, jaczi nie pòtrafią niczim wëfùlowac. Dëcht żebë 
ùczëlë głosë ùmarłëch starków, jaczi do nich przëchôdelë. Przëstãpù ùmarłima do 
swiata żëwëch broni wëgódné żëcé i lëdzkô chcëwòta, wòjnë i niezgara. Nick nie 
dało złożenié òfiarë z nibë Smãtka, bò „Smãtk je w nich, w jich sercach, a tegò òni 
ani nie merkają, ani téż nicht jima tego nié pòwié”32. 

Je leno jedna jistota, jakô bë mògła jich òswòbòdzëc z mòcë pieczelnika – 
Ògniszcze. Aleksander Gejsztor je dbë, że Słowianowie zesadzëlë w jedno dwùch 
bògów: Swarożëca – Òdżin i Dadzbòga – Słuńce dlô lżészégò rozmieniô mikro- 
i makrokòsmòsu. Ù Biôłorusënów, jak ùdokazniwô aùtor, je pòzdrzatk, że „słuńce 
to je bòżé ògniszcze”33.

W òpòwiôdanim Spòwiédz Smãtka – dokùńczenié sóm Smãtk wëznôwô, że bòji 
sã blós jednégò dëcha, Ògniszcza. Mô starã, żebë je wëgasëc i zapòwiôdô wiôlgą 
biôtkã ò lëdzczé dësze:

Dãpią to rozmajité strôszczi, a téż jô, bò wiele razy na dzéń a w nocë jô 
doch nad Biélawã lecã. Jô czëjã tã taczé ceplo, a té jô temù wiedno dóm ti 
swòji kòmùdny dôczi. Ale jak to mdze pewno, to z tim jô so mdã mùszôl 
wzyc za ùszë i chto wié, chto tu na tëch Pùstkach òstónie. Jô nie pòpùszczã, 
ale to Ògniszcze mòże rozwjôc mòjã szarą dôkã, a té jô ju nie mdã sobą. Bò 
chto je ju rôz rozerwany, ten nazôd nie przińdze do se, jô to dobrze wiém. 
Ale wiém téż, że nad Biélawą sã rozegrô ta nôwiãkszô biôtka midzë mną 
a tim Ògniszczã34.

31   Tamże, s. 150.
32   Tamże, s. 156. 
33   A.  Gejsztor (Gieysztor), Mitologiô Słowianów, Warszawa 1980, s. 173. Aùtór téż òbjasniwô, ja- 

czé fùnkcje przëpôdałë Dadzbògòwi – Swarożëcowi. Pòd zéwiszczã Swarożëcc czëtómë: „A Dadzbóg 
– Swarożëc? Òn miôł zadania bóżka drëdżégò rzãdu, tzn. bóżka atmòsfericznégò (tu wchôdôłbë w rolã 
gromòwładnégò Peruna) i domôcégò ògnia, w tim téż òfiarnégò. Zachôdanié na se trzech ôrtów ògnia 
wëstãpùje w mitologii indijsczi. Nôlégô jednak pamiãtac, że miono Swarożëc mògło òznaczac nié le blós 
sëna Swaroga, ale bëc jiną jãzëkòwò pòstacją miona samégò Swaroga. Wôrt pamiãtac, że tcza ògnia nie 
prowadzëła do jegò deifikacji, a wedijsczi Agni, chòc spiéwają ò nim w himnach Rigwedë, nie je całą 
personifikacją ògnia. Tak samò rzecz sã mô w przëtrôfkù słowiańsczégò ògnia. Arabskô wzmiónka ò Sło-
wianach, gwësno tëch zapadnëch, z pierszi pòłwë IX wiekù, znónô z Ibn Rostcha i Al Gardizégò, wiadło  
ò jich wierzeniach przedstôwiô krótkò: „Wszëtcë są tczëcelama ògnia, na pòlach seją nôwiãcy prosa, 
a przë żniwach wrzucają ze statkù proso na łëżkã, wznôszają jã do nieba; ò Panie, të jes tim, co nama 
dôwôsz jôdã, dôj nóm i terô ji bòkadosc”. Na wzmiónka òddôwô tczã dlô bòga niebiosów a òsóbno pòd-
nôszô religijną tczã ògnia… Dali, pòd zewiszczã Dadzbóg czëtómë: „A Dażbog – Dadźbóg, jiné miono 
sëna słunecznégò Swaroga? Zdôwô sã, że i òno przënôlégô leno do sferë domòwi i òfiarniczi, tëli, że nie 
dô sã za wiele ò tim zjawiszczu pòwiedzec.” (s. 175–178).

34   J. Drzéżdżón, Twôrz Smãtka, s. 197. 
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Ògniszcze mô wiôlgą mòc, bez tã jegò mòc Grétka – Mónika wstôjô z grobù 
i dôwô temù dëchòwi chléb do jedzeniô i a do picô wino. Pùstkòwiónowie òżëlë. 
Widzą i dlô se nôdzejã w ti niepòjãti mòcë, jakô smierc dobëła i Smãtka, chòc tak do 
kùńca cãżkò jima w to ùwierzëc: 

A òni nie klëczą przed nim, le przed swòją Biélawą, w chtërny je to wieczné 
Ògniszcze jesz z dôwnëch, pògańsczich czasów. (…) Czë sã chto taczi naléze, 
żebë Smãtka z Pùstk wënëkôl?

Że téż lëdzë mùszą miec na swiece taką ùcëżbã? To bë mùszôl prawie to 
Ògniszcze z Biélawë nosëc w sercu, tak jak Jasz z Móniczką, te ten smùtny 
dëch sã nigdë na swiece nie òdwôżi wëcygnąc swòjã szarą pajã do taczégò 
czlowieka35. 

Biôtce lëdzy ze Smãtkã – Złim ni ma kùńca. Òn je mòcniészi i chitrzészi. Sedzy 
głãbòk, co ùdokaznił Drzéżdżón, w lëdzczich sercach i to nie zdrzącë na jich ùro-
dzenié. Zagniôzdowało nawetka na taczich môłëch Pùstkach i dobrze sã tu czëje, co 
metafòriczno mòże znaczëc, że w tim przëtrôfkù môl ni mô znaczeniô. 

Zdôwô sã, że Jan Drzéżdżón bezprzestôwno biôtkòwôł sã ze Smãtkã, nié le 
w Twarzë Smãtka, ale téż w jinëch swòjich pòwiescach, pòlskò- i kaszëbskòjãzëcz-
nëch. Przedstôwiôł rozmajité skarnia négò bezòsobòwégò dëcha; w Karamòro tacy sã 
w pòstacje lodowi górë, scyskający strachã serca mieszkańców miasteczka, chtërny 
zasôdzają sã i mòrdëją Cëzégò, Tédora, Mariã, Mikòłaja. W Ùpiorach (skłôdającëch 
sã z trzech dzélów) stôwô sã samòtnoscą Anë, tak przejimającą i tak pasowną do 
dzysdniowëch czasów, że dałobë sã scwierdzëc, że je pònadczasowô, w Profesorze 
Górsczim – Smãtk je òpãtanim, za to w Pamiãtnikù Judôsza – wiôlgą spòwiedzą 
òdnôszającą sã do pòczątków złégò. Trzeba jesz miec w pamiãcë bòhaterów Lesny 
Dąbrowë, gdze pëtel bierze sã z bëna jich nôtërë, legòtków i pierwòsznëch instinktów.

Wszãdze pôchnie Smãtkã. Wszãdze je ùrzas, z jaczim trzeba so pòradzëc, bò 
jinaczi ta bestiô, zwónô kłódką lëdzczégò jistnieniô, dobãdze nad człowiekã. 

Czim tej sã bronic? Jan Drzéżdżón dokładno tegò nie òbjasniwô, ale zdrzącë 
na całé jegò ùtwórstwò mòże sã doznac, że człowiek wiedno sóm mùszi wëbierac, 
a zanôleżno, na jaką wstąpi drogã, jegò wëbiér bãdze mni abò bardżi òdpòwiedny.

35   Tamże, s 238–239. 



Dariusz Majkowski

Lëteratura w „Zwónkù kaszëbsczim”

Lëteracczé dokazë, chtërne òstałë òpùblikòwóné w „Zwónkù kaszëbsczim”, wërazno 
mają za zadanié służëc przédnym célóm, jaczé stôwiô so redakcjô. W przëtrôfkù tegò 
cządnika są nima: „pòkazëwac piãkno i głãbiã naji wiarë”1, a téż miec starã „żebë 
Kaszëbi wiedno trzimelë z Bògã i nigdë nie zdżinãlë z wiéchrzëznë zemi”2. 

Òkróm baro niewielnëch przëtrôfków drëkòwóné w „Zwónkù” ùsôdzczi zji-
scywają céle òpisóné w nëch słowach zamkłëch w Słowie wstãpnym do pierszégò 
numra3. 

Lëteracczé dokazë pùblikòwóné w „Zwónkù kaszëbsczim”

Ju na zôczątkù mùszimë pòdczorchnąc, że czëtińc „Zwónka” nie naléze w pismionie 
niżódnëch przëmiarów prozë ani dokazów na binã. Jedurnyma lëteracczima tekstama 
drëkòwónyma w cządnikù są wiérztë. Dzél z nich to gwôsné dokazë nôleżników 
Klubù Sztudérów Kaszëbów „Jutrzniô”, jaczi wëdôwô „Zwónka”, a zaòstałé to ju 
rëchli pùblikòwóné wiérztë kaszëbsczich pòétów abò tłómaczenia jinëch aùtorów. 
Żelë jidze ò pòrësziwóné témë, mòżemë je pòdzelëc na: religijné, w tim pòwòłanio-
wé, i patrioticzné (ò miłoce do kaszëbsczi zemi, ò naji kùlturze czë snôżoce jãzëka).

Religijnô pòezjô
Westrzód religijnëch nôwiãcy je tëch pisónëch przez klerików z Pelplëna. Nôczãscy 
pòjôwiô sã tuwò Damian Klajst i jegò pòezjô. Wôrt ò nim nadczidnąc nié blós dlô 
wielënë wiérztów, ale i dlôte, że jegò dokazë wëprzédniwają sã artisticzną wôrtnotą. 

1   „Zwónk kaszëbsczi” 1/2004, s. 1.
2   Jistno.
3   W artiklu ògrańcziwóm sã blós do drëdżi serie „Zwónka” (òd 2004 r.). Chùdzy pismiono miało le 

8 starnów, w wiãkszoscë bëło wëdôwóné pò pòlskù i przistãpné bëło leno westrzód klerików i jich drëchów. 
Ò historie pismiona mòżna przeczëtac w ksążce „Më trzimómë z Bògã. Księga jubileuszowa 100 lat Klu- 
bu Studentów Kaszubów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie 1908–2008 (red. Kòmitet 
Redakcyjny pòd przédnictwã ks. Anastazégò Nadolnégò, Pelplin 2008). Zdrzë téż: D. Majkòwsczi, Reli- 
gijnô słowizna w cządnikù Zwónk kaszëbsczi, w: Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2012, 
s. 97–101.
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Widzec je téż dobrą znajomòsc kaszëbiznë. Nie je to, jak w przëtrôfkù wiele jinëch 
tekstów w „Zwónkù”, jãzëk òpiarti przédno na słowarzu Jana Trepczika z bezreflek-
syjnym przëjimanim wszëtczich jegò neòlogizmów, w tim tëch mni ùdałëch4. 

Wiele religijnëch wiérztów Klajsta gôdô nama ò tim, że Bòga mòże nalezc 
w snôżoce nôtërë, w lasach, zôpadającym słuńcu, na sniegù. Jezës w nëch tekstach 
szpacérëje midzë drzewama, chòdzy pò łące. Hewò przikładë:

Czej jes w lese
Wiater nie szëmi
Przëstają sarnë
W letczim wiéwie 
To Christus przechòdzy

Sedząc na łące
Czej mòdrzi sã niebò
Strużka zwòlnia
W wònie kwiatów 
To Christus przechòdzy
(*** „Zwónk” nr 4/2006)

Zeszedł jes z krziża Jezu
Zeloną darżënką krok przë krokù
Szlë jesmë sami
(*** „Zwónk nr 2/2004)

Damian Klajst wiele razy òpisywô w swòjich wiérztach znaczenié cëszë, jakô je 
pòdłùg niegò wôżnô do te, żebë spòtkac Bòga.

Wëłączëta widë
Wëłączë trzôsk

Rôczëta cëszã
Bë Christus wlôzł
(„Zwónk” nr 5/2007)

Teskniã ju Jezu
Teskniã do pòstãpny cëszë
(„Zwónk” nr 2/2004)

4   Zdrzë: D. Majkòwsczi, Religijnô słowizna w cządnikù Zwónk kaszëbsczi, w: Biuletin Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2012, s. 97–101.
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Do religijnëch mòżna zarechòwac téż niejedne dokazë Damiana Briegmanna  
– „Słowò” („Zwónk” nr 5/2007), „Dozdrzeniałosc” i wiérzta bez titla („Zwónk” nr 
7/2008). W pierszim, wierã nôlepszim z nich, je widzec czile czekawëch ùdbów na 
przërównania (np. Bòżé słowò jakno sterë do Bòga) i dosc dobrą znajomòsc kaszë-
biznë, równak pózniészé są ju përznã mni ambitné. 

Aùtorama dwùch religijnëch wiérztów pùblikòwónëch w cządnikù są dwaji ksãża, 
chtërny za czasów sztudiów w Pelplënie bëlë rësznyma dzejôrzama Klubù. „Niosą-
cy zbón” ks. Wiesława Felsczégò to dokôz baro mòcno nawlékający do Swiãtëch 
Pismionów: 

Nosymë nen skôrb w glënianëch statkach (zdrzë 2 Kòr 4,7)

A rãce mùsz je trzëmac podniosłé
Chwatac òbùma rãkama
Mòcno
Wësok
Czej Mòjżesz na górze (zdrzë Wy 17)

Mòże chtos dozdrzi
Pùdze za nama
Wléze do zalë na górze
Przëszëkòwóny
Pasowny bë zjesc Paschã
Ze swòjim Bògã (zdrzë Mt 14, 13-14)

We wiérzce ks. Jana Walkùsza „Służba mòją drogą” mni je bezpòstrzédnëch naw-
leczeniów do Biblii, a wiãcy òsobistëch doswiôdczeniów kòntaktu z Bògã. 

(…) przez łzë Cebie widzã
jak na rzoza jasnô
na mim niebie
i płom Twòji miłotë
wcyg rozpôlô mie òd nowa

Westrzód religijnëch wiérztów òsoblëwie wiele je taczich, chtërne òpisywają do-
swiôdczenia pòwòłaniô do kapłaństwa, co ni mòże dzëwòwac w pismionie rëchto-
wónym przez klerików. W ti grëpie zôs wôrt dac bôczenié na Damiana Klajsta i jegò 
„Pasturza”5 a téż Damiana Briegmanna i „Pòwòłanié”6. 

5   „Zwónk” nr 2/2004, s. 45.
6   „Zwónk” nr 5/2007, s. 16.
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Patrioticznô pòezjô
Drëdżé karno wiérztów mô za témã pòdskôcanié miłotë do rodny zemi, kaszëbsczégò 
jãzëka i szerok rozmióny kùlturë. Je jich mni jak religijnëch i są to przédno prze-
drëkòwóné tekstë. Wiele je w nich emòcji i bùdowaniô kaszëbsczégò patriotizmù. 
Wërazno widzec, że jich pùblikòwanié je zjiscywanim célu, jaczi pòstawiła so redak-
cjô „Zwónka” w pierszim numrze: „żebë Kaszëbi nie zdżinãlë z wiéchrzëznë zemi”.

Jakno przikłôd wôrt wspòmnąc ò wiérzce Wandë Czedrowsczi „Naji stegnë”.

Czë czëjesz,
Ò czim szemarzi cë
 Kaszëbsczi bór
    Bôłtu sztrąd
       Redëni biég
          Kòscółka zwón
             Historëji Pòmión
                Domôcy próg?7

Czëtińc mòże przëbôczëc so piãkno naji zemi, sparłãczenié z religią i nôbòżeń-
stwama, pòczëc bùchã z historie i teskniączkã za rodną chëczą. 

Jesz barżi apel ò waranié kòl kaszëbsczi tradicji i jãzëka je widzec w jiny wiérzce, 
jaką nalézemë w cządnikù. Tim razã ks. Bernat Sëchta:

Kaszëba, co bë zapiar sę
Kaszëbsczégo jimienia,
Nie bëł bë godny, żebë go
Kaszëbskô niosła zemia.
Ten jak na wietew uschnie wnet,
Bo z niego wińdze krew.
(„Zwónk” nr 6/2007, pisënk òriginalny)

Wëjimkama w tim pateticznym stilu kaszëbsczich dokazów są „Sekretë” (znónô 
lëdowô spiéwa: Wiém jo wiém, nie pòwiém, co w ògrodze rosce) i jesz barżi dwie 
beztitlowé rimòwóné pòwiôstczi Irénë Weiss: „Lëdze westrzód pòwiôdelë, że tam 
w miesce cëda òbzérelë” („Zwónk nr 7/2014) i „Chwôla jô te czase chwôla, bò 
w lakôrkach jidã w pòle” („Zwónk” nr 8/2014, pisënk òriginalny). To tekstë, jaczé 
pòkazywają Kaszëbów jakno zacopónëch mieszkańców wsë, dlô chtërnëch znanką 
„zepsëcô” je czëtanié gazétów, a wiôlgą redotą „picé bimbru” i „diwanë na scanach”. 
Te dwa dokazë zdôwają sã bëc czëstą procëmnotą do wszëtczich jinëch pùblikòwó- 
nëch w „Zwónkù” i drãgò nalezc wëtłómaczenié dlô jich bëtnoscë w cządnikù.

7   „Zwónk” nr 3/2005, s. 49.
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„Zwónk” ò lëteraturze i lëteratach

Òkróm wiérztów, cządnik pùblikòwôł téż biografie pòétów, pitania ò ùtwórstwò 
pòjôwiałë sã przë leżnoscë kôrbiónków z piszącyma pò kaszëbskù, a ksążka Żëcé 
i przigòdë Remùsa òsta zinterpretowónô jakno dokôz, chtëren mòże pògłãbiwac 
wiarã. 

Jedną z nôwôżniészich pòstacji dlô redakcji „Zwónka” i całégò Klubu Sztudérów 
Kaszëbów w Pelplënie béł jegò załóżca Jan Karnowsczi. Pòswiãcony mù articzel8 
òstôł wëdrëkòwóny w trzecym numrze, a pózni pòwtórzony jesz rôz w sódmim. Tekst 
òpisywô przédno lata żëcégò, chtërne Młodokaszëba z Czôrnowa spãdzył w Wëż-
szim Dëchòwnym Seminarium w Pelplënie i ò jegò ùtwórstwie czëtińcowie nick sã 
nie dowiedzą (òkróm zdaniô, że „napisôł pò kaszëbskù wiele wiérztów i pòémów”). 

Wiele wiãcy lëteracczich témów pòjôwiô sã w kôrbiónce Łukasza Benkòwsczégò 
z pòétką Bòżeną Ùgòwską. Wëwiôd ten ùkôzôł sã ju w pierszim numrze, co ni mòże 
dzëwòwac, bò dlô pelplińsczégò klubù bëła òna (i mést je) nadzwëkòwò wôżnô. 
Robia w seminarium jakno szkólnô kaszëbsczégò jãzëka i pòmôgała w redagòwa-
nim pierszich numrów „Zwónka”. B. Ùgòwskô òpòwiôdô m.jin. ò tim, jaczé bëłë 
pòczątczi ji pisaniô: „Pòstanowiłam zapisëwac to, co tam sobie miałam ùmëszloné 
i na pòczątkù nawet nie nazéwałam jich wiérztama. To bëłë mòje mëslë, chtërne bëłë 
dlô mie w tim mòmence wôżné i chcałam je dlô sebie ùwiecznic, żebë móc pózni 
do tegò sã copnąc”9.

Slédnym z lëteratów zaprezentowónëch w „Zwónkù” béł ks. Jan Twardowsczi10. 
Articzel ò nim napisa Hana Makùrôt, wnenczas przédniczka Karna Sztudérów „Pomo-
rania”. Pòdczorchiwô w nim zwëczajnosc swiata, jaczi òpisywô w swòjich wiérztach 
ten pòéta. Z drëdżi stronë prawie w ti zwëczajnoscë widzy òna jegò nadzwëkòwòsc 
i wôrtnotã: „Bò chto dzysô westrzód rozmajitëch swòjich sprawów rozmieje dozdrzec 
môłą lëtewkã, chrabąszcza, wiewiórkã, łëczk, bruné pòdgrzibczi, pólné kamë? – pitô 
aùtorka artikla. Nazéwającë ks. Twardowsczégò terôczasnym sw. Frãcyszkã, H. Ma-
kurôt dodôwô, że „pësznosc jegò wiérztów to miłota. Miłota zwerbalizowónô, ale 
ùchwëconô w słowa jak nôprostszé, nômni zawiłé, nieskòmplikòwóné. Je to miłota 
takô prosto ze serca”.

Do artikla są dodóné trzë wiérztë ks. Jana skaszëbioné przez aùtorkã. „Dlô 
szmaczi” bédëjã krótczi dokôz „Miełota”.

Swiat zmãglowóny
pòlitika pùdło
chëcz ju nie tamta

8   W. Szuca, Jan Karnowsczi w Pelplënie, „Zwónk” nr 3/2005, s. 44–45 i nr 7/2008, s. 25–27.
9    Ł. Benkòwsczi, Wiara i kaszëbizna, „Zwónk” nr 1/2004, s. 30.
10   H. Makurôt, Swiat ksãdza Jana Twardowsczégò, „Zwónk” nr 5/2006.
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jinô bróma
niewierzący na rôrotach w kòscele
blós miełota
òbarchniałô ta jistnô

Piszącë ò lëteraturze w „Zwónkù kaszëbsczim” wôrt jesz je wspòmnąc ò cyklu: 
Nalezc Bòga „W żëcym i przigòdach Remùsa”11. Je to próba wëzwëskaniô kaszëb- 
sczi epòpeji do pògłãbiwaniô wiarë czëtińców. „Wszëtkò, co sã dzeje wkół herojów 
dokazu mô swòje òdniesenié do wiarë. Lëstë òsczi dërgòcą, bò na ni pòwiesył sã Ju-
dôsz, skòwrónk, jaczi spiéwô nad głową Remùsa nócy „gòdzynczi”, a drzewa w lese 
stoją pòwôżno i stateczno, bò słëchają Mszë swiãti, chtërnã òdprôwiô dlô nich dobri 
dëch. Wiara naznacziwô lëdzóm ritm jich żëcégò: „Zëma zaczinô sã na swiãtégò Môr-
cëna, Remùs pò swòji chòroscë wrócył do robòtë na Matkã Bòską Séwną, a gòspòdëni 
òbzérała swòjã spiżarniã w dzéń Nawróceniô Swiãtégò Pawła”. Aùtor artikla mô téż 
swiądã, że w ksążce A. Majkòwsczégò je dosc tëli niechrzescëjańsczich mòtiwów, 
jak chòcle pòstacje Òrmùzda i Arimana abò wiara w reinkarnacjã. Nimò tegò pòdług 
niegò „szukanié ù Majkòwsczégò zamkłoscë, jakô miałabë pògłãbiwac najã wiarã 
je w całoscë dopùsceniowé. Je tak chòcbë dlôte, że w swòjim dokazu wzywô òn do 
miłotë tatczëznë i do ùwôżaniô tradicëji, a doch ta w przëpôdkù Kaszëbów je tak baro 
sparłãczonô z religią, że mòżna sã wôżëc na scwierdzenié, że ksążka Żëcé i przigòdë 
Remùsa wzywô téż do wiérnégò trzimaniô z Bògã i chrzescëjańską wiarą”.12

Aùtor w pierszim dzélu cyklu pòdczorchiwô, że na spòdlim dokazu A. Maj-
kòwsczégò dałobë sã przëszëkòwac rekòlekcje i jak sã doznôwómë w trzecym 
numrze, te słowa zjiscëłë sã w lëpińcu 2004 r. w Brusach.

Pòdrechòwùjącë, lëteratura w „Zwónkù kaszëbsczim” mô do spełnieniô wôżné 
dlô redakcji céle: pògłãbiwac wiarã czëtińców i jich miłotã do kaszëbsczi tatczëznë. 
Òkróm dwùch przëtrôfków (tekstów Irénë Weiss) wszëtczé lëteracczé ùsôdzczi są 
prawie ti misji pòdpòrządkòwóné. Tikô to sã tak wiérztów pisónëch przez nôleżni-
ków Klubù Sztudérów Kaszëbów w Wëższim Dëchòwnym Seminarium w Pelplënie, 
jak i tëch stwòrzonëch przez pòétów z bùtna, a w cządnikù le przedrëkòwónëch. 
Téż lëteracë prezentowóny w pismionie są przikładama lëdzy, dlô chtërnëch wiara 
i kaszëbizna bëła i je czims wôżnym. Nimò ti „służebny” rolë, niejedne dokazë są 
wôrt bôczënkù, a jich ùtwórcowie (jak chòcle Damian Klajst) mielëbë òstac dozdrzó-
ny i mòże zôchãcóny do dalszégò pisaniô przez znajôrzów kaszëbsczi lëteraturë.

11   D. Majkòwsczi, Nalezc Bòga w „Żëcym i przigòdach Remùsa”, „Zwónk” nr 1/2004, s. 12–15,  
nr 2/2004, s. 34-35, nr 3/2005, s. 30-31.

12   D. Majkòwsczi, Nalezc Bòga w „Żëcym i przigòdach Remùsa”, „Zwónk” nr 1/2004, s. 13.



Hana Makùrôt
Gduńsczi Ùniwersytet

Leksykalné interferencje kaszëbsczich  
gwarów w pòlaszëznie1

Kaszëbsczé cësczi w zasygù leksyczi  
– metodologiô, stój badérowaniów, cél robòtë

Hewòtny articzel pòwstôł jakno skùtk badérowaniów przeprowadzonëch w sléd-
nëch latach nad leksykalnyma interferencjama2 kaszëbsczich gwarów w pòlaszëznie. 
Badérowania bëłë prowadzoné w 19 môlëznach reprezentëjącëch 12 gwarów, nachô-
dającëch sã na jãzëkòwi òbéńdze trzech dialektów: nordowòkaszëbsczégò (gwara 
wsë Òdargòwò, bëlackô gwara, gwara wsë Chałëpë i lëzyńskô gwara), westrzéd-
nokaszëbsczégò (mézowskô i żukòwskô gwara, gwara wsë Lësé Jamë, gwara wsë 
Klëkòwô Hëta, sëlëczińskô gwara) i pôłniowòkaszëbsczégò (gwarë: lëpnickô, bruskô, 
kònarzińskô). Badérowania bëłë prowadzoné w fòrmie elektronicznëch nagraniów 
pòlskòjãzëcznëch wëpòwiesców 88 respòndentów. Infòrmatorzë reprezentowelë trzë 
pòkòleniowé karna, do jaczich przëdzeloné òstałë òsobë ùrodzoné w latach 1913– 
–1950, 1951–1980, 1981–1996. Tekstë nagraniów w dalszim etapie robòtë òstałë spi-
sóne w półfòneticzny transkripcji i przeanalizowóné z pòzdrzatkù na wëstãpòwanié 
w nich cësków kaszëbiznë w zasygù leksyczi.

Problematika interferencjów kaszëbsczich gwarów w pòlaszëznie na leksykalny 
rówiznie nie dożdała sã donądka za wiele òbrobieniów, zagadnienié to òstało òpisóné 
w artiklu Władisława Pniewsczégò Błędy językowe w zadaniach młodzieży polskiej 
w Gdańsku w świetle dialektów pomorskich i języka niemieckiego3, a téż w prôcë 

1   Hewòtny articzel òstôł napisóny na spòdlim badérowaniów nad pòlskò-kaszëbsczima interferen- 
cjama, chtërne jô prowadzëła w ramach przërëchtowiwaniô doktorsczi rozprawë zatitlowóny Jinterfe- 
rencjowé przejinaczi ù bilingwalnëch lëdzy w kaszëbsczi spòlëznie, napisóny pòd czerënkã prof. J. Trédra, 
òbroniony 20 gòdnika 2011 r. na Gduńsczim Ùniwersytece. Bãdze òn téż fragmeńtã mònografii Inter- 
ferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub, jakô òstónie wëdónô w wëdôwiznie Ka- 
szëbsczégò Institutu.

2   Pòchwôt interferencje òznôczô w lingwistice jãzëkòwé cësczi.
3   W. Pniewski, Błędy językowe w zadaniach młodzieży polskiej w Gdańsku w świetle dialektów po- 

morskich i języka niemieckiego, „Rocznik Gdański” 1927, s. 19-57.
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Édwarda Brézë Niektóre częstsze błędy językowe (Pokłosie polonistycznej pracy 
instruktażowej w powiecie kościerskim)4, obadwaji aùtorowie badérowelë równak 
pisóny jãzëk, a sprawa leksykalnëch interferencjów w przëwòłónëch robòtach òstała 
òmówionô marginalno. Célã hewòtnégò artikla je analiza i òpisënk kaszëbsczich 
cësków na rówiznie leksyczi, zarejestrowónëch w żëwi gôdóny pòlaszëznie. 

Interferencje na rówiznie słowiznë są skùtkã kònkùrowaniô i miészaniô sã na 
kaszëbsczi òbéńdze elementów przënôleżnëch rozmajitim jãzëkòwim kòdóm: kaszëb-
sczim gwaróm, lëteracczi kaszëbiznie i pòlsczémù jãzëkòwi. W pòdsystemie òbji-
mającym słowiznã w gôdce bilingwalnëch òsobów pòkazywają sã rozmajité leksy-
kalné wariantë, przënôleżné miészającym sã jãzëkòwim kòdóm; gwarowé elementë 
kònkùrëją z niegwarowima, pòlsczé leksemë riwalizëją z kaszëbsczima. Prawie lek-
sykalnô wariantiwnosc i sparłãczonô z nią mòżlëwòta nié wiedno do kùńca ùswiąd-
nionégò wëbiéru przez bilingwalną òsobã jednégò z wariantów je przëczëną wzôjnëch 
jãzëkòwëch cësków na rówiznie słowiznë5.

Józef Kąs rozezdrziwô leksykalną interferencjã jakno jedno z przejawów prze-
łączaniô kòdów. Przełączanié kòdów (i pòjôwiającô sã w parłãce z nim leksykalnô 
wariantiwnosc) pòkôzywô sã jakno indiwidualny proces przëswòjeniô drëdżégò 
systemù, òbjimającégò słowiznã. Zato leksykalnô interferencjô mô przirodã pò-
nadindiwidualną, stanowi òna zjawiszcze systemòwé. W przëtrôfkù słowiznowi in-
terferencji pòkôzywanié sã w wëpòwiescë jednégò jãzëka wariantu pòchôdającégò 
z drëdżégò jãzëka rozezdrziwóné je z pòzdrzatkù trwałoscë tegò leksykalnégò ele-
mentu w jãzëkòwim systemie, realizowónym w mòwie gwësny pòpùlacji. Na taczi ôrt 
leksykalnô interferencjô stanowi kònfrontacjã dwùch leksykalnëch systemów, chtërne 
na sebie wzôjno nacyskają z przëczënë stójnégò kòntaktu, w jaczim òne pòòstôwają6. 

Trzeba pòdsztrichnąc, że leksykalny pòdsystem je pòdsystemã nôbarżi òtemkłim, 
co òznôczô, że brëkòwnik jãzëka mô wiãkszą perspektiwã wëbiéraniô leksykalnëch 
elementów nigle elementów fòneticznëch, mòrfòlogicznëch czë syntakticznëch, 
a to parłãczi sã z mòcniészą pòdajnotą słowiznowégò pòdsystemù na interferen-
cjowé przejinaczi. Jesz do tegò interferencje w zasygù słowiznë są wëchôdënkã nié 
leno cësków na jãzëkòwi rówiznie, ale téż òdezdrzadliwają jistnienié kòntaktów 
kùlturowëch7.

Z òpisënkã leksykalnëch interferencjów kaszëbsczich gwarów w pòlaszëznie parłã-
czą sã metodologiczné problemë. Drãgòsc òpisaniô, dokònywającégò sã w mòwie 
bilingwalny kaszëbsczi spòlëznë, cëskù kaszëbsczégò leksykalnégò systemù na sło-
wiznowi system pòlsczi, je pòwiązónô z nym, że wiôldżi dzél słowów notérowónëch 

4   E. Breza, Niektóre częstsze błędy językowe (Pokłosie polonistycznej pracy instruktażowej w po- 
wiecie kościerskim), „Polonistyka” XXIV 1971, nr 1, s. 42–48. 

5   H. Pelcowa, Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Lublin 2001, s. 99.
6   J. Kąś, Interferencja leksykalna słownictwa gwarowego i ogólnopolskiego (na przykładzie gwar 

orawskich), Kraków 1994, s. 30–31.
7   Zd.: H. Pelcowa, op. cit., s. 39.
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w leksykalnym systemie pòlsczégò i kaszëbsczégò jãzëka je juwerny, a w przëtrôfkù 
wiôldżégò dzélu słowiznë mómë do ùczinkù leno z fòneticznyma rozjinaczeniama. 
Niewiôldżé diferencje midzë słowizną pòlaszëznë i kaszëbiznë wëchôdają z geneticz-
ny i geògrafny bliskòscë nëch dwùch jãzëków. 

Tak tej pòjôwiô sã problem wëznaczeniô grańcë, chtërna bë bëła rozsądzywa-
jącô, czë òkresloné słowò nót je ùznac za apartny leksem, czë téż nót je gò rechòwac 
jakno juwerny leksem, chòc jinak fòneticznô ùsztôłcony. Òkróm tegò problemã je 
rozszlachòwanié òkazjonalnëch słowiznowëch pòżëczków z kaszëbiznë òd trwałëch 
zapòżëczeniów, zjintegrowónëch z pòlsczim systemã. W hewòtnym dokazu òmôwiô 
sã le te kaszëbsczé leksemë, zanotérowóné w kôrbiónkach respòndentów, chtërnëch 
równoznaczënama w pòlsczim jãzëkù są jiné apartné słowa, nie bãdą zôs tuwò òpisy-
wóné kaszëbsczé leksemë, chtërnëch pòlsczé równoznaczënë jinaczą sã le z fòneticz-
négò pòzdrzatkù. Przëjimniãté téż òstało òmôwianié blós òkazjonalëzmów, a òmijanié 
w òpisënkù ewentualnëch trwałëch zapòżëczeniów. W hewòtny robòce materiałã 
rozezdrziwónym òb czas badérowaniô słowiznowëch interferencjów kaszëbsczich 
gwarów w pòlaszëznie są wszëtczé kaszëbsczé leksemë, jaczé òstałë zanotérowóné 
w pòlskòjãzëcznëch wëpòwiescach infòrmatorów.

Analiza cëskù kaszëbsczich gwarów na pòlaszëznã  
w zasygù słowiznë

 
Interferencje kaszëbsczich gwarów w pòlaszëznie òbjimającé swòjim zasygã leksykã 
analizowóné są w hewòtnym dokazu przez wëapartnienié sztërzech słowiznowëch 
karnów: a) kaszëbsczich leksemów czësto abò dzélowò zaadaptowónëch fòneticzno 
przez codniową gôdóną pòlaszëznã, b) kaszëbsczich leksemów niezadaptowónëch 
fòneticzno przez codniową gôdóną pòlaszëznã, c) germanizmów czësto abò dzélowò 
zaadaptowónëch fòneticzno przez codniową gôdóną pòlaszëznã, d) germanizmów 
czësto abò dzélowò zaadaptowónëch fòneticzno i mòrfòlogiczno przez codniową 
gôdóną pòlaszëznã. Nót je pòdsztrichnąc, że fòneticznô abò mòrfòlogicznô adaptacjô 
nie òznôczô tuwò, że gwësné słowò òstało zaadaptowóné przez system pòlsczégò 
jãzëka, ale chòdzy tu leno ò adaptacjã w mòwie, w wëpòwiescë tegò kònkretnégò 
brëkòwnika jãzëka, chtëren aktualno gôdô. Zanotérowóné słowa przënôlégają równak 
do kaszëbiznë, ni mómë tuwò do ùczinkù z òglowò rozmióną adaptacją do systemù 
pòlaszëznë.  

W kòżdim z wëapartnionëch karnów leksemë ùpòrządkòwóné òstałë wedle pra-
widła abecadłowi pòsobicë. Przë hasłowim kaszëbskòjãzëcznym leksemie (chtëren 
je naznaczony tłëstim drëkã) pòdóné są wszëtczé fòrmë słowa zanotérowóné w ana-
lizowónym materiale, a dali przedstawionô òstała pòlskô równoznaczëna hasłowégò 
leksemù i wiadło ò zarejestrowanim leksemù w kaszëbsczich słowarzach, w przëtrôf-
kù germanizmów pòdôwô sã téż pasowné słowò miemiecczé. 
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Pòniżi przedstôwióm kaszëbsczé leksemë, chtërne òstałë òdnotérowóné w zeb-
rónëch przeze mie òb czas òbéńdowëch badérowaniów pòlskòjãzëcznëch tekstach: 

a) kaszëbsczé leksemë czësto abò dzélowò zaadaptowóné fòneticzno przez cod-
niową gôdóną pòlaszëznã: armòszka, armónika: armoszkach  (BA 1929, Mézowò8), 
przër. pòl. harmonijka (SY, I, s. 7); bania: bońa (SK 1941, Lësé Jamë), przër. pòl. 
dynia (SY, I, s. 17); bãks: banksa (ZW 1936, Lësé Jamë), banks (KM 1941, Klëkòwô 
Hëta), przër. pòl. ostatni snop po ukończeniu koszenia zboża (SY, I, s. 25); białka: 
b’jaṷkax (KM 1962, Lësé Jamë), b’jaṷk’i (KM 1962, Lësé Jamë), przër. pòl. 1kobieta, 
2żona (SY, I, s. 100); błotkò: bṷotku (MG 1968, Lësé Jamë), bṷotkax (AM 1992, Lësé 
Jamë), przër. pòl. staw (SY, I, s. 44); błoto: bṷota (CH 1921, Chòsznica), bṷoce (CH 
1921, Chòsznica), bṷotax (CH 1921, Chòsznica), bṷoće (CH 1921, Chòsznica), przër. 
pòl. staw (SY, I, s. 44); bùczka: bućkuf (AM 1992, Lësé Jamë), przër. pòl. świnia 
(zwłaszcza młoda), świnka (SY, I, s. 82); bùlwa: bulvǝ (ES 1956, Mézowò), bulvy (MA 
1929, Lësé Jamë; MG 1968, Lësé Jamë; SS 1930, Brusë; BR 1985, Kònarzënë), bulef 
(MA 1929, Lësé Jamë; MM 1962, Sëlëczëno ; CB 1943, Bùdë ; BR 1985, Kònarzënë), 
bulvam’i (MA 1929, Lësé Jamë), bülvam’i (CB 1943, Bùdë), bṷülvә (SS 1930, Brusë); 
przër. pòl. kartofel (SY, I, s. 89); chòjna: xṷejnǝ (BL 1923, Lëpnica); xṷejna (BL 
1923, Lëpnica); przër. pòl. młody las iglasty (SY, II, s. 45); chójka: xujka (CH 1921, 
Chòsznica), przër. pòl. młoda sosna, sosenka (SY, II, s. 45); czerowac sã za kims, 
czims9: śe k’eruje (JK 1967, Lësé Jamë), śe k’erovać (JK 1967, Lësé Jamë), przër. 
pòl. troszczyć się o coś, interesować się czymś (SY, II, s. 318), czerzenka: k’eženk’i 
(BM 1917, Sëlëczëno), k’ežonk’i (BM 1917, Sëlëczëno); tu: przër. pòl. torf ułożony 
w gromadę przypominającą stożkowatą maśniczkę (SY, II, s. 319); czëc: czuć (ZM 
1963, Starzëno), przër. pòl. słyszeć (SY, I, s. 163); czitel: ćitle (AM 1992, Lësé Jamë), 
przër. pòl. spódnica (SY, II, s. 326); dëgòwac: degòwaṷo (BL 1923, Lëpnica), przër. 
pòl. smagać rózgami jałowca lub gałązkami brzozy w drugie święte Wielkanocy (SY, I, 
s. 193); dëgùska: dǝgüska (BL 1923, Lëpnica), przër. pòl. rózga jałowca lub gałązka 
brzeziny, używane do smagania podczas drugiego dnia świąt Wielkanocy (SY, I,  
s. 194); dodóm: dodum (AM 1992, Lësé Jamë); przër. pòl. 1do domu, 2dom, mieszka-
nie (SY, I, s. 224); drôbka: drapkam’i (CH 1921, Chòsznica), przër. pòl. drabina (SY, 
I, s. 234); fraszka: fraška (BA 1929, Mézowò), przër. pòl. piosenka (SY, I, s. 286); 
gapa: gapuf (AM 1992, Lësé Jamë), przër. pòl. wrona (SY, I, s. 301); gùła: guluf (AM 
1992, Lësé Jamë), przër. pòl. indyk (SY, I, s. 383); jinszi: inšůṷ (IK 1933, Chałëpë), 
inše (AM 1992, Lësé Jamë), przër. pòl. inny (SY, II, s. 106); jo: jo (SP 1913, Łebcz; 
GS 1934, Starzëno; JD 1948, Starzëno; MB 1988, Starzëno; WK 1917, Lëzëno; KL 
1958, Lëzëno; KO 1927, Mézowò; BA 1929, Mézowò; KK 1945, Glincz; SM 1927, 

8   Kòżden z wëmienionëch skrócënków zamikô w se inicjałë infòrmatora, jegò rok ùrodzeniô i môl 
zamieszkaniô. 

9   Znaczenié tegò leksemù je szerszé w kaszëbiznie nigle w pòlsczim jãzëkù.
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Lësé Jamë; MA 1929, Lësé Jamë; ZW 1936, Lësé Jamë; SK 1941, Lësé Jamë; SK 
1936, Lësé Jamë; KM 1962, Lësé Jamë; RS 1945, Klëkòwô Hëta; BL 1929, Lëpnica; 
CB 1943, Bùdë; SC 1940, Czôpiewice; LS 1953, Czôpiewice; PP 1933, Kònarzënë; 
przër. pòl. tak (SY, II, s. 108); klat: klaty (AM 1992, Lësé Jamë), przër. pòl. włos (SY, 
I, s. 158); kółkò: kuṷka (BA 1929, Mézowò), kuṷko (RS 1959, Czôpiewice), kuṷku (RS 
1959, Czôpiewice), tu: przër. pòl. kołowrotek do przędzenia (SY, I, s. 191); krëchùlc: 
kragulce (AM 1992, Lësé Jamë), przër. pòl. kornik (SY, II, s. 245), ë ≥ a, x ≥ g; kùczer: 
kuč’erov’je (RS 1945, Klëkòwô Hëta) przër. pòl. woźnica, stangret (SY, I, s. 287); 
kùkla: kukle (BB 1948, Kònarzënë), tu: przër. pòl. mały bochenek chleba upieczony 
z resztek ciasta, kukiełka (SY, II, s. 292); kùla: kule (MA 1929, Lësé Jamë), tu: przër. 
pòl. jama, dół w ziemi (SY, II, s. 292); kùrôk: kurakuf (AM 1992, Lësé Jamë), przër. 
pòl. kogut (SY, II, s. 300); le: le (MB 1988, Starzëno; KO 1927, Mézowò; ZW 1936, 
Lësé Jamë; SK 1941, Lësé Jamë), przër. pòl. tylko (SY, II, s. 339); łasëca: ṷaśice 
(AM 1992, Lësé Jamë), ṷaśicuf (AM 1992, Lësé Jamë), przër. pòl. osa (SY, III, s. 9); 
mieszôk: m’ješok (BR 1985, Kònarzënë), przër. pòl. worek; przër. m’ieszôczk (SY, 
III s. 159); młodze: mṷoӡe (BL 1929, Lëpnica), mṷoӡůf (BL 1929, Lëpnica); przër. 
pòl. drożdże (SY, III, s. 91); narôz: naras (SK 1941, Lësé Jamë), przër. pòl. nagle 
(SY, III, s. 191); nazôd: nazat (MA 1929, Lësé Jamë ; AM 1992, Lësé Jamë), przër. 
pòl. z powrotem (SY, III, s. 197); òb: ob (MG 1968, Lësé Jamë), przër. pòl. podczas, 
przez, na (SY, III, s. 266); òdemknąc sã: śe odemkṷo (MA 1929, Lësé Jamë), przër. 
pòl. otworzyć się; plëta: pliti (SK 1941, Lësé Jamë), plity (SK 1941, Lësé Jamë), 
przër. pòl. kałuża (SY, IV, s. 76); pòdòbiôd: potob’jat (KM 1941, Klëkòwô Hëta), 
przër. pòl. drugie śniadanie (SY, IV, s. 103); prawie: prav’je (CB 1943, Bùdë; LS 
1953, Czôpiewice), przër. pòl. właśnie (SY, IV, s. 162); prosto : prosto (IK 1933, 
Chałëpë), przër. pòl. po prostu; przepôlowac: pšepÿlovać (AM 1992, Lësé Jamë), 
przër. pòl. przewiązać, przebić krowę na łące; przezeblakac sã: śe pšezeblakamy 
(AM 1992, Lësé Jamë), przër. pòl. przebierać się; rodny: rodnej (SK 1987, Starzëno), 
przër. pòl. rodzimy, ojczysty (SY, IV, s. 333); sklep: sklep (SS 1930, Brusë), sklepu (SS 
1930, Brusë), przër. pòl. piwnica (SY, V, s. 49); spółdzielnia: spuṷӡ’elńa (KM 1962, 
Lësé Jamë), przër. pòl. sklep (SY, V, s. 133); stółk: stoṷkuf (KL 1986, Lëpnica), przër. 
pòl. krzesło (SY, V, s. 168); szczérz, scérz, szczirz, scyrz: š’č’iš (WK 1988, Glincz); 
ščižam’i (KM 1962, Lësé Jamë), śćiž‘e (AM 1992, Lësé Jamë), śćežuf (AM 1992, 
Lësé Jamë), śćeže (AM 1992, Lësé Jamë), śćežam’i (AM 1992, Lësé Jamë), śćeža 
(AM 1992, Lësé Jamë), przër. pòl. pies, psisko (SY, V, s. 23); szkólnô: škulna (AM 
1992, Lësé Jamë), škulne (AM 1992, Lësé Jamë), przër. pòl. nauczycielka (SY, V,  
s. 259); szlora: šlorom (AM 1992, Lësé Jamë), przër. pòl. pantofel, papeć, kapeć (SY, 
V, s. 269); szpërczi: špyrkoma (CB 1943, Bùdë), przër. pòl. skwarki (SY, V, s. 285); 
sztëdżi: štyg’i (RS 1945, Klëkòwô Hëta); štәӡ’i (PZ 1959, Zelonô Hëta), przër. pòl. 
opierające się o siebie snopy ustawione w dwóch rzędach (SY, V, s. 294); sztëk: štәk’i 
(BM 1917, Sëlëczëno), przër. pòl. kawałek (SY, V, s. 295); trus: trus (KM 1962, Lësé 
Jamë), trusem (KM 1962, Lësé Jamë), trusy (MG 1968, Lësé Jamë), trusuf (AM 1992, 
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Lësé Jamë), przër. pòl. królik (SY, V, s. 395); ùważac: uvÿžům (CB 1943, Bùdë), przër. 
pòl. szanować (GO, s. 568); wãps: vopsy (AM 1992, Lësé Jamë), przër. pòl. ciepły 
sweter10 (SY, VI, s. 63); wdakòwac: vdakovaṷam (AM 1992, Lësé Jamë), przër. pòl. 
wjechać; wedle: vedle (SM 1927, Lësé Jamë), przër. pòl. 1. wzdłuż, 2. ze względu, 
według (SY, VI, s. 67); wejle: vele (SK 1941, Lësé Jamë), przër. pòl. oto, toć (SY, VI,  
s. 69); wënëkac: vynyka (MM 1962, Mézowò), przër. pòl. wypędzić (GO, s. 588); 
wiązc: v’jązṷo (RS 1959, Czôpiewice), v’jązṷe (RS 1959, Czôpiewice), przër. pòl. ro-
bić na drutach (SY, VI, s. 126); widno: v’idno (SK 1941, Lësé Jamë), przër. pòl. jasno 
(SY, VI, s. 149); wieczerza: v’ječežy (AM 1992, Lësé Jamë), przër. pòl. wieczerza, ko-
lacja (SY, VI, s. 127); wiedno: v’jedno (ZW 1936, Lësé Jamë), przër. pòl. zawsze (SY, 
VI, s. 128); wzerac: vzėrajoṷ (AM 1992, Lësé Jamë), przër. pòl. patrzeć, spoglądać 
(GO, s. 624); zôpòl, zôpòla: zÿpṷele (RS 1945, Klëkòwô Hëta), przër. pòl. miejsce 
w stodole, w którym układa się zżęte zboże (SY, VI, s. 183); zwëk: zvyk’i (AM 1992, 
Lësé Jamë), przër. pòl. zwyczaj (SY, VI, s. 252); zylc: zylcuf (AM 1992, Lësé Jamë), 
przër. pòl. galareta z nóżek wieprzowych (GO, s. 676); 

b) kaszëbsczé leksemë niezaadaptowóné fòneticzno przez codniową gôdóną pò- 
laszëznã11: bakòwac: bakṷuja (SK 1941, Lësé Jamë), przër. pòl. gawędzić, gaworzyć 
(SY, VII, s. 5); dëgùsë: dǝgṷüsǝ (MK 1919, Lëzëno); przër. pòl. rózga jałowca lub 
gałązka brzeziny, używane do smagania podczas drugiego dnia świąt Wielkanocy 
(SY, I, s. 193); dodóm: dodům (RS 1959, Czôpiewice), przër. pòl. dom (SY, I, s. 224); 
fraszka: fraš’kůf (BA 1929, Mézowò), przër. pòl. piosenka (SY, I, s. 286); kòło: kṷeṷo 
(AM 1992, Lësé Jamë), przër. pòl. rower (SY, II, s. 191); kùczer: kṷuč’er (ZW 1936, 
Lësé Jamë), przër. pòl. woźnica, stangret (SY, II, s. 287); mëga: mәǯ’i (AM 1992, 
Lësé Jamë), przër. pòl. komar (SY, III, s. 67); miotlôk: m’jotlÿk’em (AM 1992, Lësé 
Jamë), przër. pòl. kij od miotły (SY, III, s. 174); mòdło: mṷedṷa (JD 948, Starzëno), 
przër. pòl. model, wzór (SY, III, s. 96); òb: ṷeb (KO 1927, Mézowò), przër. pòl. przez, 
podczas, na (SY, III, 266); pazura: pazrǝ (AM 1992, Lësé Jamë), przër. pòl. ręka, 
dłoń (SY, IV, s. 46); pôłnié: pÿṷńė (AM 1992, Lësé Jamë), pÿṷńa (AM 1992, Lësé 
Jamë), przër. pòl. obiad (SY, IV, s. 17); wrëje: vrәje (AM 1992, Lësé Jamë), przër. 
pòl. zaloty, narzeczeństwo (SY, VI, s. 107); zabëc: zabǝtė (SP 1913, Łebcz), przër. 
pòl. zapomnieć (SY, I, s. 29); 

c) germanizmë czësto abò dzélowò zaadaptowóné fòneticzno przez codniową 
gôdóną pòlaszëznã: bùten: buten (AM 1992, Lësé Jamë; LXXXIX, AM 1992, Lësé 

10   W gwarze wsë Lësé Jamë leksem wãps mô znaczenié cepłégò cwétra; B. Sëchta dolmaczi no 
słowò jakno 1. dôwną sëkniã, 2. żakét, 3. górny dzél ancuchù (SY, VI, s. 63).

11   Dzél leksemów, taczich jak np. fraszka, kùczer, nalôzł sã tak w karnie kaszëbsczich leksemów 
czësto abò dzélowò zaadaptowónëch fòneticzno przez pòtoczną gôdóną pòlaszëznã, jak téż w karnie 
kaszëbsczich leksemów niezaadaptowónëch fòneticzno przez pòtoczną gôdóną pëlaszëznã, co wënikô 
stądka, że w badérowónëch tekstach pòjawiałë sã co nômni dwie fòrmë nëch słowów – fòrmë zaadap-
towóné i niezaadaptowóné przez pòtoczną gôdóną pòlaszëznã. 
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Jamë), przër. prëskò-miem. bûten, przër. pòl. 1. na dworze, 2. na zewnątrz; byndel: 
byndel (ZK 1960, Òdargòwò), przër. miem. Bündel, przër. pòl. snopek słomy, pęk; 
cukierkùszen: cukerkṷüšen (GS 1934, Starzëno); przër. miem. Zuckerkuchen, przër. 
pòl. ciasto posypane cukrem; dërch: dyrx (AM 1992, Lësé Jamë), przër. miem. durch; 
przër. pòl. wciąż; doch: dox (BA 1929, Mézowò; PK 1958, Mézowò ; SM 1927, Lësé 
Jamë; JK 1967, Lësé Jamë; CH 1921, Chòsznica), przër. miem. doch; przër. pòl. prze-
cież; flot: flot (AM 1992, Lësé Jamë), przër. miem. flott; przër. pòl. sprawny, szybki, 
energiczny, sprawnie, szybko, energicznie; fùl: ful (KM 1962, Lësé Jamë; MG 1968, 
Lësé Jamë; AM 1992, Lësé Jamë), fül (MG 1968, Lësé Jamë); przër. miem. voll; 
przër. pòl. pełny, pełno; génôù: ginoṷ (LS 1953, Czôpiewice), przër. miem. genau, 
przër. pòl. dokładny, ścisły, punktualny, skrupulatny, dokładnie, ściśle, punktualnie, 
skrupulatnie; richtich: rixtix (HL 1957, Òdargòwò; BA 1929, Mézowò; LS 1953, 
Czôpiewice), przër. miem. richtig, przër. pòl. właściwy, słuszny, prawidłowy, po-
prawny; weg: vek (GS 1934, Starzëno), przër. miem. weg przër. pòl. precz;

d) germanizmë czësto abò dzélowò zaadaptowóné fòneticzno i mòrfòlogiczno 
przez codniową gôdóną pòlaszëznã: aintopf (CB 1943, Bùdë), przër. miem. ein Topf, 
przër. pòl. jeden garnek; bómk: bumk’i (AM 1992, Lësé Jamë), przër. miem. der/
das Bonbon; przër. pòl. cukierek; deka: dekom (MA 1929, Lësé Jamë), przër. miem. 
die Decke; przër. pòl. koc; dekel: dekel (SS 1930, Brusë), przër. miem. die Decke, 
przër. pòl. pokrywa; dëtk: dǝtkama (RD 1972, Starzëno); przër. dólnomiem. Dettchen 
‘grosz’, przër. pòl. pieniądz; draszowac: draš‘ovonė (MA 1929, Lësé Jamë), przër. 
miem. dreschen, przër. pòl. młócić; fùter: fṷüter (WK 1988, Glincz), przër. miem. 
das Futter, przër. pòl. karma, pasza; fùtrovac: fṷutruje (WK 1988, Glincz); futruje 
(WK 1988, Glincz); fṷütrovac (MG 1968, Lësé Jamë), przër. miem. füttern, przër. 
pòl. karmić zwierzęta; grôpka: grÿpk’i (AM 1992, Lësé Jamë), przër. prëskò-miem. 
Grapen, Groppen; przër. pòl. garnek; jastrë: jastrә (AM 1992, Lësé Jamë), przër. 
miem. das Ostern ; przër. pòl. Wielkanoc; kara: karǝ (BM 1917, Sëlëczëno), przër. 
miem. der Karren, przër. pòl. taczka; knôp: knÿp (CS 1955, Mézowò); przër. miem. 
der Knabe, przër. pòl. chłopiec, chłopczyk; kùch: küxa (PG 1968, Łebcz), kuxuf (KM 
1988, Lëzëno), kux (BL 1929, Lëpnica), kṷüxә (PZ 1959, Zelonô Hëta), przër. miem. 
der Kuchen, przër. pòl. ciasto, placek; lëft: luft (AM 1992, Lësé Jamë), przër. miem. 
die Luft; przër. pòl. powietrze; natron: natron (KM 1962, Lësé Jamë), przër. miem. 
das Natron; przër. pòl. soda oczyszczona; òpasowac: ṷepasovac (AM 1992, Lësé 
Jamë), przër. miem. aufpassen, przër. pòl. uważać, strzec, pilnować, czuwać; pòlte-
rabend, pòlter: polter (AG 1985, Lëpnica), pulter (AG 1985, Lëpnica), przër. miem. 
der Polterabend ‘wieczór kawalerski’, zwyczaj na Kaszubach polegający na tym, 
że w  wigilię ślubu tłucze się szkło pod domem panny młodej; réga: ryg’i (ES 1956, 
Mézowò; MA 1929, Lësé Jamë; SK 1941, Lësé Jamë), przër. miem. die Reihe; przër. 
pòl. rząd, szereg; dolnomiem. Rêge ‘rząd, szereg’; stréfla: strėfle (RS 1959, Czôpie-
wice), štrėfle (RS 1959, Czôpiewice), przër. miem. der Strumpf ‘pończocha’, przër. 
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pòl. skarpeta; sznaps: šnaps (KM 1962, Lësé Jamë), przër. miem. der Schnaps; przër. 
pòl. wódka; szpica: šp’icax (RS 1959, Czôpiewice), przër. miem. die Spitze ‘ostry 
koniec’, przër. pòl. druty dziewiarskie; sztëpówka: štepufka (RS 1959, Czôpiewice), 
štepufkům (RS 1959, Czôpiewice), przër. miem. stopfen ‘cerować’, przër. pòl. cerów-
ka; sztrëchòwac: š’trәxṷevelә (CH 1921, Chòsznica), przër. miem. streichen ‘pocie-
rać, muskać’, przër. pòl. ostrzyć; taska: task’i (MA 1929, Lësé Jamë), przër. miem. die 
Tasse; przër. pòl. filiżanka; toptuch: toptuxem (AM 1992, Lësé Jamë), przër. miem. 
das Staubtuch; przër. pòl. ścierka (do kurzu); wësztrëchòwac: vyš’tryxovali (CH 1921, 
Chòsznica), przër. miem. streichen ‘pocierać, muskać’, przër. pòl. wyostrzyć; wòrzta: 
vošty (AM 1992, Lësé Jamë), przër. miem. die Wurst; przër. pòl. kiełbasa; wrëk: vrǝč’i 
(SK 1941, Lësé Jamë); vryk (SK 1941, Lësé Jamë); vryk’i (MG 1968, Lësé Jamë), 
vrәći (SS 1930, Brusë), przër. miem. die Wruke, przër. pòl. brukiew.

Przëczënë leksykalnëch interferencjów  
i swiąda infòrmatorów tikającô sã leksykalnëch rozjinaczeniów  

midzë kaszëbizną a pòlaszëzną

Wiãkszosc zanotérowónëch leksemów pòjôwiô sã w badérowónëch tekstach nié wiã-
cy jak kòl jedny òsobë. Niskô frekwencjô tekstowô leksemów zaswiôdcziwô ò jich 
òkazjonalnym ùżëcym. Czasã ùżëcé kaszëbsczégò słowa wëchôdô z nieznajomòscë 
przez respòndenta pasownégò pòlsczégò słowa abò téż z drãgòscë przëbôczeniô 
sobie tegò słowa, co sparłãczoné je czãsto z leno pasywną znajemnotą pòlsczi 
równoznaczënë. Czasã téż infòrmatorzë mają do ùczinkù z desygnatama, chtërne ni 
mają pòchwôtowëch równoznaczënów w pòlaszëznie. W niechtërnëch wëpòwiescach 
bilingwalny brëkòwnik pòlaszëznë i kaszëbiznë ùżiwô w pòlskòjãzëczny kôrbiónce 
kaszëbsczégò słowa czë wërażenia, a w dalszim dzélu wëpòwiescë colemało brëkùje 
bezzmiłkòwò pòlsczi równoznaczënë tegò samégò słowa. Mòżlëwé, że w gwësnym 
sztóce pasowné słowò pòlsczé ùmknãło infòrmatorowi z pamiãcë, a w pòzniészim 
czasu sã òno przëbôczëło. Wiãkszosc respòndentów zdôwô sobie sprawã z leksykal-
nëch diferencjów midzë pòlaszëzną a kaszëbizną i w leżnoscë òficjalny kôrbiónczi 
mają òni starã swiądno ùżëwac pasownëch słowów pòlsczich. 

Niechtërny infòrmatorze, nie bôczącë na òficjalnosc kôrbiónkòwi sytuacji, ùżiwa-
ją słowów kaszëbsczich, dolmaczącë je równoczasno na pòlsczi jãzëk. Wëpòwiescë 
zamikającé w se òbadwa leksykalné wariantë mają ùdokaznic wiédzã respòndentów 
ò apartnoscë leksykalnëch systemów; przëmiôrama taczégò ùżëcô dwùch warian-
tów dónégò słowa są nôslédné fragmentë wëpòwiesców: pod maskoṷ tego tam ńe 
čuć vyraźńe čy ńe sṷyxać (ZM 1963, Starzëno); to byṷo po polsku mṷucone | ńe || 
xe | bṷe pṷe kaš’әpskṷu ty draš’ovonė (MA 1929, Lësé Jamë); trus | trus | i fšyscy 
vybuxli śm’jexem || bo co || bo to byṷo śm’ješne || i ńikt ńe v’jeʒ́aṷ | o co vṷaśćiv’je 
xoʒ́i | okazaṷo śe | že xoʒ́iṷo o krulika (KM 1962, Lësé Jamë); xov’jům trusy | to som  
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krulik’i (MG 1968, Lësé Jamë); pšed v’ječorem pošṷo so do xṷejnә || las muv’ili 
k’edyś | teras jak ja rosṷam | to muv’ili las | ale pam’jentam | že to je xṷejna | to je 
las (BL 1923, Lëpnica); jak śe drožǯe šipko po kašupsku muv’i | mṷoӡe (BL 1923, 
Lëpnica); drožǯe sům mṷoӡe (BL 1923, Lëpnica). 

Zdôrzô sã téż próba wëjasnieniô kaszëbsczégò słowa przëz ùżëcé téż kaszëbsczégò 
synonimù: prav’je, ginoṷ (LS 1953, Czôpiewice). Przëmiérzno czãsto pòjôwiô sã téż 
metajãzëkòwô infòrmacjô, pòlégającô na òbjasnienim nieznónégò pòlsczémù wespół-
rozmówcë kaszëbskòjãzëcznégò leksemù: banksa | muv’ili | na zakuńčeńė tix kartofl’i 
kopańa (ZW 1936, Lësé Jamë), tyx | co jeźʒ́ili | to kuč’erov’je na ńix muv’ili | ten | co 
to jexaṷ | to xṷopč’ik pševaž’ńe (RS 1945, Klëkòwô Hëta); f stodole byṷy tak’e š’erok’e 
vrota | že s toṷ furoṷ obṷadovanoṷ vjexaṷ (…) | po polsku muv’junc | a pṷe kaš’әpskṷü 
to boṷo zÿpṷele (RS 1945, Klëkòwô Hëta); to daṷo tak’e do ostšeńa | na to muv’ili 
š’trәxṷülc (CH 1921, Chòsznica), kugle | to śe nazyvaṷo || tak’e malutk’e | tak’e jagby 
buṷk’i | tak’e v’jenkše | s tego ćasta byṷo vźente | ńe || i f to śe fkṷadaṷo albo ślifk’i 
| tak dla ʒ́eći to byṷo | albo v’iśńe najlep’jej by byṷy || ješče śe posypyvaṷo cukrem 
(BB 1948, Kònarzënë). Wedle Józefa Kąsa samòrzëtné pòkôzywanié sã w kôrbiónkach 
dwùch jinojãzëcznëch słowiznowëch wariantów to przejaw dzejaniô infòrmacyjnégò 
filtru, realizowónégò przez przekazywanié wespółrozmówcë jak nôbarżi fùl in-
fòrmacji. A òsoblëwim przejawienim jego dzejaniô je definiowanié przez infòrmatora 
pòchwôtów, dlô jaczich ni mòże òn nalezc pòlsczich równoznaczënów12. 

Pòdrechòwanié

Przeprowadzonô analiza zebrónégò jãzëkòwégò materiału wëkôzała wielné przë- 
miôrë leksykalnëch cësków kaszëbiznë na gôdóny pòlsczi jãzëk, ùżiwóny na òbéń-
dze Kaszub. Interferencje kaszëbsczich gwarów w pòlaszëznie w zasygù słowiznë 
rejestrowóné bëłë w wëpòwiescach przedstôwców wszëtczich wiekòwëch karnów. 
W wiãkszoscë przëtrôfków bëłë to fòrmë czësto abò dzélowò zaadaptowóné przez 
pòtoczną gôdóną pòlaszëznã w wëpòwiescach respòndentów, rzadzy notérowóné bëłë 
leksemë przejãté z kaszëbsczich gwarów w niezjinaczony pòstacë. W pòlskòjãzëcz-
nëch tekstach infòrmatorów zarejestrowóné òstałë téż germanizmë, colemało za-
adaptowóné tak fòneticzno, jak téż mòrfòlogiczno przez gôdóną pòlaszëznã badéro-
wónëch òsób.

Nót je téż nadczidnąc, że jedną z nôwôżniészich przëczënów intensywnoscë lek-
sykalnëch interferencjów kaszëbsczich gwarów w pòlaszëznie je wiôlgô jãzëkòwô 
bòkadnosc kaszëbsczich gwarów i geògrafné leksykalné rozjinaczenié, przejôwiającé 
sã w bënëgwarowi wariantiwnoscë, a téż wariantiwnoscë słowów, rejestrowónëch 
w rozmajitëch gwarach.

12   J. Kąś, op. cit., s. 53, 57.
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Wëjasnienié skrócënków:
GO E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
SY B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I–VII, Wrocław 

1967–1976.



Duszan Pażdjersczi

Bédënk adaptacji mionów  
gwôsnëch z cëzëch jãzëków  

na kaszëbsczi jãzëk

W 2013 r. jô napisôł articzel Adaptacjô gwôsnëch pòzwów cëzégò pòchòdzën- 
kù w kaszëbsczim jãzëkù – dokłôdk do diskùsji, jaczi òstôł òpùblikòwóny w „Biuleti-
nie Radzëznë” z 2013 r. Na prosbã nôleżników Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka jem 
w drobnotach przërëchtowôł òbrobienié-bédënk adaptacji mionów gwôsnëch (gło-
sków) z jãzëków: stôrogrecczégò, łacëznë, nowògrecczégò, rusczégò, słowiańsczich 
jãzëków, jaczé ùżiwają cyrilicë, słowiańsczich jãzëków, co ùżiwają apartnëch znaków 
w łacëznowim pismionie, arabsczégò, chińsczégò i japóńsczégò. Móm nôdzejã, że pò 
analize na fòrum Radzëznë i pò wprowadzenim nieòbéńdnëch pòprôwków, bédënk 
w kùńcowi wersji przesztôłcy sã w jeden (a nôlepi czile) ùchwôlënków, chtërne 
dadzą mòżlëwòtã ùżëtkòwnikóm kaszëbsczégò jãzëka lepi rozeznawac sã w swiece 
mionów cëzégò pòchòdzënkù.

Òglowé jiwrë tikającé adaptacji  
na kaszëbsczi:

Czë Kaszëbi mają przëjëmac pòlsczi jãzëkòwi zwëk w adaptacji niejednëch wërazów, 
np. Szekspir, Waszyngton (kasz. Waszington), Szopen, Russo, Wolter (kasz. Wòlter), 
Molier (kasz. Mòlier), Balzak, Paryż (kasz. Pariż), Londyn (kasz. Londin), Akwiz-
gran, Rzym (kasz. Rzim), Mediolan, Wenecja itd.?

Czë mają przëjëmac „pòlską” òdmianã przëjãtëch wërazów, np. pòlsczi Brandt: 
o Brandcie, Piersce : o Piersie, co brëkùje òbrobieniô w drobnotach pòdług jã- 
zëków?

Czë mają przëjimnąc adaptacjã mionów lëdzy, chtërny żëlë przed XX w., tak jak 
to je w pòlsczim jãzëkù? Np. Marcin Luter, Karol Marks, Henryk Ibsen, Aleksander 
Puszkin, Jerzy Waszyngton, Tomasz Mann itd. Żelë jo, tej je mùsz w drobnotach 
òbrobic „kaszëbską” wersjã tëch „pòlsczich” adaptacjów. 
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I. Adaptacjô pòzwów gwôsnëch  
z (nowò)grecczégò i łacëznowégò jãzëka

Przëkładowé grecczé pòzwë  

Òriginalnô pòzwa Pòlskô pòzwa Kaszëbskô bédowónô

Achilleus (łac. Achilles), Ἀχιλλεύς Achilles Achiles
Aleksandros, Ἀλέξανδρος Aleksander Aleksander (Aléksander)
Argonautai, Ἀργοναῦται Argonauci Argònaùcë
Athēnai, Ἀθῆναι Ateny Atenë
Atlantis, Ατλαντίς Atlantyda Atlantida
Atlas, Ἄτλας Atlas Atlas
Bákchos, Βάκχος Bachus, Bakchos Bachùs, Bakchòs
Chios, Χίος Chios Chios
Daídalos, Δαίδαλος Dedal Dedal
Ēchṓ, Ἠχώ Echo Échò
Oidipous, Οἰδίπους Edyp Edip
Aigeus, Αἰγεύς Egeusz Egeùsz
Aineias, Aeneas, Αἰνείας Eneasz Eneasz
Ēōs, Ἠώς Eos Eòs (Éòs)
Ērōs, Ἔρος Eros Eros (Éros)
Aitnē, Αἴτνη Etna Etna
Euphratēs, Εὐφράτης Eufrat Eùfrat
Euridikē, Εὐρυδίκη Eurydyka, Eurydike Eùridika
Aisōpos, Αἴσωπος Ezop Ezop
Foinix, Φοῖνιξ Feniks Feniks (Féniks)
Pheidias, Φειδίας Fidiasz Fidiasz
Gordion, Γόρδιον Gordion (węzeł gordyjski) Gòrdión
Heraklḗs, Ἡρακλῆς Herakles Herakles (Heraklés)
Hypnos, Ὕπνος Hypnos Hipnos
Iokástē, Ἰοκάστη Jokasta Jokasta
Kleiṓ, Κλειώ Klio Klio
Laokóōn, Λαοκοών Laokoon Laòkòòn 
Lésbos, Λέσβος Lesbos Lesbòs (Lézbòs)
Likurgos, Λυκουργος Likurg Likùrg
Mykḗnai, Μυκῆναι Mykeny Mikenë (Mikénë)
Nárkissos, Νάρκισσος Narcyz Narcyz
Odysseus, Ὀδυσσεύς Odyseusz, Odys Òdiseùsz, Òdis
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Páris, Πάρις Parys Paris
Pēnelopē, Πηνελόπη Penelopa Penelopa (Pénelopa)
Periklēs, Περικλῆς Perykles Perikles (Periklés)
Pythagoras, Πυθαγόρας Pitagoras Pitagòras
Samos, Σάμος Samos Samòs
Sphinx, Σφίγξ Sfinks Sfinks
Sōkratēs, Σωκράτης Sokrates Sokrates (Sokratés)
Sísyphos, Σίσυφος Syzyf Syzyf
Thēbai, Θῆβαι Teby Tebë

Bédënk translëteracje głosków z klasycznégò grecczégò na kaszëbsczé

A – a; na kùńcu czasã i/y abò e
AI – ë
AY – aù
E – e; na kùńcu a, p. Pēnelopē
EI – i; czasã ea w kùnôszkach, p. Eneasz
EY – eù
H (łac. Ē) – é
I – jakò j, na pòcz. wërazu; i/y w westrzódkù, p. Sísyphos
O, Ω (łac. Ō) – o, ò
OI – e
OY – u, ù
Y – czej nie je dzélã digrafów jakno i
B – b
ГГ (łac. GG), ГΚ (GK), ГХ (GCH), ГΞ (GX) – ng, nk, nh, nks
Θ (łac. TH) – t
K – z wiãksza jakò k (p. Mykeny), mni c (p. Narcyz)
Ξ (łac. X) – ks
Σ (łac. S) – s
X (łac. CH) – ch
‘ (łac. H) – h

Bédënk translëteracje głosków z nowògrecczégò na kaszëbsczé

I, H, Y – i
AI – ë
EI, OI – i
AY, EY – aw, ew (ef, eù)
OY – u, ù
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B – w
МП – b (mb)
ГK – g (ng)
NT – d (nd)
Г – j, g/ch
Δ – d, t
TZ, TΣ – dz, c

Przëkładowé łacëznowé pòzwë

Òriginalnô pòzwa Pòlskô pòzwa Kaszëbskô bédowónô 

Ceres Ceres Ceres
Cicero Cyceron Cyceron
Gaius Gajusz, Gajus, Kajus Gajusz, Gajus, Kajus
Horatius Horacjusz Hòracjusz, Hòracy
Juliusz Juliusz Juliusz
Cato Katon (Kato) Katon (Katón)
Carthago Kartagina Kartagina
Claudiusz Klaudiusz Klaùdiusz
Quirinalis Kwirynał Kwirinôł
Cupido Kupidyn Kùpidin
Mars Mars Mars
Mercurius Merkury Merkùri
Neptunus Neptun Neptun
Nero Neron Neron (Nerón)
Pompeius Pompejusz Pòmpejusz
Romulus, Remus Romulus i Remus Romùlus i Remùs
Venus Wenus Wenus
Vergilius Wergiliusz Wergiliusz

II. Adaptacjô pòzwów gwôsnëch ze słowiańsczich jãzëków,  
jaczé ùżiwają cyrilicë

Przëkładowé rusczé pòzwë 

Òriginalnô pòzwa Kaszëbskô bédowónô

Андрей Andrej (Andréj)
Анюта Aniuta
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Ваня Wania
Гоголь Gògòl
Евгения Jewgenia
Жуковский Żukòwsczi
Лихачёв Lichaczow
Людиново Ljudinowò
Лядов Ljadow
Муравьёв Mùrawiow
Плетнёв Pletniow
Рублёв Rublow
Рюрик Riurik
Семён Semión
Тимофеьич Timòfiejicz
Tюмень Tiumeń
Фёдор Fiodor (Fiodór)
Хрушчёв Chruszczow
Яков Jakòw
Эдуард Eduard
Щедрин Szczedrin

Bédënk translëteracje głosków z rusczi cyrilicë na kaszëbsczé

ЛЬ, НЬ – lj, ń (ni).
ЛЯ, ЛЮ, НЯ, НЮ – lja, lju, nia, niu.
ЛЕ, ЛИ, НЕ, НИ – le, li, ne, ny/ni.
ЛЁ, НЁ – ljo, nio.
ЧЁ, ШЁ, ЖЁ, ЩЁ – czo, szo, żo, szczo (np. Хрущёв – Chruszczow).
Ё, ЬЁ – w jinëch pòzycjach jak òpisóné jakno: jo (np. Муравьёв – Mùrawjow).
Я, Ю – w pòzycjach niesparłãczonëch z Л, Н jakò ja, ju (np. Рюрик – Rjurik).
Е – jakò e za ж, ш, ч, щ, ц (np. Чернишевский – Czernyszewsczi(j); jakno je na 

pòczątkù wërazu i pò ъ, ь (np. Елена – Jelena).
И – jakno i/y; jakò ji pò ь i tej-sej samòzwãkach (np. Коробьин – Kòrobjin, Тимофеич 

– Timòfjejicz).
Э – jakò e.
Ь – czej nie je za л, н abò przed samòzwãkã ni mô cëskù na transkripcjã. 
Й – jakò j.
Щ – jakò szcz.
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Bédënk translëteracje jinëch głosków cyrilicczich na kaszëbsczé

Ћ (serb.) – jakò cz (np. Ћосић – Czosycz).
Ђ (serb.) – jakò dż (np. Ђукић – Dżukicz).
Љ (serb., mac.) – jakò lj (np. Љубомир – Ljubòmir).
Њ (serb., mac.) – jakò ń, ni (np. Његош – Niegòsz).
Џ (serb., mac.) – jakò dż (np. Џеко – Dżekò).
Ѓ (mac.) – dż (np. Ѓевѓелија – Dżewdżelija).
Ќ (mac.) – cz abò czj (np. Петровиќ – Petrowicz).
Ѕ (mac.) – dz (np. Sвонко – Dzwònkò).
Щ (bùł.) – szt (np. Копривщица – Kòpriwsztica).
Ъ (bùł.) – i (np. Търново – Tirnowò, Кръстев – Kristew, Вълчи Дол – Wilczi Dol).
I (biôł., ùkr.) – i/y (np. ùkr. Віталій – Witalij; biôł. Вайніслаў – Wajnyslał).
Ў (biôł.) – ł (np. Вайніслаў – Walnyslał).
Ы (biôł.) – i/y (np. Барыс – Baris).
Є (ùkr.) – je, e. (np. Євген – Jewgen/Jewhen).
Ї (ùkr.) – ji. (np. Їжакевич – Jiżakewicz).

III. Translëteracjô słowiańsczich pòzwów gwôsnëch,  
w jaczich są apartné łacëznowé znaczi 

Czesczi jãzëk

Č – cz (np. Čapek – Czapek).
Ď (ď) – dj (np. Žďar – Żdjar).
DĚ – dże (np. Budějovice – Bùdżejowice).
Ě – je (np. Běšiny – Bjesziny).
NĚ, NI – nie, ni (np. Manětín – Manietin).
Ř – rz (np. Břeclav – Brzeclaw).
Š – sz (np. Šabach – Szabach).
Ť (ť) – tj przed samòzwãkã w jinëch pòzycjach jakno t (np. Kaťa – Katja, Hošťka 

– Hòsztka).
TĚ – tje (np. Vojtěch – Wòjtjech); w pòzycje ŠTĚ jako szte – Hradiště – Hradiszte).
Ů – u (np. Lidový Dům – Lidowi Dum).
Y – i/y (np. Kyselka – Kiselka).
Ž – ż (np. Žitavský – Żitawsczi).

Słowacczi jãzëk

Ä – e (np. Mäsiar – Mesjar).
DE – dje (np. Bardejov – Bardjejov).
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DŽ – dż (np. Hodža – Hòdża).
Ľ – lj (np. Topoľčany – Topòljczany).
LE – lje (np. Levoča – Ljewòcza).
Ň – ń, ni (np. Rudňany – Rudniany).
NE, NI – nie, ni (np. Topoľníky – Topòljniczi, Málinec – Maliniec).
TE – tje (np. Teplice – Tjeplice).

Serbsczi jãzëk (chòrwacczi, bòszniacczi, słoweńsczi)

Č – cz (np. Čačak – Czaczak).
Đ – dż (np. Đakovica – Dżakòwica).
DŽ – dż (np. Džeko – Dżekò).
LJ – lj (np. Ljubljana). 
NJ – ń, ni (np. Njegoš – Niegòsz).
Š – sz (np. Šabac – Szabac).
Ž – ż (np. Žepa – Żepa).

IV. Adaptacjô pòzwów gwôsnëch  
z eùropejsczich i nieeùropejsczich jãzëków,  

jaczé ùżiwają łacëznowégò pismiona
 

W pòlsczim pisënkù òbòwiązywô zapisënk blisczi òriginalnémù, jaczi czãsto òmijô 
apartné diakriticzné znaczi, np. André – Andre, Győr – Gyoer, François – Francois, 
Erdoğan – Erdogan itd. Bédëjã jistną regùlacjã w kaszëbsczim jãzëkù.

Mòżna sã pëtac, co z zapisënkã labializacje? Np. jak pisac Bool, Tshudi, Goethe, 
Muskie, O’Kelly, Montesquieu, Lumiere itd. i jak pózni te pòzwë pòrządkòwac w lek-
sykògraficznëch dokazach?

Czë adaptowac na kaszëbsczi pòlsczé pòzwë Nowy Jork (Nowi Jork czë New 
York?), Paryż (Pariż czë Paris?), Madryt (Madrit czë Madrid?), Monachium (Mòna-
chium czë München?), Kartezjusz (Kartezjusz czë Descartes?), Jerzy Waszyngton 
(Jerzi Waszington czë George Washington?) itd.

V. Adaptacjô pòzwów gwôsnëch z jãzëków,  
co mają swòjã systemã graficznégò zapisënkù 

Chińsczi jãzëk

Przédnym jiwrã w adaptacje chińsczégò jãzëka na kaszëbsczi je pitanié, z jaczi łacëz-
nowi transkripcje bãdzemë kòrzëstac? Z „anielsczi” czë chińsczi łacënczi (pinjin).  
Jakò że nônowszi òrtograficzny ùczbòwnik pòlsczégò jãzëka [Polański 2010] sã tim 



160   BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA 2014

tôklã nie zajimô, sygnął jem do serbsczégò ùczbòwnika z pòzdrzatkù na szeroczé 
wëjasnienié i zachtną wielënã przëkładów, [Правопис 1994: 215-221], na spòdlim 
łacëznowi chińsczi transkripcje. 

A – a (np. Anhui – Anhùej).
B – b (np. Baxian – Basjen, Yanbian – Janbjen).
C – c (np. Cao Cao – Caò Caò, Cong – Cung, Cui Wei – Cuej Wej, Qian Xingcun  

– Cyen Syngcuen).
CH – cz (np. Wuchang – Wùczang, Wang Chong – Wang Czung, Chen Baichui – Czen 

Bajczuej, Changchun – Czangczuen).
D – d (np. Dezhou – Dedżoù, Dian – Dien, Mao Zedong – tu bédënk pòdług wëmòwë: 

Maò Cedung, Mawangdui – Mawangduej, Mao Dun – Maò Duen).
E – e (Nie Er – Nie Er).
F – f (Li Xifan – Li Syfan).
G – g (Geleshan – Geleszan, Gong Zizhen – Gùng Cydżen, Guizhou – Gùejdżoù).
H – h (Henan – Henan, Honghu – Hùnghù, Anhui – Anhùej, Hunchun – Hùenczuen).
I – zgłoskòùtwórczé jakno i (np. Chen Yi – Czen Ji); niézgłoskòùtwórczé jakno j abò 

i (np. Taiwan – Tajwan, Tian An Men – Tienanmen).
J – dż (np. Jinan – Dżinan, Jiujiang – Dżiudżiang, Jien – Dżien, Ru Zhjiuan – Tu 

Dżidżuen).
K – k (np. Kaifeng – Kajfeng, Kongfu – Kùngfù, Ji Dengkui – Dżi Den(g)kùej, 

Kunming – Kùenming).
L – l (np. Lanzhou – Landżoù, Liaoning – Ljaònyng, Dalian – Daljen, Longhailu  

– Lunghajlu, Lü Yulan – Lu Julan, Cai Lun – Caj Luen).
M – m (np. Ma’anshan – Ma’anszan, Bamianshan – Bamienszan).
N – n (np. Nenjiang – Nendżiang, Nie Er – Nie Er).
NG – z wiãksza jak n (np. Jurongguan – Dżużungùan).
O – o (np. Ou Yanxiu – Òù Jansju).
P – p (np. Poyanghu – Pòjanghù, Pian Guan – Pien Gùan).
Q – cz (np. Qi Baishi – Czi Bajszi, Zhang Banqiao – Żang Banczjaò, Si Maqian – Sy 

Maczjen, Baoduquan – Baòduczuen).
R – na kùńcu szlabizë jak r; pò prôwdze le przë szlabize er (np. Nie Er – Nie Er); na 

pòczątkù szlabizë jakno ż (Renmin Ribao – Żenmin Żibaò, Jurongguan – Dżu-
żungùan, Chen Jingrun – Czen Dżingżuen).

S – s (np. Sangganhe – Sanganhe, Song Qingling – Sung Czingling, Sui Yangdi – Suej 
Jangdi, Sun Zi – Suen Cy).

SH – sz (Changsha – Czangsza, Hanshui – Hanszuej, Lushun – Luszuen).
T – t (Xiangtan – Sjangtan, Tian An Man – Tienanmen, Tongxian – Tungsjan, San-

lintun – Sanlintuen).
U – u czedë je niézgłoskòùtwórczé.
W – w.
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X – s abò sj (np. Lu Xsun – Lu Sjun, Shanxi – Szansy, Deng Xiaoping – Deng Sjaòping, 
Qinxian – Czinsjan, Yang Xiong – Jang Sjung, Qi Xuangong – Czi Sjuengùng).

Y – j (np. Lu You – Lu Joù, Yanan – Jenan, Liu Yong – Lju Jung, Yuan Shikai – Juen 
Szikaj).

Z – czëtóné jakò c (np. Mao Zedong – Maò Cedung, Tang Taizong – Tang Tajcung, 
Shizuishan – Szicuejszan, Zunyui – Cuenju).

ZH – dż (np. Zhang Shizhao – Dżang Szidżaò, Luo Guanzhong – Luò Gùandżung, 
Li Zhun – Li Dżun).

Arabsczi jãzëk

Ā Ū Ī (dłudżé samòzwãczi) – a ù/u i (np. Faruk, Halil).
A U I (krótczé samòzwãczi) – a/e, ù/u i (np. kùńcowé Halida, Giza; zaczątkòwé Asad, 

Amin; westrzédné Fejsal, Kemal; krótczé u na pòczątkù jakò o/ò: Òsman, Òmer).
AY AW – aj/ej|ai/ei aù (np. Hùsein, Òkail; Sulejman, Hajdar; Hadramaùt, Taùfik, 

Dżebel el Laùz).
W M B (lëpné) – w (w nadzwëkòwëch przëtrôfkach u: Asuan) m b (np. Kùwajt/

Kùwejt, Aman, Ahbar).
T D („midzëzãbòwé” [th dh]) – t d (np. Taùra, Gadafi/Kadafi).
T D S Z (zãbòwé) – t d s z (np. Bejrut, Dawùd, Kasym, Azym).
Ṭ Ḍ Ṣ Ẓ (alweòlarné emfaticzné [warënkòwò tx, dx, sx, zx] – t d s z (np. Tahiri, Ri-

jad, Basra, Zafir – òne mają cësk na sąsedné [a], żebë miało wôrtnotã a a nié e).
R L N (alweòlarné sonantë) – r l n (np. Ramadan, Halid).
Š Ğ Y (palatalné [sh, gh, y]) – sz dż/g j (np. Szukri, Dżelal, Ben Jahja; ğ w Egipce 

jakò g: Giza, Nagib).
K (welarne) – k (np. Kirkùk – téż mô cësk na sąsedné [a], żebë miało wôrtnotã  

a a nié e: Kemal).
H Ġ (slédné abò czësto welarné [kx, gx] – h/k g (np. Kartum, Halid; Bagdad).
Q (ùwùlarné) – k (np. Faruk).
Ḥ ‘ – (faringalné [cx, ‘]) – h (np. Mùhamed, Hasan); ‘ nie òddôwómë: Aman (na 

pòczątkù przed a).
H ’ – (laringalné [ch, ’]) – ch (np. Tachir); ’ nie òddôwómë przed Ahmed i na kùńcu 

Sana; tej-sej jakò apòstrof: Kur’an.

Japóńsczi jãzëk

CH – cz (np. Kochi – Kòczi, Hitachi – Hitaczi, Chokai – Czokaj).
I – i/j (np. Sakai – Sakaj, Fukui – Fùkùj, Wakkanai – Wakanaj; Iwanai – Iwanaj, 

Marioka – Marioka, Abashiri – Abasziri).
J – dż (np. Jama – Dżama, Fujiyama – Fudżijama, Himeji – Himedżi).
NY – ń/ni (np. Nyudo – Niudo, Bunya – Bùnia).
SH – sz (np. Shirakawa – Szirakawa, Shizouka – Szizoùka, Tokushima – Tokùszima).
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TS – c (np. Tsuruga – Curuga, Matsuyama – Macujama).
W – w (np. Wakayama – Wakajama, Uwajima – Ùwadżima).
Y – j (np. Yamaguchi – Jamagùczi, Yokohama – Jokòhama, Miyako – Mijakò, Kyoto 

– Kioto, Kyushu – Kiuszu, Ryukyu – Riukiu).
Z – z (np. Matzuzaka – Macuzaka, Miyazaki – Mijazaki).

Lëteratura:
[Paždjerski 2013] D. V. Paždjerski, Adaptacja nazw własnych obcego pochodzenia 

w języku kaszubskim – przyczynek do dyskusji, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka. Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego. 2013”, Gduńsk 2013, s. 239–246.

[Уобличавање 1994] Уобличавање речи из класичних језика и друге интерна- 
ционалне лексике, [w:] [Правопис 1994] Правопис српскога језика. I. Правила 
и њихови основи. II. Речник уз правопис, red. М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пи- 
журица, Нови Сад 1994, s. 174–185.

[Писање 1994] Прилагођено писање имена из страних живих језика (транс- 
крипција), [w:] [Правопис 1994] Правопис српскога језика. I. Правила и њи- 
хови основи. II. Речник уз правопис, red. М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижу- 
рица, Нови Сад 1994, s. 186–251.

[Grimal 1997] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław-Warsza-
wa-Kraków, 1997, wëd. 3.

[Abramowiczówna/Appel 2006] Z. Abramowiczówna, W. Appel, Słownik polsko-
-starogrecki, Toruń 2006.

[Węclewski 2000–2001] Słownik grecko-polski, na spòdlim słowarza Z. Wãclew-
sczégò, òprôc. Ò. Jurewicz, t. 1–2, Warszawa 2000–2001 (t. 1: A-K [2000]; t. 2: 
Λ-Ω [2001]).

[Polański 2010] Wielki słownik ortograficzny PWN. Z zasadami pisowni i interpunk-
cji, òprôc. E. Polański Warszawa 2003, s. 92–117, 2010 (s. 94–118).

[Kubiak-Sokół 2008] Słownik ortograficzny PWN. Z wymową, òprôc. A. Kubiak-
-Sokół (na spòdlim Wielkiego słownika ortograficznego PWN), Warszawa 2008, 
s. 97–123.



Danuta Pioch

Dwajãzëkòwé pòzwë na Kaszëbach  
– historiczny przekrój  

na spòdlim jinëch mniészëznów.

Na Kaszëbach mómë dwajãzëkòwé pòzwë môlów, a w niechtërnëch z nich téż ka- 
szëbskòjãzëkòwé wersje pòzwów darżëców. Na zôczątkù stôwianié dwajãzëkòwëch 
tôflów dôwało wielné òprzéczczi i wątplëwòtë, równak z czasã wszëtcë sã do tegò 
przënãcëlë i terôzka są òne bezògôdkòwą atrakcją, òsoblëwie dlô wielnëch nawié-
dzającëch region wanożników. 

Partesą, jakô rëchtëje prawò do wprowôdzaniô dwajãzëkòwëch pòzwów je ùstôw 
z dnia 6 stëcznika 2005 r. ò mniészëznach nôrodnëch, etnicznëch i ò regionalnym jãzëkù1. 
Dokùment westrzód wiele sprawów rëchtëje téż prawidła brëkòwaniô mniészëznowëch 
jãzëków przë wprowôdzanim pòzwów w tëch to jãzëkach. Mòwa ò tim, że w òbeńdach 
zamieszkałëch przez mniészëznë nôrodné, etniczné abò zwëskùjącé z regionalnégò 
jãzëka mòże wprowadzac pòzwë w tëch jistnëch jãzëkach òkòma ùrzãdowëch pòzwów 
môlów i jich dzélów, fizjografnëch òbiektów, a téż pòzwów darżëców i placów.

Zgódno z zôpisã Ùstôwù prawò do dwajãzëkòwëch pòzwów mają na terenie RP:

a)  nôrodné mniészëznë: biôłoruskô, czeskô, lëtewskô, niemieckô, òrmiańskô, ruskô, 
słowackô, ùkrajińskô i żëdowskô;

b)  etniczné mniészëznë: karajimskô, łemkòwskô, romskô i tatarskô;
c)  regionalny jãzëk (donëchczôs jeden le w Pòlsce): kaszëbsczi.

Nim równak mòżnota nadôwaniô dwajãzëkòwëch pòzwów òsta prawno zagwë-
snionô wskôzama nadpòmkłégò wëżi Ùstôwù, czile môlów na Kaszëbach zrëchtowa-
ło tôfle z kaszëbskòjãzëkòwima pòzwama darżëców: je tuwò nót wërechòwac Òstrzë-
ce w gminie Somònino (jakno pierszé), w 2000 rokù zrobiła to téż gmina Jastarniô 
w môlach Jastarniô i Kùsfeld; dëbeltné pòzwë darżëców wstawilë téż w Miechùcënie, 
gm. Chmielno.

Nadôwającë dwajãzëkòwé pòzwë je nót bezògôdkòwò trzëmac sã zastrzedżi 
zgòdë na brëkòwanié dwajãzëkòwëch pòzwów – mògą tegò dokònac gminë, gdze 

1   Ògłoszonô w Dz. Ù. Nr 17 z 2005 rokù, pòz. 141.
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mniészëznë stanowią bënômni 20 proc. mieszkańców (wielëna ùstanowionô na 
spòdlim wińdzënë slédnégò òglowégò spisënkù) i wëstąpiłë òne ò wpisanié do spe-
cjalnégò ùrzãdowégò spisënkù gminów, prowadzonégò przez ministra gwôsnégò do 
spraw religijnëch wëznaniów a téż nôrodnëch i etnicznëch mniészëznów (dzysdnia 
je to Minister Administracje i Cyfrizacje, do lëstopadnika 2011 rokù béł to Minister 
Spraw Bënowëch i Administracje). Pòzwë dodôwóné w jãzëkach mniészëznów naczi-
nają bëc òbrzészkòwé pò wpisanim jich do „Registru gminów, na jaczich òbeńdze są 
brëkòwóné pòzwë w jãzëkù mniészëznë”.2 

Żelë w jaczi gminie, w chtërny mają bëc ùstanowioné pòzwë môlów, fizjograf-
nëch òbiektów a téż darżëców i placów w jãzëkù mniészëznë, nie òstało zjisconé 
kriterium 20% wielënë mieszkańców gwësny mniészëznë, mòże wëstąpic ò zgòdã 
na ùżëcé dwajãzëkòwëch pòzwów w drodze kònsultacjów, jaczich prawidła i spòsób 
przeprowôdzeniô ùstanôwiô rada gminë (tu je nót miec zgòdã wiãcy jak 50% miesz-
kańców – taczi ôrt sprôwianiô béł ùżëti m.jin. przez miasto Kòscérzna). W przëtrôfkù 
niezamieszkónëch môlów ni ma mòżnotë ùstanowieniô dwajãzëkòwi pòzwë w jãzëkù 
mniészëznë, żelë nie je òna pòłożonô w òbeńdze gminë z bënômni 20% wielëną 
mieszkańców gwësny mniészëznë.

Dëbeltné pòzwë môlów i fizjografnëch òbiektów w jãzëkach mniészëznów mògą 
bëc wprowadzoné w òbrëmim całi gminë abò ji dzéla. Pòzwów tëch ni mòże ùstano-
wic jakno samòstójnëch i wiedno mùszą òne wëstąpic pò òficjalny pòzwie w pòlsczim 

2   Rozpòrządzenié Ministra Spraw Bënowëch i Administracje z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Re- 
gistru gminów, na jaczich òbeńdze są brëkòwóné pòzwë w jãzëkù mniészëznów, mòdłów wniosków  
ò wpisanié do tegò Registru a téż ò ùstanowienié dodôwkòwi pòzwë môla czë fizjografnégò òbiektu  
w jãzëkù mniészëznë nôrodny, etniczny abò w jãzëkù regionalnym.

Dwajãzëkòwé tôfle w Jastarni, 
z: www.krajoznawcy.info.pl

Dwajãzëkòwé pòzwë ùliców 
w Òstrzëcach, z: pl.wikipedia.org
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jãzëkù. Je téż nót dac bôczënk na to, że pòzwë w jãzëkach mniészëznów nie są pòzwa-
ma òficjalnyma (taczima są leno pòzwë w j. pòlsczim), są òne pòzwama przëdónyma 
(pòmòcnyma). Wskôzë tikającé sã nadôwaniô pòzwów w jãzëkach mniészëznów 
jasno przedstôwiają téż szëczi dobiéraniô pòzwów, jaczé ni mògą narzeszëwac do 
pòzwów z cządu lat 1933-45 nadónëch przez przédnictwò Trzecy Niemiecczi Rzeszë 
abò Sowiecczégò Związkù. 

Òbtaksowelë, że w pierszi półowie 2014 rokù wielëna môlów i jich dzélów 
z dëbeltnyma pòzwama bëła w grańcach 1150. Pòdónô wëżi wielosc tëczi sã 54 gmi-
nów (òstałë wprowadzoné pòzwë niemiecczé, kaszëbsczé, lëtewsczé i biôłorusczé dlô 
14 gardów, 725 wsów, 175 dzélów wsów, 43 sedlëszczów, 118 szëdlëców, 32 lesnëch 
kòloniów, 37 kòloniów i 6 dzélów kòloniów i szëdlëców). Do tegò sztótu nie òstałë 
wprowadzoné niżódné dodatkòwé pòzwë dlô fizjografnëch òbiektów czë darżëców 
(tëli òficjalnô statistika na spòdlim prowadzonégò przez ministerstwò „Registru”)3. 
Nadpòmkłé na zôczątkù tekstu prakticzi nadôwaniô dëbeltnëch pòzwów darżëcóm 
na Kaszëbach dozwôlają bëc dbë, że juwerné dzejania mògłë miec môl w òbrëmiach 
zajimónëch przez pòòstałé mniészëznë.

Pierszą gminą wpisóną do Registru gminów, na jaczich òbeńdze są brëkòwóné 
pòzwë w jãzëkù mniészëznë òsta gmina Radłów, w jaczi òd 22 gòdnika 2006 rokù 
fąksnérëją pòzwë pòlskò-niemiecczé. Drëgą bëła téż gmina z niemiecczima pòzwa-
ma – 11 rujana 2007 (razã niemiecczé pòzwë mô 29 gminów). Jakno trzecô za régą 
wprowadzëła 45 kaszëbskòjãzëkòwëch pòzwów 14 smùtana 2007 r. gmina Stãżëca. 
Na czwiôrtim placu ùmôlniła sã kaszëbskô gmina Chmielno, w jaczi ùstanowilë do-
datkòwé pòzwë 3 gòdnika 2007 rokù. Pò tim cządze doszło do ùrmòwégò nadôwaniô 
môlowëch pòzwów w jãzëkach mniészëznów.

Zestôwk nr 1 
Proces nadôwaniô dëbeltnëch pòzwów môlóm w òbrëmim Kaszëb4

Lp. Gmina Data wprowadzeniô Wielëna pòzwów 
w j. kaszëbsczim

1 Stãżëca 14 lëstopadnika 2007  45

2 Chmielno 3 gòdnika 2007 31

3   Na Kaszëbach òstôł przëszëkòwóny Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz pòzwów môlowëch i fizjograf- 
nëch, red. A. Chludzyńsczi, Gduńsk 2006; co òznôczô wiôldżé zletczenié w przëtrôfkù dbë ò ùstanowie- 
nim dwajãzëkòwëch pòzwów fizjografnëch (òstałë ùstanowioné pòzwë holmów, jezorów, rzéków, geò- 
grafnëch òbsygów). W nym słowarzu je téż alfabeticzny spisënk môlowëch pòzwów (wôrtnô wskôza dlô 
zamiszlającëch wprowadzëc dëbeltné pòzwë w kaszëbsczim jãzëkù).

4   Òbrobioné na spòdlim pòdôwków MAiC: http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/rejestry/
rejestr-gmin/6794,Rejestr-gmin-na-ktorych-obszarze-sa-uzywane-nazwy-w-jezyku-mniejszosci.html
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3 Serakòjce 1 gòdnika 2009 62
4 Bëtowò 1 gòdnika 2009 19
5 Szëmôłd 30 łżëkwiata 2010 22
6 Lëniô 30 łżëkwiata 2010 34
7 Kartuzë 16 zélnika 2010 25
8 Brusë 10 stëcznika 2011 62
9 Parchòwò 10 stëcznika 2011 29

10 Sëlëczëno 13 stëcznika 2011 27
11 Somònino 29 łżëkwiata 2011 14
12 gmina m. Kòscérzna 6 maja 2013 1
13 Kòscérzna 4 lëpińca 2013 52
14 Lëpùsz 28 zélnika 2013 33
15 Żukòwò 28 zélnika 2013 25
16 Dzemiónë 28 zélnika 2013 44
17 Lëpińce 3 séwnika 2013 72
18 Czôrnô Dąbrówka 10 rujana 2013 36
19 Wejrowò 26 maja 2014 17
20 Lëzëno 26 maja 2014 12
21 Kôrsëno 26 maja 2014 37

Céchùnk nr 1 
Gminë z dëbeltnyma pòzwama wedle pòsobicë nadôwaniô kaszëbsczich pòzwów 

(za régą latama)
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Szëkùją sã do nadaniô dwajãzëkòwëch pòzwów na Kaszëbach5:

a)  gmina Przedkòwò (jakno slédnô z 8 gminów kartësczégò krézu),
b)  gmina Tëchómie,
c)  gmina Céwice,
d)  gmina Chmielno – przëdóné pòzwë na drogòwëch wizrach.

Wedle szacowónëch wôrtnotów, przëszëkòwónëch przez Jana Mòrdawsczégò, 
wielëna kaszëbsczich gminów je òbtaksowónô na 436 ( z czegò bë wëchôdało, że kòle 
pòłowa z nich mô ju dwajãzëkòwé pòzwë). Czë sã dożdómë dwajãzëkòwëch pòzwów 
w pòòstałëch gminach zanôlégô òd gwësnëch zastrzegów. Pierszim i rozsądzającym 
rozeznanim je wiedno wińdzëna pòsobnégò òglowégò spisënkù. 

Czedë pierszé z gminów wprowôdzałë kaszëbsczé pòzwë, òbrzészkòwima bëłë 
jesz wińdzënë òglowégo spisënkù z 2002 rokù. Statisticzné pòdôwczi wskôzywałë 
na bënômni 20% kaszëbsczégò lëdztwa w 10 gminach pòmòrsczégò wòjewództwa, 
a bëłë westrzód nich: Chmielno, Lëniô, Parchòwò, Przedkòwò, Pùck (gmina wiejskô), 
Serakòjce, Somònino, Stãżëca, Sëlëczëno, Szëmôłd. Wskôzóné pòdczorchniãcym 
gminë wprowadzëłë kaszëbsczé pòzwë do sztërkù ògłoszeniô wińdzënów pòstãp-
négò spisënkù z 2011 rokù. Z przërównaniô pòdôwków z Zestôwka nr 1 i wëszi 
pòdónégò wërechòwaniô wëchôdô, że dwie gminë mającé wszedné prawa do na-
daniô dwajãzëkòwëch pòzwów (Przedkòwò, Pùck) z tegò apartnégò prawa jesz nie 
zwëskałë. Za to trzë jinszé gminë, nimającé żądónégò 20% kriterium mniészoscowé-
gò lëdztwa, ùdbałë so nadac pòzwë drogą kònsultacjów w strzodowiszczach (nôleżą 
do nich: Bëtowò, Kartuzë, Brusë). 

Slédny spisënk z 2011 rokù pòkôzôł bënômni 20% karna Kaszëbów w 19 gminach 
pòmòrsczégò wòjewództwa: Chmielno, Czôrnô Dąbrówka, Dzemiónë, Jastarniô, 
Kartuzë, Krokòwa, Lëniô, Lëpińce, Lëpùsz, Lëzëno, Parchòwò, Przedkòwò, Pùck 
(gmina wiejskô), Serakòjce, Somònino, Stãżëca, Sëlëczëno, Szëmôłd, Żukòwò. Do 
wëapartnionëch pòdczorchniãcym gminów z kaszëbsczima pòzwama nadónyma pò 
spisënkù z 2002 rokù dorzeszëłë pòstãpné, jaczé dostałë do tegò prawò pò spisën-
kù z 2011 rokù: Czôrnô Dąbrówka, Dzemiónë, Lëpińce, Lëpùsz, Lëzëno, Żukòwò, 
Kartuzë. Nie zwëskałë ze swòjich praw: Jastarniô, Krokòwa, dali Przedkòwò i Pùck. 
Pòstãpné trzë gminë niewchôdającé w òbrëmiã ùstawòwégò kriterium 20% wpro-
wadzëłë pòzwë za sprawą strzodowiszczowëch kònsultacjów: Kòscérzna, Wejrowò 
i Kôrsëno. Na òkôzóné wëżi pòdôwczi dôwô pòzdrzatk zestôwk nr 2.

5   Stón z pòłowë 2014 rokù.
6   [w:] J. Bòrzëszkòwsczi, J. Mòrdawsczi, J. Tréder, Historiô, geògrafiô, jãzëk i pismienizna Ka- 

szëbów, Gduńsk 1999, s. 78; aùtor przëjął, że kriterium ùpòwôżniającym do zarechòwaniô wëznaczonëch 
teritorialnëch òbrëmieniów do Kaszëb bãdze abò zachtny procent Kaszëbów w gminie (bënômni 1/3 lëdz- 
twa), abò téż wielnô lëczba Kaszëbów w gwësnym teritorialnym òbrëmim.
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Zestôwk nr 2 
Kaszëbsczé pòwiatë z gminama ùżiwającyma dwajãzëkòwëch pòzwów

Lp. Pòwiôt Gminë òglowò Gminë z pòzwama  
w j. kaszëbsczim

1 kartësczi Chmielno, Kartuzë, Przedkòwò, 
Serakòjce, Somònino, Stãżëca, 

Sëlëczëno, Żukòwò

Chmielno, Kartuzë, 
Serakòjce, Somònino, 
Stãżëca, Sëlëczëno, 

Żukòwò
2 kòscérsczi gminë miejsczé: Kòscérzna

gminy wiejsczé: Dzemiónë, Kôrsëno, 
Kòscérzna, Lëniewò, Lëpùsz, Nowô 

Karczma, Stôrô Kiszewa 

Dzemiónë, Kôrsëno, 
Kòscérzna (miasto), 

gmina wiejskô 
Kòscérzna, Lëpùsz

3 wejrowsczi gminë miejsczé: Reda, Rëmiô, 
Wejrowò

gminë wiejsczé: Chòczewò, 
Gniewino, Lëniô, Lëzëno, Łãczëce, 

Szëmôłd, Wejrowò

gmina wiejskô Wejrowò, 
Lëniô, Lëzëno, Szëmôłd

4 bëtowsczi gminë miejskò-wiejsczé: Bëtowò, 
Miastkò

gminë wiejsczé: Bòrzëtëchómié, 
Czôrnô Dąbrówka, Kôłczëgłowë, 
Lëpińce, Parchòwò, Stëdzéńce, 

Trzebielëno, Tëchómie

Bëtowò, Czôrnô 
Dąbrówka, Lëpińce, 

Parchòwò 

5 chònicczi gminë miejsczé: Chònice
gminë miejskò-wiejsczé: Brusë, Czersk
gminë wiejsczé: Chònice, Kònarzënë

Brusë 

6 lãbòrsczi gminë miejsczé: Lãbòrg, Łeba
gminë wiejsczé: Céwice, Nowô Wies 

Lãbòrskô, Wickò

-

7 pùcczi gminë miejsczé: Hél, Jastarniô, Pùck, 
Wiôlgô Wies

gminë wiejsczé: Kòsôkòwò, Krokòwa, 
Pùck

-

Ùstôw z 2005 rokù dozwôlôł téż na brëkòwanié dwajãzëkòwëch pòzwów dlô 
fizjografnëch òbiektów. W ti pòzwie są ùmôlnioné nôslédné dzélë geògraficznégo 
strzodowiszcza: niżawa, wëszawa, hòlma, górsczi sztrëmel, góra, czëp górë, górsczé 
sodło, dolëzna, wlëga, jóma, rzéka, karnôl, jezoro, hôwinga, błoto, stôw, sztuczny 
zbiérnik wòdny, wòdospôd, las, lasowi kómpleks, ùroczëskò, półòstrów, òstrów, a téż 
stôrorzécze, lodówc, piestrzéniowati òstrów, kòralowi òstrów i jin.7 Przënôleżno, 

7   Wedle definicji ùmôlniony na internetowi starnie wikipedia.org.
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zgódno z zôpisama Ùstôwù ò mniészëznach, ni ma na Kaszëbach ùstanowiony żódny 
pòzwë fizjografnégò òbiektu zgódno z prawnyma reglama, ani téż fòrmalno nie òstałë 
wprowadzoné dëbeltné pòzwë darżëców, chòc fąksnérëją nieòficjalné kaszëbsczé 
pòzwë ùliców w Òstrzëcach, Miechùcënie Kùsfeldze i Jastarni.

Ùstôw dopùszcziwô téż brëkòwanié jãzëka mniészoscë jakno wëpòmòżnégò  
jãzëka, w parłãczach z òrganama gminë i w sądowim przeprowôdzanim spraw 
pierszi instancje (na co dało sã nié za wiele kaszëbsczich gminów). W tim przë- 
trôfkù mòżlëwòtã wińdzeniô ze swiądą mają téż gminë, w jaczich wielëna miesz-
kańców mniészëznë, chtërny jãzëk mô bëc brëkòwóny jakno wëpòmòżny, mô 
bënômni 20% òglowi lëczbë, a gmina òstała rëchli wpisónô do „Ùrzãdowégò 
registru gminów, w jaczich ùżiwóny je wëpòmòżny jãzëk”8. Wpisanié do „Re-
gistru” zjiscywô sã leno na wniosk radë gminë, w jaczi mô bëc òbrzészkòwim 
mniészëznowi jãzëk.

Karta nr 1 
Gminë w wòjewództwie pòmòrsczim, w jaczich òstôł wprowadzony abò bë mógł 

bëc wprowadzony kaszëbsczi jãzëk jakno jãzëk wëpòmòżny9

8   Rozpòrządzenié Ministra Spraw Bënowëch i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Ùrzã- 
dowégò Registru Gminów, w jaczich je brëkòwóny wëpòmòżny jãzëk.

9   Na spòdlim http://pl.wikipedia.org/wiki/Gminy_w_Polsce_z_językiem_pomocniczym
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Wëpòmòżny kaszëbsczi jãzëk stosëją10:

l gmina Lëniô òd 23 łżëkwiata 2012 r.; òd 30 łżëkwiata 2010 r. w gminie òb- 
rzészkòwé téż kaszëbsczé pòzwë môlów;

l gmina Lëzëno òd 21 gromicznika 2014 r.; òd 26 maja 2014 r. w gminie òbrzészkòwé 
téż kaszëbsczé pòzwë môlów;

l gmina Parchòwò òd 16 zélnika 2006 r.; òd 10 stëcznika 2011 r. w gminie òb- 
rzészkòwé téż kaszëbsczé pòzwë môlów;

l gmina Serakòjce òd 23 rujana 2007 r.; òd 1 gòdnika 2009 r. w gminie òbrzészkòwé 
téż kaszëbsczé pòzwë môlów;

l gmina Żukòwò od 17 lëpińca 2013 r.; òd 28 zélnika 2013 r. w gminie òbrzészkòwé 
téż kaszëbsczé pòzwë môlów.

Z wińdzënów òglowégò spisënkù mómë wiédzã, że w Pòlsce je 51 gminów, 
w jaczich bënômni 20% mieszkańców pòdôwało przënôleżnotã do nòrodny czë et-
niczny mniészëznë, abò pòsługiwało sã regionalnym jãzëkã, co òznôczało, że te 51 
gminów wëpełniło spòdlową zastrzegã wpisaniô do Ùrzãdowégò Registru Gminów, 
w jaczich brëkòwóny je wëpòmòżny jãzëk. Wedle pòdôwków z rokù 2014 wëchôdô, 
że taczi wpisënk zwëskałë 33 gminë, co pòkazëje Zestôwk nr 3 (w jedny gminie 
dopùscëlë lëtewsczi jãzëk, w 5 – jãzëk kaszëbsczi, w 5 – jãzëk biôłorusczi, w 22  
– jãzëk niemiecczi).

Zestôwk nr 3 
Zbiér gminów wpisónëch do Ùrzãdowégò registru gminów,  

w jaczich je brëkòwóny wëpòmòżny jãzëk11

Lp. Pòzwa gminë Pòwiôt Wòjewództwò Wëpòmòżny 
jãzëk

Data 
wpisaniô

1 gm. w. Radłów òlesczi òpòlsczé niemiecczi 2006-01-25
2 gm. w. Chrząstowice òpòlsczi òpòlsczé niemiecczi 2006-01-25
3 gm. w. Jizbickò strzelecczi òpòlsczé niemiecczi 2006-03-06
4 gm. m-w. Biôłô prudnicczi òpòlsczé niemiecczi 2006-03-06
5 gm. w. Walce krapkòwicczi òpòlsczé niemiecczi 2006-04-04
6 gm. w. Strzeleczczi krapkòwicczi òpòlsczé niemiecczi 2006-05-17
7 gm. m-w. Lesnica strzelecczi òpòlsczé niemiecczi 2006-05-17
8 gm. w. Pùńsk sejneńsczi pòdlasczé lëtewsczi 2006-05-25

10   Zdrzódło: mac.gov.pl
11   Na spòdlim http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/download/86/15331/UrzedowyRejestrGmin- 

-jezpom



Referatë kaszëbskòjãzëkòwé   171

9 gm. w. Prószków òpòlsczi òpòlsczé niemiecczi 2006-07-11
10 gm. w. Parchòwò bëtowsczi pòmòrsczé kaszëbsczi 2006-08-16
11 gm. w. Jemielnica strzelecczi òpòlsczé niemiecczi 2006-08-28
12 gm. m-w. Ùjôzd strzelecczi òpòlsczé niemiecczi 2006-08-28
13 gm. m-w. Kòlonowsczé strzelecczi òpòlsczé niemiecczi 2006-09-22

14 gm. w. Lasowice 
Wiôldżé kluczbòrsczi òpòlsczé niemiecczi 2006-10-18

15 gm. w. Reńskô Wies òpòlsczi òpòlsczé niemiecczi 2006-10-26

16 gm. w. Tarnów 
Òpòlsczi òpòlsczi òpòlsczé niemiecczi 2007-02-15

17 gm. w. Biérawa òpòlsczi òpòlsczé niemiecczi 2007-04-23
18 gm. w. Zãbòwice òlesczi òpòlsczé niemiecczi 2007-10-23
19 gm. w. Serakòjce kartësczi pòmòrsczé kaszëbsczi 2007-10-23
20 gm. m. Hajnówka hajnowsczi pòdlasczé biôłorusczi 2007-12-03
21 gm. w. Turawa òpòlsczi òpòlsczé niemiecczi 2008-09-12

22 gm. w. Dobrzéń 
Wiôldżi òpòlsczi òpòlsczé niemiecczi 2009-04-22

23 gm. m-w. Głogówk prudnicczi òpòlsczé niemiecczi 2009-04-22
24 gm. w. Mùrów òpòlsczi òpòlsczé niemiecczi 2009-04-22
25 gm. w. Òrlô bielsczi pòdlasczé biôłorusczi 2009-05-07
26 gm. m-w. Dobrodzéń òlesczi òpòlsczé niemiecczi 2009-05-13
27 gm. w. Kómprachcëce òpòlsczi òpòlsczé niemiecczi 2009-06-04
28 gm. w. Narewka hajnowsczi pòdlasczé biôłorusczi 2009-06-16
29 gm. w. Cziże hajnowsczi pòdlasczé biôłorusczi 2010-02-08
30 gm. w. Hajnówka hajnowsczi pòdlasczé biôłorusczi 2010-05-28
31 gm. w. Lëniô wejrowsczi pòmòrsczé kaszëbsczi 2012-04-23
32 gm. m. Żukòwò kartësczi pòmòrsczé kaszëbsczi 2013-07-17
33 gm. Lëzëno wejrowsczi pòmòrsczé kaszëbsczi 2014-02-21

Analizëjącë pòkôzóné pòdôwczi mòże rzec, że na spòdlim jinëch mniészëznów 
brëkòwanié kaszëbsczégò jãzëka òkòma ùrzãdowëch pòzwów môlów, fizjografnëch 
òbiektów, pòzwów darżëców i placów abò jakno wëpòmòżnégò jãzëka nie wëzdrzi 
nôgòrzi, chòc nie je téż do kùńca zadowôlającé. Idealnym stónã bë bëło prawné 
ùgwësnienié kaszëbiznë we wszëtczich 19 gminach z progã wëszi 20% kaszëbsczégò 
lëdztwa, a òkróm tegò ùdbóné wprowôdzanié gò w pòòstałëch gminach w òbrëmim 
Kaszëb na mòcë spòlëznowëch kònsultacjów.



Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Kaszëbskô Królewô  
w materialnym kùńszce regionu

Żłobizna, malëtwa i wësziwk

Dëcht mało je artisticznëch dokazów, co pòwstałë przed kòrunacją sztaturë w 1966 r. 
Nôwôżniészô z nich je stanica Kòła Związkù Wòjnowëch Inwalidów w Kartuzach 
z 1928 r. z wëszëtim òbrazã Swiónowsczi Pani. Do te na samã kòrunacjã zrobionô 
bëła plaskatożłobizna z òbliczim Matczi Bòsczi, jakô dónô bëła kòrunatorowi ks. 
bp. Kazmiérzowi Józefòwi Kòwalsczémù. Pò tim zdarzenim Aùgùst Kòwalewsczi 
z Kartuz z sënã Tadeùszã zaczął wëpôlëwac w drewnie wizerënczi MB Swiónow-
sczi. Dokôzczi te – colemało w sztôłce serca – zdobią wiele kaszëbsczich chë- 
czów. Są w ùżëtkù przez niejedne pielgrzimkòwé kómpanie, np. kartëską, serakòw-
ską, a banińską. 

Na dwadzestą roczëznã kòrunacji Gduńsczi Part KPZ zrëchtowôł kònkùrs lëdo-
wégò kùńsztu sparłãczonégò z sanktuarium. Zgłosëło sã na niegò kòl sztërdzescë 
ùtwórców1. Kònkùrsowé prôce nadeszłë òd Słëpska, z Gdini, òd Kòscérznë, Brus, 
Serakòjc, Gòscëcëna, z Wejrowa, Wigòdë i wiele jinszich môlëznów. Na òbsądzënkù 
bëlë lëdowi ùtwórcë, òbsądzëcelë, ksãdzowie z rozmajitëch parafii i wielny gòsce. 
W bùdinkù pò dôwnym ùrzãdze gminë przërëchtowóny béł wëstôwk dokazów. Òbez-
drzelë gò ùczãstnicë òdpùstowi ùroczëznë. Wëstôwk pózni béł pòkôzóny w jinszich 
parafiach i w Pelplinie òb czas VII Zéńdzeniów Pelplińsczich (1986), chtërne bëłë 
pòswiãconé Marijnémù kùltowi na Kaszëbach i Pòmòrzim. Kòmisarzã kùnkùrsu 
i wëstôwkù bëła Izabella Trojanowskô2. 

Wspòmnióny artista żłobiôrz A. Kòwalewsczi òd dzesątków lat rozkòscérzôł kùlt 
Matinczi w kùńszce i w gôdónym słowie. Ji wizerënk dôwôł na pamiątkòwëch tôfel-
kach z drzewa. Na drëdżi stronie pisôł pò kaszëbskù inskripcje, ôrtu: Swiónowskô 
Panienkò, Matinkò Bòżô, Prosym Cebie błogosławi lud i mòwie, bë rodnô naj zemia 
kwitła, starków wiara nie zanikła3. Jeden z taczich drzewianëch talerzi, z wëpôlonym 

1   Òbkł.Res., Twórcy ludowi Królowej Kaszub, „Pòmerania”, nr 10/1986.
2   Téż tam.
3   E. Prëczkòwsczi, Orędownik Kaszubskiej Królowej, „Norda”, nr 29/1998.
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kaszëbsczim òrnameńtã i pòstacją Kaszëbsczi Królewi, dostôł Òjc Swiãti w Pelpli-
nie w dniu 6 czerwińca 1999 r. òd swiónowsczich pielgrzimów4. Swòje dzeła robił 
z głãbòką wiarą, jakô dôwa mù mòżnosc dozdrzec zastawnictwò Mariji tam, dze jinszi 
tegò nie widzelë. Kò sóm téż zawdzãcziwôł ji dërchòwną òpiekã òb czas II swiatowi 
wòjnë. Robił téż wiôldżé zégrë na sztôłt swiónowsczégò wôłtôrza. Òbdôrzôł nima 
przëstojników Swiónowsczi Pani i zawòłónëch lëdzy pòliticzi, kùlturë, a ùczbë. Mi-
dzë jinszima jeden z nich dostôł 16 lëpińca 1995 r. prezydent Pòlsczi Lech Wałãsa, 
czej béł òn na òdpùsce w Swiónowie5. Dlô A. Kòwalewsczégò rozszérzwianié kùltu 
bëło żëcową misją. Swòje dłudżé i robòcé żëcé skùńcził òn 10 séwnika 2014 r. 

Lubòtniczką Swiónowsczi Pani je baro bëlnô wësziwôrka z Bëtowa Inga Mach, 
laùreatka Medalu Stolema6. Z wdzãcznoscë za cëdowné ùzdrowienié wëszëła snôżi 
òrnôt ze sztaturką Kaszëbsczi Królewi i widokã swiónowsczégò kòscoła7. Na kòżdim 
òdpùsce òblôkô gò biskùp abò jegò delegat, co òdprôwiô mszã. Wësziwôrka zrobiła 
téż òbrësk òbstrojony jantarowima kamiszkama, jaczi je wëscélóny na wôłtôrzową 
mensã na nôwôżniészich ùroczëznach. 

W 1999 r. òdnalazłë sã zabëtkòwé stanice Katolëcczi Stowôrë Młodzëznë (zało-
żonô w 1934 r.), Gbùrsczégò Towarzëstwa (1904 r.) i Katolëcczi Stowôrë Robòtni-
ków (1905 r.). Stanice wëzdrzałë baro lëchò. Jich òdnowieniô dokòna téż I. Mach8. 
Na òdpùsce 12 séwnika 1999 r. ùroczësto je przekôza swiónowsczémù sanktu-
arium9. Bëtowskô wësziwôrka robi téż òbrazë ze swiónowską sztaturą techniką na-
zéwóną wësziwónym òdjimkã. Kòżdi òbrôz mô kòle 60 tës. wësziwónëch òczków. 
Tak mésterno robioné dzeła colemało wrãcziwô zasłużonym przëstójnikóm Swió- 
nowsczi Pani. 

Zôs Zofia Fòrmela z Kartuz wësziwa wizerënczi Swiónowsczi Pani òbtoczoné 
bògatim wzorã wësziwkù żukòwsczi szkòłë. Jedno z ji dzełów trafiło do Òjca Swiãté-
gò Jana Pawła II w darënkù òd kaszëbsczégò lëdu10. Jinszi je jednym z ekspònatów 
Kaszëbsczégò Mùzeùm w Kartuzach. 

Jesz wiele jinszich artistów naszégò regionu w swòjim ùtwórstwie pòkôzywô 
Matinkã ze Swiónowa. Janina Gliszczińskô z Przãsëna pòd Miastkã wëżłobiła replikã 
Madonnë, jakô òsta przekôzónô Pòlsczi Misji w Jeruzalem na historiczny pielgrzimce 

4   J. Kòrcz, Sianowo koło Kartuz. Królowa Kaszub-Patronka Narzeczonych, „Miejsca święte”, nr 2/ 
2000, s.62.

5   A. Jabłońsczi, Był rok 1995, „Norda”, nr 40 (winno bëc 1) z 3.01.1996.
6   (J), W cieniu słynnej stanicy, „Norda”, nr 21/1999.
7   Inga Mach tak gôdô ò sztaturze: Mie ùjãła ta sztatura schòwónô w mirochòwsczich lasach, prosto 

rzec jô sã w ni zakòcha. Jô so ùdba prawie tam, dlô Matczi Bòsczi Swiónowsczi, naszi Kaszëbsczi Królewi 
zrobic piãkny òbrësk. Zdrzë: C. Obracht-Prondzyński, Na kaszubskich rubieżach, Bytów–Gdańsk 2007, 
s.94. 

8   J. Antonowicz, O dzwonach i parafii, „Norda”, 28/1999; Z.Bartosiewicz, Zniszczone sztandary, 
„Głos Kaszëb” – dodatek do „Głosu Pomorza”, nr 31/1999.

9   J. Antonowicz, Sanktuarium jak diament, „Norda”, nr 36/1999.
10   M. Miotk, Sanktuarium..., s.80.
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Kaszëbów do Zemi Swiãti w 2000 r., w czasu czej òdsłoniãtô i pòswiãconô bëła tôfla 
z kaszëbsczim tekstã „Òjcze nasz” w bazylice Pater Noster11. Henrik Héwelt z Gdini, 
co pòchòdzył z Rãbù kòl Pòmieczëna, zrobił plaskatożłobiznã z Ji wizerënkã, chtërna 
dobëła I môl w plasticznym kònkùrsu zrëchtowónym na Ji tczã w 1986 r. Na nen 
kònkùrs nadesłôł mët żłobiznã Alfred Lubòcczi z Lãbòrga12. Znóné są téż żłobiznë 
Władisława Zarëcczégò ze Serakòjc13, a Francyszk Sychòwsczi z Wejrowa je aùtorã 
kaplëczczi w Łątczińsczi Hëce, w chtërny wstawił sztaturkã Kaszëbsczi Królewi14. 
W ti sami parafii Wigòda drzewianô replika Matczi Bòsczi Swiónowsczi, wëżłobionô 
przez artistã z Redunia pòd Kòscérzną, stanã w 2002 r. na òbòrze Dawidowsczich 
z Bòrzestowa, jakno dzãkòwné wòtum za òbranié ksãżewsczi stegnë przez ks. Jacka 
Dawidowsczégò, dzysdnia prałata i dzekana chònicczégò dekanatu15. Zôs përznã  
dali w Lësëch Jómach w 1987 r. przed chëczama Dułaków, stanãła kaplëczka z gip-
sową repliką sztaturë. Na cokòle stoji napisóné: „Matko Boska Sianowska – Królowo 
Kaszub – Módl się za nami”16. Jack Janowsczi ze Słëpska wëżłobił MB Swiónow-
ską, chtërnã dostôł Òjc Swiãti we Gduńskù w 1987 r. Pòdobną, le përznã wiãkszą, 
wëżłobił òn na papiesczi wôłtôrz do Sopòtu w 1999 r.17. Matinkã ze Swiónowa na 
swòjich òbrazach na szkle tej-sej ùwieczniwô Kristina Malek, lëdôwô malowniczka 
z Gôrcza kòl Chmielna18. Rôd robił to téż znóny artista z Brus, Józef Chełmòwsczi. 
Aùtorã czile òbrazów Matczi Bòsczi Swiónowsczi namalowónëch na papiorze je 
Halina Kòwalczik z Torunia, do te Emilia Sykòra z Łątczëna i Elżbiéta Kòrnackô 
z Szëmôłda mët. Zôs na płótnie malëje zawòłóny artista Alfónks Zwarra z Rëmi, 
co mô kòrzenie w Swiónowie. Dlô kòscoła w Szimbarkù namalowôł Jana Pawła II, 
chtëren mësli ò Matce Bòsczi Swiónowsczi. Ji wizerënk ùsadzył w górnym nórce 
òbrazu19. Ji kùlt rozkòscérzô téż na òbrazach Léón Bieszka z Rëmi20. 

Na rokroczny plasticzny kònkùrs „Lëdowé Talentë” wiedno nadchôdô pò czile 
òbrazów na szkle abò intarsji z Kaszëbską Królewą robionëch przez dzecë i mło-
dzëznã z Kaszëb. Prôwdzëwą kùznią intarsji je Spòdlecznô Szkòła w Kòloni kòle 

11   M. Szmëdka, Została tablica i figura, „Norda”, nr 39/2000. Także: A. Jabłoński, M. Szmidka, Ka- 
szubi w Ziemi Świętej, Gdynia 2000, s.49 i 67.

12   W. Szulëst, Maryjne sanktuarium w Sianowie, „Norda”, nr 3/1996.
13   M. Miotk, Sanktuarium..., 80.
14   R. Òsowickô, Franciszek Sychowski, „Norda”, nr 33/1998; J. Bòrzëszkòwsczi, Z dziejów Kościo-

ła katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku, Gduńsk–Pelplin 2000, s.319.
15   A. Klasa, Krzyże i kapliczki w parafii Wygoda, Wygoda 2006, s. 25.
16   Téż tam, s. 30.
17   A. Hlebòwicz, T. Arabsczi, Budujmy ołtarze, Sopot 1999, s.30. Na str. 38 pòdóné je jakùż Janow-

sczi sã zaczekawił MB Swiónowską. Hewò tak: A z Matką Bòską Swiónowską to je apartnô historiô. Béł 
taczi kònkùrs ògłoszony na sztaturã Matczi Bòsczi ze Swiónowa. Janowsczi startowôł i dostôł I nôdgrodã. 
Tej, jak pierszi rôz Òjc Swiãti przëjéżdżôł do Gduńska, Kaszëbskò – Pòmòrsczé Zrzeszenié manowało gò, 
czë nie chcôłbë zrobic téż taczi sztaturczi dlô papieża, bò òni bë jã chcelë mù dac. Zrobił i je to jedurnô 
jegò pòlichromòwónô żłobizna.

18   L. Réter, Lubi utrwalać piękne pejzaże, „Norda”, nr 53/1998.
19   J. Antonowicz, Jubileuszowy plener, „Norda”, nr 22/1997.
20   E. Prëczkòwsczi, Talent poświęcił Kaszubom, „Norda”, nr 47/1997.



Referatë kaszëbskòjãzëkòwé   175

Swiónowa. Ji ùczniowie chãtno przedstôwiają w swòjich dzełkach zabëtkòwi kòscółk 
i sztaturã. Zôs Jadwiga Reglińskô ze Swiónowa bierze ne mòtiwë do zdobieniô 
kaszëbsczich kùglów21. 

Zawòłónym żłobiarzã, co sã wëspecjalizowôł w robienim replików cëdowny szta-
turë, je Czesłôw Birr ze Mscëszejc. Mô jich zrobioné kòle dwadzesce. Wiãkszosc je 
wsôdzónô do kaplëczków kòle drogów i chëczów. Pierszô stanãła 9 gòdnika 2000 r. 
we westrzódkù Serakòjc, jakno pòdzãka za òpiekã nad Kaszëbską Zemią. Drëgą in-
tencją bëła prosba ò dalszé zastawnictwò w nowim wiekù dlô dobrzińców kaplëczczi, 
to je dlô nôleżników KPZ w Serakòjcach22. Jinszé kaplëczczi Cz. Birra stoją na pri-
watnëch òbòrach w Dólnëch Kawlach, Baninie, Grzëbnie, Klëkowi Hëce, Chmielnie, 
Załkòwie, Szimbarkù, Chònicach, Kòlbùdach i Kòscérznie. Trzë wizerënczi są przë 
sanktuarium w Swiónowie. Jeden z nich je wiedno niosłi na przódkù procesji do 
pòlowégò wôłtôrza na òdpùstowëch ceremóniach. Drëdżi stoji w kaplëczce bùten 
kòscoła i symbòliczno przedstôwiô nalézenié cëdowny sztaturë w parpacowim krzu. 
Trzecy, zrobiony jakno plaskatożłobizna, je w dodomie pielgrzima. Òsoblëwą rolã 
spełniwô żłobizna, co stoji za sprawą ks. Zygmùnta Słomsczégò w kòscele pw. Bł. 
Dorotë z Mątów we Gduńskù Nënkòwie. Mô òna swiôdczëc ò kùlce wszëtczich 
mieszkańców Pòmòrzégò do Matczi Bòsczi. Pòsobné wizerënczi są przë parafiach 
w Grabòwie Kòscérsczim i Sychòwie. Jinszé trafiłë za grańcã, do Szpańsczi, Francji, 
Aùstrii, Miemców. Jednã z replików Cz. Birra delë w 2002 r. w darënkù pielgrzimi 
z Gòwidlëna Janowi Pawłowi II w Rzimie23. W pòdzãce za kanonizacjã pòlsczégò 
papieża Kaszëbi zawiozlë jednã z replików do Bazyliczi Òpatrznoscë Bòżi we War-
szawie, dze òsta ùroczësto – pòd przédnictwã kardinała Kazmiérza Nëcza – ùstawionô 
1 czerwińca 2014 r.

Wëjątkòwą rolã w dozéranim kùltu Kaszëbsczi Królewi mô replika, co mô swój 
môl w ògrodach Diecezjalny Kùrii w Pelplinie. Drzewianô kaplëczka ze szlachòtą 
cëdowny sztaturczi stanã tam w 2008 r. Pòswiãcył jã bp Jan Bernat Szlôga. Na pòd-
stôwkù kaplëczczi je dóny nôpis: „Matka Boża Sianowska módl się za nami. Wotum 
Księży i Kleryków z Kaszub w 100-lecie Klubu Studentów Kaszubów w Wyższym 
Seminarium Duchownym Pelplin 2008”. Na jubileùszowi ùroczëznie bëło téż nadanié 
klubòwi miona Matczi Bòsczi Swiónowsczi. Òd te czasu klericë tej-sej przëstôwają 
kòle wizerënkù na mòdlëtwie. Co miesąc są tam téż pòspólné mòdłë całégò karna. 

21   D. U. [D. Ulenberg], W poszukiwaniu własnego stylu, „Gazeta Kartuska” z 12.03.2002; Kaszub-
skie bombki, „Norda”, nr 51/2001.

22   J. Antonowicz, O dobrą przyszłość, „Norda”, 9/2001; Kapliczka Matki Boskiej Sianowskiej, 
„Wiadomości Sierakowickie”, nr 6/2001, a w nich też wiersz „Kaplëczka” Barbary Klawikowskiej: 
Ùpiãkszony wërzinkama kaszëbsczich kwiatów / lëpòwi piéń / ùsadzëlë w zeleniznie / przë pierszi szaséje 
/ w naji wsë / bënë ùmôlëlë / spòsobną figùrkã / Swiónowsczi Matinczi / Mdze Królewô terô ù naj wiedno 
/ Dzãka Ji za ùstrzegã za sta lat / bë Kaszëbi wiedno bëlë z Nią jedno / A przińdnosc bez Ni / To cëzy 
béłbë swiat.

23   Wiédzô je òd Czesława Birra ze Mscëszejc i Andrzeja Bigùsa ze Serakòjc, 8.07.2013r.
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Sztudérze proszą ò łasczi i dzãkùją za òpiekã Kaszëbsczi Królewi24. Dzãka kaplëczce 
Matczi Bosczi Swiónowsczi wszëtcë nowò wëswiãcony ksãża, jak jidą do parafii 
w pelplińsczi diecezji, tej znają ji kùlt, a niechtërny są ju ji gòrącyma przëstójnikama.

Wizerënczi cëdowny sztaturczi są widzało ùkôzóné w kòscółkù pw. sw. Rafała 
Kalinowsczégò w Centrum Edukacji i Promòcji Regionu w Szimbarkù. Je tam repli-
ka sztaturë zrobionô téż przez Cz. Birra, do te wiôldżi òbrôz na szkle, na jaczim je 
nalézenié sztaturczi w krzu parpacë. Téż swiéce na wôłtôrzu są òzdobioné wizerën-
kama Kaszëbsczi Królewi25.

W slédną niedzelã zélnika 2004 r. ks. R. Phlilipòwsczi pòswiãcył replikã Mat-
czi Bòsczi Swiónowsczi w òntarijsczim Wilnie. Wëżłobił jã Paweł Dumka, z Nowi 
Szkòcji w USA26. Òd te czasu stoji òna tam w kòscele i służi Kaszëbóm w Kanadze.

Òsoblëwą rolã spełniwô téż replika Kaszëbsczi Królewi zrobionô ze sztucznégò 
kamienia, chtërna stoji we westrzódkù pòlowégò wôłtôrza w Swiónowie. Je to dokôz 
dra Tomasza Sobisza, ùczałégò Akademii Piãknëch Kùńsztów we Gduńskù. Nen 
artista nôleżi do nôbarżi zawòłónëch żłobiarzów, sënów Kaszëbsczi Zemi młodégò 
pòkòleniégò. Je téż lubòtnikã Kaszëbsczi Królewi. Jegò stark Bòlesłôw Sobisz za-
wdzãcziwôł ùzdrowienié ze smiertelny chòroscë cëdowny sztaturze ze Swiónowa27.

Kaszëbskô Droga Krziżewô

W latach 2001 – 2014 na pielgrzimkòwim placu w Swiónowie pòwsta Kaszëbskô 
Droga Krziżewô. Ùdba bëła takô, że plaskatożłobiznë mają robic ti sami, co dzejelë 

24   Zwónk Kaszëbsczi. Pismiono Klubù Sztudérów Kaszëbów „Jutrzniô” WSD w Pelplinie, nr 9/ 
2009.

25   W kòscółkù, co je w CEPR w Szimbarkù wszëtczé kòscelné łôwczi są ze Swiónowa. Są to łôwczi 
wëtuszowóné w sanktuarium w latach 90-tëch ùszłégò wiekù. Bëłë òdnowioné i òd te czasu służą dzesąt-
kóm tësący turistów, co rok w rok nawiédzają òstrzódk w Szimbarkù.

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

27   Tomôsz Sobisz sã ùrodzył 11 gromicznika 1973 r. w Lãbòrgù. Je absolwentã Liceùm Plasticznëch 
Kùńsztów w Gdini i Akademii Piãknëch Kùńsztów we Gduńskù. W 1998 r. béł ùczestniony nôdgro-
dą Minystra Kùlturë i Kùńsztu. Robi, jakno doktór, w warkòwni żłobiznë prof. Sławòja Òstrowsczé-
gò na Wëdzélu Żłobiznë ASP we Gduńskù. Wiele razy miôł swòje dokazë na wëstôwkach wespòlnëch  
i sómnëch. Dostôł wiele nôdgrodów i stipendiów m.jin. Grand Prix Minystra Kùlturë i Kùńsztu w 1998 
(nôlepszi diplom w kraju), a téż aùtor realizacji szlachòtów i môłi architekturë w kraju i za grańcą m.jin. 
w Niemcach, Szwédach, Kanadze i Szpańsczi. Mieszkô i twòrzi w Skrzeszewie kòl Serakòjc. Òb.: H. Do- 
bosz, Źródło, „Pomerania”, nr 4–5/2002.
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kòle papiesczégò wôłtôrza w Sopòce w 1999 r. Przédnik Edmùnd Zelińsczi przëjął 
ten bédënk jakno ùznanié dlô Stowarë Lëdowëch Ùtwórców i ji nôleżników. Sóm 
zaprojektowôł plaskatożłobiznë. Pòdług jegò dbë stacyjné kaplëczczi symbòlizëją 
kaszëbsczé chëczë z wëstôwkama, w jaczich są wsadzoné plaskatożłobiznë z òbra-
zama Mãczi Pańsczi28. Plaskatożłobiznë zrobilë: Henrik Déjk z Żukòwa (I stacjô), 
Jerzi Kamińsczi z Barłożna (II i V), Jerzi Walkùsz z Hopòwa (III), Czesłôw Birr ze 
Mscëszejc (IV), Macéj Zagórowicz ze Zwarcënka kòl Chòczewa (VI), Henrik Lepak 
z Bëtowa (VII), Rajmùnd Zelińsczi ze Zblewa (VIII), Stanisłôw Slëwińsczi ze Gduń-
ska (IX i X), Józef Semmerling ze Gduńska (XI), Janina Gliszczińskô z Przãsëna kòl 
Miastka (XII i XV), Halina Krajnik z Kòscérznë (XIII) i Włodzmiérz Òstoja-Lnisczi 
z Czerska (XIV)29. Nad pòrządkã dzejaniégò dulczôł szpecjalno pòwòłóny na zéń-
dzenim Radzëznë Westrzédnëch Partów KPZ w Kartuzach Kòmitet Bùdowë Krzi-
żewi Drodżi30. Wëzdrzatk kaplëczków zaprojektowelë architekcë Maria Kòwalskô 
i Bòhdan Sziłańsczi31. Kùstosz sanktuarium, ks. Waldemar Piepiórka, nôbarżi widzôł 
w tim dzejanim pòsobny dzélëk rozwiju sanktuarium. Ò wiôldżi rësznoce sprawë 
swiôdczëłë téż głosë pòpiarcégò rozmajitëch znacznëch lëdzy. Przédnik KPZ prof. 
Brunon Sënôk ùznôł bùdowã stacyjnëch kaplëczków za baro wôżné zadanié òrgani-
zacji, zôs E. Zelińsczi przërównywôł znaczenié Krziżewi Drodżi w Swiónowie do 
papiesczégò wôłtôrza w Sopòce32.

To wszëtkò téż zachãcywało do dzejaniô na jinszim gónie. Przëkładowò w tim 
samim czasu, w pierszim kwartale 2002 r., pòwstało dzeło – miniatura bùdowóny 
Krziżewi Drodżi. Te same projektë stacji wëzwëskałë dzôtczi z Gniewina, co pòd 
òkã E. Zelińsczégò namalowałë na szkle pasyjné stacje. Szłë òne do kaplëcë w Swió-
nowsczi Hëce za sprawą gniewińsczégò probòszcza, ks. M. Miotka, co sã ùrodzył kòl 
Swiónowa. Przez to ùdbôł sã òn nawléc do bùdowóny Krziżewi Drodżi. Òsoblëwie 
pòdsztrichiwôł ji kaszëbsczé znanczi33. 

Òdjimczi i leżnoscowé drëczi 

W wiele chëczach mòże nalezc òbrazë Kaszëbsczi Królewi34. W chëczach swiónow-
sczi parafii i w òkòlim starszi lëdze mają jesz òbrazë wëdóné przez ksãżi Frãcëszka 

28   Jak powstała Droga Krzyżowa w Sianowie, [w:] Edmùnd Zelińsczi, Na ścieżkach wspomnień, 
Gdańsk 2009, s. 384–391. Òb. téż: Lëst E. Zelińsczégò do E. Prëczkòwsczégò z 10 strëmiannika 2002r. 

29   Z. Joskòwsczi, Przez Krziż do Bòga…, dz. cyt., s. 7–15. 
30   D. Ulenberg, Droga Krzyżowa w Sianowie, „Gazeta Kartuska”, nr 18/2001; D.Ulenberg, Drogi 

Krzyżowej ciąg dalszy, „Gazeta Kartuska”, nr 12/2002.
31   E. Prëczkòwsczi, Królowa Kaszub, Sianowo–Banino 2002.
32   E. Zelińsczi, Jak powstała Droga Krzyżowa w Sianowie, [w:] Na ścieżkach wspomnień, Gdańsk 

2009, s. 384–390.
33   E. Prëczkòwsczi, Dziecięcy dar, „Norda” nr 12 z 22.03.2002r.
34   Téż w pùcczim krézu mòże nalezc taczé òbrazë, np. w chëczach E. W. Rôdtków w Mierëszënie.
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Òkòniewsczégò (1900 r.) i Dawida Sartowsczégò (1938 r.)35. Pòsobné bëłë zrobioné 
przë leżnoscë kòrunacji. Czile nowëch serii sã pòkôzało w òstatnëch latach. Mi-
dzë jinszima jeden zort wëdôł karmelita bòsy ò. Benedikt Belgrau. Pòchòdzy òn 
z Bòrówca w swiónowsczi parafii. Jinszi dôł wëdrëkòwac lubiéńc Kaszëbsczi Kró-
lewi, znóny trójmiejsczi fòtofista, Alfónks Kléna. Prawie jegò òdjimk je na òbrôzkù 
wëdónym za sprawą ks. prał. Frãcëszka Grëczë, dze na òdwroce je tekst piesni 
„Swiónowskô Panienka”36. Ne òbrôzeczczi rozdóné bëłë w lëczbie kòl 5 tësący37. 
Òdjimczi Kaszëbsczi Królewi zrobił wejrowsczi fòtofista Édmùnd Kamińsczi. Razã 
z wëstôwkã „Matka Bòżô na Kaszëbach i Pòmòrzim” òbjachôł z nima wnet całé 
Kaszëbë38. Òdjimczi sztaturë i czile jinszich z òdpùstu są wëdrëkòwóné w ksąż-
kach „Kult Matki Bożej na Kaszubach i Pomorzu”39 i w pòmnikòwim albùmie 
„Kaszubskie pory roku”40. Jinszi sã pòjawił na bënowi stronie òbkłôdczi knéżczi 
Édmùnda Pùzdrowsczégò „Kartuzy. Serce Kaszub”41. Òdjimczi kòscoła i sztaturczi 
są téż w albùmach Agnieszczi i Włodzmiérza Bilińsczich z Krakòwa42 i w „Kar-
tuzy – w starej i nowej fotografii”43 i „Kaszuby”44, a w wiele nowszich albùmach45. 
Òpisënczi sanktuarium z òdjimkama nalazłë sã téż w prowadnikach: „Królowa na-
rodu”46 i „Z dawna Polski Tyś Królową”47. Swiónowò ùjãté je w albùmie „Kościoły 
Diecezji Pelplińskiej. Nasze dziedzictwo”. Òkróm òpisënkù i snôżich òdjimków na 
przedtitlowi stronie je wsadzony wizerënk cëdowny sztaturë48. We wszëtczich tëch 
knégach òdjimczi MB Swiónowsczi są na nôpierszich placach, co leno pòkazywô 
wôżnotã sanktuarium. 

W òbroce pòjôwiają sã téż kalãdôrze z wizerënkã Kaszëbsczi Królewi razã 
z òglowim òpisënkã dzejów sztaturë i sanktuarium49. Wezwania do Ni delë na swòje 
primicyjné òbrôzczi ksãża Bernat Sëchta, Benedikt Gerszewsczi, Władisłôw Szulëst, 

35   Òbrôz nen spòtkac mòże wiele rzadzy, jak nen zeszłi z czasów ks. Òkòniewsczégò, bò béł òn 
pòwielony dëcht przed wòjną. Na pòczątkù wòjnë prawie nen wizerënk béł wsadzony do wôłtôrza.

36   Pòjedinczné egzemplarze nëch wszëtczich òbrazów są ù mie. 
37   Relacjô ks. F. Grëczë.
38   (ep), Matka Boska na fotografiach, „Norda”, 35/2000.
39   Kult Matki Bożej na Kaszubach i Pomorzu, Wejherowo 1999, s.167.
40   Kaszubskie pory roku w obiektywie Edmunda Kamińskiego, Puck 2000, s.83.
41   E. Pùzdrowsczi, Kartuzy. Serce Kaszub, Kartuzy 1993.
42   A. i W. Bilińscë, Kaszuby Kashubia Kaschuby, Kraków 1999, s.68–69.
43   Kartuzy w starej i nowej fotografii, Bydgoszcz 1993, s.104–107.
44   Kaszuby. Tu spełniają się marzenia, Bydgoszcz 2001, s.64–65.
45   Np.: Miasto i gmina Kartuzy, Kartuzy 2011; M. Kosycarz, Niezwykłe zwykłe zdjęcia Kaszub, 

Gdańsk 2013.
46   A. Giese, Królowa Narodu, Gdańsk–Pelplin 2000.
47   Z dawna Polski Tyś Królową – przewodnik po sanktuariach maryjnych w Polsce. Koronowane 

wizerunki Matki Bożej 1717–1990, Szymanów 1990.
48   Kościoły Diecezji Pelplińskiej. Nasze dziedzictwo, t.III, s. 60–63 i przedtytułowa, teksty Danuta 

Dettlaff, Jan P. Dettlaff, Pelplin 2009.
49   Kalãdôrz z 1999 rokù òbrobił ks. Ireneùsz Brusczi. Je òn téż aùtorã broszurë Królowa Kaszub, 

Olsztyn 1998, w jaczi ùjął dzeje sanktuarium i nôpierszé mòdlëtwë a piesnie spiéwóné na tczã Madonnë.
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Frãcëszk Grëcza, chtëren dôł nôdpis: „Panienkò Swiónowskô, miéj naju Kaszëbów, 
wiérny lud w łaskawi òpiece!”50, a téż ksãża Marión Miotk i Jack Dawidowsczi51 
i gwësno jesz wiele młodszich ksãżi. 

Ò Swiónowsczi Pani gôdô sã corôz wiãcy na szkòłowëch ùczbach. W òbjimie re-
gionalny edukacji tej-sej je òbgôdiwónô legenda ò pòjawienim sã sztaturczi. Mùszeb-
no dzecë sã ùczą ò Kaszëbsczi Królewi na ùczbach kaszëbsczégò jãzëka, jaczé są 
prowadzoné w wiele szkòłach na Kaszëbach. W 2013 r. kòle 15 tës. ùczniów bëło 
òbjãtëch tą ùczbą. Ta wielëna rosce52. Dzecë kòrzistają ju z wiele ùczbòwników, 
w tim z kaszëbsczégò elementarza „Kaszëbsczé abecadło”, w chtërnym je òpòwied-
niô ò Swiónowie i wiérzta „Kaszëbskô Królewô”53. W jinszich ùczbòwnikach a di-
dakticznëch pòmòcach je téż ò Swiónowsczi Pani54. W zbiérkù kònspektów do ùczbë 
kaszëbsczégò „Ùczba kaszëbsczégò jãzëka w szkòle” są dwie ùczbë ò kùlce Kaszëb-
sczi Królewi55.

50   W. Szulëst, Maryjne sanktuarium w Sianowie, „Norda”, nr 3/1996.
51   M. Tribòwsczi, Ruch pielgrzymkowy do kaszubskich sanktuariów maryjnych w Swarzewie i Sia-

nowie, mps, s.118.
52   Zdrzë np. E. Prëczkòwskô, Kaszubski w szkole, „Norda”, nr 8/1998.
53   K. Kwiatkòwskô, W. Bòbrowsczi, Kaszëbsczé abecadło, Gdańsk 2000, s.132–133.
54   Przikładowò w: Danuta Pioch, Żëcé codniowé na Kaszëbach, Banino 2004, s.142–144; Elżbieta 

Pryczkowska, Teresa Wejer, Dorota Formela, W krójnie Grifa. Téatrowé scenarniczi, Gdańsk 2012.
55   Ùczba kaszëbsczégò jãzëka w szkòle, Gduńsk 2001, s.142–146.



Eùgeniusz Prëczkòwsczi

Paweł Szefka  
– wiôldżi kaszëbsczi fòlklorista

Na internetowi starnie Zrzeszënë Sztôłceniô i Wëchòwaniô w Strzebielënie w gminie 
Łãczëce (wejrowsczi kréz) më mòżemë nalezc wiadło, że jednym z patronów tegò 
môla je Paweł Szefka – szkólny i fòlklorista sparłãczony z Kaszëbską Zemią. Je 
òn nim wespół z Karolã Òlgerdã Bòrchardtã – pisarzã, kapitanã Wiôldżi Żegludżi 
i szkólnym wiele pòkòleniów marénów, co patronëje szkòle òd 1987 rokù. W tim 
prawie rokù pòwsta Szkòłowô Jizba Pamiãcë i Regionalny Tradicji, jaką wespółùrzą-
dzywôł prawie P. Szefka – rodowiti mieszkańc ti wsë. Pò latach, w rokù 2001, to je 
dzesãc lat pò smiercë, nadelë ti jizbie jegò miono1. Òkróm wielnëch etnografnëch 
zbiérków są w ni pamiątczi pò Pawle Szefce i niechtërne jegò ksążkòwé dokazë. 
Jizba ta bëła dëcht niedôwno (30.05.2014 r.) pòkôzónô w programie „Spiéwné ùcz-
bë” rëchtowónym w Telewizji Wëbrzeżé. W tim programie młodi lektorzë z Banina 
ùkôzelë nôpierszé dokazë Szefczi, przedstawilë téż jegò ksążczi. Pòkôzónô bëła téż 
regionalnô jizba i tôfla, jakô je na kamie przed szkòłą. Stoji na ni napisónô senten-
cjô Aleksandra Labùdë: „Chto dzys nie chce mòwë òjców tczëc, mùszi witro słëgą 
cëzëch bëc”. Bëła téż rozmòwa z direktorã szkòłë Terézą Hinc ò zasłużonym i baro 
wenerowónym w Strzebielënie kaszëbsczim patronie2. 

Le szkòda, że pamiãc ò P. Szefce w jinszich stronach Kaszëb dżinie. Je mùsz, 
żebë zmienic tã niebëlną rzecz chòcle przez pòzdrzatk na jegò wiôldżé dokazë dlô 
kaszëbsczi kùlturë, òsoblëwie dlô fòlkloristiczny rësznotë regionu. Kò do dzys wiãk-
szosc kaszëbsczich karnów trzimie sã piesniów zebrónëch przez P. Szefkã, zôs wnetka 
wszëtczé tuńcowé ùłożënczi są òpiarté na jegò dzełach ùjãtëch w trzech zbiérkach 
kaszëbsczich tuńców.

Chtëż to béł nen kąsk zabôczony dzys Paweł Szefka? Sã ùrodzył 21 lëpińca 1910 
rokù w Strzebielënie kòl Wejrowa w wielny familii gbùrsczi Jana i Joannë z dodomù 
Fùnk3. Béł nômłodszim, sódmim knôpã. Jegò bracyni bëlë drżéniã rodzynny kapelë 

1   Patrz: http://spstrzebielino.pl/index.php/patroni-szkoly.
2   Patrz: http://www.tvwybrzeze.pl/index.php/programy,5,10237.
3   http://www.strzebielino.com.pl/znani_mieszkancy/22-pawel_szefka. Ta i czile jinszich interneto- 

wëch starnów – w tim starna szkòłë - pòdôwają, że Szefka sã ùrodzył 27 lëpińca 1910 r. Czãżkò je rzec, 
skądka je ta fela. Kò P. Szefka sã ùrodzył 21 lëpińca, co zgódno pòdôwają wszëtczé wôżniészé drëczi.
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kaszëbsczi, do jaczi òn doparłãcził mët w młodëchnym wiekù. Załóżcą kapelë béł 
jegò tatk Jón, chtëren do 1907 r. przënôlégôł do rodzynny kapelë bracynów Głãbi-
nów z Domôtówka i Mechòwa4. Tim szëkã Paweł Szefka òbrôcôł sã w kaszëbsczi 
rësznoce fòlkloristiczny òd małoscë. Baro bëlno znôł wiele kaszëbsczich spiéwków, 
òbrzãdów, zwëków. Grôł na skrzëpicach, basu, tubie i tenorze. Pò skùńczenim 
Pòwszechny Szkòłë w Strzebielënie szedł do Szkólnowsczégò Sztudium do Wej-
rowa. Tam szkólnym mùzyczi béł Zbigniew Madejsczi. Na jedny ùczbie w 1927 
rokù zadôł òn ùcznióm napisac z pamiãcë jakąs spiéwã. P. Szefka spisôł jich jaż 
piãc, czim zadzëwòwôł szkólnégò, chtëren tej zachãcył gò, żebë dali spisëwac 
kaszëbsczé sztëczczi. Tak, przë taczi wespółrobòce ùcznia i szkólnégò, pòwstôł 
zbiérk szescdzesąt dwùch piesni ò titule Kaszëbsczé piesnie i lëdowé tuńce, wëdóny 
w 1936 rokù. Òd te czasu kòżdé latné i zëmòwé ferie Szefka zmùdzywôł na zbiéra-
nim lëdowëch melodiów5. Ju w 1928 r. miôł debiut jakno pùblicysta w niedzélnym 
dodôwkù do wejrowsczi „Rodzëznë Kaszëbsczi”6. W latach 1934–36 wespółrobił 
z Łucjanã Kamiéńsczim i nagrôł fònograficzną techniką kòl 700 melodii kaszëb-
sczich dlô Ùniwersytetu Adama Mickewicza w Pòznaniu. Przed wòjną aktiwno 
dzejôł téż w Związkù Harcerstwa Pòlsczégò7. 

W 1937 rokù Szefka wprzigł sã w kaszëbską rësznotã regionalną. Tak sã stało, 
czej pòwstało pismiono ò titule „Klëka”. Jegò pierszi numer sã ùkôzôł 8 gòdnika tegò 
rokù. Nôpierszim załóżcą béł ùrzãdnik wejrowsczégò magistratu Frãcëszk Szroeder. 
Westrzód inicjatorów béł Szefka, wnenczas szkólny mùzyczi w wejrowsczi szkòle 
pòwszechny. Z nima bëlë mët: Kònrad Pónka i Zygmùnt Kreft. Òni wszëtcë dôwelë 
dëtczi na pierszé numrë pismiona. Wnetka przëchłoscëlë do redakcji Léòna Roppla, 
w przińdnoce nôbarżi znónégò z nich, kaszëbsczégò pòetã i wëdôwcã8.

P. Szefka béł z tëch nôbarżi aktiwnëch redaktorów „Klëczi”. Pisôł i pò kaszëbskù, 
i pò pòlskù. W pierszich numrach pismiona òpisôł nowòroczné zwëczi, wsadzył do 
dzys pòpùlarną kòlãdã „Na kòlãdze”, wëdrëkòwôł pòemat „Wieżëca i Òstrzëca”. 
Pisôł, pòdług redakcyjny pòliticzi „Klëczi”, baro ùproszczoną kaszëbizną. „Klëków-
cë” założëlë swòje pismiono w ùprocëmnienim do kartësczi „Zrzeszë Kaszëbsczi”, 
temù jich pòzdrzatczi na kaszëbsczi jãzëk téż bëłë czësto procëm Aleksandrowi Labù-
dze czë Janowi Trepczikòwi. Kaszëbiznã mielë za gwarã pòlsczégò jãzëka, stądka 
téż pisënk a kaszëbskô słowizna bëłë baro spòlaszałé9. Szefka béł pòd cëskã swòjich 

4   Paweł Szefka, Narzędzie i instrumenty muzyczne z Kaszub i Kociewia, Wejherowo 1982, s. 100.
5   Bogumił Bielawski, Aurelia Mioduchowska, Kaszuby. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i ma- 

teriały, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1997, t. I, s. 26.
6   Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, pod red. Witosławy Frankowskiej, Gdańsk 2005.
7   Bogusław Breza, Paweł Szefka w historii i kulturze Kaszub, Wejherowo 2000, s. 6.
8   Ewa Kminikowska, “Klëka” – tło historyczne, program, twórcy i współpracownicy [w:] Leon 

Roppel i wejherowska “Klëka”, Wejherowo 2008, s. 42.
9   Patrz: Jerzy Treder, Kaszubski w tekstach drukowanych w “Klëce” [w:] Leon Roppel i wejherow- 

ska “Klëka”, Wejherowo 2008.
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drëchów, òsoblëwie załóżcë pismiona F. Szroedra. Równak za samim jãzëkã jaż tak sã 
nie czerowôł. Jegò zasłëgów nicht za to ni mòże pòdważëc w ùmòcniwanim i rozwiju 
kaszëbsczi mùzyczi i lëdowégò tuńca. 

Pò ùkùńczenim Szkólnowsczégò Sztudium Szefka zaczął robòtã jakno szkólny. 
Pierszim môlã bëło Żukòwò10. Robił tam le przez czile miesący w 1931 rokù11. 
Brzadã tegò pò latach bëła spiéwa ò titule „Żukowo”. Jakno że je to czësto nieznóny 
sztëczk, tej wôrt je gò zacytowac chòcbë le w dzélëkù: Dze òstri żoch Redëni / W prze-
snôżim jarze mknie / tam Stolem sã zamëslił / we wspòminkach spikù. // W redosnym 
szëmòce rzéczi, / z farwnym brëzgã wòdów, / wësziwk złoti tu ju wieczi / i dzelny żëje 
lud. Do tekstu Szefka ùsadzył téż nótë rozpisóné na trzë głosë12.

W gòdnikù 1931 r. wëcygnął z Żukòwa do Wejrowa, dze corôz wiãcy robił kòle 
zbiéraniégò kaszëbsczégò fòlkloru. Tam sã ùkôzałë pierszé jegò kùńsztë rôd òd-
griwóné przez amatorsczé karna teatralné. Bëłë to: Dożynki kaszubskie, Wesele na 
Kaszubach i Kòsôrze. Ògłôszôł téż mniészé dokazë binowé i pòeticczé. Szëkòwôł 
teatralné karna. Béł midzë jinszima czerownikã „Kaszëbsczégò Karna” przë Bano-
wim Przëspòsobienim Wòjskòwim13.

Przed wòjną zaczął zaòczną nôùkã w Państwòwim Kònserwatorium Mùzycznym 
w Katowicach. Na zôczątkù òkùpacji béł kòmendantã Harcersczégò Hùfca i pòlsczim 
òficérą. Zaczął i rëchtowôł Wejrowską Òchòtną Kómpaniã Harcerską. Bëło w ni 120 
młodëch żôłniérzi, z chtërnëch 20 zdżinãło. Òn sóm trafił do lagru pòjmańczików 
– Òflagù II D Gross Born (Borne Sulinowo). Tam wprzigł sã w lagrowé dzejanié 
ùczebné. To dało mù mòżnosc prowadzeniô dali mùzycznëch studiów. Pò wòjnie 
mù to ùznelë i delë cedel taczi, jakbë miôł skùńczoné mùzyczné kònserwatorium. 
W òflagù napisôł pierszé kaszëbsczé widzawiszcze òbrzãdowé Sobótczi, jaczégò 
prapremiera sã òdbëła w 1950 r. w Starzënie14.

W latach 1947–1956 robił w czile môlach kùlturalno-ùczebnëch w Wejrowie, 
Gduńskù, Gdini, a nawetka Szczecënie. Trzë lata béł wizytatorã pòzaszkòłowégò 
wëchòwaniô w gduńsczim kùratorium15. Tej w jegò żëcym nalôzł sã nowi przëtrôfk 
zrzeszony z òrganizacyjnym regionalnym dzejanim. W dniu 22 stëcznika 1956 r.  

10   Jedny pòdôwają (zdrzë: Maciej Kaliński, Paweł Szefka. Zasłużony folklorysta Kaszub, Łęczyce 
2007.), że Paweł Szefka robił w Żukòwie jaż do 1939 r. Nie je to prôwda, bò ju w gòdnikù 1931 r. béł na 
gwës w Wejrowie. Fela ta sã pòjôwiô gwës temù, że w Żukowie jaż do 1939 r. robił brat Pawła ò mionie 
Walerión, zresztą baro zasłużony szkólny kaszëbsczi, patrón jedny ze sztrasów w Gdini. Zdrzë: Dzieje 
Żukowa, red. Błażej Śliwiński, s. 214.

11   Jerzy Szews, Bolesław Bieszk, Kształcenie nauczycieli i 350 lat szkolnictwa w Wejherowie, Wej- 
herowo 1994, s. 142.

12   „Czas Żukowa”, marzec/kwiecień 2009, nr 3–4/09, s. 22.
13   Szefka Paweł, oprac. Bogusław Breza, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Sup- 

lement I, s. 308. 
14   www.szwajcaria-kaszubska.pl/kaszuby/muzeum-kaszubskie/item/281-pawel-szefka-o-idei-zrze-

szenia-kaszubsko-pomorskiego.
15   Jerzy Szews, Bolesław Bieszk, Kształcenie nauczycieli i 350 lat szkolnictwa w Wejherowie, Wej- 

herowo 1994, s. 142.
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Szefka – òkróm Bernata Szczãsnégò – stoji jakno òrganizator zéńdzeniégò w Kaszëb-
sczim Mùzeùm w Kartuzach, chtërnégò zgrôwą miało bëc pòwòłanié kùlturalno-
-spòlëznowi stowarë pò nazwą Zrzeszenié Kaszëbsczé abò Zrzeszenié Drëchów 
Kaszëbsczi Kùlturë. Na zéńdzenim bëlë téż: Andrzej Bùkòwsczi, Lech Bądkòw- 
sczi, Feliks Marszôłkòwsczi, Władisłôw Kirstein, Léón Roppel i Frãcëszk Tréder. 
W swòjich wspòmnieniach sóm Szefka napisôł: Rozdzelonô bëła robòta. Jedny sã 
zajãlë sprawą rozszérzwieniô krãgù lëdzy pòtrzébnëch i skòrëch do wëkònaniô dzeła. 
Drëdzë zaczãlë robic nad dzélëkama statutu, a jesz jinszi zajãlë sã òrganizacyjnyma 
sprawama, kùlturalnyma i fòrmama dzejaniô16. Zéńdzenié to zaczãło cząd pòwòłaniô 
Zrzeszeniégò Kaszëbsczégò. Pòsobné dwa bëłë w sedzbie Miesczégò Dodomù Kùltu-
rë w Gdini w dniach 11 i 25 gromicznika 1956 r. Na òbùch Szefka béł mët. Kùreszce 
założenié Zrzeszeniégò nastąpiło 2 gòdnika 1956 r. Szefka je westrzód załóżców 
òrganizacji17. Ju 12 gòdnika 1956 r. zarzesził sã part ZK w Gdini. Szefka wëbróny 
òstôł do jegò zarządu. Lëchò bëło, że part wnetka skùńcził dzejanié, bò felowało 
aktiwnoscë jegò załóżców. Szefka béł mët „dërch nieùchwëtny”. Wiele barżi, jak 
òrganizacyjné dzejanié, pòcygała gò tej etnografiô, dzejanié ùczbòwé i artisticzné. 
Zresztą wnetka wëcygnął òn do Wejrowa18. 

Òd 1957 r. do 1962 r. ùcził mùzyczi w Pedagògicznym Liceùm w Wejrowie. 
Pòtemù òstôł wëchòwawcą i direktorã Dodómù Dzecka w Gdini. Kòle tegò béł jaż 
do 1968 r. Rok chùtczi skùńcził Wëższą Szkòłã Pedagògiczną w Gdini. Òd 1968 r. 
jaż do przeńdzeniô na emeriturã w rokù 1972 prowadzył w Gdini warkòwé doradë. 
Chòc tej-sej zmieniwôł môle robòtë, z czim téż parłãczëło sã przecyganié z pla-
ca na plac, wiedno dbôł ò pisanié i drëkòwanié swòjich dokazów. Jegò wiérztë sã 
pòjôwiałë w antologiach, jak przikładowò w rokù 1967 dwie wiérztë „Mòrskô ceszba 
nad Rewą” i „Dzeż je nasz tatk” wëdrëkòwôł Jan Szczawiej w Antologii współczesnej 
poezji ludowej. W antologii je téż biogram ùtwórcë, w jaczim je wiadło, że w szuflô-
dze pòetë leżało tej kòle sztërdzescë wiérztów19. Kò wiémë, że do dzysô sã nie ùkôzôł 
jesz żóden tomiczk pòezji Szefczi. Jednã z wiérztków przëniosła téż antologiô Modra 
struna. W zapisce ò aùtorze je pòdóné, że w tim czasu – to je w 1973 rokù – aùtor 
mieszkôł we Gduńskù20.

Òb czas swòji nôwiãkszi ùtwórczi aktiwnoscë dërch wespółrobił dëchtowno z Wò-
jewódzczim Dodómã Ùtwórstwa Lëdowégò we Gduńskù i z Mùzeùm Pismieniznë 
i Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie. W latach 1957–1969 wëdôł pierszi 
z trzech hëftów Tuńców kaszëbsczich, pòtemù wëdrëkòwôł Gwiżdże (1957) i Sobót-
ki (1958). W 1959 r. dostôł Złoti Krziż Zasłudżi, a w 1960 r. nôdgrodã za widzawiszcze 

16   Norbert Maczulis, O nowe – po zmianach administracyjnych – Województwo Kaszubsko-Pomor-
skie, mps., zbiory własne.

17   Cezary Obracht-Prondzyński, Zjednoczeni w idei, Gdańsk 2006, s. 24 i 47.
18   Roman Klebba, Naji karno, Gdynia–Gdańsk 1997, s. 17–18.
19   Jan Szczawiej, Antologia współczesnej poezji ludowej, Warszawa 1967, s. 626–628 i 844.
20   Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej, Gdańsk 1973, s. 202 
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Dëgusë na òglowòpòlsczim kùnkùrsu. W 1979 r. WDTL wëdôł mù bùtnowé widzawisz-
cze òbrzãdowé Wëzwòlënë kòsôrza. We wstãpie do te dzełka aùtor sóm pòdôł zdrzódła 
swòji wiôldżi wiédzë ò òbrzãdach kaszëbsczégò regionu, piszącë tak: Òbrzãdë te mie 
sã ùdało tak òdtwòrzëc, że terô stanowią logiczną i trescową całownotã, a pòwiôdô-
cze gôdelë, że za czasów jich młodoscë, prawie tak to wëzdrzało w jich wsach, jak jô 
to pòkôzôł w òpisënkach. Jô bë chcôł tej nadczidnąc, że w taczich òbrzãdach, jak: 
òdczarzenié łąków, wëzwòlënë kòsôrza, bãks, òżniwinë, òstatnô fóra i cepôrze – jô 
sóm béł w latach 1910–1926 jakno knôp – młodzónk. Tak tej jô znajã sóm ze se wiele 
drobnotów, piesni czë przemòwów. Jô béł przëkładowò w «wòdze kąpóny» jakno wilk, jô 
òbléwôł dzewùsë wòdą w òstatny fórze, jô grôł w kapelë na òżniwinach, a przez tidzéń 
jô draszowôł cepama, żebë dostac miono «cepôrza». Wiele piesni, tuńców, przemòwów 
i pòwiedzeniów jô pòznôł tej – za młodëch lat”21.

W tim samim 1979 r. sã ùkôzałë Ùlëbioné dzecné piesnie z Kaszëb i Kòcewiégò. 
Na wstãpie do te dzeła Kristina Krëszkò napisa ò aùtorze: W jegò bògatim żëcopisu 
je tak wiele dzejaniów, tëli dążnotów i spòlëznowi robòtë, że jaż dzyw bierze, że w jed-
nym żëcym je mòżno zmiescëc tak wiele i tak wiele òstawic ùtwórczich dokazów22. 
Zbiérk òbjimô 75 spiéwów dlô dzecy, m. jin. do dzysô znóné i spiéwóné przez lëdowé 
karna taczé sztëczczi, jak: „Marëszka”, „Wide, wide witka”, „Òkrąc sã wkół”, „Nasza 
nënka” abò dwie spiéwë „Béł jeden gbùrczëk” i „Mòdré òczka” òstatno przëbôczoné 
przez kaszëbsczé karno „Lëdowô nóta” z Hamilton (Kanada) na platce z 2014 r. ò ti-
tule „Zeza wiôldżi wòdë”, ùrëchtowóny przë wespółrobòce z Partã KPZ w Baninie.

W 1981 rokù sã ùkôzało pòsobné bùtnowé widzawiszcze. Bëła to ùlepszonô wer-
sjô Dëgusów, ò titule Wrëjôrze jidą23. Rok pózni sã pòkôzałë Nôrzãdza i mùzyczné 
statczi z Kaszëb i Kòcewiégò. Te samégò rokù Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié 
wëprzédniło aùtora szacewnym Medalã Stolema. 

Na emeriturze pòmôgôł w robòce Mùzeùm Pismieniznë i Mùzyczi Kaszëbskò-
-Pòmòrsczi w Wejrowie. Rëchtowôł mònografiã Òbrzãdowi rok na Kaszëbach. To 
je szkòda, ale nie ùdało mù sã tegò dzeła skùńczëc. Ùmarł 29 łżëkwiata 1991 r. 
Pòchòwóny òstôł przë òbecnoscë sëna i czile jinszich lëdzy na smãtôrzu w Gdini 
Kackù24. Dopiérze dzesãc lat pózni jegò prochë bëłë przeniosłé na rodny smãtôrz do 
Strzebielëna. Ò pierszi pòchòwie zasłużonégò Kaszëbë jeden z jegò biografów Macéj 
Kalińsczi napisôł, że béł wiãcy jak żôrotny. Zôs drëgô pòchòwa w Strzebielënie: sta 
sã swiadectwã manifestacji mieszkańców Strzebielëna i lëdzy kùlturë wejrowsczégò 

21   Paweł Szefka, Wyzwoliny kosiarza, Gdańsk 1979, s. 5.
22   Paweł Szefka, Ulubione pieśni dziecięce z Kaszub i Kociewia, Gdańsk 1979, s. 10.
23   Paweł Szefa, Wrëjôrze jidą, Gdańsk 1981.
24   Tam-sam na internetowëch starnach (np.: http://spstrzebielino.pl/index.php/patroni-szkoly) mòże 

nalezc wiadło, że pò smiercë P. Szefka pòchòwóny òstôł w Strzebielënie. Nie je to prôwda. Môlã jegò 
pierszi pòchòwë béł smãtôrz w Gdini Kackù. Dopiérze pò dzesãc latach, w dn. 7 łżëkwiata 2001 r, jegò 
prochë bëłë ekshùmòwóné i przeniosłé na smãtôrz parafialny do Strzebielëna. Zdrzë np.: Konspekt ma-
gazynu „Rodnô Zemia” z 13 maj 2001 r., Archiwum TVG.
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pòwiatu, co przëszlë sã pòżegnac i òddac tczã swòjińcowi baro zasłużonémù w dze-
jach i kùlturze Kaszëb. Żegnało gò wiele lëdzy, delegacje stowarów i regionalnëch 
institucjów25.

Żëcowi dobëtk Pawła Szefczi je widzałi. Wiele dokazów, òsoblëwie te z òbjimù 
kaszëbsczi òbrzãdowòscë, dërch żdaje na wëdanié. Są w priwatnëch zbiérkach Joannë 
Cëchòcczi w Wejrowie i MPiMKP. Tam mòże téż nalezc òsobisté papiorë i niejedne 
pamiątczi pò ùtwórcë26. Baro je nót brewiter òbrobic i wëdac nen materiôł, a téż 
wznowic donëchczôs wëdrëkòwóné dzeła. Pierszé nakładë są ju dôwno wek. Kaszëb-
sczé artisticzné karna tej-sej mùszą kòrzëstac z kserograficznëch òdbitków. Trzë hëftë 
z kaszëbsczima tuńcama mòże ùdostac na pòrtalu Wejrowsczi Bibloteczi Cyfrowi, 
co je wiôlgą ùlgą, òsoblëwie dlô tuńcowëch karnów. Mùsz je napisac bëlną biografiã 
Pawła Szefczi. Dopiérze te dzeła w całoscë ùkôżą, jak wiele Kaszëbë zawdzãcziwają 
nemù robòcémù i kąsk zabôczonémù regionaliscë, ùtwórcë i pòece kaszëbsczémù. 

 

25   M. Kaliński, Paweł Szefka. Zasłużony folklorysta Kaszub, Łęczyce 2007.
26   Szefka Paweł, oprac. Bogusław Breza, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Sup- 

lement I, s. 310.
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Kaszëbskô kùltura materialnô i dëchòwô 
w Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego 

Sztefana Ramùłta

1. Wstãp

Zgrôwą negò artikla je wëkôzanié wëzdrzónëch dzélëków, co sã parłãczą z kaszëbską 
kùlturą w Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego Sztefana Ramùłta1. Nen 
słowôrz dostôł nôdgrodã w Kùnkùrsu m. S. B. Lindégò w 1889 rokù i béł wëdrëkòwó-
ny w Krakòwie przez Wëdôwiznã Akademii Ùmiejãtnoscë w 1893 rokù. W 1993 rokù 
sã ùkôzôł rëchli niepùblikòwóny drëdżi dzél negò słowarza, co przërëchtowa do drëkù 
Halina Hòrodiskô2. Jerzi Tréder zgrëpòwôł ne dwa dzéle słowarza w dzysdniowim 
pisënkù i òpùblikòwôł w 2003 rokù3.

Słowôrz Ramùłta nie je blós swiadectwã wnenczasnégò stónu kaszëbsczégò jãzëka, 
le téż w jaczims dzélëkù òdzdrzadlenim kaszëbsczi kùlturë materialny i dëchòwi II 
pòłowë XIX wiekù. Jerzi Tréder je dbë, że „Miłota Ramùłta do Kaszëb idealizowa 
badérowóną rzecz”4, a téż, że „Cytatë Ramùłta – jak w dzélu dlô egzemplifikacji 
pòdôwóné przësłowia i frazeòlogizmë – swiat Kaszëbów ùpiãkniwają i wëdwigiwają, 
knap przez to òddôwałë prôwdã ò jejich kùlturze materialny i dëchòwi […]”5. Jerzi 
Tréder wëmieniwô pòsobné wëzdrzóné – westrzód niewiele – przëkładë zéwiszczów 
sparłãczonëch z kaszëbską kùlturą: gładzëdło, szczodrôk, roztrãbach, skrzebel, klëczka6.

Pò prôwdze kaszëbskô kùltura nie je za baro merkac w słowarzu, równak Ramùłt 
chcôł przëblëżëc niechtërne ji aspektë pòtencjalnym pòlsczim czëtińcóm, co jô bãdã 
mia starã wëkazac w nym artiklu. 

1   S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893. 
2   S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, cz. II, red. H. Horodyska, Kraków 

1993.
3   S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, red. J. Treder, Gdańsk 2003.
4   J. Treder, Ramułt i jego słownik, [w:] S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, 

red. J. Treder, Gdańsk 2003, s. 454.
5   Ibid., s. 448.
6   Ibid.
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2. Wërégòwanié kùlturowëch tresców w słowarzu Ramùłta

Kùlturowé trescë, co są w słowarzu Ramùłta, më mòżemë wërégòwac pòdług fòrmë 
jich pòdaniô i tematicznëch krãgów. 

Kùlturowé trescë są w słowarzu pòd pòstacją perifrazów, òbjasnieniów, przëkła-
dów/cytatów, frazeòlogicznëch związków i przësłowiów. Perifrazë (perifrasticzné 
òdpòwiedniczi) są tej, czej Ramùłt nie nalôzł jednowërazowégò pòlsczégò òdpòwied-
nika kaszëbsczégò zéwiszczowégò wërazu. Aùtor słowarza tam-sam dotëgiwô dłëgszé 
òbjasnienié znaczënkù słowa. Téż wëpisóné przëkładë/cytatë pòmôgają w wëdolma-
czenim znaczënkù zéwiszcza. Do te przësłowia i frazeòlogiczné związczi, co są mët 
w słowarzu, téż régùje sã jakno przejawë kùlturë. 

Westrzód tematicznëch krãgów mòżna wëapartnic taczé: ruchna, bùdownie, nôrzã-
dła, mùzyczné statczi i jinszé rzeczë, robòta, kùchniô, jednostczi miarë, ùwidzënczi, 
znanczi i sądë, zwëkòwé prawò, zwëczi i zabawë, dëchòwé żëcé i òpòwiednie/bôjczi. 
Te krãdżi reprezentëją materialną kùlturã (np. ruchna i nôrzãdła) i niematerialną (np. 
dëchòwé żëcé i òpòwiednie).

3. Przykładë zéwiszczów zrzeszonëch  
z kaszëbską kùlturą 

W nym dzélu artikla są pòkôzóné wëzdrzóné przëkładë zéwiszczów bezpòstrzédno 
abò pòstrzédno dotikającëch kaszëbsczi kùlturë7. 

3.1. Ruchna

W swój słowôrz Ramùłt wsadzył kòpicã zéwiszczów z leksykalnégò pòla RUCHNA8. 
Westrzód tëch fòrmów ùkôzaniô znaczënkù słów, co tikają sã ruchnów, nalazłë sã 
perifrazë, np.

7   Skrócënczi i symbòle stosowóné w słowarzu Ramùłta (wëmienioné są le te, co są w wëpisónëch 
w artiklu tim zéwiszczach): Ceyn – F. Ceynowa; Ceyn Skôrb – F. Ceynowa, Skôrb Kaszébsko-słovjnskjè 
mòvé, Svjecè 1866–1868, reprint: Wejherowo 1985; Derd – H. Derdowski; Derd Czorl – H. Derdowski,  
O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł, Chełmno 1880; Hilf – A.F. Hilferding, Остат- 
ки Славянъ на южномъ берегу Балтийскаго моря, Petersburg 1862; Pobł – G. Pobłocki, Słownik 
kaszubski z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich i kociewskich, Chełmno 1887; dniem. – dolnoniemiecki; 
niem. – niemiecki; pom.-niem. – pomorsko-niemieckie; pr.-niem. – prusko-niemiecki; śr.-łac. – średnio- 
łacińskie; Przysł. – przysłowie; • – òznaczenié frazeòlogicznëch związków; ob. – òbôcz, zdrzë. W artik-
lu sã pòmijô pòdóné w słowarzu fòrmë rodzôcza, a téż wiadła ò gramaticznym ôrce ëtp. Pòmijô sã téż  
wiadło, że zéwiszcze pòchòdzy z drëdżégò dzéla słowarza. 

8   Zdrzë: D. Stanulewicz, Leksykalné pòle RUCHNA w Słowarzu jãzëka pòmòrsczégò to je kaszëb-
sczégò Sztefana Ramùłta / Pole leksykalne ODZIEŻ w Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego 
Stefana Ramułta, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2013, 
s. 178–187 [wersja kasz.], s. 273–282 [wersja pol.].
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brëslôc ‘kamizelka męska, którą się nosi na kaftanie (wãps)’, niem. Brustlatz ‘Weste, 
bei Männern, bei Frauen’ (s. 38);

grónkò ‘bukiet’ […] gùlôk z grónkama ‘czepiec, ozdobiony kwiatami, który noszą 
kobiety w pow. bytowskim’ (s. 101);

karwôtka ‘surdut albo raczej długi kaftan, jaki noszą rybacy nadmorscy w Pomorsce 
(w pow. lęborskim i słupskim)’ (s. 122); 

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

pùster ‘czarna przepaska na głowie, część ubrania dziewcząt pomorskich’. [Hilf] 
(s. 314);

bòrsdëk ‘kawałek materii ozdobnej, noszonej przez kobiety z prowincji pomorskiej 
pod sznëbrustką, czyli liwkã ‘gorsetem’, niem. Brusttuch, dniem. Borstdök. Gdzie 
indziej nazywa się ta część ubioru strzódk ‘środek’. [Hilf] (s. 35).

Tej-sej Ramùłt mô dodôwkòwé òbjasnienia, żebë przëbliżëc ùżëtkòwnikòwi sło-
warza wëzdrzatk nëch ruchnów abò dotëgòwac jinszich drobnotów, np. 

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);

czôłbôsa ‘część dolna liwka ‘gorsetu’, wypchana sianem, aby suknia (spódnica) od-
stawała więcej od stanu […] (s. 61);

złotogłowa ‘starodawna czapka kobieca, bogato złotem wyszywana, zwana także 
złotą mùcą’. Złotogłowy wyszły już dziś niemal z użycia (s. 435).

Przëkładë/cytatë, co òbrôzkùją nama znaczënk słów z tegò tematicznégò krãgù 
téż dôwają ùżëtkòwnikòwi słowarza semanticznëch wiadłów, np.

kabùza ‘czapka męska’: Chłopi noszą w zëmie kabùzë, to je czôpczi z czôrnégò  
ë czerzwionégò sukna. Ceyn Skôrb 62 (o Kabôtkach) […] (s. 118).

Ramùłt tam-sam pòdôwô téż przësłowia, co colemało òbrôzkùją przenosny zna- 
czënk zéwiszczowëch słów. W zéwiszczu szërtuch nalézemë taczé przësłowié: 

szërtuch ‘fartuch’: Białce bez szërtucha jak krowie bez ògóna. Ceyn [Przysł.]  
(s. 362).

3.2. Bùdownie, nôrzãdła, mùzyczné statczi i jinszé rzeczë (òkróm ruchnów)

Ramùłt tej-sej przë wspòmóżcë perifrazów i przëkładów òbjasniwô znaczënk słów, 
co sã tikają bùdowniów, nôrzãdłów, mùzycznëch statków i jinszich rzeczi zdzejónëch 
przez człowieka, np. 
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bakùz ʻbudka, domek umyślnie postawiony z piecem piekarskim’, niem. Backhaus 
[…] (s. 26);

bòdôrz ʻdrąg kolczasty do łowienia węgorzy’: Bòdôrzama pchelё wãgòrze ʻkłuli 
węgorze’ (s. 34);

bôrё ̒ nosze, jakich się używa do przenoszenia ciężkich sieci rybackich’, niem. Bahre 
(s. 37);

bierc ʻwałeczek drewniany lub kościany, służący do nabierania oczek przy wiązaniu 
sieci’ […] (s. 31);

klészczka ‘iglica do wiązania sieci’. Bywa zwyczajnie zrobiona z drzewa sosnowego. 
Klészczką robi się oczka, które zbiera się na klocek, zwany bierc […] (s. 126);

bôt ʻbat, statek’: Hél nasz to je nôszczestlёwszi z całi zemi kątk, bò chto mô tam pôrã 
bôtów, wiôldżi mô majątk. Derd (Gra wyrazów: bôt = statek, bót = but) (s. 37);

czerzniôk ʻkij do robienia mleka w maśniczce’ (s. 57);
bónerka ʻmiotełka do czyszczenia garnków’, pr.-niem. Bohner […] (s. 36);
bazuna ʻtrąba drewniana, zwykle z drzewa klonowego, lub olchowego zrobiona, 

6 do 8 stóp długa’, niem. Pousane. Używają jej pasterze: Pasturze trąbilё na 
bazunach. (s. 28).

Wiele z pòzwów nôrzãdłów bierze sã z niemiecczégò jãzëka, co – jak je merkac 
z wëpisónëch wëżi przëkładów – Ramùłt mésterno notérëje.  

3.3. Robòta – céchòwanié nôrzãdłów i maszoperie

W przeszłim dzélu artikla zacytowóné bëłë zéwiszcza słowarza sparłãczoné z robòtą 
rëbôków (bòdôrz, bôrё, bierc, klészczka, bôt). Przënôlégò tu nadczidnąc ò céchòwa-
nim nôrzãdłów przez rëbôków merkama, ò jaczich Ramùłt napisôł na pòspòdlim 
ksążczi Heronima Gòłãbiowsczégò Obrazki rybackie z półwyspu Helu9:

merk 1. ‘znak, uwaga’ […] 2. ‘znak rybacki, godło rybackie’. Często na krzyżu zamiast 
nazwiska wyryty tylko tzw. merk, jakoby herb szlachecki. Każdy rybak bowiem 
ma sobie tylko właściwy znak, składający się z kilku w najprzeróżniejszy sposób 
zestawionych kresek, i to dziwna, że każdy rybak nie tylko swój, ale też każdy inny 
zna. Tym merkã zaznacza swoje wiosła, pale, szelki i inne narzędzia rybackie, ażeby 
w razie zgubienia każdy natychmiast właściciela poznał. Szczególniejsze uczucie, 
gdy się nawet krzyż grobowy tym merkiem oznaczony widzi (s. 166).

Czile wëpisónëch niżi zéwiszczów tikô sã maszoperii, rëbacczich spółdzelni za- 
kłôdónëch przez rëbôków (maszopstwò / matszopstwò, maszoperëjô / matszoperëjô, 

9   H. Gołębiowski, Obrazki rybackie z półwyspy Helu, Pelplin 1888. W rokù 1995 na ksążka bëła 
na nowò òbrobionô przez Józefa Bòrzëszkòwsczégò i wëdónô przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié 
we Gduńskù.
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maszop / matszop, maszoperowac / matszoperowac, maszopsczi / matszopsczi). W zé- 
wiszczu maszopstwò Ramùłt wëwidniwô krótkò, na jaczé mòdło ne spółdzelnie 
fùnksnérëją. 

maszopstwò ‘związek rybacki, którego członkowie łowią wspólnie ryby i dochoda-
mi dzielą się po równej mierze’, śr.-dniem. mâtschopie, pom.-niem. maschopij: 
Òni mają swòje maszopstwa. W maszopstwie dzeli sã wszëtkò na równe partë  
‘w związku rybackim dzieli się wszystko na równe części’ (s. 164);

maszoperëjô ‘związek rybacki’ (s. 164);
maszop ‘rybak, należący do związku rybackiego, członek maszoperëje, maszopstwa’, 

pr.-niem. Mât ‘Geselle, Genosse, Gehilfe bei einer Arbeit, Kamerad’ […]: Maszop 
maszopòwi krziwdë nie zrobi [Przysł.] (s. 164);

maszoperowac ‘łowić ryby łącznie za związkiem rybackim, tj. z maszoperëją, na-
leżeć do maszopstwa’ (s. 164);

maszopsczi ‘dotyczący maszopa lub maszoperëji’: związk maszopsczi; maszopsczé 
naradë. To je taczé maszopsczé prawò (s. 164).

3.4. Kùchniô 

Westrzód pòzwów żëwnoscowëch produktów i napitków10 wëpisónëch w słowarzu 
Ramùłta nalazłë sã m.jin. taczé:

ananasowi ‘ananasowy’: ananasowô gòrzôłka (s. 23);
bejersz (bejrisz, bejrsz) ‘piwo bawarskie’, niem. bayrisch (s. 28);
brzadowi ‘owocowy’: brzadowô brejka ‘zupa owocowa’ (s. 39);
brejka ‘ polewka z mąki, żur’ (s. 37);
ingberka ‘gatunek wódki, zaprawnej imbirem’, niem. Ingberschnaps (s. 107);
łososowi ‘łososiowy’: miãso łososowé; kro łososowé ‘ikra łososiowa’ (s. 159);
prażnica ‘jajecznica’ (s. 289);
swini ‘świński, wieprzowy’: swinié miãso […] (s. 358).

Wsadzenié tëch i jinszich zéwiszczów z leksykalnégò pòla ŻËWNOTA w słowa-
rzu mòże (ale ni mùszi) swiôdczëc ò jaczis pòpùlarnoscë nazéwónégò jestkù i napitkù 
na Kaszëbach. 

 
3.5. Jednostczi miarë

Pòzwë jednostków miarë są téż wiele razy wzãté na bórg z niemiecczégò jãzëka, 
òpatrzoné są w słowarzu òbjasnieniama, np.

10   Pòzwë trënków w kaszëbsczich słowarzach analizëje Róża Wòsôk-Slëwa w artiklu pt. O czym 
mówią kaszubskie hasła odnoszące się do nazw napojów alkoholowych? / Ò czim gôdają kaszëbsczé 
słowarzowé zéwiszcza tikającé sã pòzwów alkòhòlowégò wëpitkù?, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2009, s. 216–235.
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achtel ʻmiara na płyny, ósma część beczki’; niem. Achtel. Ob. anczer (s. 21);
achtelk zdr. od achtel ʻósma część beczki’ (s. 21);
anczer ʻmiara na płyny, ósma część beczki’ ; niem. Anker (s. 23);
dracht ʻdwa wiadra, dwa kubły (np. wody), tj. ilość, którą za jednym razem można 

przynieść’, dniem. Dracht […] (s. 74).

3.6. Zwëkòwé prawò

Leksemë, co sã òdnôszają do zwëkòwégò prawa, a nie są znóné w jinszich dzélach 
Pòlsczi, brëkòwałë òbjasnieniów. Przikładowò, Ramùłt w czile zéwiszczach przed-
stôwiô sztrądowé prawò:

brzegòwi ̒ brzegowy’: •brzegòwé prawò ̒ prawo brzegowe, na podstawie którego to, 
co woda wyrzuci na brzeg, staje się własnością właściciela gruntu’ (s. 39);

bargòwac ʻzbierać, chronić’: Jest to wyraz rybacki, odnoszący się głównie do zbie-
rania szczątków rozbitych okrętów: pr.-niem. bargen […] (s. 27);

bargòwnik ʻten, co bargùje, tj. zbiera resztki rozbitych okrętów’ (s. 27);
bita ʻzdobycz, łup’, niem. Beute. Wyraz ten służy do oznaczania szczątków okrę-

tów rozbitych, które fale morskie wyrzucają na brzeg. Kto je pierwszy znajdzie, 
zwłaszcza na swoim gruncie, ten staje się ich właścicielem (s. 32);

bitownictwò ʻchodzenie za bitą, zbieranie bitё’ (s. 32);
bitownik ʻten, co chodzi po sztrądze za bitą, ten, co zbiera bitã (s. 32).

3.7. Ùwidzënczi, znanczi i sądë

W wëpisónëch przëkładach Ramùłt ùkazywô ùwidzënczi i znanczi przëpisywóné 
Kaszëbóm. Przikładowò, Kaszëbi lëdają niebieską farwã: 

mòdri ‘modry, siny, niebieski’: Kaszëbi nôwiãcy mòdrëch kòlorów pòtrzebùją 
‘Kaszubi używają najwięcej modrych kolorów’. Kaszëbsczé białczi nôwiãcy 
rôd mają mòdrą farwã ‘Kaszubki kochają się najbardziej w niebieskiej barwie’ 
(s. 175).

Kaszëbi są téż gòscynny:

gòscynny ‘gościnny’: Tak Pòlôsze, jak ë Kaszëbi, są baro gòscynny (s. 96). 

Wëpisóné przësłowia swiôdczą ò tim, że Kaszëbi wënérëją szczescé i wòlnotã 
nad materialny dobëtk:

dobrze ‘dobrze’: Dobrze miec piądze, lepi szczescé [Przysł.]. […] (s. 67);
głodno ‘głodno’: Głodno ale swòbódno. [Przysł.] (s. 92).
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3.8. Zwëczi i zabawë

Słowôrz Ramùłta parłãczi wiadła ò niechtërnëch kaszëbsczich zwëkach swiątecznëch, 
wieselnëch i pògrzebòwëch, np. 

 
gwiôzdka zdr. od gwiôzda 1. ‘gwiazdka’, 2. ‘gwiazdka, z którą chodzą kolędnicy po 

domach w czasie świąt Bożego Narodzenia’ (s. 104);
Gwizd (Gwiżdż) ‘chłopak, który towarzyszy Gwiôzdce chodzącej po domach pod-

czas świąt Bożego Narodzenia. Dzwonieniem oznajmia zbliżanie się Gwiazdki’ 
(s. 104);

gwizduch ‘chłopiec chodzący z „gwiazdką” podczas Bożego Narodzenia’ (s. 104);
szczodrôk 1. ‘chleb pieczony w wigilię Trzech Króli kształtu rogala’, 2. ‘szczodraka-

mi nazywają się też i kolędnicy, chodzący tego dnia po domach z pieśnią „Dobry 
wieczór, szczodry wieczór” (s. 361);

dёgòwac ‘obchodzić uroczystość śmigusa’: Na Wiôlganoc chodzą dzecё dёgòwac. 
Biorący udział w tej zabawie chodzą od domu do domu z rózgą brzozową, którą 
uderzają domowników. Gospodarze winni ich czymś poczęstować lub obdarować 
(s. 64);

bòrwik ‘barwinek (rośl.)’. Używają go panny młode i drużki do wieńców ślubnych 
(s. 37);

pùsti ‘pusty, próżny’ […]. Pùstima nocama nazywają się te noce, przez które od 
śmierci aż do pogrzebu ciało nieboszczyka pozostaje w domu. (s. 314);

klëczka ‘zasuwka drewniana lub żelazna u drzwi’. Zasuwy takiej używa się jeszcze 
na Kaszubach zamiast zamków. Pò trupa jic do klëczczi, prowadzëc trupa òd 
klëczczi ‘po zwłoki iść do zasuwki, prowadzić trupa od zasuwki nb. cmentarnej’. 
Dla wyjaśnienia dodaję, że ksiądz prowadzi kondukt pogrzebowy albo od krzyża 
we wsi, tj. z większym honorem, albo tylko od drzwi cmentarnych, tj. od klëczczi 
(s. 126-127).

Ramùłt téż mô wsadzoné do słowarza wiadła ò niechtërnëch zabawach. I tak, 
ùżëtkòwnik słowarza mòże pòznac nié blós znaczënk słowa gładzëdło, ale téż 
szpëtôczel nazéwóny chòdzenié pò gładzëdło11. Ramùłt tuwò zazérô do rëchli wë-
dónégò òpisënkù w Słowniku kaszubskim z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich i ko-
ciewskich Gùstawa Pòbłocczégò:

gładzëdło ‘narzędzie do gładzenia w ogóle’. Słyszałem ten wyraz, gdy mowa była 
o żelazku do prasowania. Ks. Pobłocki zaś pisze: Gładzëdło, narzędzie niby do 
gładzenia, tj. przycinania wystających gałęzi świeżo nastawionego płotu. Parobcy 
(lub ktokolwiek inny), chcąc kogo spośród siebie wziąć na fundusz i wywieść 

11   Zob. także: J. Treder, Kaszubskie Prima Aprilis? Idiom „chodzić po gładzidło”,  <http://www.
skarbnicakaszubska.pl/kaszubskie-prima-aprilis-csb>, dostęp: 30.09.2014.
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w pole, wysyłają go na wieś do gospodarzy pò gładzëdło z miechem po ugrodze-
niu płotu. Pierwszy gospodarz wysyła przybyłego do drugiego, któremu go niby 
pożyczył, ten znów do drugich, aż ostatni, włożywszy tajemnie to miecha spory 
kamień, odsyła z tym, co prosił, do domu, gdzie z wysłańca śmieją się do rozpuku. 
Zabawa ta, odbywana na wiosnę, kiedy płoty grodzą, kosztem przygłupich, zowie 
się chòdzenié pò gładzëdło. Jest to rodzaj prima aprilis na Kaszubach (s. 92).     

Ramùłt òpisywô òkróm rozegracjów ùstnëch, téż dzecné grë, np.:

eczel ‘przychodzący w „mętowaniu”: eczel, peczel, kroma, deczel, optje, potpje, 
klacz. Dzieci bawiące się w „łapankę” rachują do siedmiu. Na które padnie klacz, 
to musi biegać za drugimi i chwytać’ (s. 82);

skrzebel ‘jakieś stworzenie, może zaginione, może postać mityczna’. Trudno się 
dopytać. Ostała się zabawa dzieci, w której mówi się: jic na skrzeble, chwatac 
skrzeble, przy czym tych „skrzebli” oczywiście się nie znajduje. Stąd słowa: òn 
skrzeble chwôtô stosuje się do człowieka fantasty, optymisty’ [?] [Pobł z Kocie-
wia!] (s. 340).

W zéwiszcze roztrãbach Ramùłt nie dôł niżódnëch drobnotów, co sã tikają zabawë 
(przënôlégô téż nadczidnąc, że felëje w słowarzu zéwiszcza gònienié, z ewentualnym 
pòdzéwiszczã gònienié roztrãbacha):

roztrãbach 1. ‘obleciświat, oczajdusza, swawolnik’, 2. ‘zabawa znana pod nazwą gò- 
nienié roztrãbacha’ [Pobł] (s. 327).

3.9. Dëchòwé żëcé

W słowarzu Ramùłta mòże nalezc przëkładë, co sã òdnôszają do dëchòwégò żëcégò 
Kaszëbów, np.:

bóżk zdr. od bóg, ʻbożek’: Nasi przodkòwie tczёlё rozmajitёch bóżków (s. 36);
chrzescёjón ʻchrześcijanin’: Mё chrzescёjanie wierzimё w jednégò Bòga (s. 52). 

Równak – jak ùwôżô Jerzi Tréder – Ramùłt w swòjim słowarzu nie zwôżô wiele 
na kùlturã dëchòwą Kaszëbów. Ksążka nie òbjimô za wiele pòzwów bògów i demó-
nów z kaszëbsczich lëdowëch wierzeniów – westrzód tëch są taczé:

mòra 1. ‘zmora (uosobienie duszności podczas snu)’: Mie ju òd dôwna mòra dëszi 
kòżdi nocë. […] (s. 176);

mòrzëszcze, zgr. od mòra, ‘zła, brzydka zmora’: To mòrzëszcze chòdzëło do mie 
kòżdi nocë (s. 177);

pùrtôk ‘sracz, zasraniec; duch nieczysty, diabeł’ (s. 314);
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Smãtk ‘zły duch, diabeł’. Derdowsczi pisze: „niezawodnie jako bożek Smutku; dzi-
siaj najstarszy z diabłów” Derd Czorl 137. Czy najstarszy, nie wiem. (s. 343);

ùpi ‘upiór, strzygoń’: Ùpi abò wieszczi to je jedno. […] (s. 381);
wieszczi ‘upiór, strzygoń’: Ùpi abò wieszczi to je jedno. [Hilf] (s. 406);
wieszczëca ‘upiór żeński’ (s. 406);
wieszczô ‘upiór żeńskiego rodzaju, upierzyca’ (s. 406).

Słowôrz notérëje niechtërne słowa, co tikają sã bògów i dëchów, równak nie 
pòdôwô jich znaczënków, np.

Jastrzëbóg ‘nazwa pagórka w powiecie wejherowskim’ (s. 112);
bòrowi ‘borowy’ (s. 35);
kania ‘kania’ (s. 120);
môłniô ‘błyskawica’ […] (s. 178).

W słowarzu Ramùłta felëje taczich zéwiszczów: Welewit, Żëwiô, Płaczëbóg, 
Mòrlawa, Klabaternik, Marzana, Pólnica i Czernik, a téż wiele jinszich z krãgù 
kaszëbsczich wierzeniów12. Wëwidnienié tegò w dzélu je w pòsłowim napisónym 
przez Jerzégò Trédra: „Ramùłt zebrôł – òkróm kaszëbsczich z jinszich zdrzódłów  
– słowiznã mało tipiczną dlô wsë, co bëło zanôleżné òd dobraniô sã wiadłodôwni-
ków, na ògle inteligentów (dëchòwnëch i szkólnëch, co nijak nie pòchôdelë z tëch 
strón, dze jich Ramùłt ùdostôł)”13. Swiat kaszëbsczich wierzeniów mógł bëc bró-
ny bez inteligencjã jakno babónë. Kò mòże to merkac z przëkładu wëpisónégò 
w zéwiszczu dac:

dac 1. ‘dać’ […] 2. ‘być’, z niem. es giebt: Terôz żódnech wieszczich nie dô ‘teraz 
nie ma żadnych upiorów’ […] (s. 62).

Téż nieznajemnota różnicë midzë wieczczima a ùpima (Ùpi abò wieszczi to je 
jedno) mòże bëc dokazã, że wiadłodôwnicë słabò òbznôjmiôlë Ramùłta w temace 
kaszëbsczich lëdowëch wierzeniów.

3.10. Òpòwiednie i bôjczi

Słowôrz tej-sej nawlékô do mòtiwów i pòstacjów pòpùlarnëch w òpòwiedniach 
i bôjkach kaszëbsczich, westrzód jaczich bëła zaklãtô królewiónka, krôsniôczi a sto- 
lemë, np.: 

12   Ò kaszëbsczich bògach i dëchach skribli m.jin. Aleksander Labùda w dokazu pt. Bògòwie i dëchë 
naj przodków (przëłożënk do kaszëbsczi mitologii) / Bogowie i duchy naszych przodków (przyczynek do 
kaszubskiej mitologii), przekł. J. Labudda,  Bolszewo–Wejherowo 2011.  Dokôz nen pòwstôł w rokù 1976.

13   J. Treder, Ramułt i jego…, s. 449.
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bôjka ʻbaśń, opowieść’: bôjka o zaklãti królewiónce […] (s. 37);
Dąbrówka im. wł. imię pewnej księżniczki pomorskiej, o której krążą podania w oko-

licy Żukowa w pow. kartuskim. Jest to niewątpliwie ta sama postać, której imię 
przekręcili kronikarze na Damroka […] (s. 63)14;

dremné ʻkarlątko, krasnoludek’: W naszych chёczach są dremné (s. 75);
stolëm ‘olbrzym’: Stolëmòwie żëlë niegdësz na swiece. •mòcny jak stolëm (s. 353).

4. Kùńcowé słowò

Pòdług Jerzégò Trédra, chtërnégò dba bëła pòdónô na zôczątkù artikla, Słownik ję-
zyka pomorskiego czyli kaszubskiego knap òddôwô jawernotã kaszëbsczi kùlturë 
materialny i dëchòwi. Równak Ramùłt miôł starã wëwidnic niechtërne pòchwatë, co 
nie bëłë znóné pòlsczémù czëtińcowi, bez to téż chcôł przëbliżëc kaszëbską kùlturã, 
nôbarżi materialną (ruchna, nôrzãdła, a téż jinszé rzeczë). Ramùłt chcôł òpisac wëz-
drzatk i namienienié jednëch rzeczi, do jaczich ne zéwiszczowé wërazë nawlékają. 
Czësto mało wiadłów słowôrz dôwô z òbjimù dëchòwi kùlturë, òsoblëwie lëdowëch 
wierzeniów. 

Przez wzgląd na ògrańczoną rëmią tekstu, nie są tu wëpisóné wszëtczé zéwiszcza, 
co dotikają kaszëbsczi kùlturë materialny i dëchòwi. Téż nie òsta tu przedstawionô 
kònceptualizacjô rzeczi i zjawiszczów, co zwëskùją z kaszëbsczi kùlturë. Na spra-
wa bëcégò kùlturowëch tresców w słowarzu Ramùłta gwës bë brëkòwa szerszégò 
òbgôdaniô. 

14   Ò mionach Dąbrówka i Damroka pisze Édward Bréza w taczich dokazach: Dąbrówka – imię 
pomorskiej księżniczki, „Język Polski” 1978, nr LVIII, s. 194–198; Niektóre rzadsze imiona kobiece (VI): 
Damroka, Dabrówka, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XIII: Językowa przeszłość i współcze- 
sność Mazowsza i Podlasia, red. H. Sędziak, Łomża 2009, s. 224.



Bòżena Ùgòwskô

Bòhaterowie swòjich môlów  
i czasów w pùblicystice Stanisława Pestczi  

(Jana Zbrzëcë)

Chtëż z dzysdniowëch Kaszëbów, Pòmòrzanów... nie znô nôzwëska Pestka, a gwësno 
tak samò dobrze i lëteracczégò pseùdonimù, jaczi przëbrôł – Jón Zbrzëca? Czejbë 
równak dochadac wiédzë nié leno ò samim ùsôdzcë, pisarzu, pòece, gazétnikù (z tim 
warkã béł doch sparłãczony bez wiãkszi dzél żëcégò), pòchôdającym z môlinczégò 
Rólbika z pôłnia Kaszëb, nié za wiôldżé karno znajôrzów bë przëstąpiło do kôrbión-
czi. I to nié le temù, że z leżnotë wiekù i nié za dobrégò zdrowiô ju nie pùblikùje. 
Czãsto pòdjimónô problematika i spòsób, w jaczi jã rozpatriwôł, ùznôwóné bëłë za 
drãdżé, nierôz pòmachtóné abò nierozmiałé. Jegò legòtką bëłë rozmajité ôrtë żëcégò: 
tejczasné pòliticzné sprawë, demòkratizacjô pòlsczi i kaszëbsczi spòlëznë, ùstrojowô 
transfòrmacja, prowadzącô do wëczekiwóny samòrządnoscë, sytuacjô Kaszëbskò-
-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô i czerënczi programòwé dlô ti òrganizacji, mającé na célu 
ji rozwij, a nadto, co wëdôwô sã òsoblëwò zajimającé przë tak globalnym pòzdrzatkù 
– pòjedinczny człowiek, zachëczowóny w swòjim strzodowiszczu.

Pestka w swòjim pùblicysticznym ùtwórstwie béł niedosygłim òbserwatorã, badérą 
i hùmanistą – westrzód gazétników „Pòmeranii” wëapartniwôł sã szeroką wiédzą nié 
leno hùmanisticzną, pòtrafienim parłãczeniô zdarzeniów z analizą czinników, jaczé je 
wëwòłiwają, wielnyma kòntaktama z rozmajitima lëdzama i dogłãbnym pòznanim jich 
dzejaniô, czãsto w cëchim òbrëmienim swégò „zôpiécka”, jak téż jich dokazów, chãtno 
jich pòrtretë wplôtającë do narracji abò pòswiãcywającë jima òsóbné felietónë. Nalazła 
sã westrzód nich plejada barżi i mni znónëch (mni òsoblëwò młodszémù pòkòleniémù 
czëtińców miesãcznika) rodnëch ùtwórców kùlturë. Nie je mòżlëwim zatrzëmac sã 
nad kòżdim i w ramach referatu wszëtczich przëblëżëc, ale za to jidze westrzód nich 
wëapartnic swójné kanonë i w nie wstawic chòcle pò jednym przedstôwcë.

Ars pòetica dzysdniowòscë – STANISŁÔW JANKE

Leżnotą do wgłãbniészégò przëzdrzeniô sã pòezji S. Jankégò je publikacja zbiérkù 
„Do biôłégò rena”. „Liriczny pòdmiot (...) wpisóny je w szeroczi kùlturowi kòntekst 
Kaszëb. W tim kònteksce zawiarté są stôré symbòle, mitologiô, archetipë i religijné 
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znaczi juwernotë. (...) Wmikanié w głąb, to «wchôdanié do przepadny stëdni»; do 
głãbòczich pòsadów rodny misticznoscë, cobë sprawdzëc mòc i wëtrzimałosc fùn-
damentów kaszëbiznë”1. Felietón w całoscë pòswiãcony je nié tëli pòece, co liriczny 
òsobie jegò lirików, chtërna „przeżëła nadto wiele gòrzczich rozczarzeniów, zwëskała 
taką wiédzã ò wszelejaczich ôrtach niebezpieków, że kùreszce ùtracëła dzecną pro-
stotã”, a chòc „procëmstôwiô sã «séwôrzóm zwątpieniô», głoszącë pòchwałã (...) 
gòspòdôrza wrosłégò w rustikalné òbkrãżé, co «jidze w pòle... i nosy jaskré niebò 
nôdzeji»2”, to równak nie je wëzbëtô hamleticznégò rozdwòjeniô òdnôszającégò 
sã do pòliticzi, nawzôjnégò cëskù lëdzy na se i panëjącégò w jich òdnieseniach do 
se sómstwa, niezasłużonégò cerpieniégò, jistnieniô złégò, wòjnowégò bestijnictwa 
i sparłãczeniô człowieka z Bògã3. Felietón je przikładã bëlny lëteracczi kriticzi i mòże 
bëc inspiracją i mòdłã dlô dzysdniowëch badérów rodny lëteraturë.

Kaszëbsczi Senkewicz – AÙGÙST NÉCEL

Ùtwórstwò A. Nécla aùtor òpisëje wërażenim „òsoblëwégò zjawiszcza”, dodôwa- 
jącë, że „jegò pióro ùszłotã przemieniwô w dzysdniowòsc”4. Bez wątpieniô prze-
chòwôł òn i òd zabôczeniô ùchrónił, jesz nié tak dôwny, ale jakùż dzysdnia pòzmie-
niony òbrôz nordowëch Kaszëb i żëcégò rëbôków, a zrobił to z taką akùratnoscą i pla-
sticzną przezérnoscą, że Pestka hònorëje gò titlã „kronikarza spòd rozewsczi blizë”5. 
W dodôwkù, lëteratura, jaką twòrził, nie je le blós lëteracką fikcją, ale òpiérô sã na 
faktach, dokùmentach, włôsnëch i ùczëtëch przeżëcach, wspòminkach lëdzy stôrëch 
i òpòwiescach młodszich rodôków. Wôrt jesz pòdsztrichnąc, że chòc nie zwëskôł za 
dobrégò wësztôłceniô, a jakno ùrodzony w czasach prësczégò zôbòru (1902 r.), wié-
dzã elementarną wëniósł z niemiecczi szkòłë, a czej skùńczëła sã I swiatowô wòjna, 
„młodi Gùst” – ledwò szesnôsce lat stôri – dołącził do òjca i starszich bracynów cãżkò 
zarôbiającë na żëcé na mòrzu, (z tim mòrzã jakno òkrãtnik hańdlowi flotë sparłãcził 
swòje żëcé na dłudżé 40 lat, wnetka zamieniwającë Bôłt na akwenë całégò swiata), 
wcyg cygnãło gò do pògłãbiwaniô swòji wiédzë. W knôpiczëch latach przësłëchiwôł 
sã swòji starce, przëblëżiwający mù historiã Pòlsczi, a pòtemù z gazétów i ksążków, 
a niejedne z pòczątkù, jak chòcbë Senkewiczowã trëlogiã, téż z dzéleków ùkazy-
wającëch sã w rôz na tidzéń wëdôwónëch cządnikach. Jednégò razu jaczis z rëbô- 
ków, czej głosno jima czëtôł ò dzejach Pòdbipiãtë, Wòłodijowsczégò i Zôgłobë pro-
rockò rzekł: „Szkòda leno (...), że Senkewicz nie napisôł ò nas, ò Kaszëbach i ò naszi 

1   J. Zbrzëca, Ars pòetica Stanisława Janczi, „Pòmeraniô” nr 7–8/1995, s. 44.
2   Tamże, s. 45.
3   Tamże.
4   S. Pestka, Kronikôrz spòd rozewsczi blizë, „Pòmeraniô” nr 4/1972, s. 58.
5   Tamże.
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historii. Gùst, të bë mùszôł ò tim napisac”6. Nie je wiedzec, czej òbùdzëła sã w nim 
pasja nié leno rozlubieniô sã w słowie pisónym i zwëskiwaniô z niegò wiadomòsców, 
ale téż dzeleniô sã bòkadoscą doswiôdczeniów włôsnëch i òkòlnëch rëbôków, dejede 
wnetka zaczãłë sã pòkazëwac nôprzód fachòwé artikle tematiczno zamikającé sã 
w rëbaczenim, pózni antihitlerowsczé wëstąpienia, a w 1946 r., czedë pòjawiłë sã 
debiutancczé òpòwiôdania, dorazu òbwòłóny òstôł „pònadzwëczajny miarë samòrod-
nym lëteracczim talentã”7. Pò nich nadeszedł czas na pòwiescë i zbiérë òpòwiôdaniów 
przedstôwiającëch żëcé nordowëch Kaszëbów òd XVII wiekù przez czasë II swiatowi 
wòjnë (sóm doznôł ji strasznoscë i leno temù, że ùcekł z niewòlë ùretôł żëcé8 – dopisk 
włôsny), jaż pò dnie jemù współczasné, stôwającë sã tim samim „dokùmentalistą 
kaszëbsczégò żëcégò”9. A pòtrzébnô lëteraturze „domiészka basniowòscë nie zabijô 
prôwdë, leno (...) pòdkresliwô ji mònumentalnosc”10.

Ùniesenié nad lëdowim kùńsztã – ANA KĄKÒL 

Zaczinô sã letkò sensacyjno i legendowò – òpisã retaniô hélsczich zwònów przez 
dzérzką rëbôczkã, chtërna òb czas straszlëwégò arkùna próbùje òdszëkac krëjamną 
nitkã dozwôlającą wëcygnąc nôwiãkszi zwón na sztrąd (doch je wiedzec, że te 
zaòstałé same za nim pùdą). Dopiérkù pòtemù wskôzëje na òsobã – Anã Kąkòl, wej-
rowską wësziwôczkã, mającą taką wprawã, że „legendarné wątczi zmaterializowałë 
sã na szarim sztëczkù lnianégò płótna”11. Wësziwôczka nié leno twòrzi wësziwóné 
òbrazë, chòc òne nôbëlni swiôdczą ò ji nadspòtikóny zrãcznoscë, wëòbrazni i kùńszce 
w pòsłëgiwanim sã jigłą i kòrdonkã. Do te ùżiwô tradicyjnégò sédemkòlorowégò 
zestôwkù kaszëbsczich farwów. Przë leżnoscë kôrbiónczi nad warkã, ji nieùkùń-
czonyma òbrëskama, tôflôczkama..., lopama szkiców i napòczãtëch serwetów (bò 
wiedno robi pôrã rzeczi narôz), mésterka dzeli sã mëslą, że makatka przedstôwiającô 
dôwną òpòwiésc „pòkazëje téż dzélëk ji włôsny jawernotë”, kò zgódno z lëdową 
mądroscą, „nôwiãkszim bògactwã białczi bëła nitka”. Kòżdô białka mùszała rozmiôc 
prząsc, tkac, szëc, przerabiac sztof, jaczi béł pòd rãką, cobë domôcëch przëòbléc, 
a chëczë bënë przëstrojic.

Znankòwné, że za sprôwcã swòjégò kùńsztu i artisticznégò szëkù A. Kąkòl 
ùznôwô òjca, chtëren béł... kòwôlã, a matce zawdzãcziwô wrażlëwòsc na to, co snôżé 
i tesknotã, bë rozmiôc nã snôżotã, òsoblëwò widoczną w swiéżo zerwónëch i tak 

6   Tamże, s. 60.
7   Tamże, s. 61.
8   W. Swiątkewicz, 29 X 1976: Ùmarł Aùgùst Nécel, „Jidzemë” nr 43/2013, źródło: http://www.

idziemy.pl/kultura/29-x-1976-zmarl-augustyn-necel/, pobrano: 26.06.2014 r.
9   S. Pestka, Krónikôrz..., dz. cyt., s. 66.
10   Tamże, s. 63.
11   S. Pestka, Midzë pùszczą a mòrzã, „Pòmeraniô” nr 3/1980, s. 6.
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chùtkò wiãdnącëch kwiatach, ùchòwac na dłëżi. Ta rojitwa ju w dzéwczëcëch latach 
przëchłoscëła jã do sygnieniô pò jigłã i farwną nitkã. Czej sã òżeniła, swòjã legòtã 
cygnãła dali, tim barżi, że chłop Zygmùnt Kąkòl nie wëbrôł familijny warkòwi 
drodżi – rëbaczeniô, za to dôł sã pòznac „jakno rzezbiôrz i ùsôdzca malarsczich 
dokazów”, przë czim prawie drzewò, òsoblëwò cwiardé bùkòwé abò jawòrowé bëło 
jegò ùlëdónym materiałã.

Na kùńc òkazëje sã, że bëła jedną z pierszich nôleżniczków wejrowsczi szkół-
czi wësziwkù, prowadzony przez samã Frãcëszkã Majkòwską, i téż prawie ji sostra 
aùtora „Remùsa...” przekôza krëjamnotë swégò kùńsztu i kómpònowaniô wzorów, 
a przë smiercë, mòże rzec, że w dëchòwim testamence, przekôza ji swój artisticzny 
spòsób, to znaczi rozkòscérzanié tradicyjnégò kaszëbsczégò wësziwù. Dobrze wëpeł-
niła òstatną wòlã ùmarłi mésterczi i zdóną ji spôdkòwiznã pòniosła w swiat, dzelącë 
sã doswiôdczenim i mòdłama z jinyma wësziwkòwima kòłama. 

Laùdacje – LECH BĄDKÒWSCZI

Drëch i wespółprôcownik S. Pestczi miôł jegò ùwôżanié nié leno za spòłeczną ak-
tiwnosc, ale téż za lëteracczé dokazë. Stądka jegò nôzwëskò wiele razy przewijô sã 
na stronach różnëch roczników miesãcznika. We wspòminkù z 2007 r. malëje jegò 
pòstacjã dosc schematiczno i raczi sprawòzdawczo, w kategòriach dzejaniów, zain-
teresowaniów i charakteru, na co jasno pòkôzëją téż strzódtitle: Spòłecznik, Lëterat, 
Drëszny przédnik, Gduńczun, Pòlitik i domëslny Czejbë żił...12, gdze merkô, co bë 
Bądkòwsczi pòwiedzôł dzysdniowim pòlitikóm. Ò wiele barżi priwatny, a przë tim 
czësto wëzbëti patetizmù charakter mô laùrka na roczëznã z 1980 r.:

„Jesz wòjenné nie ùcëchłë grzëmòtë, a Òn kòlibôł ju w mëslach pòmòrską stanicã. 
Czej sã zjiscëła proroczô ùdba wieszcza Mickewicza, że «Gduńsk miasto czedës 
nasze bãdze znôù nasze», tej ze spadochróniarską zuchternoscą nalôzł dlô se môl 
westrzód gduńsczich mùrów”13 – to jedno z pierszich zdaniów laùdacji wëgłoszony 
z leżnoscë 60-ti roczëznë. Nôlégô dopòwiedzec, że pùbliczné skłôdanié żëczbów  
nie je czãstą praktiką w ùtwórstwie S. Pestczi14. W pôrã zdaniach, jaczé same w se  
swiôdczą ò apartnym kùńszce słowa, rozmiôł zamknąc jegò pòswiãcenié sã kaszëb- 
sczim sprawóm, profeticzné wezdrzenié w przińdnotã z wëgłôsziwanim samòrządnëch 
dejów w czasach mònolitu kòmùnë, pòkazac jak zbiérôł materiałë do pùblikacjów 
(„Zdżinôł sã tedë spòłecznik i pisôrz nad stôrima, mòckò ju zblakłima pòwiôstkama 
i gôdkama, wanożił stegnama Floriana Cenôwë, Aleksandra Majkòwsczégò, Jana 

12   J. Zbrzëca, Lech Bądkòwsczi jaczégò jô znôł. Państwò mòcné samòrządnoscą i òbëwatelsczim 
spòłeczeństwã, Pòmeraniô” nr 4/2007, s. 46–48.

13   S. Pestka, Na roczëznã Lecha Bądkòwsczégò, „Pòmeraniô” nr 4/1980, s. 22. 
14   Tamże.
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Karnowsczégò. Zazérôł do chëczów, nié leno tich przë wdzydzczim strądze.”15), 
stôwianié na młodëch, z chtërnyma lubił sã spòtëkac, a wszëstkò w letko hùmòri-
sticznym wëzwãkù. 

Z laùdacji dowiadëjemë sã, że ji bòhater króm wielnëch wôrtnotów i dokazów 
pióra zajimô jesz wësoczé spòłeczné ùrzãdë, m.jin. je przédnikã gduńsczégò partu 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, gdze „jednym dzélã serca i swòjich mëslów 
pòdskôcô płóm robòtë, chtërnã pòsobicą wëmieniwô Statut, drëdżim – dozérô, żebë 
ludkòwie garnãlë sã do spòłeczny robòtë, żebë bióro bëlno sã sprawòwało i żebë 
w miészkù zrzeszeniowim bëło wcyg tëli dëtków, co bełtków na jaglëwiu”16. 

Roczëznowi wspòmink „piéwcë rodnëch strón”  
– SZTEFÓN BIESZK

„Sztefón Bieszk nie béł òstatnym romantikã w kaszëbsczi pòezji”17, za to w sone-
tach pòcwierdzywô „żëwòtnosc romanticznëch tradicjów”18 ùrzekã strzédnowieczim 
i widzałoscą kaszëbsczi nôtërë, szukanim niedosygłi arkadijsczi krôjnë, pietizmã 
wzglãdã rëjinów, jakno swiôdków ùszłi historii, zaùroczenim bënową atmòsferą 
kòscołów, architekturą gòtikù itp. – tak pòetickò òddôwô tczã pòece ùrodzonémù 
we Fribùrgù, a pòłwã żëcégò mieszkającémù w Chełmie, za to sercã całi czas na 
Kaszëbach, w roczëznã ùrodzeniô. 

Lirik, nôleżący do karna Zrzeszińców, dzejający w pòliticzno drãdżim czasu, 
doswiôdczôł ùstëgów reżimù (béł wërzucony z robòtë w szkòlnictwie), a nawetka, 
„jakno wróg Pòlsczi Lëdowi” w 1954 r. skôzóny na 14 miesãców sôdzë19, do kùńca 
swòjich dniów òstôł gòrlëwim rozsłôwcą ùmiłowóny kaszëbsczi mòwë, a słowama 
„Chto piesniôdzeja òbùdzy dôwny naszi chwałë”20, bùdowôł swiądã bùchë z włô-
snëch dzejów i pòbùdzôł do zaangażowaniô. Setnô roczëzna ùrodzeniô (przë leżnoscë 
téż mijającé 31 lat òd datë smiercë – przëpisk włôsny) bëła leżnoscą, żebë Czëtińcóm 
„Pòmeranii” przëbliżëc pòrtret négò ùznónégò pòetë i dramaturga, wëchòwawcë wie-
le pòkòleniów młodzëznë, harcerza, nieùdżibłégò òbróńcë kaszëbiznë, za co wiele 
wëcerpiôł, włączno z wërzucenim z robòtë i Kaszëbsczégò Zrzeszeniô, jaczé pôrã lat 
rëchli wespółzakłôdôł21. Te doswiôdczenia leno pògłãbiłë przëjãti czerënk dzejaniô 
i ùtwórstwa, w jaczim „z kòżdégò sonetu bije wszechògarinającô miłota do Kaszëb, 

15   Tamże.
16   Tamże.
17   S. Pestka, Piéwca rodnëch strón, „Pòmerania” nr 7–8/1995, s. 31.
18   Tamże.
19   J. Lipùsczi, Pòd ùrokã kaszëbiznë, „Pòmerania” nr 7–8/1995, s. 30
20   S. Pestka, Piéwca...,dz. cyt., s. 32.
21   J. Lipùsczi, Pòd ùrokã..., dz. cyt., s. 30.
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mòrza, Pòmòrza”, mdącëch „słodszima òd miodu”22 i bùdzącyma wspòminczi, „co 
łzawią za mòcno”23. Pòeta rozmëslno pòsłëgiwôł sã mòrałã, ale czë dzys, w rokù ju 
piãcdzesąti roczëznë smiercë24 Bieszka nie brzëmią jegò słowa profeticzno:

Wësoczé wachtë w zabëcym zaklãté,
A sprzëti płëną pòkòlenia mãtné. (...)
Ò gdze je ten, co stôré pismiã znaje
Chto zbùdzy spiéwcã przécë chwôłë naji?25

Żałobné kartë – HENRIK HÉWELT

Niejedne z felietonów òstałë napisóné spòntaniczno, z tzw. pòtrzebë serca, skruszoné-
gò niespòdzajnym wiadłã ò smiercë kògòs z karna znónëch Aùtorowi òsobów, przë 
tim znankùje je nôwiãkszé emòcjonalné rozprzeniesenié, bò żle ò to jidze, J. Zbrzëca 
je wiedno baro òbszcządny w wëpòwiôdanim sã. Taczé prawie bëłë téż jeleżnoscë 
pòwstaniô wspòminkù ò „ùtwórcë i kùńsztarzu” Henriku Héwelce26. Pestka znôł 
gò baro dobrze. Wiele razy spòtikelë sã m.jin. na rokrocznym Turnieju Gôdëszów 
we Wielu. Stąd tak cepłima słowama charakterizëje „Waspóna z Kùrzi Grzãpë na 
Òrłowie”: „béł (...) na pòdobã pszczołë, chtërna zgarinô nektarë z rozmajitëch kwiôt-
ków, nawetka parzuchwiów. Tim nektarã bëła redosc zychrowónô przez Henrika 
z rozplachconëch wszãdze nëpków i òkrëszków naji jawernotë”27. Dodôwô, że béł 
bòkadnym séwcą ti redoscë. Tekst ùplotłi je z metafòrów i pòeticczich pòrównaniów, 
bò i jakùż jinaczi pisac ò pòece: „bëło w nim cos z dzãcoła, co to òpùkiwô nabòlałé 
môle drzéwiãt i cos ze skórca, chtëren sôdô na wietewce, żebë frantówkòwim spiéwã 
egzorcyzmòwac kòmùdã, niesc nëpùszk wiesela zajisconym lëdzóm”28. Nie dzëwi 
tej, że wiedno bëło przë nim grónkò lëdzy, spragłëch ògrzaniô sã cepłã jegò redoscë. 
Nié ta znanka je jednak nôwôżniészô, ale bezùstôwné swiôdczenié ò swòjim ùmi-
łowanim kaszëbskòscë, co wëpòwiôdôł nié le słowã, tim z binë i tim pisónym, ale 
téż òbleczënkã: „Regionalné ruchna ùszëté na jaskùlczi ôrt z kwiacastą haftowóną 
kòszëlą bëłë dlô niegò tak pasowné, jakbë òd gzuba w czim jinszim nie paradowôł, 
leno w kaszëbsczim liwkù i skòrzniach pò kòlana”29. 

22   S. Pestka, Piéwca...,dz. cyt., s. 32.
23    Tamże.
24   S. Bieszk ùmarł 18 lëpińca 1964 r.
25   S. Bieszk, Sonetë kaszëbsczé. Sonet VII: Żôrnówc, [w:] J. Trepczik, A. Labùda, J. Rómpsczi,  

S. Bieszk, F. Grëcza, F. Marszôłkòwsczi, Pòezja Zrzeszińców, Biblioteka Kaszëbsczich Pisarzów, Tom 
8, Gduńsk 2013, s. 649.

26   J. Zbrzyca, Teskny swiat, „Pòmeraniô” nr 9/1995, s. 38.
27   Tamże, s. 39.
28   Tamże.
29   Tamże.
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H. Héwelt béł nadto znónym i pòwôżónym lëdowim ùtwórcą, zajimającym sã 
rzezbą. Wiele z jegò dokazów „zalëdzëło mùzealné pòlëce i priwatné nórcëczi lëdowi  
snôżotë”. Jegò charakteristiczné wësoczé rzezbioné pòstacje ùrzékałë harmónią, 
czerëjącą mëslë do wëchwôliwaniô stwòrzonégò swiata.

Zbrzëca nie òpùscywô téż wezdrzeniô w lëteracczi doróbk H. Héwelta: „to, 
co nie dało sã wëpòwiedzec w drzewie, Héwelt próbòwôł òdszpéglowac w słowie  
– wiérztowónym, w gôdkach i pòwiôstkach”. Kòżdi tekst długo béł cyzelowóny 
w jegò mëslach, za to miôł pòdrobno ùsztôłtowóny pòzdrzatk na narracjã, wiedno 
òpiartą ò znóné faktë i nawlékającé do „òkrëszków żëwi faktografii”30. 

 

Wëjątkòwòsc pòrtretów

Ùchòwanie pamiãcë to gwësno nie béł jediny cél przëswiécający Pestce w twòrze-
nim tëch pòrtretów. Gwësno, jakno hùmanistã i redaktora, zajimôł gò człowiek, jegò 
czasoòbrëmié (z jaczim nierôz béł pòsztridowóny abò, jak L. Bądkòwsczi, ni mò-
gącë sã zgòdzëc na jistniejący spòłeczno-pòliticzny pòrządk kreòwôł przed lëdzama 
widzënk swiądny, òbëwatelsczi spòlëznë), zachëczowóny w przez se ùsztôłtowóny 
i òswòjony juwernoce. Swòjich bòhaterów wiedno pòkazywôł w szeroczim widze, 
co znaczi, że nié leno wskôzywôł kògùm chto je i jaczé mô ùsôdzczi, ale òbjimôł téż 
jich codniowòsc, òbéńdã żëcégò, historiczné spòdlé, na ôrt tëli sugestiwny, co profe-
sjonalno òbiektiwny. Dodôwną wôrtnotą tegò ùtwórstwa je to, że je baro marginalné 
w przebògatim felietonisticznym ùróbkù Zbrzëcë. Znankùje jã nié le blós tematika 
i òsoblëwô dlô pòétë wrażlëwòta, ale téż i jãzëk, wëzbëti analiticzno-òbrechùnkòwé-
gò wëzwãkù, za to ùpiãkszony malënkòwima òpisama, bògatą metafòriką, a dzãka 
wëpòwiôdaniémù swòjich òdczëców i ùrzeczeniô, jesz barżi òcepliwający pòstacje 
prezentowónëch òsobów.

30   Tamże.
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Edward Breza

Nazwiska pochodzące od nazw roślin

Zaprezentowany materiał pochodzi z IV tomu „Nazwisk Pomorzan”, dotąd nieopu-
blikowanego1. Są w nim, jak PT. Czytelnicy zauważą, także nazwiska pochodzenia 
niemieckiego, a pojęcie roślinności potraktowano dość szeroko. Opracowane nazwi-
ska przedstawię w najdogodniejszym porządku alfabetycznym. A zatem:

Blum, Bluma i podobne

SNW podaje 340 osób o nazwisku Blum: 32 w woj. bydgoskim2, 13 elbląskim, 42 
gdańskim, 19 słupskim, 34 warszawskim, 28 katowickim, 19 krakowskim, 18 po-
znańskim, 17 wrocławskim, 16 suwalskim; 92 Bluhm: 7 w woj. bydgoskim, 61 gdań-
skim, po 1 słupskim i ciechanowskim, 12 toruńskim; Blumm 0; 9 Blum Kwiatkowski: 
7 w woj. włocławskim, 2 toruńskim; 3 Bluhm-Kwiatkowski w woj. warszawskim; 331 
Bluma: 41 w woj. bydgoskim, 23 elbląskim, 89 gdańskim, 8 słupskim, 28 kieleckim, 
23 radomskim; 10 Bluhma w woj. słupskim; 3 Blom: po 1 w woj. warszawskim, 
szczecińskim i wrocławskim; 57 Bloma: 6 w woj. gdańskim, 44 częstochowskim, 
4 piotrkowskim, 2 olsztyńskim, 1 wrocławskim; 1 Blome w woj. wrocławskim; 37 
Blomka: 13 w woj. warszawskim, 11 zamojskim, 9 szczecińskim, 4 jeleniogórskim; 
47 Blumka: 4 w woj. gdańskim, 20 poznańskim, 8 zielonogórskim, po 5 gorzowskim 
i szczecińskim; 64 Blomkowski: 5 w woj. bydgoskim, 1 elbląskim, 9 gdańskim, 34 toruń-
skim; 218 Blumkowski: 18 w woj. bydgoskim, 10 elbląskim, 8 gdańskim, 128 toruńskim, 
14 katowickim; 1 Blumke w woj. bydgoskim; 3 Blomkwiat: 1 w woj. warszawskim,  
2 zamojskim; 1 Blomowski w woj. poznańskim; 39 Blumowski: 13 w woj. bydgoskim,  
1 gdańskim, 4 słupskim, 9 szczecińskim, 6 wrocławskim; Blumowicz 0.

W r. 1445 Blome Nikolaus odnotowany został w bytowskim, a Albert Blum był 
tu asesorem cechu garncarzy (KB 123), w r. 1678 puszkarzami fortecy puckiej byli 
i imieniem Jana Bloma i Piotra Bluma wystąpili (F 39, s. 68, 69); w r. 1791 w Księ-
dze obywateli Chojnic (BBK 68) zanotowany został Bluhm Johann Augustin, cieśla 

1   Tomy I, II, III ukazały się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskkiego, w latach 2000 (t. I), 2002 
(t. II) i w 2004 (t. III), zob. skrót NP.

2   Reforma administracyjna o podziale na 16 województw obowiązuje od 1999 r. Większość mate- 
riałów, składających się na treści zawarte w IV tomie Nazwisk Pomorzan, przygotowana została we wcześ- 
niejszym okresie.
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(Zimmermann), ewangelik liczący lat 54, zaginiony w r. 1801, przybyły do miasta 
z Liebenstein z Saksonii (Meiningen); w r. 1795 sołtysem w Małych Trąbkach pod 
Gdańskiem był Martin Blum, a w r. 1797 dokument własności w tejże wsi otrzymał 
Szwab, Jakob Blum (Muhl 179).

Od niem. rzeczownika Blume ’kwiat’, średnio-wysoko-niem. bluome, średnio-
-dolno-niem. blome ‘kwiat’ (Kluge 94); postaci historyczne i dialektalne tłumaczą 
nam zatem warianty Blum(a) i Blom(a), gdzie końcowe -a jest wynikiem spolszczenia 
przez wymianę niem. -e na polskie -a. DF 136 zastanawia się nad motywami przezwa-
nia kogoś Kwiatem: 1) noszenie kwiatu jako ozdoby; 2) przenośnie odniesione ‘do 
kogoś najpiękniejszego, najlepszego’ (może ironicznie), por. Liwiuszowe flos iuve-
num ‘kwiat młodzieży’; 3) może oznakowanie kwiatem domu, jak w r. 1197 nazwano 
jeden z domów w Kolonii „Haus que flos dicitur” ‘Dom, który nazywa sie Kwiat”; 
4) nazwanie ‘ogrodnika, hodującego kwiaty’; 5) określenie handlarza przyprawami, 
np. orzechami muskatowymi; 6) od n. wsi Blume, np. w Dolnej Saksoni i Westfalii. 
Semantykę nazwiska wyzyskuje tłumaczona, hybrydalna struktura Blomkwiat; Blo-
mowski, Blumowski oraz Blumkowski i Blomkowski to formy modelowe, utworzone 
za pomocą przyrostka -owski; Blomka i Blumka to postaci spolszczone za pomocą 
przyrostka -ka (lub tylko wymianę niem. -e na polskie -a w wariancie Blumke), jak 
Kinka, Szmytka z niem. Kühn i dolnoniem. Schmitt; Blumowicz jest formą patroni-
miczną, utworzoną za pomocą przyrostka -owicz.

Bób, Bobek, Bobecki, Bobkowski i podobne

SNW podaje 34 osoby o nazwisku Bób: po 4 w woj. gdańskim i legnickim, po 10 
warszawskim i wałbrzyskim, 3 katowickim; 1 Bóbkowska w woj. bydgoskim; 10 
Bóbski: 5 w woj. lubelskim, 3 krośnieńskim; 37 Bobbe: 13 w woj. bydgoskim,  
11 katowickim, 4 łódzkim, 3 jeleniogórskim; 1820 Bobek: 23 w woj. bydgoskim, 
22 elbląskim, 60 gdańskim, 8 słupskim, 652 krakowskim, 175 katowickim, 121 no-
wosądeckim, 110 bielskim; 127 Bobecki: 15 w woj. bydgoskim, 17 słupskim, 16 
katowickim, po 10 szczecińskim i wałbrzyskim; 17 Bobke: po 2 w woj. gdańskim 
i lubelskim, 9 warszawskim, 4 kaliskim; 455 Bobkiewicz: 18 w woj. gdańskim, 98 
poznańskim, 49 kieleckim; 761 Bobko: 4 w woj. bydgoskim, 39 elbląskim, 50 słup-
skim, 214 przemyskim, 59 zamojskim; 18 Bobkowicz: 3 w woj. gdańskim, po 5 leg- 
nickim i szczecińskim; 1012 Bobkowski: 104 w woj. bydgoskim, 49 elbląskim, 536 
gdańskim, 42 słupskim, 59 poznańskim, 38 suwalskim, 37 toruńskim, 24 koszaliń-
skim, 19 olsztyńskim.

Podstawowe nazwisko Bób pochodzi od wyrazu pospolitego bób i odniesione 
mogło być do hodowcy tego warzywa (bobu), amatora konsumpcyjnego bobu bądź 
powstało w innych okolicznościach związanych z bobem. Formą zniemczoną przez 
dodanie końcowego -e jest Bobbe, do czego por. Guse, Sampe nazwisk Guz i Samp. 
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Nazwisko Bobek możemy zinterpretować podwójnie: 1) jako pochodne od Bób za 
pomocą przyrostka -ek lub 2) od kasz. rzeczownika bobek, notowanego przez Sych 
I 46 jako bobk 1) ‘smarkacz, młokos’; 2) ‘człowiek małego wzrostu’, 3) ‘bobrek 
trójlistny’ o łac. botanicznej nazwie Menyanthes trifoliata, chronionej roślinie lecz-
niczej. Ta postać z kolei mogła być zniemczona przez odwrócenie polskiego przy-
rostka -ek na dolnoniem. -ke: Bobke. Patronimicznymi strukturami, utworzonymi 
za pomocą przyrostków -owicz/-ewicz są Bobkowicz i Bobkiewicz; modelowymi, 
powstałymi przy użyciu przyrostków -ski oraz -owski: Bóbski, Bobowski, Bobec-
ki, Bobkowski. Postać wschodniopolską reprezentuje nazwisko Bobko, powstałe 
wskutek tzw. konwersji. 

Do podstawy bobrek ‘trójliść, wieloletnia roślina błotna strefy umiarkowanej 
o botanicznej nazwie ‘Menyanthos’, zwana inaczej bobownik (zob. SJP I 583) na-
wiązują nazwiska Bobrek 360: 9 w woj. gdańskim, 67 krakowskim, 34 bielskim,  
28 legnickim, 25 piotrkowskim; 69 Bobrecki: 5 w woj. gdańskim, 13 krośnieńskim, 
11 tarnowskim i inne, notowane poza Pomorzem Gdańskim.

Cholch, Cholcha i podobne

SNW podaje 29 osób o nazwisku Cholch w woj. gdańskim; 112 Cholcha: 1 w woj. 
bydgoskim, 71 gdańskim, po 10 słupskim i koszalińskim, po 6 katowickim i pil-
skim; 3 Holchan: 2 w woj. legnickim, 1 katowickim; 1 Holchman w woj. legnickim;  
1 Holcher w woj. gdańskim.

Nazwisko trudne do zinterpretowania, historycznych poświadczeń na Pomorzu 
Gdańskim nie znajduję, nie notują na Śląsku H. Borek z U. Szumską w Bytomskiem 
Nazwiska mieszkańców Bytomia od końca XVI wieku do roku 1740, Warszawa–Wro-
cław 1976) ani S. Rospond (SNS). Można zaproponować jako formę wyjściową na-
zwisko Olcha z 301 osobami w SNW, skupione jednak głównie w woj. lubelskim 
(78), potem 64 w zamojskim, 53 wrocławskim; 1 Olch w woj. lubelskim; 3 złożone 
Olcha-Osiński w woj. nowosądeckim, które wymawiano z protetycznym H-: Holcha, 
a potem (po zrównaniu wymowy h dźwięcznego i bezdźwięcznego, której to różnicy 
de facto na Pomorzu Gdańskim nie było) pisano przez Ch. Forma Holcher polega 
na zniemczeniu za pomocą przyrostka -er; również -man pełni funkcje niemczącą; 
Holchan jest formą pochodną, utworzoną za pomocą przyrostka -an. Por. AC VII.

Cybul(a), Cybulski i podobne

SNW podaje 892 osoby o nazwisku Cybul: 13 w woj. bydgoskim, 3 elbląskim, 10 
gdańskim, 419 lubelskim, 69 olsztyńskim, 41 siedleckim, po 33 warszawskim i ko-
szalińskim; 2960 Cybula: 64 w woj. bydgoskim, 37 elbląskim, 547 gdańskim, 248 
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słupskim, 436 lubelskim, 163 warszawskim, 139 łomżyńskim, 126 tarnobrzeskim, 
106 suwalskim; 316 Cybulak: 1 w woj. bydgoskim, 18 elbląskim, 9 gdańskim, 84 
lubelskim, po 45 warszawskim i wrocławskim; 1 Cybulewski w woj. gdańskim; 40 
Cybulin: 1 w woj. bydgoskim, 12 elbląskim, 5 gdańskim, po 7 białostockim i ka-
towickim; 26 Cybuliński: po 4 w woj. gdańskim i warszawskim, 17 białostockim,  
1 olsztyńskim; 313 Cybulko: 7 w woj. gdańskim, 211 białostockim, 27 suwalskim; 65 
Cybulla: 3 w woj. bydgoskim, 11 elbląskim, 33 gdańskim, 8 słupskim, 7 toruńskim; 
13627 Cybulski: 427 w woj. bydgoskim, 349 elbląskim, 905 gdańskim, 220 słupskim, 
682 łódzkim, 506 katowickim, 500 wrocławskim, 499 płockim, 453 ciechanowskim, 
436 toruńskim, 417 radomskim, 401 olsztyńskim, 379 jeleniogórskim, 360 pilskim, 
324 szczecińskim, 315 gorzowskim, 290 koszalińskim, 286 poznańskim, 280 wło-
cławskim, 261 skierniewickim, 248 zielonogórskim, 246 lubelskim, 244 suwalskim, 
240 wałbrzyskim, 233 zamojskim, 205 legnickim; 317 Cybułka: 9 w woj. gdańskim, 
106 sieradzkim, 27 łódzkim, 26 wrocławskim, 23 katowickim; 9868 Cybula: po 108 
w woj. bydgoski i elbląskim, 107 gdańskim, 36 słupskim, 2027 katowickim, 1352 
opolskim, 941 tarnobrzeskim, 635 krakowskim, 533 nowosądeckim, 526 rzeszow-
skim, 468 tarnowskim, 244 częstochowskim, 232 wałbrzyskim, 205 radomskim, 202 
wrocławskim, 149 bielskim, 142 warszawskim, 137 jeleniogórskim, 126 krośnień-
skim, 119 lubelskim; 683 Cebulak: 3 w woj. bydgoskim, 1 elbląskim, 23 gdańskim, 
193 rzeszowskim, 106 przemyskim, 63 tarnowskim, po 25 krakowskim i wałbrzy-
skim; Cebular 0; 155 Cerbularz: 1 w woj. gdańskim, 83 krakowskim, 50 katowic-
kim, 88 Cebulla: 7 w woj. gdańskim, 64 katowickim, 15 opolskim; 2243 Cebulski: 
26 w woj. bydgoskim, 3 elbląskim, 38 gdańskim, 4 słupskim, 269 katowickim, 264 
poznańskim, 207 kaliskim, 125 wałbrzyskim, 109 szczecińskim; Ziebell 0; 4 Zibell 
w woj. bydgoskim.

W r. 1560 w Ugoszczu, pow. bytowski zanotowany został gbur Stentzel Sibulski 
(WD 115). W r. 1664 w Sielcznie (obecnie Sylczno), ówczesne starostwo mirachow-
skie, dziś pow. bytowski za- notowany został Adam Cybula (F 32, s. 271). W księdze 
ślubów par. Kościerzyna odnotowani zostali Cibula Thomas r. 1829 i Cybula Paulina 
r. 1874 (AP XII 12, 177); w Sumariuszu metrykalnych ksiąg kościelnych par. Wiele 
utrwaleni zostali: dwukrotnie Paul Cybula r. 1768, 1774 i 3-krotnie Josef Cybula, 
1792, 1794, 1797; Josef Cybulka r. 1799 i Paul Cybulski 1780 (ks. I 1, 14, 21, 32,41, 
46); w księdze urodzeń par. Lipusz figurują: Peter Cibulski 1861 i tenże r. 1864 
oraz Franz Cibulski 1862 a w księdze zmarłych Barbara Cibulska r. 1861; w księdze 
chrztów par. Chmielno figurują pod r. 1829 Lorenz Cibula, a pod r. 1839 Valentin 
Cybula (AP I60, 66), w takiejże księdze chrztów par. Sierakowice (z tamtejszego 
archiwum parafialnego) występuje Marianna Cybula pod r. 1874 (s. 11). W staro-
polszczyźnie notowana była n. os. Cebula od r. 1408 na Mazowszu i na Kresach 
Południowo-Wschodnich; Cybula od r.1383 na wspomnianym Mazowszu i w Wiel- 
kopolsce; od r. 1349 Cebulka w Wielkopolsce, w Małopolsce i na Śląsku; Cybulka 
od r. 1357 w Wielkopolsce i Małopolsce (C 25); też Cebulek lub Cebulko w r. 1478 
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i forma żeńska Cebulczyna w r. 1401 w Małopolsce Cebulski z r.1448 z Mazowsza 
i Cybulski od r. 1439 na Kresach Południowo-Wschodnich i na Mazowszu (SSNO 
I 301–302). 

Nazwisko pochodzi od rzeczownika cebula notowanego w polszczyźnie od  
r. 1440 i cybula, poświadczonego od r. 1435 (por. SEMot I 28) i zapożyczonego ze 
średnio-wysoko-niem. zibolle/zebülle/zwibole = nowo-wysoko-niem. Zwiebel, co 
ostatecznie z łac. caepula, forma zdrobniała od caepa, -ae (por. Bor 52); SEMot III 
20 wywodzi n. os. Cebula od n.m. Cebula, dziś Chlebowice, gm. Głowno, woj. łódz-
kie; nazwisko Cebulski, Cybulski od n.m. Cybulice, gm. Czosnów, woj. warszawskie 
i Cybulin, gm. Bodzanów, woj. płockie. Jednak współcześnie nazwisko Cebulski 
i Cybulski to w większości wypadków struktury modelowe, powstałe za pomocą 
przyrostka -ski od n. os. Cybula.

Dambek, Dąb(e)k, Dembek, Dębek, Dombek, Dompke  
i podobne oraz pochodne

SNW podaje 102 osoby o nazwisku Dambek: 17 w woj. bydgoskim, 5 elbląskim, 
50 gdańskim, 1 słupskim, 9 kaliskim, 7 warszawskim, 5 wrocławskim; 1 Dambeck 
w woj. bydgoskim; 1 Dambe w woj. bydgoskim; 20 Dambecki w woj. bydgoskim; 
1 Dambecka w woj. bydgoskim; Dambke 0; 5 Dambski: 2 w woj. gdańskim, 3 war-
szawskim; 9920 Dąbek: 169 w woj. bydgoskim, 66 elbląskim, 238 gdańskim, 106 
słupskim, 1797 katowickim, 1098 tarnobrzeskim, 692 kieleckim, 538 rzeszowskim, 
403 krakowskim, 374 wrocławskim, 349 warszawskim, 332 lubelskim, 297 łódzkim, 
257 częstochowskim, 229 szczecińskim, 198 poznańskim, 157 jeleniogórskim, 150 
ostrołęckim, 136 opolskim; 24 Dąbk w woj. gdańskim; 22 Dąbka: 17 w woj. bydgo-
skim, 2 legnickim; 593 Dąbkiewicz: 10 w woj. bydgoskim, 14 gdańskim, 1 słupskim, 
139 poznańskim, 80 kaliskim, 41 łódzkim; 6952 Dąbkowski: 109 w woj. bydgoskim, 
90 elbląskim, 302 gdańskim, 28 słupskim, 1013 ostrołęckim, 878 warszawskim, 600 
olsztyńskim, 319 ciechanowskim, 304 płockim, 289 katowickim, po 244 szczeciń-
skim i toruńskim, 275 suwalskim; Dąbków 0; 17 Dembeck: 4 w woj. bydgoskim, 
po 5 w elbląskim i gdańskim; 3 katowickim; 141 Dembecki: 1 w woj. bydgoskim,  
3 gdańskim, 69 katowickim, 16 poznańskim; 1979 Dembek: 427 w woj. bydgo- 
skim, 73 elbląskim, 336 gdańskim, 45 słupskim, 421 toruńskim, po 67 warszaw-
skim, katowickim, i siedleckim, 58 olsztyńskim; 40 Dembik: 2 w woj. bydgoskim, po  
6 słupskim i poznańskim, 21 koszalińskim; 724 Dembicki: 17 w woj. bydgoskim, 14 
elbląskim, 194 gdańskim, 1 słupskim, 40 warszawskim, 39 opolskim, po 27 legnickim 
i szczecińskim, 26 katowickim; 4742 Dębicki: 102 w woj. bydgoskim, 91 elbląskim, 
202 gdańskim, 73 słupskim, 325 poznańskim, 295 wrocławskim, 269 warszaw- 
skim, 195 katowickim, 191 lubelskim, 182 legnickim, 171 opolskim; 8 Dombeck:  
1 w woj. bydgoskim, 5 łódzkim, 2 rzeszowskim; 1275 Dombek: 271 w woj. bydgoskim,  
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10 elbląskim, 39 gdańskim, 375 katowickim, 93 opolskim, 52 toruńskim, 49 po-
znańskim; 1 Dombk w woj. gdańskim; 20 Dombke: 17 w woj. gdańskim, 2 bielskim,  
1 konińskim; 56 Dombka: 2 w woj. elbląskim, 27 pilskim, 14 poznańskim; 103 Domb-
kowski: 1 w woj. bydgoskim, 3 elbląskim, 29 gdańskim, po 13 w bielskim i ciecha-
nowskim, 11 toruńskim, 10 poznańskim; Dompk 0; 45 Dompke w woj. gdańskim.

W staropolszczyźnie notowane były n. osobowe: Dąb od r. 1366 w Małopolsce 
i na Mazowszu; Dąbek od r. 1206 na Śląsku, w Wielkopolsce, Małopolsce, na Ma-
zowszu i na Kresach Południowo-Wschodnich.

Podstawowe nazwisko Dąb pochodzi od wyrazu pospolitego dąb, odnotowanego 
w źródłach od r. 1359, zapisane zostało (jak wiele innych z początkową sylabą Dam-,  
Dem-, Dom-) fonetycznie Damp, Domp, Demp, po niemiecku Dambe z dodanym  
-e, jak np. Guse, Sampe, tj. Guz i Samp; formy Dambek, Dambeck, Dembeck, Dem-
bek, Domek (a wskutek zaniku e ruchomego Dąbk, Dembk, Dombk) są dwumotywa-
cyjne: albo prymarne, utworzone od notowanych rzeczowników pospolitych: dąbek  
(w SW) lub dębek (u Lindego), albo patronimiczne, utworzone za pomocą przyrostka 
-ek, na pewno patronimiczną strukturą jest Dembik, powstała ona od Dąb za pomocą 
przyrostka -ik; formacją patronimiczną, utworzoną przy użyciu przyrostka -ewicz  
jest także Dąbkiewicz; modelowymi postaciami są Dambski, Dambecki, Dąb(e)k, 
Dembecki, Dombkowski; powstały one za pomocą przyrostka -ski i jego pochodnych. 
Nazwiska Dambke, Dombke, Dompke powstały wskutek niemczącego odwrócenie 
polskiego przyrostka -ek (kasz. -k) na dolnoniem. -ke; Dąbka i Dombka można in-
terpretować podwójnie: albo jako wynik polszczenia przez wymianę końcowego 
-e na -a, albo dodania przyrostka -ka do nazwiska Dąb, pisanego także Domp, por. 
odpowiednio Kalembka od Kalemba. Widać, że w rodzinie etymologicznej nazwisk 
pochodnych ostatecznie od wyrazu dąb, nastąpiły różne możliwe procesy fonetyczne 
i większość morfologicznych, a dodać trzeba, że pominąłem tu nazwiska, utworzo-
ne za pomocą suf. -ec, realizowane na Pomorzu jako Dampc, Damps, Doms (zob. 
NP II 88-89 i Sl. Oc. 56, 1999, s.15–25) i podobnie oraz te, które nie występują na 
Pomorzu Gdańskim.

Dempc, Demps, Dems, Demski i podobne

SNW podaje 197 osób o nazwisku Dempc: 1 w woj. elbląskim, 178 gdańskim, 11 
szczecińskim, 4 piotrkowskim, 3 opolskim; 1 w woj. elbląskim, 90 gdańskim; Dem-
pz 0; 12 Dems: 3 w woj. gdańskim, 9 łódzkim; 2342 Demski: 292 w woj. bydgo-
skim, 72 elbląskim, 288 gdańskim, 25 słupskim, 230 wrocławskim, 138 toruńskim, 
120 katowickim, 109 poznańskim; 18 Dempski: 16 w woj. olsztyńskim, 2 łom- 
żyńskim.

W r. 1773 według katastru fryderycjańskiego w Nowej Hucie, pow. kartuski, 
mieszkali Tomas Demtz, Nicoley Demtz, Michael Demtz i Paul Demtz (Heidn 384).
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Nazwisko pochodne od wskutek rozwoju fonetycznego od postaci Dębiec: Dąb 
+ -ec, por. analogicznie powstałe nazwisko Doms: 18 w woj. gdańskim, po 1 biało-
stockim i ciechanowskim z etymologicznej postaci Dąbiec i pochodne Domski 439:  
5 w woj. elbląskim, 151 gdańskim, 19 słupskim, 32 zielonogórskim, po 29 katowic-
kim i wrocławskim. Dodam, że w księgach metrykalnych par. Góra, pow. wejhe-
rowski zanotowani zostali: Nicolaus Dąmb 1774; Martinus Dąmbek r. 1821, Adam 
Dempski r. 1810 i Michał Dępski 1768.

Jemielity, Jemioł, Jemioł, Omiela, Jamioła,  
Imioła i podobne

SNW podaje 312 osób o nazwisku Jemielita: 10 w woj. elbląskim, 21 gdańskim, 
72 warszawskim, 59 ostrołęckim; 378 Jemielity: 3 w woj. bydgoskim, 2 elbląskim, 
9 gdańskim, 1 słupskim, 229 łomżyńskim, 33 szczecińskim, 26 warszawskim; 275 
Jemielniak: 9 w woj. gdańskim, 163 lubelskim, 21 katowickim; 5 Jemieluch: 3 w woj. 
gdańskim, po 1 warszawskim i włocławskim; 216 Jemioł: 7 w woj. gdańskim, 129 
radomskim, 24 lubelskim, 11 wałbrzyskim; 236 Jemioła: 36 w woj. bydgoskim,  
6 elbląskim, 2 gdańskim, po 39 rzeszowskim i wrocławskim; 197 Jemiołek: 10 w woj. 
bydgoskim, 99 radomskim, 20 wałbrzyskim, 17 warszawskim; 14 Jemiołkowski:  
1 w woj. bydgoskim, 3 gdańskim; 466 Jemioło: 5 w woj. bydgoskim, 3 gdańskim, 175 
rzeszowskim, 77 tarnowskim, 63 legnickim, po 23 jeleniogórskim i katowickim; 111 
Jamioła: 1 w woj. bydgoskim, 11 gdańskim, 30 lubelskim, 13 katowickim; 957 Je-
miołkowski: 9 w woj. bydgoskim, 37 gdańskim, 147 łomżyńskim, 209 warszawskim, 
140 białostockim, 40 ostrołęckim; 18 Jamiołowski: 1 w woj. bydgoskim, 6 gdańskim; 
3 Omiela: 1 w woj. bydgoskim, 2 gdańskim; 112 Imioła: 14 w woj. gdańskim, po 
katowickim i 31 skierniewickim, 12 warszawskim, 11 koszalińskim; 643 Imiołczyk: 
2 w woj. bydgoskim, 20 elbląskim, 1 gdańskim, 5 słupskim, 308 częstochowskim, 
225 katowickim; 1746 Imiołek: 20 w woj. bydgoskim, 34 elbląskim, 19 gdańskim, 
8 słupskim, 430 katowickim, 226 tarnowskim, 173 radomskim, 129 krakowskim. 
Zapewne i inne należą do omawianej bazy, pominąłem tu umyślnie nazwiska na 
Pomorzu Gdańskim niepotwierdzone. 

Ostateczną podstawą jest rzeczownik jemioła, w staropolszczyźnie jemioł,  
w w. XVIII również jemiel, gwarowo także jamioła, imioła, omiela (Boryś 212), co 
tłumaczy nam wiele podanych nazw; forma Jemielity jest przymiotnikiem od jemioła 
(por. wodnity, piasszczyty), strukturami patronimicznymi są Jemielniak, utworzona za 
pomocą przyrostka -ak od n. os. Jemielny, i Jemielczyk, sama w sobie dwuznaczna, 
bo albo od Jemiołek za pomocą przyrostka -ik, albo od Jemioł(a) przy użyciu sufiksu 
-ek; formy modelowe, powstałe za pomocą przyrostka -owski, to Jamiołowski i Je-
miołkowski.  
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Klon i podobne oraz pochodne

SNW podaje 214 osób o nazwisku Klon 23 w woj. bydgoskim, 3 gdańskim, 5 słup-
skim, 151 katowickim, 8 pilskim, 6 poznańskim; ze wskaźnikiem 0: Kloncz, Klon-
czar, Klonczyk; 9 Klonczynski w woj. słupskim (to możliwe zniemczenie nazwi-
ska Kłączyński: Kłączno w pow. bytowskim); 144 Klonecki: 49 w woj. bydgoskim,  
6 elbląskim, 35 gdańskim, 4 słupskim, 32 toruńskim, po 7 katowickim i wrocławskim; 
275 Klonek: po 5 w woj. bydgoskim i gdańskim, 182 katowickim, 27 toruńskim; 16 
Kloniecki: 7 w woj. bydgoskim, 9 toruńskim; 2 Klonik w woj. toruńskim; 15 Klonk: 
po 1 w woj. gdańskim i wrocławskim, 13 katowickim; 26 Klonkowski: 13 w woj. 
elbląskim, 7 gdańskim, 4 włocławskim, 2 sieradzkim; 33 Klonn: 15 w woj. bydgo-
skim, 9 gdańskim, 5 poznańskim; 4 Klonnek: po 2 w woj. katowickim i opolskim; 
132 Klonowicz: 82 w woj. łódzkim, 10 sieradzkim, 7 pilskim, po 6 warszawskim, 
konińskim i szczecińskim; 4182 Klonowski: 236 w woj. bydgoskim, 201 elbląskim, 
273 gdańskim, po 111 słupskim i szczecińskim, 489 toruńskim, 378 warszawskim, 
303 ciechanowskim, 267 olsztyńskim, 224 włocławskim, 130 poznańskim, 115 wro-
cławskim; 2 Acermann w woj. bydgoskim.

R. 1560 mistrzem dworu (Hoffmeister) w Bytowie był Jost Klöne, a Thomas 
Klonnike tegoż roku gburem w Kłącznie (WD 220, 264). W latach 1470–1480 (od  
J. Długosza) w Małopolsce notowana n. os. Klon, a w r. 1489 na Mazowszu Klun, 
które C 56 wywodzi od rzeczownika pospolitego klon, poświadczonego w polszczyź-
nie od r. 1423, po łacinie acer, aceris wyjątkowo rodz. nijakiego (wbrew zasadzie, 
że nazwy drzew są rodz. żeńskiego, bo zachowują się jak kobiety, tj. rodzą owoce). 
Pamiętamy bowiem, że Sebastian Fabian Klonowic (ok. 1545–1602), autor m.in. 
„Flisu” i „Worka Judaszowego” zlatynizował swoje nazwisko na Acernus. Nazwisko 
Klonowic(z) bowiem jest forma patronimiczną, utworzoną za pomocą przyrostka 
-owicz od Klon; patronimicznymi (lub deminutywnymi), powstałymi przy użyciu 
przyrostków -ek lub -ik mogą być także Klon(n)ek, Klonczyk i Klonik; modelowe to 
Klon(i)ecki, Klonkowski, utworzone za pomocą przyrostka -ski i jego pochodnych; 
Kloncz w zniemczonej postaci kryje polskie nazwisko patronimiczne, utworzone od 
Klon za pomocą przyrostka -ec; Klonczar pochodzi od zniemczonej formy Klont-
scher. Hybrydalną, łacińsko-niem. (od podanego rzeczownika acer z niem. członem 
strukturalnym -man) strukturą jest Acerman.

                 

Korzan, Korzański

SNW notuje 214 osób o nazwisku Korzan: 5 w woj. bydgoskim, 14 elbląskim,  
1 słupskim, 47 zamojskim, 20 katowickim; 209 Korzański: 10 w woj. bydgoskim, po 
6 elbląskim i gdańskim, 84 kaliskim, 37 sieradzkim,
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W starostwie człuchowskim: r. 1676 notowany gbur ‘chłop’ Michał Korzank 
w Krępsku Marcin, Jerzy Korzank i arendarz Paul Korzank; w r. 1696 w tejże Biskup-
nicy Michał Korzanka, a w Krępsku: Jerzy Korzanka, Martin Korzanka, wspomniany 
też Paul Korzanka oraz [włoki] Thomasz Korzankowskie (ISC 12,21,52,53,54). 

 Prawdopodobnie od ap. korzeń z rozwojem grupy eN > aN i zanikiem – pod 
wpływem niem. – miękkości. Por. takie nazwisko i jego pochodne w staropolszczyź-
nie (SEMot I 121). Korzański to forma modelowa powstała przy użyciu przyrostka 
-ski, historyczny Korzank utworzony został za pomocą przyrostka -(e)k.

            

Kostrzewa, Kostrzewski i pochodne

SNW podaje 10508 osób o nazwisku Kostrzewa: 109 w woj. bydgoskim, 136 elbląskim, 
175 gdańskim, 122 słupskim, 1911 warszawskim, 564 łódzkim, 527 katowickim, 454 
konińskim, 466 skierniewickim, 380 ostrołęckim, 353 poznańskim, 350 częstochow-
skim, 286 sieradzkim, 341 zielonogórskim, 234 koszalińskim, 214 szczecińskim, 212 
piotrkowskim, 210 tarnowskim, 204 lubelskim, 203 płockim, 198 wrocławskim; 11 
Kostrzewa-Pisarek w woj. warszawskim; 18 Kostrzewicz: 11 w woj. bialskopodlaskim, 
3 warszawskim; 137 Kostrzewiński: 37 w woj. słupskim, 47 katowickim, 16 często-
chowskim, 15 łódzkim, 10 wrocławskim; 1 Kostrzewka w woj. słupskim; 1 Kostrzewko 
w woj. gdańskim; 1 Kostrzewo w woj. kaliskim; 4795 Kostrzewski: 148 w woj. bydgo-
skim, 70 elbląskim, 133 gdańskim, 87 słupskim, 471 warszawskim, 439 poznańskim, 
317 łódzkim, 269 włocławskim, 255 katowickim, 204 toruńskim; nieortograficznie 
pisane: 1 Kostszewa w woj. łódzkim; 4 Kostszewski w woj. włocławskim.

W staropolszczyźnie odnotowane zostało nazwisko Kostrzew w r. 1409 na Mazow-
szu oraz Kostrzewa od r. 1396 w Wielkopolsce, w XIV w. w Małopolsce i odniesione 
do dawnych wyrazów kostrzew (od XVI w.) i kostrzewa (od r. 1460) ‘rodzaj chwastu 
o botanicznej nazwie Festuca’ (C 62, SEMot I 122), zdaniem B I 801 w średniowieczu 
‘nazwa różnych chwastów zbożowych’; Kostrzewski notowany w r. 1476 (SSNO III 
99) i odniesione przez SEMot III 83 do n. m. Kostrzewice, gm. Błaszki, woj. sieradz-
kie, pochodnej (patronimicznej) od omawianej n.os. Kostrzewa (E. Borysiak, NMP 
V 179), Herbarz Leszczyca nie notuje rodziny Kostrzewskich; z nosicieli nazwiska 
najbardziej znany prof. Józef Kostrzewski (1885 – 1969), archeolog. Kostrzewicz to 
forma patronimiczna; Kostrzewo i Kostrzewko są wschodniosłowiańskie. Kostrzewo 
było przydomkiem Korytowskich z Korytowa w pow. świeckim (Przyd 126).

  
Kru(p)pa, Krup(i)ak, Krupiński i pokrewne

SNW podaje 23 619 osób o nazwisku Krupa: 230 w woj. bydgoskim, 427 elbląskim, 
374 gdańskim, 152 słupskim, 2900 katowickim, 1655 warszawskim, 1310 krakowskim,  
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1049 lubelskim, 927 tarnowskim, 914 kieleckim, 900 siedleckim, 820 radomskim, 
684 wrocławskim; 1 Krupaj w woj. słupskim; 46 Krupak: 9 w woj. gdańskim, 31 
warszawskim, 4 lubelskim, 2 olsztyńskim; 373 Krupczak: 18 w woj. bydgoskim, 
3 gdańskim, 100 zamojskim, 25 przemyskim, 24 bielskim, 23 rzeszowskim; 319 
Krupczyński: 2 w woj. gdańskim, 33 warszawskim, 32 kaliskim, 30 sieradzkim; 314 
Krupecki: 40 w woj. bydgoskim, 4 gdańskim, 122 poznańskim, 22 gorzowskim, 
19 koszalińskim, 17 szczecińskim; 30 Krupej: po 4 w woj. bydgoskim i poznań-
skim, 7 słupskim, 8 katowickim; 3 Krupenko w woj. bydgoskim; 159 Krupiak: 17 
w woj. bydgoskim, 28 bielskim, 27 wrocławskim, 14 gorzowskim, 13 poznańskim; 
105 Krupiarz: 2 w woj. bydgoskim, 10 słupskim, 23 wałbrzyskim, 21 katowickim; 
316 Krupicki: 1 w woj. elbląskim, 5 gdańskim, 126 białostockim, 35 warszawskim, 
23 opolskim, 21 wrocławskim; 144 Krupicz: 17 w woj. bydgoskim, 1 gdańskim, 
26 tarnobrzeskim, 25 białostockim; 6 Krupiczojc: 1 w woj. gdańskim, 3 łódzkim, 
2 koszalińskim; 40 Krupiczojć: 5 w woj. gdańskim, 2 słupskim, 17 olsztyńskim;  
1 Krupieczojć w woj. słupskim; 55 Krupiczowicz: 16 w woj. gdańskim, 10 jelenio-
górskim, po 5 legnickim i szczecińskim, 9 olsztyńskim; 6 Krupiecki: po 2 w woj. 
bydgoskim i warszawskim, po 1 katowickim i łódzkim; 49 Krupienko: po 5 w woj. 
bydgoskim i słupskim, 10 pilskim, 8 gorzowskim; 47 Krupień: 8 w woj. elbląskim, 
12 słupskim, 14 wałbrzyskim; 89 Krupieńczyk: 5 w woj. gdańskim, 9 słupskim, 23 
gorzowskim, 11 szczecińskim; 26 Krupieński: 9 w woj. elbląskim, 14 ciechanowskim; 
30 Krupik: 1 w woj. gdańskim, 18 przemyskim, 5 krakowskim; 13 Krupiniewicz:  
9 w woj. słupskim, 3 skierniewickim, 1 siedleckim; 24 Krupinski: 1 w woj. bydgo-
skim, 9 gdańskim, po 2 bielskim, suwalskim i zielonogórskim; 7986 Krupiński: 184 
w woj. bydgoskim, 187 elbląskim, 220 gdańskim, 140 słupskim, 908 warszawskim, 
541 ciechanowskim, 500 łódzkim, 458 suwalskim, 330 katowickim, 300 płockim, 
299 olsztyńskim, 276 ostrołęckim, 274 lubelskim, 266 krakowskim, 224 skiernie-
wickim, 223 wrocławskim, 222 szczecińskim; 8 Krupitz w woj. słupskim; 1977 
Krupka: 21 w woj. bydgoskim, 24 elbląskim, 48 gdańskim, 18 słupskim, 225 po-
znańskim, 214 ostrołęckim, 128 katowickim, 112 lubelskim, 107 kaliskim, 88 war-
szawskim; 19 Krupke: 11 w woj. bydgoskim, 4 gdańskim, 3 olsztyńskim, 1 toruń-
skim; 4 Krupkie w woj. toruńskim; 85 Krupko: 15 w woj. elbląskim, 8 słupskim, 
16 warszawskim, 10 gorzowskim; 131 Krupkowski: po 5 w woj. elbląskim i olsztyń-
skim, po 10 warszawskim i poznańskim; 125 Krupnicki: 8 w woj. bydgoskim, 41 
zielonogórskim, 16 wrocławskim, 14 gorzowskim, 10 łódzkim; 166 Krupniewski: 
10 w woj. elbląskim, 4 gdańskim; 487 Krupnik: 7 w woj. gdańskim, 90 krakowskim, 
56 katowickim, 29 wałbrzyskim; 21 Krupok: 3 w woj. gdańskim, 16 opolskim,  
2 katowickim; 511 Krupowicz: 28 w woj. bydgoskim, 5 elbląskim, 22 gdańskim, 
12 słupskim, 65 białostockim, 45 gorzowskim, 30 wrocławskim, 29 suwalskim; 
3 Krupowiec: 1 w woj. elbląskim, 2 częstochowskim; 190 Krupowies: 9 w woj. 
bydgoskim, 17 gdańskim, 21 słupskim, 22 katowickim, po 14 opolskim i szcze-
cińskim, 8 Krupowieś: po 2 w woj. gdańskim i zielonogórskim, 3 wałbrzyskim,  
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1 katowickim; 2 Krupowiess w woj. olsztyńskim; 121 Kruppa: 5 w woj. bydgo-
skim, 1 elbląskim, 7 gdańskim, 74 katowickim, 10 legnickim; 12 Kruppik: 4 w woj. 
gdańskim, 5 poznańskim, 3 lubelskim; 3 Kruppok: 2 w woj. gdańskim, 1 katowic 
kim; 2745 Krupski: 48 w woj. bydgoskim, 69 elbląskim, 85 gdańskim, 53 słup-
skim, 197 warszawskim, 153 wrocławskim, 142 łódzkim, 138 poznańskim, 108 
katowickim, 95 gorzowskim, 91 koszalińskim, 85 wałbrzyskim, 83 kieleckim, 
80 toruńskim.

Był to przydomek Kiełpińskich z Kiełpina pod Gdańskiem i Piechowskich 
z Piechowic w pow. kościerskim: Jakob Krupa Kołpinski (Kiełpiński) 1619 – od 
W. Kętrzyńskiego; Pan Krupa Piechowski 1662 – z subsydium dla Rzeczypospolitej 
(Przyd 129). W księdze metrykalnej par. Sartawice pod Świeciem zanotowany 
został w r. 1771 Henrico (mjsc. l. poj.) Krupka, a w r. 1781 Michael Kruper, 
a więc nazwisko Krupa z niemczącym przyrostkiem -er. W staropolszczyźnie 
notowane były: Krupa w r. 1204 na Śląsku, od XIV w. w Małopolsce i Wiel-
kopolsce, na Mazowszu i na Kresach Południowo-Wschodnich; Krupka od  
r. 1387 w Wielkopolsce, w XV w. w Małopolsce, Wielkopolsce i na wspomnia-
nych kresach; Krupnik r. 1432 w Wielkopolsce; Krupy w r. 1376 w Małopolsce 
(C 67, SEMot I 130).

Od rzeczowników: krupa, notowanego od XVI w., ale w l. mn. krupy od r. 1455; 
krupka, notowanego od w. XVI, krupnik ‘zajmujący się wyrobem krup’ od XVI 
w., dziś ‘zupa, w której głównym składnikiem jest kasza’; krupa bowiem i częściej 
w l.mn. krupy, kasz. krëpë to ‘kasza, oczyszczone i łuszczone, drobno pokruszo-
ne surowe ziarno zbożowe, kasza’, też ‘opad atmosferyczny w kształcie grudek 
lodu lub śniegu’, wyraz indoeuropejski, znajdujący podstawę m.in. w łac. scrupus 
‘ostry kamień’, zdrobniale scrupulus ‘kamyk, który dostał się do obuwia i rani 
nogę’, z czego polski skrupuł ‘wyrzut sumienia’ (Boryś 264, B I 827). Był także 
notowany rzeczownik krupiarz ‘młynarz wyrabiający krupy’. Wyrazy te tłumaczą 
nam nazwiska Krupa (podwójne -pp- pojawia sie pod wpływem niem.), Krupnik, 
Krupiarz; Krupka utworzone za pomocą przyrostka -ka; Krupke zniemczone przez 
wymianę -a na -e; Krupaj, Krupej utworzone za pomocą przyrostków -aj i -ej; -eń: 
Krupień; formacjami patronimicznymi są: Krupak, Krupiak, Krupczak, utworzone 
przy użyciu przyrostka -ak (miękczącego lub niemiękczącego spółgłoskę tema-
tyczną), w wersji „śląskiej” Kruppok; -ik: Krupik i -(cz)yk: Krupczyk; -icz: Krupicz 
i od tej formy pochodne, utworzone za pomocą przyrostka -owicz: Krupiczowicz; -ec: 
Krupiec; -enko: Krup(i)enko; modelowe, utworzone za pomocą przyrostka -ski i jego 
pochodnych: Krupecki, Krupicki, Krupieński, Krupski, Krupniewski, Krupczyński; 
Krupiński jest formacją dwuznaczną: albo ukształtowaną za pomocą przyrostka -ski 
od n.m. Krupin w woj. suwalskim (NMP V 355–356), albo modelową, powstałą za 
pomocą -iński od n.os. Krupa. Nazwiska typu Krupowies(s) – myślę – powstały od 
Krupowiec przez nawiązanie do rzeczownika wieś, typu Krupiczojc noszone są przez 
Łużyczan.
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Quast, Kwast

SNW podaje 2 osoby o nazwisku Quast: po 1 w woj. gdańskim i katowickim; 125 
Kwast: 14 w woj. bydgoskim, po 1 gdańskim i słupskim, 29 łódzkim, 16 szczeciń-
skim, po 15 warszawskim i wrocławskim.

W r. 1560 w Dąbiu, pow. bytowski zanotowany został Bartes Quast (WD 109).
Nazwisko pochodzi od niem. rzeczownika Quast: ’chwast’, ‘frędzla’, w dolno-

niem. jest to rzeczownik wieloznaczny: 1) ‘wiązka gałęzi i chrustu’; 2) ‘szeroki pędzel 
murarski, podobny do szczotki’; 3) ‘kłos żytni, wiecha’; 4) ‘w połączeniu z imieniem 
Hans ‘Jan’ połajanka wobec głupiego człowieka’ H-W 243–244.

 

Nelke, Nelka, Nelkowski i podobne

SNW podaje 330 osób o nazwisku Nelke: 151 w woj. bydgoskim, 5 elbląskim, 30 
gdańskim, 27 katowickim, 26 toruńskim, 21 opolskim; 152 Nelka: 26 w woj. byd-
goskim, 5 elbląskim, 22 gdańskim, 3 słupskim, 31 kaliskim, 17 krakowskim, 14 
wrocławskim; 18 Nelken: 14 w woj. warszawskim, 4 katowickim; 4 złożone Nelken-
-Żbik w woj. warszawskim; 2 Nelkin, po 1 w woj. warszawskim i wrocławskim; 15 
Nelkner w woj. pilskim; 189 Nelkowski: po 11 w woj. bydgoskim i warszawskim, 13 
elbląskim, 8 gdańskim, 105 toruńskim, 19 olsztyńskim.

Historycznie na Pomorzu Gdańskim nazwisko notowane było głównie wśród 
Kosznajdrów, gdzie w r. 1772 utrwalony został Andreas Nelke w Ogorzelinach, nadto 
Stanislaus Nelk, honorowy kanonik (Ehrendomherr) Nelke i inni (Rink 74, 82, 149, 
l60, 162 (przyp.353)); Paul Nelke był proboszczem do r. 1850 (nie wiadomo odkąd) 
w Łęgnowie pod Gdańskiem (Muhl 129), w r. 1920 w Ostrzycach, pow. kartuski 
nauczycielem był niejaki Nelke, który przeprowadził się do Niemiec (Heidn 396). 
Stosunkowo często notowane było na Kociewiu, M. Damps 215 podaje z ksiąg ko-
ścielnych par. Sartawice pod Świeciem Marianna Nelkowa 1753, niezlokalizowane 
z archiwaliów pelplińskich: Michael Nelka 1747, Wojciech Nelka 1753, Marcin Nelka 
1771 i Michał Nelkowski 1747. R 1815 Nelke (F XIII 548).

Nazwisko pochodzi od niem. rzeczownika Nelke ‘goździk jako przyprawa’, po-
tem ‘kwiat goździk, Dianthus’. Kluge 501-502 podaje, że wyraz powstał z średnio-
-dolno-niem. negelken = gornoniem. Nägelchen, Nägelein, tj. zdrobnienie od Nagel 
‘gwóźdź’. Było to określenie goździków (przyprawy), przypominających rzeczywi-
ście małe gwoździe, np. szewskie, stąd też ang. nazwa pink (o czym szerzej w NP 
322–323 w związku z nazwiskami Penk, Penka). Wzorem mógł być model łaciński 
clavulus od clavus, -i ‘gwóźdź, ćwiek’. U Kosznajdrów często notowane także na-
zwisko Nölck (zob. Rink 105, 108), które jednak Zoder II 231 objaśnia jako formę 
zdrobnionego im. Nolte, powstałego od Arnold. W tej sytuacji Nylk 15: 3 w woj. 
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bydgoskim, 12 gdańskim, Nyłk 32: 30 w woj. bydgoskim, po 1 gdańskim i leszczyń-
skim, Nylka 1 w woj. bydgoskim, Nyłko 2 w woj. tarnowskim można traktować jako 
fonetyczną kontynuację historycznych nazwisk Nelke, na co zdaje się wskazywać 
geografia obu form, albo Nölk (dziś w SNW nienotowanych). Dodać jeszcze trzeba, 
że SSNO IV 28 notuje szlachcica Nela, pisanego także Nelka z r. 1497 z Wielkopolski 
i formę żeńską Nela, Nelka z Kresów Płdn.-Wsch., które Mal III 265 (zob. SSNO IV 
28) wiąże z im. Korneliusz.

Parę słów komentarza do podanych w SNW nazwisk: postać Nelka jest wynikiem 
spolszczenia nazwiska Nelke przez wymianę niem. -e na polskie -a, Nelkin to forma 
żeńska, jak wyrazy pospolite Lehrerin, Schülerin od męskich Lehrer, Schüler ‘nauczy-
ciel, uczeń’; Nelken jest formą dopełniacza l. poj. niem. deklinacji słabej; Nelkowski 
polską formą modelową powstałą przy użyciu przyrostka -owski. SNW podaje nadto 
Nelkner 15 w woj. pilskim, nazwisko powstałe przy użyciu niem. przyrostka -ner;  
1 Nelkenbaum w woj. łódzkim z II członem Baum ‘drzewo’, częstym w nazwiskach 
żydowskich, używanym przez nawiązanie do drzewa genealogicznego (Stammbaum).

Owies, Owiesek, Owieśny, Owieśniak, Owsiak,  
Owsiany i podobne

SNW podaje 4 osoby o nazwisku Owies w woj. warszawskim; 22 Owiesek: 14 
w woj. piotrkowskim, 6 szczecińskim, 2 wrocławskim; 1 Owiesny w woj. poznań-
skim; 36 Owieśna: 16 w woj. bydgoskim, 8 elbląskim, 7 toruńskim, 5 kaliskim; 28 
Owieśniak: po 8 w woj. bydgoskim i poznańskim, 6 warszawskim, 4 koszalińskim,  
2 szczecińskim; 1 Owieśnik w woj. szczecińskim; 48 Owieśny: 18 w woj. bydgo-
skim, 6 elbląskim, 14 kaliskim, 9 toruńskim, 1 katowickim; 2 Owisiana w woj. słup-
skim; 1 Owisiany w woj. słupskim; 923 Owsiak: 2 w woj. bydgoskim, 49 gdańskim,  
9 słupskim, 126 tarnowskim, 83 krośnieńskim, 81 krakowskim, 60 katowickim; 144 
Owsian: 13 w woj. gdańskim, 6 słupskim, 63 poznańskim, 27 toruńskim; 394 Owsia-
na: 6 w woj. bydgoskim, 17 elbląskim, 20 gdańskim, 11 słupskim, 40 krośnieńskim, 
26 kaliskim; 18 Owsianiak: po 5 w woj. bydgoskim i bielskim, po 3 poznańskim 
i wrocławskim; 51 Owsianicki: po 4 w woj. bydgoskim, kaliskim i szczecińskim, 17 
zielonogórskim, 10 legnickim; 405 Owsianik: 18 w woj. bydgoskim, 14 elbląskim, 
21 gdańskim, 3 słupskim, 30 szczecińskim; 32 Owsianikow: 5 w woj. bydgoskim,  
8 elbląskim, 14 toruńskim; 861 Owsianka: 21 w woj. elbląskim, 2 gdańskim, 146 no-
wosądeckim, 103 warszawskim, 66 katowickim; 479 Owsianko: 8 w woj. gdańskim, 
140 warszawskim, 20 gdańskim, 57 łomżyńskim, 56 ostrołęckim, 16 olsztyńskim; 
302 Owsianna: 5 w woj. bydgoskim, 3 słupskim, 153 poznańskim, 53 leszczyńskim, 
22 zielonogórskim; 303 Owsianny: 9 w woj. bydgoskim, 3 słupskim, 139 poznań-
skim, 48 leszczyńskim; 235 Owsianowski: 17 w woj. bydgoskim, 3 gdańskim, 138 
poznańskim, 18 włocławskim; 655 Owsiany: 11 w woj. bydgoskim, 13 elbląskim, 45 



Referaty polskojęzyczne   217

gdańskim, 17 słupskim, 61 katowickim, 44 wrocławskim; 172 Owsiański: 2 w woj. 
elbląskim, 1 gdańskim, 32 wrocławskim, 31 opolskim, 23 gorzowskim; 102 Owsicki: 
10 w woj. gdańskim, 6 słupskim, 30 zamojskim; 454 Owsik: 2 w woj. bydgoskim, 14 
elbląskim, 15 gdańskim, 156 pilskim, 58 jeleniogórskim; 56 Owsikowski: 4 w woj. 
gdańskim, 13 legnickim, 10 warszawskim; 810 Owsiński: 71 w woj. bydgoskim,  
6 elbląskim, 26 gdańskim, 9 słupskim, 87 toruńskim, 82 warszawskim, 53 konińskim; 
48 Owsiuk: 25 w woj. słupskim, 6 wrocławskim; 26 Owsiukiewicz: po 9 w woj. 
gdańskim i słupskim.

Podstawowe nazwisko Owies pochodzi od wyrazu pospolitego słowa owies 
opisując uprawiającego to zboże lub inne motywy, owies bowiem często był punk-
tem odniesienia we frazeologii polskiej, np. Dopiero mu owsa, gdy chce do psa  
‘o spóźnionej porze’ (z Knapiusza), święcenie owsa w św. Szczepana (26 XII) 
i inne; Owiesek jest albo patronimiczne, utworzone za pomocą suf. -ek od Owies, 
albo pochodzi od zdrobnienia owiesek ‘owsik’, też owiesek ‘gatunek ryby; Owiesny, 
Owieśny, Owsiany pochodzą od odpowiednich przymiotników, pochodnych od rze-
czownika owies; Owsianny, Owsianna zawierają bezfunkcyjny przyrostek -n- typu 
drewnianny, słomianny; Owsiak jest formacją patronimiczną, powstałą za pomocą 
przyrostka -ak od Owies: Owsik dwuznaczna: albo od zdrobnionego rzeczownika 
owsik, albo patronimiczną, powstałą za pomocą przyrostka -ik od nazwiska Owies. 
Formami patronimicznymi są także: Owsiuk, Owsiukiewicz i inne. Dużo struktur 
modelowych, powstałych przy użyciu przyrostka -ski i jego pochodnych, a więc: 
Owsiański, Owsianowski, Owsianicki, Owsicki, Owśnicki. Por. Słownik Lindego 
(L III 632).

Po łacinie owies to ‘avena, havena’ i por. nazwiska Awena u 3 osób w woj. piotr-
kowskim; 3 Hawenka w woj. katowickim; po niemiecku Hafer i por. nazwisko Haffer 
u 6 osób w woj. toruńskim; wcześniejszą forma górnoniem. było Haber i por. 1525 
osób o nazwisku Haber: 15 w woj. bydgoskim, 20 elbląskim, 27 gdańskim, 3 słup-
skim; 177 Habera, z tego 16 w woj. bydgoskim (pomijam formy pochodne); 12 Ha-
berkorn = Haferkorn ‘ziarno owsa’ w woj. gdańskim; w dolnoniem. Hawer, Hawern 
(H-W 112) i por. 42 osoby o nazwisku Hawer: 2 w woj. bydgoskim, 1 elbląskim,  
4 gdańskim, 21 przemyskim, Hawera 0. Kluge (285–286) sprowadza pojęcie owsa 
do ‘zioła dla kozła’ z gr. aigilōps ‘koźle ziele’.

Pąk, Pąkowski, Pączek, Pączkowski i podobne

SNW podaje 424 osób o nazwisku Pąk: 8 w woj. bydgoskim, 16 elbląskim, 1 gdańskim, 
125 tarnobrzeskim, 43 warszawskim, 32 olsztyńskim; 8 Pąkowski: po 3 w warszaw-
skim i łódzkim, 2 piotrkowskim; 2037 Pączek: 46 w woj. bydgoskim, 22 elbląskim, 
201 gdańskim, 58 słupskim, 241 tarnowskim, 198 krakowskim, 168 rzeszowskim,  
143 radomskim, 85 lubelskim, 65 warszawskim, 51 włocławskim, 49 wrocławskim;  
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11 Pończek: 8 w woj. gdańskim, po 1 opolskim, poznańskim i siedleckim; 249 Ponczek: 
46 w woj. bydgoskim, 21 elbląskim, 102 gdańskim, 11 słupskim, 20 toruńskim; 57 
Ponczkowski: 1 w woj. gdańskim, 18 toruńskim, 11 wałbrzyskim, bez wskazania ilo-
ści Ponczk, Ponczko, Ponczenko; 284 Pączka: 55 w woj. bydgoskim, 71 rzeszowskim; 
1 Pączeka w woj. kieleckim; 53 Pączkiewicz: po 3 w woj. gdańskim i opolskim, 27 
warszawskim, 15 kieleckim; 217 Pączko: 87 opolskim, 31 katowickim, 28 wrocław-
skim, 27 gorzowskim; bez wskazania ilości Pączków i Pączkowiak; 857 Pączkowski: 
34 w woj. bydgoskim, po 27 elbląskim i gdańskim, 26 słupskim, 621 olsztyńskim, 
156 włocławskim, 90 płockim, 68 warszawskim, 52 katowickim, 44 ciechanowskim. 
Wiele pochodnych pomijam.

SSNO IV 219 notuje Pęk lub Pąk od r. 1405 niezlokalizowanych, z XV w. z Kre-
sów Południowo-Wschodnich, odniesione przez A. Cieślikową (C 93, SEMot I 210, 
212 (s. v. Pękosław) od rzeczowników pąk, notowanego od 1472 r. i pęk od XVI w., 
też Pączek, Pęczek od r. 1299 w Małopolsce, Wielkopolsce, Mazowszu, odniesione 
przez wspomnianą autorkę do rzeczowników pączek, notowanego od r. 1436 i pęczek, 
datowanego od XVI w. na Pomorzu Gdańskim Catharina Pąkowa zapisana została 
w księdze metrykalnej par. Strzepcz w r. 1737, tamże Bartholomei Pączkowski 1729 
i Bartholomeo Ponczkowski 1731 i M[a]thias Pączk 1717 (XXIV 32, 125, 144, 182); 
Barbara Pączkowska utrwalona została w r. 1741 w księdze metrykalnej par. Kielno 
(VII 16), w Dzierżążnie pod Kartuzami w r. 1772 w katastrze fryderycjańskim figu-
ruje sługa leśny (Waldknecht) Thomas Ponck (Heidn 538), w księdze metrykalnej par. 
Św. Trójcy w Wejherowie zapisany został Xaver Ponschke w r. 1900 i por. 10 osób 
Ponschke z woj. gdańskiego SNW.

Podstawowe nazwisko Pąk pochodzi od rzeczownika pospolitego pąk ‘zawiązek 
kwiatu albo liścia’, dawniej w okresie XV-XVII w. pęk, samogłoska -ą- pojawiła się 
pod wpływem zdrobnienia pączek, pochodnego od pęk w podanym wyżej znaczeniu, 
i rzeczownika zbiorowego pąkowie. Znaczenie kulinarne pączek ‘rodzaj okrągłego 
ciasta smażonego w tłuszczu’ pojawiło się w w. XVI przez metaforę rzeczownika 
pączek (na drzewie lub krzewie) B II 520-521, 537. Nazwisko Pączek jest zatem 
dwuznaczne: albo pochodne od Pąk za pomocą przyrostka -ek, albo od rzeczownika 
pączek czy to w znaczeniu botanicznym, czy kulinarnym. Bliskie fonetycznie są Pęk: 
ap. Pęk ‘snop’, gw. Pank, kasz. Panek w realizacji Pónk i kasz. Pënk(a), pisane Pen-
k(a) od rzeczownika pënk ‘ćwiek, gwóźdź szewski’ i ‘penis’, o których pisałem w NP 
322-323. Pąkowski to forma modelowa, utworzona za pomocą przyrostka -owski od 
nazwiska Pąk, Pączkowski może pochodzić od n. m. Pączkowo, gm. Szreńsk, woj. 
ciechanowskie (WU II 701), Pączka można rozumieć jako formę dopełniacza lp od 
Pączek, Pączków to genetyczny przymiotnik dzierżawczy od Pączek, Pączkowiak 
jest formą patronimiczną, utworzoną za pomocą przyrostka -owiak. Kaszubska forma 
Ponschke powstała przez odwrócenie przyrostka -ek na dolnoniem. -ke z towarzyszą-
cą wymianą -cz- na -sz-, por. analogicznie Prączk na Pranschke (nazwisko pochodzi 
od Pręga, kasz. Pranga z suf. -ek, por. NP 341).
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Po łacinie pączek ‘ciasto’ to globus i por. 2 osoby o nazwisku Globus: po 1 w woj. 
warszawskim i poznańskim, możliwe jednak już od globus ‘model kuli ziemskiej’ 
i żargonowe ‘głowa, zwłaszcza łysa i łacińskie przydomki (cognomina) Globulus 
i Globula, po niem. pączek w znaczeniu botanicznym to Knospe i por. 6 osób o na-
zwisku Knospe: 2 w woj. elbląskim, 4 gdańskim (pączek w znaczeniu kulinarnym to 
Pfannkuchen, niepoświadczone w SNW).

Pest, Pesta i pochodne

SNW podaje 152 osoby o nazwisku Pest: 6 w woj. bydgoskim, 5 gdańskim, 28 
katowickim, 26 warszawskim, 17 przemyskim, 15 tarnobrzeskim, 13 rzeszowskim, 
po 7 bielskim i koszalińskim; 1143 Pesta: 35 w woj. bydgoskim, 29 elbląskim, 31 
gdańskim, 16 słupskim, 296 płockim, 151 toruńskim, 145 włocławskim, 86 olsztyń-
skim, 71 szczecińskim; 2 Pestaka w woj. bydgoskim; z kwalifkkatorem 0 Peste, 
Pester, Pesterna, Pestewicz, Pesticz, Pestiluz; poza Pomorzem Gdańskim notowani 
są: 7 Pesta-Dynda w woj. pilskim; 3 Pestek, 1 Pestewska w woj. toruńskim; 1 Pestok 
w woj. poznańskim; 1 Pestorowicz w woj. chełmskim; 2 Pestowski w woj. olsztyń-
skim; 13 Pestyk.

Podstawowe nazwisko Pest pochodzi od rzeczownika pest ‘bylina, pręcik kwia-
towy’ L IV 80–81. Wariant Pesta to albo nienotowany przez słowniki wariant rodza-
jowy (forma żeńska), co bardziej prawdopodobne, zwłaszcza w nazwach roślinnych, 
albo forma dopełniacza l. poj. nazwiska Pest (syn Pesta, zatem Pesta). SW IV 122 
notuje omawiany wyraz jako archaizm (zaopatrzony w krzyżyk) z oboczną formą 
pęst, niekontynuowaną w nazwiskach polskich.

Plewa, Plewka, Plewczyński i podobne

SNW podaje 4595 osób o nazwisku Plewa: 369 w woj. bydgoskim, 30 elbląskim, 
105 gdańskim, 35 słupskim, 426 nowosądeckim, 395 poznańskim, 360 pilskim, 306 
kieleckim, 218 katowickim, 192 kaliskim, 184 tarnowskim, 179 wrocławskim, 177 
leszczyńskim, 176 białostockim, 167 krakowskim, 106 warszawskim; 1524 Plewka: 
3O w woj. bydgoskim, 33 elbląskim, 52 gdańskim, 22 słupskim, 242 łódzkim, 168 
leszczyńskim, 156 warszawskim, 149 lubelskim, 99 katowickim, 47 ciechanowskim; 
266 Plewko: 2 w woj. gdańskim, 63 warszawskim, 41 lubelskim; 32 Plewacki: 18 
w woj. bydgoskim, 9 olsztyńskim, 2 koszalińskim; 86 Plewak: 1 w woj. bydgoskim, 
43 wrocławskim, 14 katowickim; 118 Plewako: 3 w woj. bydgoskim, 8 elbląskim, 
10 gdańskim, 31 suwalskim, 17 warszawskim; 1 Plewakow w woj. warszawskim; 
12 Plewaniuk: 8 w woj. skierniewickim, 4 koszalińskim; 284 Plewczyński: 3 w woj. 
bydgoskim, 7 gdańskim, 84 warszawskim, 64 poznańskim, 37 konińskim; 7 Plewiak: 
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3 w woj. lubelskim, 2 częstochowskim, po 1 warszawskim i przemyskim; 130 Ple-
wicki: 6 w woj. gdańskim, 58 warszawskim, 16 lubelskim, 8 kaliskim, 7 radomskim; 
377 Plewik: 3 w woj. gdańskim, 260 lubelskim, 54 katowickim, po 7 w woj. bial-
skopodlaskim, radomskim i zamojskim; 2 Plewina: po 1 w woj. katowickim i wro-
cławskim; 1 Plewinia w woj. katowickim; 1539 Plewiński: 30 w woj. bydgoskim, 18 
elbląskim, 50 gdańskim, 6 słupskim, 205 łódzkim, 119 kaliskim, 51 wrocławskim, 
48 szczecińskim; 2 Plewiszko w woj. olsztyńskim; 26 Plewkiewicz: po 5 w woj. 
bydgoskim i konińskim, 10 poznańskim; 627 Plewnia: 368 w woj. katowickim, 141 
opolskim, 54 częstochowskim; 441 Plewniak: 2 w woj. bydgoskim, 106 katowickim, 
66 krakowskim, 63 bielskim, 43 tarnowskim, 28 wałbrzyskim; 49 Plewnicki: 30 
w woj. warszawskim, 9 łomżyńskim, po 4 ostrołęckim i szczecińskim; 2 Plewnik: 
po 1 w woj. katowickim i krakowskim; 126 Plewniok: 11 w woj. bydgoskim, 103 
katowickim; 16 Plewoski: 8 w woj. gorzowskim, 6 warszawskim, 2 radomskim; 41 
Plewowski: 1 w woj. gdańskim, 22 warszawskim, 8 radomskim; 1 Plewski w woj. 
katowickim; 16 Plewuch: 13 w woj. chełmskim, 3 zamojskim.

Historycznie w SSNO IV 287 odnotowani zostali: Plewa w r. 1497 w Wielko-
polsce, Plewka od r. 1427 również w Wielkopolsce, Plewnia od r. 1210 w Wielko-
polsce i w Małopolsce, Plewola lub Plewoła w r. 1394 w Małopolsce, nadto Plewno  
w l. 1409–1419 (C 98, SEMot I 220); Plewieński od r. 1411, które to nazwisko SEMot 
III 145 odnosi do n.m. Plewnia w gm. Ceków-Kolonia, woj. kaliskie. Na Pomorzu 
Gdańskim interesujące nas nazwiska notowane były na Kociewiu: w r. 1788 Anna 
Plewowna i Elisabeth Plewowna zapisane zostały w księdze metrykalnej par. Mi-
łobądz pod Tczewem, w r. 1797 Marianna Plewowa tamże, pisana także Marianna 
Plewka, ale -ka pełni tu funkcję marytonimiczną, tzn. nazywa żonę pana Plewy (por. 
Nowaczka ‘żona Nowaka’); w tejże parafii notowana także Anna de Plewinska 1790, 
Elisabetha ex Plewinskich 1794 i Marianna Plewinska 1796.

Podstawowe nazwisko Plewa pochodzi od odpowiedniego rzeczownika pospo-
litego plewa ‘szupinki, łupinki od ziarn zbożowych odpadłe’, jak to określa Linde 
(L IV 155), notowanego w polszczyźnie od XV w., a co w SJP VI 469 określono 
‘odpadki pozostałe po wymłóceniu zboża (drobne cząstki kłosa, osłony ziarn); łu-
ski obite przy łuszczeniu nasion niektórych roślin uprawnych’, ale też 2. znaczenie  
‘u roślin należących do rodziny traw: czółenkowate, małe listki obejmujące z dwu 
stron kłos lub jego część’, na co znajdziemy cytat u Lindego (niewyodrębniony 
w osobne znaczenie) z Czempińskiego „Botaniki dla szkół narodowych”, Warszawa 
1785: „Plewa, gluma jest listeczkowaty i suchy kielich u roślin trawnych”. Dwu-
znaczne są Plewka, Plewnia i Plewnik: albo utworzone zostały od nazwiska Plewa 
za pomocą przyrostków -ka, -nia, -nik, albo pochodzą od odpowiednich rzeczow-
ników pospolitych: zdrobniałego plewka, notowanego w polszczyźnie od XVI w., 
synonimicznych plewnia (jest także n.m. Plewnia w woj. kaliskim) i plewnik ‘wór 
plewami napchany’ (L l.c.) na producenta takich worów lub je dźwigającego bądź 
napełniającego; Plewko jest formą wschodniopolską. Podwójnie także interpreto-
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wać można nazwiska Plewak, Plewiak, Plewik, wschodniopolskie Plewako, „śląskie” 
Plewniok: albo są to struktury patronimiczne od Plewa, utworzone za pomocą przy-
rostków -ak, -ik, albo pochodzą od odpowiednich wykonawców czynności plewienia 
‘usuwania chwastów’, por. w tym znaczeniu notowane plewiarz, plewiacz, plewien-
nica (L l.c.). Na pewno patronimiczną strukturą, powstałą za pomocą przyrostka 
-ewicz od Plewka, jest Plewkiewicz; zapewne także Plewaniuk od hipotetycznego 
Plewan. Modelowymi formami, utworzonymi za pomocą przyrostka -ski i jego 
pochodnych, są: Plewacki od Plewak, Plewski i Plewowoski od Plewa (Plewoski 
od tegoż z uproszczeniem -ws- > -s-), Plewicki od Plewik, Plewczyński od Plewka, 
ale możliwe także od n.m. Plewki w woj. łomżyńskim i ostrołęckim; Plewiński 
(historycznie Plewieński) od wspomnianej wsi Plewnia w Kaliskiem, Plewuch, 
Plewin(i)a albo od plewa, albo Plewa z sufiksami -uch, -ina, przez analogię -inia; 
trudno znaleźć bezpośrednią podstawę dla nazwiska Plewiszko, prawdopodobnie 
od Plewa z rozszerzonym formantem -iszko.

Gwarową postacią południowopolską rzeczownika plewa jest plowa i por. 1 oso-
bę o nazwisku Plowa w woj. nowosądeckim i pochodne (albo od nazwiska, albo od 
rzeczownika pospolitego): Plowak 0, 1 Plowalla w woj. katowickim, Plowiec 0,  
2 Plowik w woj. opolskim, 1 Plowka w woj. katowickim. W gwarach północnopol-
skich na plewę mówi się płowa i por. nazwiska: 14 osób Płowa: 8 w woj. przemyskim, 
3 wrocławskim, 2 leszczyńskim, 1 lubelskim; pochodne: 11 Płowas: 6 w woj. bialsko-
podlaskim, 4 lubelskim, 1 pilskim; 235 Płowaś: 25 w woj. bydgoskim, 6 słupskim, 
78 lubelskim, 35 bialskopodlaskim, 16 krakowskim, po 12 jeleniogórskim i wro-
cławskim; 28 Płowczyk: 15 w woj. koszalińskim, 8 łódzkim, 4 warszawskim, 1 skier-
niewickim; Płowczyńska 0; 10 Płowecki: 9 w woj. częstochowskim, 1 nowosądec-
kim; 39 Płowenc: 27 w woj. pilskim, po 6 poznańskim i warszawskim; 73 Płowens:  
po 3 w woj. gdańskim i koszalińskim, 41 pilskim, 25 poznańskim; 18 Płowiak:  
8 w woj. warszawskim, po 5 gorzowskim i wrocławskim; 8 Płowicz w woj. war- 
szawskim; 561 Płowiec: 3 w woj. elbląskim, 10 gdańskim, 217 radomskim, 143 ka-
towickim, 46 warszawskim, 21 kieleckim; 13 Płowiecki: 10 w woj. warszawskim, 
2 tarnowskim, 1 katowickim; 2 Płowieć w woj. katowickim; 133 Płowik: 2 w woj. 
bydgoskim, 1 elbląskim, 63 skierniewickim, 43 warszawskim, 11 gorzowskim, 10 
szczecińskim; Płowikowska 0; 21 Płowiński: po 8 w woj. bydgoskim i kieleckim, 
5 krakowskim; 4 Płowka: po 1 w woj. bielskim, kaliskim, katowickim i opolskim; 
Płowna 0; Płownia 0; 36 Płowski: 3 w woj. słupskim, 17 warszawskim, 6 biało-
stockim; 194 Płowucha: 109 w woj. bielskim, 42 katowickim, 28 opolskim; 15 
Płowuszyński w woj. jeleniogórskim. Niektóre z nich mogą jednak zawdzięczać 
swój początek przymiotnikowy płowy i por.52 osoby o nazwisku Płowy, z tego  
4 w woj. gdańskim.

Widzieliśmy, że L (l.c.) podawał synonim plewy w postaci gluma (z r. 1785), wy-
raz prawdopodobnie zapożyczony z ang. glum lub gloom ‘ciemny’, ‘ponury, posępny’ 
(CHDE 437, 438), por. współczesne ang. glume ‘plewa u traw’ i 138 osób noszących 
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nazwisko Gluma: 1 w woj. bydgoskim, 6 gdańskim, 59 leszczyńskim, 44 poznańskim, 
9 legnickim, po 5 pilskim i zielonogórskim.

W jęz. ros. pĺewa oznacza ‘błonę’, a plewa to miakina, może z tą podstawą 
związane są nazwiska: 11 Miakinik, 16 Miakinin w woj. suwalskim; 4 Miakinko 
w woj. gdańskim, 5 Miakinkow: 2 w woj. gdańskim, 3 wrocławskim; 7 Miakinków 
w woj. gdańskim; 2 Miakinnik w woj. białostockim, może także inne. Od nazwy 
plewy w innych językach, a więc np. gr. áchyron, łac. palea, niem. Spelze brak 
nazwisk w SNW.

Plewa – najprawdopodobniej dlatego, że oznaczała i oznacza ‘odpady’ – często 
wchodziła do frazeologii, L (l.c.) podaje np.: Niechaj osieł je plewy, a da lutni pokój; 
Zatykacie im usta plewami wymysłów swoich (oba od M. Reja); Plewa na stronę 
wiatrem odeszła, a ziarno zostało; ludzie jak plewy letcy (od ks. P. Skargi); Głupi, 
kto sieje plewy, żeby pszenicę zbierać; Precz plewy od ziarna, tchorze od mężnych; 
Niepodobna mieć ziarno bez plewy (od W. Potockiego), por. też B II 608. Od złego 
dłużnika i plewy bierz (od S. Grudzińskiego).

Pochojka, Pochójka

Na cmentarzu w Tucholi spoczywają Pochójkowie. SNW podaje 32 osoby pisane 
Pochójka z woj. bydgoskiego; 33 Pochojka: 10 w woj. bydgoskim, 3 elbląskim, 15 
jeleniogórskim, 5 katowickim; 1 Pochojko w woj. jeleniogórskim.

Nazwisko najłatwiej objaśnić jako strukturę przyimkowo-rzeczownikową typu 
poranek od ranek, pomost od most, pośrodek od środek, potrzeba od trzeba, tak też 
chojna, chojka ‘drzewo sosnowe’, a pewniej już od nazwiska Chójka i Chojka z prze-
drostkiem po na potomka Chojki czy Chójki: po Chojce/Chójce, zatem Pochojka/
Pochójka, por. w SNW 3 Po-Wiadrowski: 2 w woj. bydgoskim, 1 gdańskim; 1 Pobog 
w woj. kieleckim i 2 Pobok w woj. gdańskim oraz 9 Pobóg: po 3 w woj. warszawskim 
i krakowskim, po 1 bydgoskim, kieleckim i tarnobrzeskim od n. herbowej (stąd też 
wiele nazwisk złożonych typu 7 Pobóg-Górski z I członem herbowym); 1 Pochatka 
w woj. lubelskim; Pochłop 0 i Pochłopek 0.

Podstawowe nazwiska Chójka i Chojka notowane są w SNW: 428 Chojka: po  
1 w woj. bydgoskim i słupskim, 9 elbląskim, 54 gdańskim, 61 gorzowskim, 52 
warszawskim, 23 piotrkowskim, 21 łódzkim; 14 Chójka: 9 w woj. piotrkowskim, 
3 łódzkim, 2 gorzowskim; 16 Chojke w woj. gdańskim z niemczącym przejściem  
-a w -e; wschodniopolskie 57 Chojko: 2 w woj. gdańskim, 17 radomskim, 12 bia-
łostockim i pochodne modelowe Chojkowski u 26 osób: 10 w woj. krakowskim,  
8 wrocławskim, 7 katowickim, 1 warszawskim. W formie Pochojka/Pochójka mamy 
typ słowotwórczy określany przez antroponomastów ‘znawców nazw osobowych’ 
indeclinabile ‘część mowy nieodmienna’ + nomen, tj. dawniej zwane imię ‘wyraz 
odmieniany przez przypadki’.      
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Szafran i podobne oraz pochodne

SNW podaje 4134 osoby o nazwisku Szafran: 43 w woj. bydgoskim, 113 elbląskim, 
119 gdańskim, 56 słupskim, 372 lubelskim, 327 katowickim, 282 poznańskim, 199 
wrocławskim, 186 bielskim, 153 pilskim, 126 szczecińskim, 124 warszawskim, 123 
łódzkim, 122 sieradzkim, 121 krakowskim, 112 olsztyńskim; 15 Szafran vel Szafrań-
ski w woj. kaliskim; 10 Szafranias-Szafrański: 9 w woj. bydgoskim, 1 katowickim;  
1 Szafranalis w woj. bydgoskim; 1518 Szafranek: 40 w woj. bydgoskim, 1 elbląskim, 
38 gdańskim, 8 słupskim, 473 lubelskim, 275 katowickim, 76 radomskim, 65 lesz-
czyńskim, 62 warszawskim, 51 kieleckim, po 50 pilskim i szczecińskim; 460 Sza-
franiak: 54 w woj. bydgoskim, 5 gdańskim, 167 leszczyńskim, 134 poznańskim, 21 
kaliskim; 3728 Szafraniec: 24 w woj. bydgoskim, 7 elbląskim, 96 gdańskim, 58 słup-
skim, 590 katowickim, 475 krakowskim, 191 bielskim, 188 wrocławskim, 150 war-
szawskim, 134 tarnowskim, 130 lubelskim, 111 zamojskim; 39 Szafraniuk: 5 w woj. 
bydgoskim, 22 bialskopodlaskim, po 4 chełmskim i katowickim, po 2 lubelskim 
i wrocławskim; 23 Szafrankiewicz: po w woj. słupskim, siedleckim i skierniewickim, 
9 warszawskim, 6 tarnowskim; 41 Szfranko: po 5 w woj. gdańskim i olsztyńskim, 
18 suwalskim, 7 białostockim; 134 Szfranowicz: 8 w woj. elbląskim, 15 gdańskim, 
3 słupskim, 25 olsztyńskim, 17 szczecińskim, po warszawskim i wrocławskim; Sza-
frańczak 0; 9031 Szafrański: 494 bydgoskim, 99 elbląskim, 200 gdańskim, 112 słup-
skim, 959 warszawskim, 852 poznańskim, 635 konińskim, 490 katowickim, 355 
łódzkim, 264 włocławskim, 259 kieleckim, 252 radomskim, 242 krakowskim, 233 
płockim, 212 gorzowskim, 203 zielonogórskim, 153 lubelskim, 146 tarnobrzeskim, 
137 legnickim, 133 koszalińskim, 124 jeleniogórskim, 122 opolskim, 121 często-
chowskim; formy z przejściem końcowego -an > -on poza Pomorzem Gdańskim, 
a wieć: 381 Szafron; 1 Szafroniec w woj. kieleckim; 1 Szfroń w woj. katowickim, 
ze wskaźnikiem 0: Szafroniuk i Szafrońska; podobnie jak pisane z niemiecka przez 
Sch-: 4 Schaffron w woj. katowickim; 5 Schafranke w woj. pilskim; ze wskaźnikiem 
0: Schafranek, Schafraniec, Schafranietz. 

Gbur Claus Saffran (w brulionie zapisany Zafferan) w Borzytuchomiu (WD 230); 
w staropolszczyźnie notowane były: Szafran od r. 1401 w Małopolsce i na Kresach 
Południowo-Wschodnich; Szafranek od r. 1440 w Wielkopolsce i na Mazowszu 
i obocznie Szafronek na Pomorzu na początku XV w.; Szafraniec od r. 1376 w Mało-
polsce i na Kresach Południowo-Wschodnich, też Szfraniec od r. 1425 w Małopolsce, 
Wielkopolsce i na Mazowszu (C 124).

Podstawowe nazwisko Szafran pochodzi od wyrazu pospolitego szafran ‘kwiat 
krokus, kosaciec’, w przenośni ‘ktoś o rudych włosach, rudzielec’. Wśród form po-
chodnych mamy nazwiska patronimiczne, utworzone za pomocą przyrostka -ak: 
Szafraniak, Szafrańczak, -ec: Szafraniec, (możliwe także od wyrazu pospolite- 
go szafraniec 1) ‘roślina ostrzyż’; 2) ‘rudowłosy, rudzielec’), przenośnie także ‘zbój, 
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rabuś, łupieżca’ SJP VIII 1002); -owicz: Szfranowicz; patronimiczne lub deminu-
tywne, powstałe przy użyciu przyrostka -ek: Szafranek i -ko: Szafranko, modelową, 
powstałą przy użyciu przyrostka -ski: Szafrański. 

Wierzba, Wierzbowicz i podobne

SNW podaje 2506 osób o nazwisku Wierzba: 12 w woj. bydgoskim, 38 elbląskim, 400 
gdańskim, 39 słupskim, 355 krakowskim, 303 katowickim, 155 warszawskim, 125 
kaliskim, 89 wrocławskim; 70 Wierzbiak: 54 w woj. nowosądeckim, 9 katowickim; 
157 Wierzbic: 122 w woj. katowickim, 10 bielskim, 9 warszawskim, 8 krakowskim; 
4 Wierzbitza w woj. katowickim; 56 Wierzbica: 51 w woj. katowickim, po 3 wał-
brzyskim i zielonogórskim, 1 krakowskim; 28 Wierzbięta: 8 w woj. krakowskim,  
6 wałbrzyskim, po 5 białostockim i katowickim; 91 Wierzbik: 1 w woj. bydgoskim, 
2 gdańskim, 52 katowickim, 34 lubelskim, 2 krakowskim; 4 Wierzbowy w woj. opol-
skim; 214 Wierzbowicz: 8 w woj. gdańskim, 73 kieleckim, 56 radomskim, 19 war-
szawskim; 3798 Wierzbowski: 114 w woj. bydgoskim, 71 elbląskim, 175 gdańskim, 
29 słupskim; 19231 Wierzbicki: 269 w woj bydgoskim, 324 elbląskim, 685 gdańskim, 
165 słupskim, 2339 warszawskim, 1058 katowickim.

SSNO VI 215 notuje Wirzba i Wierzba od r. 1390 z Wielkopolski, Małopolski  
i z Kresów Południowo-Wschodnich, także Wierzbeczka od r. 1450 z Wielkopolski 
i ze wspomnianych kresów; Wirzbka z r. 1384 z Małopolski, Wirzbny od r. 1444 
z Wielkopolski (C 140, SEMot 343–344) i pochodne.

Na Pomorzu Gdańskim nazwiska wyżej podane były często zapisywane: w par. 
Sartawice pod Świeciem utrwaleni zostali: Alberto Wierzbicki 1776, Theresia Wierz-
bicka 1780, Adalbert Wierzbicki; w księdze par. St. Kiszewa (Damps 328); Edmundus 
Wierzbiński 1728 w Godziszewie, Andrea Wierzbowski 1605; w r. 1763 Wierzbowski 
w księdze par. Walichnowy, w archiwaliach pelplińskich ze Świeckiego: Wierzbowski 
1648, 1682, Justina Wierzbowska 1766 (Damps 328), na Kaszubach występowało 
od południa po północ, np. w Księdze Szkaplerza Św. par. Ugoszcz pod Bytowem 
zapisani zostali Ewa Wierzbowna z Nakli 1790, Bartłomiej Wierzba z Tuszków 1803, 
Magdalena Wierzbowa z Parchowa i 5 wpisów niezlokalizowanych, też w postaci 
Wirzba, np. Jozef Wirzba 1834, Jozefina Wirzba, Paweł Wirzba 1840, w czym widzieć 
można postać staropolską lub zniemczoną (odczytanie -ie- jako -i-); Wierzbowie byli 
dziedzicznymi karczmarzami w Gostomku pod Kościerzyną: Jan Wierzba 1664, Mar-
cin Wierzba 1686, przy roli karczmarza Wierzby 1740, Stanisław Wierzba mieszkał 
w r. 1686 w Owśnicach pod Kościerzyną (F XXXIX 284, 288; F XXXII 115, 116, 
203), gdzie wcześniej w r. 1664 notowany był Michał Wierzba, kataster fryderycjań-
ski podaje w r. 1773 gburów: Mich[el) Wierzba w Juszkach i Woyt. Wierzba w Li-
puszu, Martin Wierzba, najemnik w Zdrojach pod Lipuszem oraz Wawrz. Wierzba 
w Wygoninie pod St. Kiszewą; tenże kataster notuje także interesujące nas nazwisko 
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we wsiach ówczesnego pow. kartuskiego: Wirzba w Borku, gm. Sulęczyno, Johann 
Wyrzba w Nakli, Jakob Wirsba w Stężycy (Heidn 25, 359, 600), a wracając do połu-
dnia Kaszub, podać warto, ze w Księdze Bractwa Różańcowego w Lipuszu zapisani 
zostali: poczciwy Woyciech Wierzba 1735, Woyciech Wierzba 1753, sławetna Helena 
Wirzbina 1763, Helena Wierzbina 1769, Helena Wierzbina 1769 i Wiktoria Wierzbina 
1769 i Wiktoria Wierzbowa 1814, a w księdze urodzeń tejże wsi Theresia Wierzba 
1861; w księdze metrykalnej par. Sierakowice utrwalony został w r. 1874 Adalb. 
Wierzba, w księdze chrztów par. Chmielno w r. 1847 zapisana została Marianna 
Wierzbięta Wierzba; na północy Kaszub w dziale chrztów par. Żarnowiec zapisani 
zostali: Agnetem (biernik l. poj.) Michaelis Wierzbik uxorem 1616, Laurenti et Agne-
tis Wirzbiczek 1616, Laurenti Wirzbiczki 1607, par. Tyłowo: Jan Wierzba 1928, Loiza 
Wierzbicka 1895 i Paweł Wierzbicki 1926, par. Góra pod Wejherowem Adalbertus 
Wierzbicki 1818. Osobną dokumentację zebrałem dla nazwiska Wierzbięta, utrwalo-
nego w zniemczonym zapisie Wirszband z r. 1570 w Grabowie, pow. chojnicki, był 
to bowiem przydomek Grabowskich z tego Grabowa Przyd 227. Przypomnieć też 
trzeba, że Maciej Wierzbięta (1523–1605) był drukarzem krakowskim.

Nazwisko Wierzba pochodzi od rzeczownika pospolitego wierzba, notowanego 
w polszczyźnie od ok. r. 1400; jego odpowiednikiem łac. jest salix, -cis, z czego fr. 
saule, wł. salice lub salicio, hiszp. salce; po ang. willow, niem. Weide i por. 3 osoby 
o nazwisku Weide 2 w woj. olsztyńskim, 1 łódzkim (ale możliwe także od homoni-
micznego Weide ‘pastwisko’), może także nazwisko Wajda 4481 jako spolszczenie 
tamtego. Przezwanie kogoś Wierzbą możliwe było ze względu na zamieszkanie, 
zwłaszcza forma Wierzbowy, i głęboką symbolikę tego drzewa, o której szerzej SS 
461, m.in. liście wierzbowe wyrażają wargi, stąd poświęcone muzom, a Orfeusz 
nabył kunsztu mowy w gaju wierzbowym Persefony; wierzba wyraża bezpłodność, 
po łacinie nazywana frugiperda ‘płodogub’, jest antyafrodyzjakiem; giętkość, po-
chlebstwo, głuchotę i niemotę; święcone gałązki wierzby ozdabiają domy w Wielka-
noc, święcone są w Niedzielę Palmową (w Cerkwi nazywana Niedzielą Wierzbową, 
Wierbnoje Woskresenije). Kaszubi mawiają: Brzózka, wiérzba i dana [z dolnoniem. 
Tanne ’świerk’] są na służbie ù niebiesczégò Pana.

Wyróżnia się wiele gatunków wierzby: rzeczną, zwaną witwina i por. nazwisko 
Witwiński 5 oraz Witwinowski 12; białą, płaczącą, symbolizuje ona smutek, zmartwie-
nie, żałobę; szarą, wawrzynkową i inne; są ludzie wierzbowego serca ’nieszczerze 
kochający’, jak podaje L VI 307, niekiedy Szukamy gruszek na wierzbie.

W podanych nazwiskach mamy formacje patronimiczne: Wierzbiak, Wierzbik, 
Wierzbięta, Wierzbowicz; odmiejscowe, jak Wierzbicki od n.m. Wierzbica, gm. Se-
rock, woj. warszawskie; wieś gminną Wierzbica, woj. chełmskie i wiele innych (zob. 
WU III 548) lub Wierzbice, Herbarz Leszczyca (1122, 152, 218, 274, 299) notuje 
Wierzbickich h. Gryf, Jastrzębiec, Lubicz, Ostrzew, Radwan, Ślepowron; Wierzbiński 
od n.m. Wierzbiny, wspomniany Herbarz Leszczyca podaje Wierzbińskich, herbu 
Jastrzębiec i Nałęcz (s. 152, 237); Wierzbowski od n.m. Wierzbowa, Wierzbowo, 
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Wierzbowiec (WU III 550), u Leszczyca znajdziemy Wierzbowskich, h. Dołęga, Ja-
strzębiec, Lubicz, Nałęcz, Prawda, mogą one jednak być w wielu wypadkach struk-
turami modelowymi, powstałymi od nazwiska Wierzba przy użyciu przyrostków 
-icki, -iński, -ski. Nazwisko Wierzbowski nosił Ludwik Wierzbowski (1925–1996), 
językoznawca i prof. Uniwersytetu Gdańskiego. Był herb Wierzbna i Wi(e)rzbowa, 
ten drugi wywodzi M. Bobowska-Kowalska (SEMot VI 67) od n.m. Wierzbowa, dziś 
Wierzbowo (Wielkie i Małe), pow. łomżyński, zob. też L VI 307.
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Edward Breza, Dušan Paždjerski

Podstawowe typy nazwisk  
i ich kaszubskie adaptacje 

Za moim Nauczycielem i Mistrzem wyróżniam 4 typy morfologiczne nazwisk pol- 
skich i kaszubskich1. Rozpatrzymy je kolejno jako: A. Nazwiska ojców, formy 
słownikowe i urzędowe; B. Nazwiska kobiet jako marytonimiczne (od łac. maritus,  
-i ‘mąż’), a więc nazwiska kobiet zamężnych, nazwisko po mężu; C. Nazwiska kobiet 
jako patronimiczne ‘po ojcu’ (od łac. pater, patris ‘ojciec’), a więc nazwiska dziew-
cząt i panien, czyli kobiet niezamężnych; bywają o tej strukturze także nazwiska 
matronimiczne (od łac. mater, matris ‘matka’), derywowane od nazwiska matki, gdy 
ojciec jest nieznany (pater ignotus); D. Nazwiska synów jako patronimiczne i ma-
tronimiczne; E. określenia całej rodziny.

Nazwiska ojców: 

A) zakończone sufiksem -ski i jego pochodnymi lub zmodyfikowanymi: -owski/ 
-ewski, -iński, -eński, -icki, -acki, -ucki, np. Kowalski – Kòwalsczi, -égò, Pryczkow-
ski – Prëczkòwsczi, -égò, Kiedrowski – Czedrowsczi, -égò, Młynski –Młińsczi, -égò; 
Adamski –Adamsczi, -égò; Główczewski – Główczewsczi, -égò, Pałubicki – Pału-
bicczi, -égò, Ramczykowski – Ramczikòwsczi, -égò, Kaszubowski – Kaszëbòwsczi, 
-égò, Przytarski – Przëtarsczi, -égò, Borkowski – Bòrkòwsczi, -égò, Borzestowski 
– Bòrzestowsczi, -égò, Brzeziński – Brzezyńsczi, -égò, Ciemiński – Cemińsczi, -égò, 
Barański – Barańsczi, -égò, Czarliński – Czôrlińsczi, Czôrlińscz-égò, Dąbrowski 
– Dąbrowsczégò, Gliński – Glińsczégò, Pelowski – Pélowsczégò, Kobierowski  
– Kòbierowsczi, -égò, Kukliński – Kùklińsczi, -égò, Piechowski – Piéchòwsczi, -égò, 
Rekowski – Rekòwsczi, -égò, Sulecki – Sëlecczi -égò, Węsierski – Wãsersczi, -égò 
i Tuchliński – Tëchlińsczi, Tēchlińsczégò, Zawadzki – Zôwadzczi, -égò.

Uwaga: W przypadkach zależnych nie piszemy już -i-, np. Barańsczi, Barań-
sczégò. Barańsczémù, Glińsczi, Glińsczégò, Glińsczémù, Wãsersczi, Wãsersczégò, 
Wãsersczémù itd.   

1   Por. H. Górnowicz, Nazwiska ludności autochtonicznej Powiśla, Rocznik Gdański, t..19/20, 1961, 
s. 163–184 wyróżnił 5 grup, tę 5. stanowiły nazwiska zakończone przyrostkami patronimicznymi: -icz, 
-owicz, -ewicz; dla tworzenia form pochodnych nie widzę potrzeby ich wyodrębniania, bo mieszczą się 
one w klasie nazwisk zakończonych na spółgłoskę. Mogą być ciekawe ze względu na genezę.
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B) Nazwiska zakończone spółgłoską: Bach –Bach, -a, Bonin – Bonin, -a, Bronk  
– Brónk, -a, Budzisz – Bùdzësz, -a, Bulczak – Bùlczôk, -aka, Bystroń – Bëstróń, 
Bëstronia, Drążek – Drążk, -a, Dułôk, -aka, Gawin – Gôwin, -a, Gołąbek – Gòłąbk, 
-a, Knopik – Knôpik, -a, Mach – Mach-a, Nowak – Nowôk, -aka, Jarząbek – Ja- 
rząbk-a, Jakusz – Jakùsz, -a, Kos – Kòs-a, Krawiec – Krôwc, Krawca, Kulas – Kù- 
lôs, -a, Grzyb – Grzib, Grzëba, Kłopotek – Kłopòtk, -a, Lizak – Lizôk, -aka, Malek  
– Malek, Malk-a, Narloch – Nôrloch, -a, Niemczyk – Niémczik, -a, Pik – Pik, -a, Piłat  
– Piłat, -a, Pioch – Pioch, -a, Potrykus – Pòtrëkùs, -a, Szok – Szok, -a, Treder – Tréder, 
Trédr-a, Zając – Zając, -a, Łukowicz – Łukòwicz, -a;

C) Nazwiska zakończone samogłoską: Cybula – Cëbùla, -ë, Broda, -ë, Czucha  
– Czucha, -ë, Formela – Fòrmela, -ë; Gruba – Grëba, -ë, Doba – Doba, Dob-ë, Drewa 
– Dréwa, -ë, Stenka – Stenka, -czi, Gruchała – Gruchała, Gruchałë, Grzela – Grzela, 
-ë, Malotka – Malotka, -czi, Starosta – Starosta, -ë, Kostka – Kòstka, -czi, Krupa  
– Krëpa, -ë, Laska – Lôska, Lôsczi, Pięta – Piãta, -ë, Piętka – Piãtka, -czi, Roda  
– Róda, -ë, Rogala – Rogala, -ë Rybka – Ribka, -czi, Wierzba – Wiérzba, -ë, Wrycza 
– Wrëcza, -ë. Nazwiska zakończone na -e są albo pochodzenia niemieckiego, albo 
zniemczone na formy dolnoniemieckie, w kaszubszczyźnie wymieniamy to -e na  
-a, a więc dolnoniem. formy Liedtke – Liedtka, -czi; Heike – Hejka, -czi; Schmiedtke  
– Szmëtka, -czi; zniemczone na dolnoniem -ke: Bieschke z polskiego Bieszek od 
im. Benedykt na Bieszka, -czi; Maszke z pol. Maszek od im. Mach < Maciej na 
Maszka, -czi; Mischke od starop. staropomorskiego im. Myślibor, spolszczone na 
Myszka – Mëszka, -czi, od Radke z pol. Radek od im. Radosław na Rôdka, -czi, Witke 
z pol. Witek od im. Witold czy Witosław na Witka, -czi. Pisownia tych zniemczonych 
nazwisk może być różna, a więc obok podanych Bieschke, Maszke, Radtke, Witke 
także Bieszke, Maschke, Radke, Wittke, Wietke i podobnie. Nazwiska pozyskanych 
Pomorzan i Kaszubów mogą się także kończyć na -o i bardzo rzadko na -u.

D) Nazwiska przymiotnikowe typu Zimny – Zëmny, -égò, Dolny – Dólny, -égò, 
Górny – Górny, -égò, Kwaśny – Kwasny, Mądry – Mądri, -égò, Młody – Młodi, -égò, 
Suchy – Suchi, -égò, Szady – Szadi, -égò, Zjawny – Zjawny, -égò, Zagórny – Zôgórny, 
-égò, Nagórny – Nôgórny, -égò, Sławny – Słôwny, -égò.

II. Nazwiska kobiet2: 

A)  Marytonimiczne nazwiska kobiet zamężnych od nazwisk mężów: 
1)  zakończonych przyrostkiem -ski: Kowalska – Kòwalskô, -sczi, Kiedrowska  

– Czedrowskô, -sczi, Pryczkowska – Prëczkòwskô, -sczi, Młynska – Młińskô, -sczi, 
Adamskô – Adamsczi; 

2   W słowotwórstwie nazwisk zależnościowych w rodzinie posłużę się tylko wybranymi przykładami, 
jako że stosunki układają się analogicznie, odnotować wypadnie przykłady wyłamujące się z przyjętej zasady.
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2)  zakończonych na spółgłoskę: Nowakowa – Nowakòwô, Grzybowa – Grzëbòwô, 
Potrykusowa – Pòtrëkùsowô, Zającowa – Zającowô, Łukowicz – Łukòwiczowô; 

3)  zakończonych na samogłoskę: Grubowa/Grubina – Grëbòwô/Grëbinô/Grubinô, 
Stenkowa/Stenczyna – Stenkòwô/Stenczënô, Gruchałowa/Gruchalina – Grucha-
łowô/Gruchalënô, Starostowa – Starostowô/Staroscënô, Laskowa – Lôskòwô/
Lôsczënô: 

4)  od nazwisk typu: Zimna – Zëmnô, Kwaśna – Kwasnô, Zjawna – Zjawnô, Zagórna 
– Zôgórnô, Nagórna –Nôgórnô; 

B)  Patronimiczne (po ojcu, kobiet niezamężnych): 
1)  od nazwisk zakończonych na -ski: Kowalska – Kòwalskô, -sczi, Kiedrowska  

– Czedrowskô, -sczi, Pryczkowska – Prëczkòwskô, -sczi, Młynska – Młińskô, -sczi, 
Adamskô –Adamsczi; czy to nazwisko patronimiczne ‘po ojcu’, czy patronimicz-
ne ‘po matce’, wiadomo wtedy, gdy zna się rodowód nosicielki tego nazwiska; 
dialektalnie używa się przymiotnikowych określeń typu Młodô Kòwalskô, a jej 
matka staje się Starô Kòwalskô; 

2)  od nazwisk ojców zakończonych na spółgłoskę: typ Nowakowa z konkretnym 
imieniem, np. Anna Grzëbówna, Zającówna lub w postaci męskiej Anna Grzib; 
potocznie Grzëbòwa Anna; 

3)  od nazwisk ojców zakończonych na samogłoskę: w postaci męskiej Anna Grëba 
lub z przyrostkiem -anka: Anna Grëbiónka, potocznie Grëbów Anna, na południu 
Kaszub Grubóc Anna, Brézéc Anna; 

4)  od nazwisk przymiotnikowych typu: Zimny, Zëmnô, Kwasnô, Zjawnô, potocz-
nie: Zëmnëch Anna, Kwasnëch Zosza, Zjawnëch Kasza.

III. Patronimiczne nazwiska synów od nazwisk ojców

1)  zakończonych na -ski: Kowalski – Kòwalsczi, -égò, gw. Kòwalsczich Jan/syn, 
Pryczkowski – Prëczkòwsczi, -égò, gw. Prëczkòwsczich Jan/syn, Kiedrowski  
– Czedrowsczi, -égò, Czedrowsczich Jan/syn, Młynski – Młińsczi, -égò; Młińsczich 
Jan/syn, Adamski – Adamsczi, -égò; Adamsczich Jan/syn; 

2)  zakończonych na spółgłoskę: Grzib, potocznie Grzëbów Jan/Młodi Grzib w opo-
zycji do ojca – stôri Grzib, por. pseudonim Staszków Jan J. Piepki; 

3)  zakończonych na samogłoskę: Grëba/Grëbów Jan, por. pseudonim L. Roppla 
Piãtów Tóna; potocznie na południu: Lôskóc Jan, Brézéc Jan; 

4)  od nazwisk przymiotnikowych typu: Zëmny, Kwasny, Zjawny, Zôgórny.

IV. Określenia całych rodzin od nazwisk: 

1)  zakończonych na -ski: Kowalscy – Kòwalscë/Kòwalsczich, Prëczkòwscë/Prëcz-
kòwsczich, Czedrowscë/Czedrowsczich, Młińscë/Młińsczich; Adamski – Adamscë/
Adamsczich; 
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2)  zakończonych na spółgłoskę: Grzëbòwie/Grzëbë, Pòtrëkùsowie/Pòtrëkùsë, 
Zającowie/Zające; 

3)  zakończonych na samogłoskę: Lôscë/Lôskòwie, na południu Lôskóc, Bréskóc 
od Breska; 

4)  przymiotnikowe typu: Zëmny, Słôwny, Zakòscelny. 



Elżbieta Bugajna
Wychowanie przez sztukę

Ars est celare artem1

Owidiusz

Różnorodne oblicza kultury mają niebagatelny wpływ na kształtowanie młodego 
człowieka, jego postawy i zachowania, myśli i wybory, zwłaszcza w kontekście wy-
borów życiowych. Nieodłącznym składnikiem kultury są sztuka i wychowanie.

Punktem wyjścia poniższych rozważań jest kultura, która stanowi wyzwanie dla 
edukacji i daje podstawę do różnorakich działań edukacyjnych, a w efekcie kultura, 
ustawicznie kreowana poprzez aktywność i twórcze działania, rozwija się i ubogaca 
tożsamość człowieka i grupy.

Pochylając się nad relacjami na styku kultura – kształcenie w aspekcie wycho-
wania, paidei2, myślimy o kształtowaniu osobowości na dobrach kultury i tkwiących 
w niej wartościach. Niebywały w ostatnim trzydziestoleciu rozwój cywilizacji na-
ukowo-technicznej zaowocował skurczeniem się świata do symbolicznej globalnej 
wioski. Rola mass mediów (z telewizją cyfrową na czele) i hipermediów (z siecią 
informatyczną typu Internet i wideotelefonią) wpływa na sposób widzenia świata. To 
one w głównej mierze spowodowały pankulturowe przemiany w charakterze współ-
czesnej kultury i w stylu życia – wytworzyły dominującą kulturę popularną (zwaną 
często masową)3. Nastał czas wielkich przyspieszeń i zmian.

W połowie XX wieku angielski estetyk Herbert Read pisał, że „Sztuka jest jedną 
z tych rzeczy, które – jak powietrze czy ziemia – znajdują się wszędzie wokół nas, 
lecz nad którymi rzadko się zastanawiamy”4. Jako zasadniczy i nieodłączny element 
kultury, która jest nośnikiem wartości, sztuka stanowi dziedzinę świadomej ludzkiej 

1   Sztuką jest ukryć sztukę.
2   Termin paideja oznacza „wyższe formy działalności wychowawczej, zmierzające do kształtowa-

nia osobowości na dobrach kultury i tkwiących w niej wartościach”. Odpowiednikiem greckiej paidei 
było rzymskie humanitas. Por. J. Gajda, Pedagogika kultury w zarysie, Kraków 2006, s. 170. Zob. też 
Słownik grecko-polski pod red. Z. Abramowiczówny, t. III, Warszawa 1962, s. 363, gdzie rzeczownik 
paideia w 3. znaczeniu to „kultura umysłowa, wiedza, wychowanie i wykształcenie”; por. wyraz ency-
klopedia, gdzie występuje także (-pedia) omawiany wyraz. Łac. wyraz humanitas oznacza w przenośni 
„szlachectwo obyczajów, kultura, cywilizacja, wykwint” – zob. Słownik łacińsko-polski pod red. M. Ple-
zzi, t. II, Warszawa 1962, s. 47.

3   Por.: J. Gajda, dz. cyt.., s. 165.
4   H. Read, Wychowanie przez sztukę, 1976, s.22.
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aktywności. Ukazuje reakcję twórcy na zastaną rzeczywistość – wiąże się zatem 
z autentycznymi przeżyciami. Jej wytwory wzbogacają skarbiec ludzkiej działalności. 
Polski filozof i historyk sztuki Władysław Tatarkiewicz wyszczególnił trzy znacze-
nia terminu sztuka: umiejętność, czynność i wytwór. Gdy mianem „sztuka” określa 
się dyspozycje twórcze człowieka – mówimy o umiejętności. Czynność to proces, 
prowadzący do powstania dzieła, zaś w ostatnim znaczeniu sztuka stanowi wytwór 
owej czynności. Według Tatarkiewicza sztuką możemy nazwać dzieło wówczas, gdy 
będzie ono oddziaływać na odbiorcę – u którego wywoła uczucie wzruszenia, niepo-
koju, zachwytu lub strachu5. 

Niebagatelną rolę sztuka odgrywa w edukacji. Zdaniem pedagog Ireny Wojnar 
sztuka stanowi szansę współczesnej edukacji, wzbogacając jej treści i środki. Autorka 
podkreśla jednak swoistość tego narzędzia edukacyjnego, gdyż jest ono skierowane 
przede wszystkim ku siłom duchowym, ku wewnętrzności człowieka, ku tej sferze 
jego przeżyć i doznań, które z trudem dają się przełożyć na zaplanowane i zorgani-
zowane sytuacje wychowawcze6.

W Polsce o edukacji kulturalnej zaczęto coraz częściej mówić i pisać w la-
tach 80. XX wieku. Wcześniej w edukacji ogólnej wyraziście wyodrębniono, jako 
ważne zadanie i dział praktyki pedagogicznej, wychowanie estetyczne, które dziś 
uznaje się za kluczowy element edukacji kulturalnej, ujmując ją jednak szerzej7. 
W powszechnej świadomości funkcjonują więc takie pojęcia, jak: wychowanie 
estetyczne i edukacja kulturalna. Warto poświęcić kilka zdań przybliżeniu pojęcia 
wychowanie estetyczne, które (funkcjonuje) oscyluje w kierunku nazwy wycho-
wanie przez sztukę i dla sztuki.

Termin wychowanie estetyczne wprowadził do filozofii niemiecki poeta i teoretyk 
sztuki F. Schiller w Listach o estetycznym wychowaniu (1795), a rozpowszechnili 
je w XX wieku zwłaszcza tacy uczeni, jak: angielski teoretyk sztuki Herbert Read,  
a w Polsce Stefan Szuman (psycholog i pedagog), Bogdan Suchodolski (filozof, 
historyk kultury i pedagog) i Irena Wojnar (pedagog) oraz liczne grono ich uczniów.

Pojęcie wychowania przez sztukę („Education Through Art”) pojawiło się w roku 
1943 w dziele H. Reada, który postawił tezę, iż sztuka powinna być podstawą wycho-
wania8. Zdaniem autora wychowanie przez sztukę ma na celu pobudzać wyobraźnię, 
uczyć spontanicznego wyrażania własnych spostrzeżeń oraz uczuć. W ten sposób nie 
tylko odbiorcy sztuki, ale także jej twórcy otwierają się na dialog ze światem, który 
jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania jednostki ludzkiej.

5   Por.: W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 53: „Sztuka jest odtwarzaniem 
rzeczy bądź konstruowaniem form bądź wyrażaniem przeżyć – jeśli wytwór tego odtwarzania, konstru-
owania, wyrażania jest zdolny zachwycać bądź wzruszać, bądź wstrząsać”.

6   Por.: I. Wojnar, Społeczna obecność sztuki a wychowanie człowieka, w: I. Wojnar (red.), Teoria 
wychowania estetycznego. Wybór tekstów, Warszawa 1977, s.276.

7   Por. D. Jankowski, Pedagogika kultury. Studia i koncepcja, Kraków 2006, s. 18.
8   H. Read, Wychowanie przez sztukę, 1976, s. 6.
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Poddając analizie pole zainteresowań teorii wychowania estetycznego, należy 
wskazać na trzy odrębne jej pola semantyczne. Teoria wychowania estetyczne-
go jako nauka zajmuje się wychowaniem przez sztukę, wychowaniem do sztuki 
i wychowaniem za pomocą wartości estetycznych tkwiących w naturze lub wy-
tworach techniki. Irena Wojnar stworzyła podstawy teoretyczne tej nauki, wiążąc 
ją z jednej strony z filozofią i estetyką, zaś z drugiej z teoriami poszczególnych 
dziedzin sztuki. Badaczka kontynuowała pracę Bohdana Suchodolskiego, ukazując 
wielowymiarowe powiązania sztuki z takimi dziedzinami nauki, jak: aksjologia, 
filozofia, estetyka, nauki humanistyczne. Rozbudowała jego definicję pedagogiki, 
która oprócz kształcenia osobowości z przygotowaniem człowieka do życia, winna 
„pobudzać, rozwijać i wzmacniać ludzkie umiejętności w działaniu zawodowym 
i społecznym, a jednoczenie przyczyniać się do tworzenia i rozwijania ludzkiego 
bogactwa istnienia”9.

Termin wychowanie estetyczne w ujęciu Ireny Wojnar funkcjonuje w conajmniej 
dwóch znaczeniach. W swoim dziele „Teoria wychowania estetycznego” proponuje 
dwuzakresową koncepcję wychowania estetycznego. Mówiąc o wychowaniu es-
tetycznym, podkreśla dwoistość tego procesu, który trafnie oddają dwie formuły: 
wychowanie do sztuki i wychowanie przez sztukę10. Stwierdza, że w „potocznym 
języku pedagogicznym operujemy dwoma terminami o dość wyraźnie określonym 
znaczeniu: wychowanie estetyczne w sensie węższym oznacza kształtowanie stosun-
ku człowieka do wartości estetycznych; wychowanie estetyczne w sensie szerszym 
oznacza zintegrowane kształtowanie osobowości dzięki stymulującemu oddziały-
waniu sztuki”11. Badaczka konkretyzuje oba zakresy: wychowanie do sztuki – „to 
znaczy z myślą o kształtowaniu estetycznej kultury człowieka, jego wrażliwości, jego 
stosunku do różnorodności zjawisk i wartości estetycznych istniejących zarówno 
w świecie natury, jak i w kręgu ludzkich dokonań”12, zaś wychowanie przez sztu-
kę – „to znaczy z myślą o kształtowaniu dzięki bogactwu sztuki swoistych postaw 
moralnych człowieka, jego stosunku do świata, do innych ludzi i do siebie samego, 
o pobudzaniu jego dyspozycji twórczych i wyobraźni”13. 

Wychowanie do sztuki należy więc rozumieć jako przygotowanie człowieka do 
odbioru dzieł sztuki, kształtowanie jego wrażliwości, systemu norm i wartości es-
tetycznych, natomiast wychowanie przez sztukę – jako przekładanie przez sztukę 
wartości na wewnętrzne treści i postawy człowieka. 

9   I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000, str. 18.
10   Por. I. Wojnar, Społeczna obecność sztuki a wychowanie człowieka, w: I. Wojnar (red.), Teoria 

wychowania estetycznego. Wybór tekstów, Warszawa 1977, s.275–276.
11   I. Wojnar, Możliwości wychowawcze sztuki, w: I. Wojnar (red.), Teoria wychowania estetycznego. 

Wybór tekstów, Warszawa 1997, s.12.
12   I. Wojnar, Społeczna obecność sztuki a wychowanie człowieka, dz. cyt., s. 276.
13   Tamże.
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W praktyce szkolnej koncepcja wychowania przez sztukę realizuje się poprzez 
wychowanie plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe, literackie na różnych przed-
miotach (mogą to być tzw. przedmioty artystyczne, ale nie tylko) i na różnych szcze-
blach edukacji.

Nazwa wychowanie estetyczne nie cieszy się obecnie popularnością, w praktyce 
pedagogicznej funkcjonują pojęcia wychowanie kulturalne, edukacja kulturalna, edu-
kacja artystyczna. Edukacje te odbywają się oczywiście poprzez kontakt z dziełami 
sztuki, sztuki zarówno tej wysokiej jak i niskiej, elitarnej czy masowej i popularnej. 
Kontakt ze sztuką rozpoczyna się już od najmłodszego etapu zinstytucjonalizowanej 
opieki i edukacji, oczywiście w sposób dostosowany do możliwości wychowanka na 
każdym etapie rozwoju. 

W inny sposób spotkanie ze sztuką odbywa się w nauczaniu przedszkolnym, 
młodszym wieku szkolnym, gimnazjum czy w szkole średniej, choć oczywiście 
dzieło sztuki pozostaje to samo. Wychowanie przez sztukę (sztukę w każdym jej 
wymiarze), która – czy tego chcemy czy nie – stanowi nieodłączny składnik współ-
czesnego świata, stawia sobie za cel kształcenie pełnej osobowości człowieka, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na aktywność ekspresyjną i twórczość własną 
dziecka. Człowiek tworzy sztukę, która jest częścią szeroko pojętej kultury, ale 
i kultura tworzy człowieka, dlatego potrzebne jest zarazem wychowanie do sztuki, 
jak i przez sztukę. Przez to człowiek odróżnia się od innych stworzeń i staje się 
człowiekiem.

Polski pedagog D. Jankowski wywodzi współczesną edukację kulturalną z dwóch 
źródeł: z tradycji myśli o wychowaniu estetycznym oraz z pedagogiki kultury. Wy-
wodzenie edukacji kulturalnej z wychowania estetycznego jest uzasadnione, gdyż 
„sztuka i aktywność artystyczna są doniosłymi czynnikami rozwoju i życia ogółu 
ludzi, rozumienia i porozumienia, a więc tworzenia wspólnoty ludzkiej, humanizacji 
całokształtu praktyki, ważną postacią ludzkiej transgresji i transcendencji. Ponadto 
to właśnie sztuka […] jest stymulatorem i środkiem kształtowania twórczej postawy 
człowieka. Bez wychowania estetycznego edukacja ogólna jest kaleka, daleka od 
spełnienia swej humanistycznej funkcji, co, niestety, nie jest powszechnie uświado-
mione i docenione14”.

Cytowany wyżej autor wskazuje na występowanie w literaturze przedmiotu trzech 
koncepcji edukacji kulturalnej:

l wychowanie estetyczne (wychowanie do sztuki i przez sztukę),
l edukację humanistyczną,
l wychowanie do uczestnictwa w kulturze symbolicznej15.

14   D. Jankowski, Pedagogika kultury. Studia i koncepcja, Kraków 2006, s. 18.
15   Tamże, s. 23.
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Zdaniem D. Jankowskiego w praktyce edukacyjnej w Polsce najbardziej rozpo-
wszechniona i silnie ugruntowana jest koncepcja wychowania estetycznego16. W naj-
nowszej podstawie programowej kształcenia ogólnego używa się sformułowania 
edukacja artystyczna. Autorzy tej podstawy tak piszą: „Edukacja artystyczna stanowi 
ważny obszar kształcenia i dlatego jej realizacji należy poświęcić dużo uwagi, po-
cząwszy od edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dlatego już na pierwszym 
etapie edukacyjnym prowadzenie edukacji muzycznej i plastycznej – jeśli jest taka 
potrzeba – może być w części powierzone specjalistom. Na drugim i trzecim etapie 
edukacyjnym plastyka i muzyka są zajęciami obowiązkowymi. Na czwartym etapie 
we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowy jest przedmiot wie-
dza o kulturze. Oprócz tego, w liceach jako przedmiot do wyboru mogą być realizo-
wane na poziomie rozszerzonym historia sztuki, historia muzyki oraz język łaciński 
i kultura antyczna”17. Oczywiście treści tej edukacji pojawiają się także na innych 
przedmiotach, np. w treściach programowych języka polskiego (jako odbiór różnych 
tekstów kultury) czy historii.

Wychowanie kulturalne rodzi wiele pytań i obaw. W szkolnictwie zawsze toczy-
ły się spory o tzw. przedmioty artystyczne, liczbę godzin na nie przeznaczonych, 
o zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych. W zreformowanej szkole obniżono liczbę 
godzin na przedmioty artystyczne do 1 tygodniowo, natomiast zajęcia pozalekcyjne 
zostały znacząco okrojone lub całkowicie zlikwidowane. Mimo szumnych deklaracji 
rzeczywistość szkolna nie odzwierciedla założeń.

Kolejnym mankamentem jest fakt, że w polskim społeczeństwie na plan pierw-
szy w edukacji wysuwa się przyswajanie gotowej wiedzy. Edukacja kulturalna jest 
zaniedbywana i niedoceniona. Uznaje się powszechnie jej znaczenie dla rozwoju 
zainteresowań i predyspozycji twórczych w sferze intelektualno-artystycznej, ale 
ta sfera jest przez większość ludzi traktowana raczej jako środek „dekoracji” życia, 
a nie jako doniosły składnik.

16   Tamże, s. 24.
17   Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gim- 

nazjum i liceum, s. 14, www.wpek.pl/pi/73629_1.pdf (dostęp: 9.07.2014).
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Standaryzacja kaszubszczyzny  
– zakres, historia, przykłady1

W każdym języku/dialekcie istnieje w świadomości osób nim się posługujących 
norma, tj. zespół wszystkich środków językowych (głosek, morfemów, wyrazów, 
sposobów ich wymawiania, łączenia itp.), które są aktualnie używane zgodnie 
z aprobatą społeczną przez wszystkich mówiących tym językiem2. Nieprzestrze-
ganie normy językowej grozi niezrozumieniem lub ośmieszeniem mówiącego. 
Ogół działań, mających na celu ustalenie i przestrzeganie normy jakiegoś języka/
dialektu, przyjęto nazywać normalizacją, a szerzej – biorąc również pod uwagę 
zespół działań zewnętrznych towarzyszących wprowadzaniu normy – nazywa się 
standaryzacją.

Oczywiście inaczej norma i standaryzacja przejawiają się w językach tzw. li-
terackich, w których normę się rozpowszechnia w środkach masowego przekazu, 
w wydawnictwach poprawnościowych itp., a inaczej w dialektach, w których norma 
„przejawia się jednak słabiej niż w języku ogólnym”3, ale choć nie ma publikacji 
poprawnościowych, to nieprzestrzegający normy są w kontaktach werbalnych nie-
zrozumiani i wyśmiewani.

W sytuacji dużego zróżnicowania dialektalnego kaszubszczyzny (Kaszubie 
z północy trudno zrozumieć współziomka z południa tego regionu) sytuacja do-
datkowo się komplikuje. Rozważa się nawet możliwość usankcjonowania dwu czę-
ściowo odrębnych norm: a) północnokaszubskiej, uwzględniającej akcent ruchomy 
typu dobri, bylaczenie i wymowę wąską nosówki przedniej ę; oraz b) środkowoka-
szubskiej – z akcentem kolumnowym, niebylaczącą i szeroką wymową przedniej 
nosówki ã4.

1   Niniejszy tekst z nieznacznymi poprawkami jest przedrukiem artykułu zamieszczonego w tomie 
Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XVII: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasa, 
red. H. Sędziak, D. Czyż, Łomża 2013, s. 93–103.

2   Zob. np. [W. Pisarek, J. Reczek], Norma językowa, [w:] Encyklopedia języka polskiego, wyd. dru- 
gie, Wrocław 1992, s. 226. 

3   [M. Kucała], Norma językowa w dialektach, [w:] tamże, s. 226. 
4   Zob. [J. Treder], Norma językowa,[w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. Jerzy Tre- 

der, wyd. drugie poprawione i poszerzone, Gdańsk 2006, s. 187.
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Standaryzacja języka kaszubskiego na szerszą skalę zaczyna się dokonywać dopie-
ro współcześnie, w XXI wieku, choć próby jej wprowadzenia w tekstach literackich 
widoczne są w tekstach literatury kaszubskiej już od chwili narodzin kaszubskiego 
piśmiennictwa, zapoczątkowanego przez Floriana Ceynowę (1817–1881), a także 
w utworach literackich kolejnych pisarzy kaszubskojęzycznych (Jarosza Derdow-
skiego, młodokaszubów, zrzeszyńców itd.).

Standaryzacja kaszubskiego języka literackiego, będącego ciągle in statu nas- 
cendi, lecz ustawicznie zwiększającego zakres poliwalencji5, uczonego w szkołach 
i przedszkolach, przekazywanego przez środki masowego przekazu, staje się swo-
istą koniecznością, ponieważ „osiągnięcia na drodze kształtowania kaszubskiego 
języka literackiego trzeba uznać za znaczne”6. Sytuacja szczególnie sprzyjająca 
kaszubszczyźnie w tym zakresie pojawiła się od chwili oficjalnego uznania przez 
Sejm RP tego etnolektu za jedyny język regionalny we współczesnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej7.

Pomocą w standaryzacji kaszubszczyzny służą wydawnictwa: Wskôzë kaszëb-
sczégò pisënkù8 – inaczej niż sugeruje tytuł, pierwszy kaszubskojęzyczny poradnik 
poprawnościowy; Kaszëbsczi słowôrz normatiwny9 – pierwszy kaszubskojęzycz-
ny słownik poprawnościowy; seria wzorcowych wydawnictw Biblioteka Pisarzy 
Kaszubskich, w której ukazują się w dwu wersjach: oryginalnej i zestandaryzo-
wanej najwybitniejsze utwory literatury kaszubskiej z obszernymi komentarzami 
i przypisami10.

Standaryzacją zajmuje się przede wszystkim powołana w roku 2006 Rada Języka 
Kaszubskiego (Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka) – organizacja skupiająca kaszub-
skich językoznawców, pisarzy, publicystów i nauczycieli, powołana do oceny od 
strony poprawnościowej kaszubskich tekstów mówionych i pisanych11.

5   E. Rogowska-Cybulska, Poliwalencja kaszubszczyzny a kultura masowa (Przyczynek do roli ga-
tunków tekstów jako argumentu w dyskusji nad statusem językowym kaszubszczyzny), [w:] Kaszubszczy-
zna w przeszłości i dziś, praca zbiorowa pod red. Jerzego Tredera / Kaszëbizna dôwni ë dzys, zbiérnô 
prôca w red. Jerzégò Trédra, Warszawa 2006, s. 73–98.

6   J. Zieniukowa, Nowe zjawiska w komunikacji w języku kaszubskim, tamże, s. 103.
7   Por. M. Cybulski, Praktyczne aspekty Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz  

o języku regionalnym, tamże s. 63–72 lub w dwu wersjach językowych: polskiej: „Biuletyn Rady Języka 
Kaszubskiego” 2007, Gdańsk 2007, s. 113–122, i kaszubskiej: „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 
2007, s. 113–122.

8   E. Gołąbk, Wskôzë kaszëbsczégó pisënkù, Gduńsk 1997.
9   E. Gołąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
10   Ukazało się dotychczas osiem tomów, przygotowywane są następne. Por. również J. Treder, Nor-

malizacja języka w reedycjach dzieł literatury kaszubskiej (na marginesie nowego wydania dramatów 
Bernarda Sychty), „Acta Cassubiana” XII, 2010, s, 163–174.

11   Propozycje poprawnościowe w postaci uchwał Rada Języka Kaszubskiego publikuje na łamach 
dwujęzycznego kaszubskiego-polskiego rocznika „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka”/„Biuletyn 
Rady Języka Kaszubskiego”. Ukazało się dotychczas siedem tomów biuletynu, od roku 2007 (w 2007 
dwa tomy: polski i kaszubski), 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (po jednym tomie dwujęzycznym).
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Standaryzacji kaszubszczyzny, czyli zmniejszaniu jej wariantywności struktu-
ralnej, towarzyszy zatem zwiększanie jej wariantywności funkcjonalnej, czyli poli-
walencja, „polegająca na zdolności języka do wypowiadania myśli na różnych 
społeczno-kulturowych poziomach komunikacji językowej i w różnych stylach 
funkcjonalnych”12. Obie one odgrywają w tym wypadku rolę zasadniczą, rozwiniętą 
poliwalencję oraz istnienie normy językowej uważa się dziś bowiem za najważniejsze 
cechy języków literackich, przeciwstawiając je dialektalnym odmianom języków 
etnicznych13.

W dalszej części artykułu przyjrzę się standaryzacji kaszubszczyzny w obrębie 
wybranych tekstów literatury pięknej, zwracając również uwagę na ich pisownię, 
następnie zanalizuję normatywne słowniki kaszubskie, a na końcu zwrócę uwagę na 
problem kaszubskojęzycznej terminologii.

Swoistą rangę każdemu językowi nadaje tłumaczenie Biblii. Choć kaszubszczy-
zna nie dysponuje jeszcze przekładem Pisma Świętego jako całości, to istnieją ka-
szubskie przekłady Ewangelii14, całego Nowego Testamentu15, Psalmów16, a także 
fragmenty przeznaczone do czytań mszalnych jako tzw. Lekcjonarz17. W niniejszym 
artykule pomijam kwestię kaszubskich tłumaczeń Biblii, choć fakt ich istnienia bar-
dzo nobilituje język Kaszubów, zdaję sobie jednak sprawę z tego, że jest to temat na 
niejeden odrębny artykuł.

Kaszubskie teksty beletrystyczne

Miano ojca literatury kaszubskiej przysługuje Florianowi Ceynowie (1817–1881), 
z wykształcenia lekarzowi. Był on pierwszym człowiekiem, który świadomie pisał po 
kaszubsku, a ponieważ urodził się w północnokaszubskim Sławoszynie, należącym 
do dialektu żarnowieckiego, ten dialekt uczynił tworzywem swych tekstów, choć 
dodawał również formy i słownictwo z innych dialektów oraz liczne polonizmy. Cey-
nowa pozostawił po sobie teksty publicystyczne (Xążeczka dlo Kaszebov, Kaszebji do 

12   J. Zieniukowa, O nowych badaniach, wprowadzonych pod koniec XX wieku form komunikacji  
w języku kaszubskim, [w:] Badania kaszuboznawcze w XX wieku, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-
-Prondzyński, Gdańsk 2001, s. 262. 

13   Por. M. Cybulski, O normie morfonologicznej w kaszubszczyźnie, „Studia Slavica” XVI – „Slo-
vanské Studie” XVI, Opole 2012, s. 195.

14   Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewanjelje. Z łacëznë przełożëł na kaszëbsczi jãzëk ks. 
Franciszek Grucza, Poznań 1992; a także Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné, z greczi przełożił na 
kaszëbsczi jãzëk ò. Adam Ryszard Sikora OFM, Gduńsk 2010.

15   Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu. Na podstawie Biblii Tysiąclecia skaszëbił Eugeniusz Go-
łąbk, Gduńsk–Pelplin 1993.

16   Knéga Psalmów. Na podstawie Biblii Tysiąclecia (wyd. IV, 1989) skaszëbił Eugeniusz Gołąbk, 
Gdańsk 1999.

17   To je slowò Bòżé. Czëtania midzëlekcyjné na niedzele i swiãta we wszëtczich cządach lëturgicz-
nëch rokù na kaszëbsczi przełożił Eugeniusz Gòłąbk, Gdańsk 2007.
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Polochov, Wo znjemczenju Kaszebov nadwodrzanskich), folklorystyczne (Przesłovjo 
kaszebskje, baśnie), literackie (Kile słov wó Kaszebach e jich zemji przez Wójkase-
na, Rozmova Pólocha s Kaszebą, Rozmova Kaszébé s Polôchę), także tłumaczenia 
(np. bezrymowe Aleksandra Puszkina Wo reboku e ribce) oraz prace nad językiem 
(Wuvogji nad movą kaszebską, Moje spostrzeżenjo prze przezeranju wuvog Ismaela 
Sreznjevskjeho nad movą kaszebską), gramatyki i słowniki18.

Drugim z kolei pisarzem kaszubskim był Hieronim Jarosz Derdowski (1852– 
–1902). Inaczej niż Florian Ceynowa nie miał on ambicji stworzenia odrębnego języka 
literackiego, uważał kaszubszczyznę za dialekt polski, nadający się do stosowania w li-
teraturze humorystycznej, w czym nawiązywał do praktyki niemieckiego twórcy Fritza 
Reutera, piszącego dialektem dolnoniemieckim (platdeutsch). Derdowski jest m.in. 
autorem humorystycznej epopei Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò secé jachôł, 
poematu Jasiek z kniei, dramatu Kaszuby pod Widnã oraz zbioru przysłów pt. Nórcëk 
kaszëbsczi abò kòrëszk i jedna maca jãdrny prôwdë. Tworzywem swych tekstów li-
terackich pisarz uczynił rodzimy dialekt zaborski, ale w niektórych miejscach formy 
ograniczone tylko do tego dialektu zastąpił ogólnokaszubskimi, np. w czasowniku po-
siłkowym bëc w miejsce sąsmë, sąsta stosował jesmë, jesta19. Teksty Derdowskiego 
były zrozumiałe dla polskich czytelników ze względu na zastosowany język – dialekt 
zaborski wśród dialektów kaszubskich najbardziej zbliżony jest do polszczyzny – ale 
też ze względu na świadomą intencję autora, by przybliżyć tekst o Kaszubach wszyst-
kim czytelnikom w Polsce. Służyło temu też słownictwo, maksymalnie zbliżone do 
leksyki polskich dialektów lądowych, oraz grafia – inaczej niż u Ceynowy – taka sama 
jak w polszczyźnie, nieoddająca kaszubskich osobliwości fonetycznych20.

Następni wśród twórców piszących po kaszubsku byli tzw. młodokaszubi, czyli 
grupa pisarzy skupiona w tzw. Towarzystwie Młodokaszubów. Najbardziej znani 
spośród nich to Aleksander Majkowski (1876–1938), Jan Karnowski (1886–1939) 
i Leon Heyke (1885–1939). Z nich tylko A. Majkowski stworzył język niezależny 
od kaszubszczyzny określonych stron. Początkowo pisał on w gwarze kościersko-
-lipuskiej w duchu Derdowskiego (Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë abò Piãc 
kawalérów i jedna jedino brutka), by później zradykalizować swój pogląd na kwestię 
kaszubszczyzny. W drugim etapie swej twórczości (Żëcé i przigòdë Remùsa, Strachë 
ë zrãkòwinë) Majkowski wyraźnie zradykalizował lokalne zabarwienie swych tek-
stów poprzez znormalizowanie ortografii oraz ich standaryzację w zakresie fonetyki 
i fleksji21.

18    [J. Treder], Ceynowa Florian, Stanisław, Wenancjusz, [w:] Język kaszubski..., s. 35-41.
19   Por. również H. Popowska-Taborska, Poemat H. Derdowskiego „Ò panu Czôrlińsczim, co do 

Pùcka pò séce jachôł” jako próba stworzenia kaszubskiego języka literackiego, „Język Polski”, XXXVII 
(1958), z. 1, s. 21–27 lub tejże, Szkice z kaszubszczyzny. Dzieje. Zabytki. Słownictwo, Wejherowo 1987, 
s. 54–59.

20   [J. Treder], Derdowski Hieronim, [w:] Język kaszubski..., s. 35–46.
21   Zob. [J. Treder], Majkowski Aleksander, [w:] Język kaszubski..., s. 156–160.
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Pisarze następnego pokolenia, skupieni wokół pisma Zrzesz Kaszëbskô, tzw. zrze-
szeńcy, pochodzili z Kaszub środkowych, np. Jan Trepczyk (1907–1989) urodził się 
w Stryszej Budzie pod Mirachowem, Aleksander Labuda (1902–1981) wywodził 
się z Mirachowa, Jan Rompski (1913–1969) – z Kartuz, a ks. Franciszek Grucza 
(1911–1993) – z Pomieczyńskiej Huty. W swej twórczości posługiwali się oni ka-
szubszczyzną środkową, przeplatając ją jednak licznymi archaizmami fonetycznymi, 
np. wyrazami ze staropomorską grupą TarT (jak barnic), leksemami zawierającymi 
-oł pochodzące z dawnego l sonantycznego (jak mołwa), a także archaizmami leksy-
kalnymi z kaszubskich dialektów północnych.

Zrzeszeńcy zdecydowanie opowiadali się za kaszubszczyzną jako samodzielnym 
językiem słowiańskim, za jej odrębnością wobec polszczyzny, jednak nie zwiększyli 
zakresu standaryzacji kaszubskiego języka literackiego, ponieważ często ekspono- 
wali w swych tekstach cechy lokalne, charakterystyczne dla niewielkich gwar22.

Język współczesnych pisarzy niekiedy już odbiega od podłoża dialektalnego 
związanego z ich miejscem urodzenia, np. Stanisław Janke (ur. 1956), pochodzący 
z południowokaszubskiego Lipusza, tłumacz na kaszubski m.in. Pana Tadeusza Ada-
ma Mickiewicza, pisze w większości językiem zrzeszeńców, brak u niego nawiązań 
do gwary kościersko-lipuskiej, Robert Żmuda-Trzebiatowski (ur. 1976) wywodzi 
się z Miastka na Pomorzu Zachodnim, choć rodzice pochodzą z Gochów, a Roman 
Drzeżdżon (Rómk Drzeżdżónk), choć w felietonach ukazujących się współcześnie 
w Pomeranii posługuje się pseudonimem Bëlôk, nie bylaczy23.

Widzimy zatem, że choć literatura kaszubska rozwija się już ponad 150 lat, każ-
dy z pisarzy pisał swą rodzimą gwarą. Mimo że niektórzy twórcy (np. Ceynowa, 
Derdowski) do swych tekstów, pisanych na podstawie rodzimej gwary, dodawali 
elementy innych gwar kaszubskich lub eliminowali cechy charakterystyczne tylko dla 
małych terenów, trzeba jednak stwierdzić, że tworzywem ich tekstów był określony 
dialekt. Jakoś zatem uzasadnione jest twierdzenie, że kaszubski język literacki ciągle 
jeszcze jest in statu nascendi.

Obecnie, ponieważ większość pisarzy pochodzi z Kaszub środkowych, a pocho-
dzący z innych regionów w mniejszym lub większym zakresie wprowadzają do 
swych tekstów kaszubszczyznę środkową, stąd też, z jej północno-wschodniej części 
pochodzi Eugeniusz Gołąbk, autor poradnika poprawnościowego i słownika popraw-
nej kaszubszczyzny, kaszubski język literacki tworzy się na bazie dialektu środko-
wego, jest to „kaszëbizna òpiartô na gôdkach westrzédnëch z dodôwkã elementów 
nocno- i pôłniowòkaszëbsczich”24.

22   Por. J. Treder, Język poezji zrzeszeńców na tle kaszubszczyzny młodokaszubów, [w:] tegoż, Histo-
ria kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 202–265.

23   Zob. np. J. Treder, Geografia literacka, [w:] J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder, Historia, 
geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów, Gdańsk 1999, s. 172.

24   E. Gòłąbk, Wskôzë.., s. 18.
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Przy standaryzacji kaszubszczyzny dużą rolę odgrywała/odgrywa pisownia. Florian 
Ceynowa parokrotnie zmieniał system graficzny. Zaczynał od ortografii polskiej, 
następnie stosował tzw. ortografię czeską (tu były kłopoty z drukarnią, bo brakowało 
czcionek, stąd błędy i niekonsekwencje), by zmienić ją na tzw. alfabet wszechsło-
wiański podany przez ks. Franciszka Malinowskiego w Krytyczno-porównawczej 
gramatyce języka polskiego (Poznań 1869).

Derdowski, jak wyżej podano, nie zastosował odrębnej ortografii, lecz teksty 
swych utworów zapisywał literami polskimi, co oczywiście w pewien sposób zubo-
żyło jego kaszubszczyznę.

Swoisty system ortograficzny zastosował Majkowski w Żëcym i przigòdach 
Remùsa. Jak pisze Jerzy Treder: „Mamy tutaj do czynienia z pisownią fonetyczno-
-etymologiczną, którą określić można jako lingwistyczną, mającą oddać dość precy-
zyjnie sporo cech lokalnych, np. pełny zakres używania liter ô, é, ó, ë, rozróżnienie 
nosówki ą (dziś ã) i õ (dziś ą), zapis miękkich z j typu pj, bj, vj, fj. Standaryzację 
widać m.in. w zapisie wargowych miękkich (poza mn jako mnj) i tylnojęzykowych 
miękkich typu kj, gj, choć zastanawia kilkakrotne (tylko omyłkowe?) dj typu tardji 
(zamiast targji?)”26.

Kazimierz Nitsch odróżnił ortografię naukową od literackiej, praktycznej, która 
winna być prosta i łatwa, proponował zatem trzy dodatkowe znaki w porównaniu 
z ortografią polską: ô dla ā, ë dla szwa, é dla ē; nie radził zaznaczać labializacji,  
a k’ oraz g’ radził zapisywać przez ć, dź.

Friedrich Lorentz był autorem formuły: Pisz, jak wymawiasz, co dowodzi, że jawi 
się on jako przeciwnik normalizacji kaszubszczyzny.

Aleksander Labuda postulował w porównaniu z alfabetem polskim zastoso-
wanie dodatkowych liter: ô, é, ë dla oznaczenia niektórych form i dla uniknięcia 
dwuznaczności typu: bëstri ‘bystry’ i bestri ‘pstry’, a miękkość postulował zapi-
sywać przez j.

Stefan Bieszk, autor propozycji ortograficznych z 1959 roku, postulował wprowa-
dzenie litery w (dotychczas stosowano v), zaznaczanie labializacji ò, ù, wprowadzenie 
liter: ô, é, ë, wprowadzenie litery y (dotychczas zrzeszyńcy jej nie stosowali) oraz  
ã jako znaku nosówki przedniej.

Autorem systemu ortografii kaszubskiej był również Leon Roppel, wydawca licz-
nych tekstów kaszubskojęzycznych w czasach powojennych.

25   Uwagi na temat grafii są streszczeniem artykułu hasłowego: [J. Treder] Pisownia kaszubska, [w:] Język 
kaszubski.., s. 194–198. Zob. również E. Breza, Rys historyczny pisowni kaszubskiej, [w:] E. Breza, J. Treder, 
Zasady pisowni kaszubskiej, Gdańsk 1976, s. 33–38.

26   J. Treder, Kaszubszczyzna Remusa Majkowskiego, [w:] tegoż, Historia kaszubszczyzny literac-
kiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 182.
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W roku 1974 została powołana Komisja do sprawy Reformy Ortografii Kaszub-
skiej, na której czele stanął Edward Breza, jej sekretarzem był Jerzy Treder, a człon-
kami – pisarze kaszubscy. Wypracowała ona system ortografii kaszubskiej, obowią-
zujący do roku 199627, kiedy to nowa komisja pod przewodnictwem Edwarda Brezy 
wprowadziła poprawkę do tamtych ustaleń, polegającą na tym, że nosówkę przednią 
zalecono pisać jako ã, przy tylnojęzykowych miękkich k’, g’, realizowanych w ka-
szubszczyźnie jako cz, dż, zaprzestano zapisywania zbędnego i (np. czedë zamiast 
dotychczasowego cziedë) i nieobligatoryjnie zezwolono na oznaczanie labializacji 
ò, ù (w praktyce jest ona stosowana niemal zawsze).

Pisarze i działacze kaszubscy w dawnej i nieodległej przeszłości, jak pokazano 
wyżej, przywiązywali wielką wagę do ortografii. Zwracano uwagę na to, że dzieci 
i młodzież, deklamując podczas konkursów recytatorskich kaszubskie teksty, nie 
uwzględniają charakterystycznych kaszubskich cech fonetycznych, np. labializacji, 
bo wymawiają np. mowa (nie mòwa), kochac (nie kòchac). Problemy pojawiały się 
również np. w zakresie artykulacji samogłosek nosowych, bo przednią samogło-
skę nosową recytatorzy wymawiali jak ę (tak według dawnych zasad postulowano 
zapisywać przednią nosówkę, tymczasem taka artykulacja ogranicza się do bardzo 
wąskiego obszaru na północy Kaszub), a nie tak, jak się wymawia na znacznym 
obszarze Kaszub, tzn. ã. Było to jakoś zrozumiałe wówczas, gdy nie uczono jeszcze 
kaszubskiego w szkole, a do konkursów recytatorskich przygotowywali nieprofesjo-
naliści – amatorzy, podczas gdy dziś prowadzone są kursy podyplomowe przygoto-
wujące do nauczania języka kaszubskiego, w których programie znajdują się również 
kaszubskie zasady ortograficzne.

Słowniki kaszubskiego języka literackiego

Większość pisarzy, a także wydawcy kaszubskojęzycznych tekstów, dołączali do 
swych utworów słowniczki, aby ułatwić czytelnikom lekturę. Niżej przedstawię słow-
niki kaszubszczyzny literackiej wyposażone w niezbędny aparat krytyczny, wydane 
z myślą o tym, by propagować określoną, zastosowaną w danym słowniku wersję 
kaszubszczyzny literackiej. Oczywiście nie biorę tu pod uwagę uznanego za jeden 
z najlepszych słowników słowiańskich Słownika gwar kaszubskich na tle kultury 
ludowej ks. dra Bernarda Sychty28, ponieważ jest to typowy słownik gwarowy.

Listę słowników kaszubskiego języka literackiego otwiera Słownik języka pomor-
skiego, czyli kaszubskiego Stefana Ramułta, wydany w roku 1893 przez Akademię 
Umiejętności w Krakowie29. Była to praca nadesłana Akademii i nagrodzona przez 

27   E. Breza, J. Treder, Zasady pisowni kaszubskiej, Gdańsk 1976.
28   B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowe, t. 1-7, Wrocław 1967–1976.
29   S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, Kraków 1893. 
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nią na konkursie im. Samuela Bogumiła Lindego. Słownik zawierał ok. 14 tys. wy-
razów i został przyjęty z wielkim zainteresowaniem. Autor bowiem uznał kaszubski 
za odrębny język słowiański, co uzasadnił we wstępie. Odpowiedzią było krytyczne 
stanowisko polskiego świata naukowego, a także entuzjastyczne przyjęcie przez elity 
kaszubskie30.

W Słowniku Ramułta brak informacji o źródłach słownictwa, brak kwalifika-
torów geograficznych oraz odmian fonetyczno-morfologicznych przedstawianych 
słów, leksykograf dorabia też derywaty słowotwórcze. Nie wszystkie wyrazy autor 
zaczerpnął z mowy ludu, ponieważ jest tu także słownictwo typowo inteligenckie. Te 
cechy dezawuują leksykon Ramułta jako słownik gwarowy, pozwalają go natomiast 
traktować jako słownik języka literackiego31.

W późniejszym okresie Stefan Ramułt nadesłał Akademii nowe materiały do 
słownika, zostały one jednak odnalezione zupełnie niedawno i wydane dopiero 
w 1993 r. przez Halinę Horodyską jako część druga słownika Ramułta32, zawierająca 
4847 haseł.

W roku 1960 ukazał się Słowniczek kaszubski Aleksandra Labudy33, pomyślany 
jako pomoc dla nauczycieli pracujących na Kaszubach, a nieznających kaszubskiego. 
Drugie, poszerzone wydanie tego słownika, zawierające ok. 10 tys. haseł, w tym 
580 neologizmów, wydano w 1982 roku dwustronnie, jako część kaszubsko-polską 
i polsko-kaszubską, w opracowaniu Edwarda Brezy i Jerzego Tredera34.

W roku 1994 ukazał się dwutomowy Słownik polsko-kaszubski Jana Trepczyka 
w opracowaniu naukowym Jerzego Tredera35. Leksykon zawiera około 60 tys. ha-
seł i przeznaczony jest między innymi dla pisarzy kaszubskich, którzy wśród 
licznych synonimicznych neologizmów winni sobie wybrać te, które im najbardziej 
odpowiadają36.

Obaj ostatnio wymienieni autorzy kaszubskich leksykonów, członkowie grupy 
literackiej tzw. zrzeszińców, zawarli w swych słownikach liczne neologizmy, które są 

30   Zob. J. Treder, Wpływ Słownika Ramułta na postawy elit kaszubskich, [w:] Nazwy i dialekty Po-
morza dawniej i dziś, t. 1, Gdańsk 1995, s. 143–154

31   Zob. J. Treder, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego jako słownik...praktyczny,  
[w:] S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, red. Jerzy Treder, Gdynia 2011, s. 5–14. 
Por. również: J. Treder, Normalizacja fleksji w Słowniku Ramułta z 1893 r., [w:] Nazwy i dialekty Pomo-
rza dawniej i dziś, t. 6, Gdańsk 2006, s. 107–118. 

32   S. Ramułt Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, cz. II, oprac. i wstępem opatrzyła  
H. Horodyska, Kraków 1993. Zob. również J. Treder, Ocena drugiej części Słownika Stefana Ramułta  
w opracowaniu Haliny Horodyskiej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 33, 1996, s. 347–67.

33   A. Labuda, Słowniczek kaszubski, Warszawa 1960.
34   A. Labuda, Słownik polsko-kaszubski, oprac. J. Treder, Gdańsk 1981 współoprawne: A. Labu-

da, Słowôrz kaszëbsko-polsczi, oprac. E. Breza, Gdańsk 1982. Por. również H. Popowska-Taborska, 
Neologizmy i neosemantyzmy w słownikach kaszubskich Bernarda Sychty i Aleksandra Labudy, „Prace 
Filologiczne”, XXXIII, 1986, s. 135–140 lub tejże, Szkice z kaszubszczyzny. Leksyka. Zabytki. Kontakty 
językowe, Gdańsk 1998, s. 73–78. 

35   J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, oprac. Jerzy Treder, t. 1-2, Gdańsk 1994.
36   Zob. J. Treder, Język i leksykon Jana Trepczyka, [w:] tamże, t. 2, s. 453–495. 
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niezbędne, aby z mowy wiejskiego ludu stworzyć język literacki zawierający terminy 
i pojęcia, których brak w gwarach ludowych.. Powstaje zatem specyficzna sytuacja, 
taka że „dziś nie tylko język utworów literackich wpływać ma na kształtowanie się 
kaszubskiego języka literackiego. Specjalną (a i w pewnym sensie naczelną) funk-
cję spełnić mają w tym procesie słowniki polsko-kaszubskie przeznaczone zarówno 
dla twórców i tłumaczy, jak i dla tych, którzy – mówiąc po kaszubsku – odczują 
zrozumiały skądinąd niedostatek różnego rodzaju pojęć i terminów w gwarach nie 
występujących”37.

W roku 2003 ukazał się Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego Stefa-
na Ramułta, który scalił i znormalizował po blisko stu latach od jego pierwszego 
wydania Jerzy Treder38. Obie części leksykonu Ramułta zostały wydane na nowo, 
według najnowszych ustaleń ortograficznych poprawiono pisownię i fleksję, a także 
przedstawiono dzieło jako słownik normatywny.

W roku 2005 wydany został pierwszy w całości kaszubskojęzyczny Kaszëbsczi 
słowôrz normatiwny Eugeniusza Gołąbka39. Autor zawarł w nim własne propozycje 
poprawnościowe, propagowane dotychczas w innych jego tekstach.

Terminologia

Terminologia to wyrazy i wyrażenia używane w wyspecjalizowanych dziedzinach 
życia społecznego (np. w nauce, gospodarce, sporcie) i nazywające pojęcia z nimi 
związane. „Terminy nie należą do podstawowego zasobu słownikowego języka, lecz 
uzupełniają go w stopniu uzależnionym od kulturowej ważności dziedziny, do której 
się odnoszą, dla społeczności posługującej się tym językiem, np. w kaszubszczyźnie 
nadmorskiej występują liczne terminy rybackie, natomiast raczej uboga jest termi-
nologia ogrodnicza. Pożądaną cechą terminów, szczególnie naukowych, jest ścisłość 
i jednoznaczność”40.

Od chwili wprowadzenia języka kaszubskiego do szkół ustalenie kaszubskich 
terminów naukowych staje się koniecznością. W dwujęzycznym polsko-kaszubskim 
podręczniku do historii, geografii, nauki o języku i literatury kaszubskiej Józefa  

37   H. Popowska-Taborska, Neologizmy leksykalne powstające w trakcie tworzenia kaszubskiego ję-
zyka literackiego, [w:] tejże, Szkice z kaszubszczyzny. Leksyka. Zabytki. Kontakty językowe, Gdańsk 1998, 
s. 110–116 lub Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, Język na Pograniczach 11, Warszawa 
1994, s. 121–127. Zob, także E. Breza, Neologizmy w twórczości pisarzy kaszubskich, „Studia z Filologii 
Polskiej i Słowiańskiej”, XVI, 1967, s. 41–52. 

38   S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował J. Treder we-
dług wydań Akademii Umiejętności z roku 1893 i Polskiej Akademii Umiejętności z roku 1993, wyd. II: 
Gdańsk 2003. Por. również: J. Treder, Przydatność ‘Słownika’ Ramułta obecnie – po stu latach od jego 
wydania, [w:] Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś..., s. 51–61.

39   E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny...
40   [E. Rogowska-Cybulska], Terminologia, [w:] Język kaszubski..., s. 258–259. 
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Borzyszkowskiego, Jana Mordawskiego i Jerzego Tredera w tłumaczeniu Jerze-
go Tredera41 użyte zostały liczne terminy geograficzne, np. geògraficzné òkrãżé 
‘środowisko geograficzne’, dnowé i łësënowé mòrenë ‘moreny denne i czołowe’, 
pradolëzna ‘pradolina’, bezògôdkòwô wiża ‘wysokość bezwzględna’ (szkoda, że 
w dwujęzycznym podręczniku do geografii Jan Mordawskiego Geografia Kaszub/ 
Geògrafia Kaszëb42 z 2008 roku, mocno rozpropagowanym, nie wzięto tych propozy-
cji pod uwagę, lecz poszczególne rozdziały oddano do tłumaczenia różnym autorom, 
tak że nawet w obrębie jednego podręcznika zastosowano terminologiczną mozaikę, 
trudną do przyjęcia) oraz nieco mniej liczne historyczne, np. cząd wanodżi lëdów 
‘okres wędrówki ludów’, Zrzeszenié Lëcëców ‘Związek Luciców’, a także literaturo-
znawcze, np. lëteracczé karno ‘grupa literacka’, scenowô drama ‘dramat sceniczny’. 

Ustalaniem terminologii z wielu dziedzin zajmują się członkowie Rady Języka 
Kaszubskiego. Dotychczas uporządkowano terminologię z zakresu teorii literatu-
ry na potrzeby szkół (2007)43, terminologię medialną dotyczącą określeń miesięcy, 
dni, pór roku, stron świata i czasu (2007)44, niektóre nazwy geograficzne (2007)45, 
kaszubskie nazwy organów władz państwowych (2009)46, kaszubskie słownictwo 
sportowe (2009)47, kaszubskie terminy i pojęcia matematyczne (2009)48, kaszubskie 
terminy i pojęcia informatyczne (2009)49, kaszubskie terminy i pojęcia gramatyczne 
(2010)50, ponadto dodatkowo uporządkowano terminologię fleksyjną (2012)51 i skła-
dniową (2012)52, kaszubskie terminy i pojęcia leksykalne (2010)53, nazwy muzeów 
na Kaszubach (2010)54, nazwy miast i wsi gminnych i sołeckich (2010)55, słownictwo 

41   J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder, Historia geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów,  
Gdańsk 1999 / J. Bòrzëszkòwsczi, J. Mòrdawsczi, J. Tréder, Historia, geògrafia, jãzëk i pismienizna Ka- 
szëbów, Gduńsk 1999.

42   J. Mordawski, Geografia Kaszub/ J. Mòrdawsczi, Geògrafia Kaszëb, Gdańsk 2008.
43   „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2007, Gdańsk 2007, Uchwała nr 7..., s. 44 / „Biuletin Ra- 

dzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2007, Gduńsk 2007, Ùchwôlënk nr 7..., s. 44.
44   Tamże, Uchwała nr 5.., s. 37–40./ Ùchwôlënk nr 5, s. 37–40.
45   Tamże, Uchwała nr 6.., s. 41–43./ Ùchwôlënk nr 6...s. 41–43.
46   „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2009, Uchwała nr 1..., , s. 16–20 (parzyste) / „Biuletin 

Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2009, Ùchwôlënk nr 1..., s. 17–21 (nieparzyste).
47   Tamże, Uchwała nr 2.. s. 20–28 (parzyste)./ Ùchwôlënk nr 2, s. 21–29 (nieparzyste).
48   Tamże, Uchwała, nr 4..., 5... s. 32–56 (parzyste) / Ùchwôlënk, nr 4..., 5..., s. 33–57 (nieparzyste).
49   Tamże, Uchwała nr 6..., s. 56–110 (parzyste) / Ùchwôlënk nr 6..., s. 57–111 (nieparzyste).
50   „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2010, Gdańsk 2010, Uchwała nr 1, 2, 3, s. 16–32 (pa-

rzyste) / „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” 2010, Gduńsk 2010, Ùchwôlënk nr 1, 2, 3, s. 17–33 
(nieparzyste).

51   „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 2012 / „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2012, 
Gduńsk 2012, Ùchwôlënk nr 7 / Uchwała nr 7, s. 36–39,

52   Tamże Ùchwôlënk nr 8 / Uchwała nr 8..., s. 40–43.
53   Tamże, Uchwała nr 4..., s. 32–44 (parzyste) / Ùchwôlënk nr 4, s. 33–45 (nieparzyste).
54   Tamże, Uchwała nr 5, s. 44–52 (parzyste) / Ùchwôlënk nr 5, s. 45–53 (nieparzyste). 
55   Tamże, Uchwała nr 6, s. 54–114 (parzyste) / Ùchwôlënk nr 6, s. 55–115. Wcześniej, wydano dwu- 

języczny Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych i fizjograficznych / Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz 
miestnëch mión, pod red. A. Chludzińskiego, Gdańsk 2006, w którym również zawarto terminologię 
geograficzną.
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związane z lasem i wodą (2011)56, słownictwo religijne i obyczajowe (2011, 2012, 
2013)57, słownictwo medialne (2011, 2013)58, słownictwo z dziedziny interpunkcji 
(2011)59, opracowano stanowisko w sprawie kaszubskiego słownictwa medycznego 
na potrzeby szpitala w Kartuzach (2011)60. 

Szczególnym typem terminologii jest terminologia językoznawcza61, ściślej gra-
matyczna. Zanim problemem tym zajęła się Rada Języka Kaszubskiego, kaszub-
ską terminologię gramatyczną jako pierwszy zastosował Florian Ceynowa62. Przy 
opracowywaniu podręcznika Kaszubski język literacki63 i jego kolejnych wydaniach 
autorzy uwzględnili przede wszystkim uwagi prof. Edwarda Brezy. Ukazała się także 
kaszubskojęzyczna Spòdlowô wiédza ò kaszëbiznie64 prof. Jerzego Tredera, zawiera-
jąca jego wykłady, również (z drobnymi wyjątkami) kontynuująca tę terminologię.

W pewien sposób wyłamuje się z wierności jednolitej terminologii gramatycznej 
Eugeniusz Gòłąbk. Podczas gdy na oznaczenie rzeczownika ogólnie przyjęto już 
używać terminu jistnik, on we Wskôzach i w Słowarzu używa wyrazu rzeczownik; gdy 
na oznaczenie rodzajów (ôrtów) przyjęto określenia: chłopsczi ‘męski’, białogłowsczi 
‘żeński’ (w Ùczimë sã pò kaszëbskù65 pod wpływem sugestii prof. Tredera zmieniono 
ten przymiotnik na krótszy: białczi, ale wyraz ten się nie przyjął), dzecny ‘nijaki’, to 
Gòłąbk stosuje określenie nijaczi.

Zgłasza się obecnie pilną potrzebę wydania aktualnego słownika zestandaryzo-
wanej kaszubszczyzny, a także normatywnej gramatyki, ponieważ dotychczasowe 
publikacje: Gramatyka pomorska Friedricha Lorentza (w tłumaczeniu na polski Mi-
kołaja Rudnickiego66) oraz Gramatyka kaszubska Edwarda Brezy i Jerzego Tredera67 
traktują kaszubszczyznę jako zespół gwar.

56   „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka” / „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2011, Gduńsk 
2011, Ùchwôlënk nr 1 / Uchwała nr 1, s. 16–20.

57   Tamże, Ùchwôlënk nr 3..., 4..., 5..., 6..., 7.., 9..., 10.... / Uchwała nr 3..., 4..., 5..., 6..., 7..., 9..., 
10..., s. 23–35, s. 39–50, a także „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 2012 / „Biuletyn Rady Języ- 
ka Kaszubskiego” 2012, Gduńsk 2012, Ùchwôlënk nr 1,3 4, 5, 6 / Uchwała nr 1,3, 4, 5, 6, s. 12-14, ,  
s. 12–14, 17–35; oraz „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 2013 / „Biuletyn Rady Języka Kaszub-
skiego” 2013, Ùchwôlënk nr 6, 7 / Uchwała nr 6, 7, s. 40–45.  

58   Tamże, Ùchwôlënk nr 8/ Uchwała nr 8, s. 36-38, także „Biuletin... 2013 / „Biuletyn... 2013, 
Ùchwôlënk nr 1 / Uchwała nr 1, s. 14–20.

59   Tamże, Ùchwôlënk nr 11/ Uchwała nr 11, s. 51.
60   Tamże, s. 42.
61   [J. Treder], Terminologia gramatyczna, [w:] Język kaszubski..., s. 259–262, tenże, Kaszubska 

terminologia gramatyczna, [w:] W świecie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi 
Bogusławowi Krei, red. J. Maćkiewicz, E. Rogowska, Gdańsk 2001, s. 317–332. 

62   Zob. E. Breza, Florian Ceynowa jako językoznawca, Rocznik Gdański, XLIII/2, 1983, s. 59–85.
63   R. Wosiak-Śliwa, Marek Cybulski, Kaszubski język literacki. Podręcznik dla lektoratówi, Gdańsk 

1992.
64   J. Tréder, Spòdlowô wiédza ò kaszëbiznie, Gdańsk 2009.
65   M. Cybulski, R. Wosiak-Śliwa, Ùczimë sã pò kaszëbskù, Gdańsk 2001.
66   F. Lorentz, Gramatyka pomorska, wyd. drugie fotoofsetowe, Wrocław 1958–1962. 
67   E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1981.
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***
Standaryzacja języka kaszubskiego najszybciej, najpełniej dokonuje się w dziedzinie 
języka beletrystyki. Choć bowiem pisarze tworzyli w swym rodzimym dialekcie 
(wśród pisarzy współczesnych przestaje to już być regułą), to stosowanie leksyki 
i form gramatycznych z innych dialektów kaszubskich jest przynajmniej próbą stan-
daryzacji języka, a takie próby podejmowali twórcy kaszubscy już od Floriana Cey-
nowy. Nie można również twierdzić, że w owych próbach standaryzacyjnych kolejni 
pisarze idą dalej, dokonują postępu. Na tej drodze obserwujemy również cofnięcia, 
jak w wypadku eksperymentowania zrzeszyńców (szukania i eksponowania przez 
nich cech ograniczonych do małych gwar). Współcześnie dzięki sprzyjającej sytuacji 
politycznej w Polsce i uznaniu kaszubskiego za język regionalny, któremu przysłu-
guje ochrona ze strony państwa, dokonuje się standaryzacji języka kaszubskiego na 
szerszą skalę w różnych dziedzinach życia społecznego. Obok tego dzięki pojawianiu 
się kaszubskiego słowa w różnych sferach życia i w różnych stylach funkcjonalnych 
systematycznie zwiększa się zakres poliwalencji języka kaszubskiego.

Summary 
Kashubian standardisation – a range, history, examples
The articles presents the standardisation of Kashubian dialects- in the fictional texts 
from the beginning of Kashubian literature (since the time of Florian Ceynowa) and 
in the dictionaries of the Kashubian language from the publishing of the first dic-
tionary (Dictionary of the Pomeranian (Kashubian) language, Stefan Ramult). All 
these actions have accelerated since 1989. In the meantime, new dictionaries have 
appeared, the terminology of the Kashubian language has been standardised and the 
language, which is taught at schools and which is entering the media and different 
departments, has increased the scope of polyvalence.



Tomasz Fopke

Onomatopeja w pieśni kaszubskiej 
Kwerenda źródłowa

Kilka lat temu próbowałem w piosence pod tytułem „A to padô”, za pomocą wielo-
krotnego powtarzania słowa oddać ulewny deszcz. Przy szybkim powtarzaniu poja-
wia się inne słowo, mniej kojarzące się z padaniem... 

A to padô, padô, padô, padô, padô, padô, padô...

Słowa, które naśladują odgłosy natury i inne, z życia wzięte występują w ka-
szubskich piosenkach, zwłaszcza dedykowanych dzieciom. Onomatopeje pomagają 
w nauce i leczeniu wad wymowy.

Portal www.logopedia.pl dzieli onomatopeje na sześć rodzajów:

Odgłosy maszyn, w tim pojazdów, 
Odgłosy naczyń,
Odgłosy instrumentów,
Odgłosy ludzi,
Odgłosy zwierząt,
Odgłosy sytuacyjne.

Skorzystałem z tego klucza podczas szukania onomatopei w kaszubskich 
śpiewnikach.

1.  Odgłosy maszyn, w tym pojazdów.

„Czuch, czuch”1, 2 

Jedze bana, dalek jedze
Wsadôjta do bëna lëdze!
Czuch, czuch, czuch...

1   T. Fopke, Piosenki dlô dzéwczątka i knôpika, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
Gdańsk 2011.

2   http://www.telewizjattm.pl/nasze-programy/80-1/27095-czuch-czuch.html?play=on. 
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„Stolëczny mój gard”3

Wej! Miasto ze snu òdeckniwô
Ju zéwnął jak chłop wiôldżi gard
Elektrisz: Dzyn! Dzyn! – pòzwòniwô
Zôczątk – chleba wònią je dnia...

2.  Odgłosów naczyń w pieśniach nie spotkałem.

3.  Odgłosy instrumentów.
Występują dość licznie. Przy rozpoznawaniu dźwięków instrumentów muzycz-

nych najpewniejsze wydaje się porównywanie brzmienia zapisanych słów do natu-
ralnego brzmienia instrumentów.

U ks. Antoniego Peplińskiego: „Dili didi dum” mamy w… „Dili – dum”4 a „dili 
dili da” – w „Pòszło dzéwczã”5 – skrzypce. W „Sztërzëch córkach”6 jest za to dźwięczne 
„rym cym cym” – diabelskie skrzypce. Wszystko z „tra” na początku to trąbka.

W „Grabiôrkach” Jana Trepczyka znajdujemy: Ju jesma zgrabiła pòkòsk: tralala 
la7. „Trala la” jest też w „Nierobny Hanuszce”8, w „Dzéwczã i Józk”9, a „Pòrządk mù-
szi bëc”10 – z Ceszonka, w swarzewskiej „Jidą żôłniérze”11 i w „Marëszónce”12. Jest 
także „tra lala” z „kùkùk” na końcu w „Kùkówce”13. W „Na co płakac”14 z Wdzydz, 
do „trala la” dodano również „ti ra la la” (z pewnością to klarnet). W rotembarskiej 
przyśpiewce „Z jiną chòdzy”15 jest „trala, rala, la”. W innej śpiewce z tej wsi: „Górą 
młodi wiek”16, jest „Trala lala”. Podobnie w „Nômilszich òczãtach”17 z Wiela. „Tra 
la la la” jest w „Zymkù” Jana Trepczika18 i „Maju”19. U tegoż autora jest także „kù  
– kùk” w „Kùkówce”20. W „Szewcu” z Wdzydz jest „Trala lala lala la”21 a w „Kùkùłce” 

3   T. Fopke, niepublikowana.
4   Antologia lëteracczich dokôzów, Antón i Aleks Peplińscë, Gmina Sierakowice 2009, s. 43.
5   Tamże, s. 63.
6   Tamże, s. 69.
7   W. Kirstein i L. Roppel, Pieśni z Kaszub, Komitet Wykonawczy Roku Jubileuszowego Prezydium 

Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku, 1958, s. 241.
8   Tamże, s. 70.
9   Tamże, s. 158.
10   Tamże, s. 210.
11   Tamże, s. 161.
12   Tamże, s. 71.
13   Nótë kaszëbsczé, pòpùlarné piesnie, red. E. Prëczkòwsczi, ROST, Banino 2008, s. 39.
14   W. Kirstein, L. Roppel, Pieśni z Kaszub, dz. cyt., s. 91.
15   Tamże, s. 100–101.
16   Tamże, s. 157.
17   Tamże, s. 167.
18   Lecë chòrankò, pieśni kaszubskie, Wejherowskie Centrum Kultury, Muzeum Piśmiennictwa i Mu- 

zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 1997, s. 7. 
19   Tamże, s. 14.
20   Tamże, s. 13.
21   W. Kirstein, L. Roppel, Pieśni z Kaszub, dz. cyt., s. 248.
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z Będargòwa: „tra la la tra la la kù-kùk”22. „Taj rara lala” brzmi w „Niedobri nowi-
nie”23 z Wejherowa (IV-ta melodia). 

„Hej ta tra la la” występuje w „Chòc mie sã dobrze wiedze”24. „Trala tirala la” 
jest w refrenie „Dzéwczã z Dargòlewa”25. „Tra radi la-la-la” słychać w „Nieùżëtëch 
babach” J. Trepczyka26. „Jo” poprzedzone „Trala lala lala” jest w utworze „Wele, 
wele Wetka”27. Osobliwe jest „ùmdra rara” w „Miłosc na wiesoło”28, jakie poprze-
dzają słowa „Tam za górą, za leszczëną, kòchô sã chłopôk z dzéwczëną”… Tego 
instrumentu nie rozszyfrowałem. Może chodzi o tarę…?

W „Dzéwczã rają”29 z Głusina jest „rumbaj dija da”… Proponuję rzępiel.
U Aleksandra Tomaczkowskiego, we „Frantówce”30 mamy grę na burczybasie, 

a dokładnie mrëczkù, czyli odmianie tego instrumentu ciąganej za koński ogon. 

Czinda, czinda, czinda dô
Kaszëbskô kapela grô

Bywa, że autor przypisuje onomatopeje do zupełnie innych instrumentów, niż 
mogłoby to wynikać z brzmienia.

W utworze „Pòpielucha i òberwańc”31 spiewamy: Grôj skrzëpôkù, grôj fletnisto: 
tramta, tramta, trala lala. Za to w „Basëcach”32 mamy: Hej, bas nama grô: hejda 
rasa sa… Ale są także inne, np. „Pasturk”33, gdzie w ostatniej, trzeciej zwrotce oka-
zuje się, że owo „Trala lala” dotyczy śpiewu i smagania batem. 

4.  Odgłosy ludzi.
W repertuarze luzińskiego chóru „Lutnia” znajdujemy etiudę „Czich!”, w której 

po trzykroć się kicha i odpowiada Bòże, dôjce zdrowié!

5.  Odgłosy zwierząt.
Te występują w kaszubskiej pieśni najliczniej. U Jerzego Stachurskiego w pio-

sence pt. „Dwa kòtë, dwie psotë”34: 

22   Tamże, s. 76-77.
23   Tamże, s. 117.
24   Z piesnią do Cebie, Śpiewnik Chóru Kaszubia, Szemud 2004, s. 48.
25   W. Kirstein, L. Roppel, Pieśni z Kaszub, dz. cyt., s. 136.
26   Lecë chòrankò, pieśni kaszubskie, Wejherowskie Centrum Kultury, Muzeum Piśmiennictwa i Mu- 

zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 1997, s. 127.
27   W. Kirstein, L. Roppel, Pieśni z Kaszub, dz. cyt., s. 87, 159.
28   Tamże, s. 159.
29   Tamże, s. 187.
30   Wybór pieśni A. Tomaczkowski, L. Roppel, red. Jerzy Stachurski, s. 19–20.
31   W. Kirstein, L. Roppel, Pieśni z Kaszub, dz. cyt., s. 134.
32   Tamże, s. 139.
33   Tamże, s. 238.
34   Piesnie Rodny Zemi, dz.cyt.
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Czej bãdze pò niebie szedł strzébrzny Pón
To zaczną mù spiewac ze wszëtczich strón:
di-li, dum, di-li-dum
Dum, di-li, dum
Taczé nótë òb noc są.

W „Chòwnëch spiéwach”35 jest zwierząt zatrzęsienie. Są zwierzęta gospodarstwa 
domowego, drób, ogólnie zwierzęca młodzież:

Jesz na pòlu je fùl rosë,
a ju czëc są chòwë głosë:
– kózka – meeeeeeeeeeee
– kùrczã – piiiiiiipiiiiipiii
– jagniã – beeeeeeeeeeee
– kôczã – kwôôôôôôôô 
– kruszã – mùùùùùùùùù
– zgrzébiã – hiiiiiiiiiiiiia
– gąsã – gãããããããgãããgã
– szczeniã – haùaùaùaùa
– gùlã – glglglglglglgglgl
– kòcã – miôôôôôôôôôôł 
– bùczka – łiiiiiiiiiłiiiiiłiii
blós le jeden trus – cssssss

Podobnie w „Ania pòtka”36:

Ania pòtka kòtka – miaù, miaù, miaù
Ania pòtka pieska – haù, haù, haù
Ania pòtka mëszkã – pi, pi, pi
Ania pòtka krówkã – mù, mù, mù
Ania pòtka kózkã – me, me, me
Ania pòtka jagniã – be, be, be
Ania pòtka gąskã – gã, gã, gã
Ania pòtka zgrzébiã – hija, a
Ania pòtka bùczkã – łi, łi, łi
Ania pòtka czipkã – czip, czip, czip
Ania pòtka kaczkã – kwô, kwô, kwô
Ania pòtka mrówkã – mru, mru, mruJ

35   Tamże.
36   T. Fopke, Piosenki dlô dzéwczątka..., dz. cyt.
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Lub „Lecy mùcha”37:

Lecy mùcha – bzy, bzy, bzy
Biegô kùrka – czip, czip, czip
Lecy kania – pic, pic, pic
Biegô bùczka – łi, łi, łi

Lecy bòcón – kle, kle, kle
Biegô kózka – me, me, me
Lecy mëga – wi, wi, wi
Biegô mëszka – pi, pi, pi

Lecy kania – pic, pic, pic
Biegô smiészka – ji, chi, chi
Znowù bòcón – kle, kle, kle
Biegô pùga – be, be, be

Lecy trulôcz – tru, lu, lu
Biegô mùża – mù, mù, mù
Lecy gapa – kra, kra, kra
Biegô piesek – haù, haù, haù

Lecy warbel – cwir, cwir, cwir
Biegô pùjka – miaù, miaù, miaù
Lecy nótka – tra, la, la 
Biegô zgrzébiã – hi, ja, ha

Bzyczenie występuje w piosence „Mùszka kòl tószka” z muzyką Wacława Kir- 
kowskiego38:

Lôtô mùszka kòle tószka
Wcyg le brzãczi, całô drżi
Wnetka wleca mù do ùszka
Leno: bzy, bzy, bzy, bzy, bzy!

W ludowej „Òżeń le sã” ze Strzelna w 3 zwrotce jest: 

Psëszczã téż sã òżeniło
Ògón òpùscëło: Haù, haù, haù”39

37   Tamże. 
38   CD Lëgòtka na szkòłã, (Gimnazjum w Szemudzie 2008).
39   W. Kirstein, L. Roppel, Pieśni z Kaszub, dz. cyt., s. 208.
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W II wersji tekstowej tej pieśni czytamy: ahù, ahù, ahù, ale to już… wilczysko. 
W „Mòrsczim diôble”40 Wł. Kirsteina i L. Roppla diabeł robi: wër, wër, wër, fër,  
fër, fër.

6.  Odgłosy sytuacyjne.
Interesujące, że logopedzi do onomatopei zaliczają również mówienie do dzieci 

i gaworzenie. Najwięcej w kaszubskiej literaturze muzycznej jest ich w „Czawrota-
nim” z muzyką W. Kirkowskiego:

Pòjkôj dzeculkò hòpka. Mëmka je weznie na klin. 
Hewò zeblokłô je żoczka! Jidzemë haszkac – bibi.
Tatk kładze ònkò w kòlibkã. Bòrénk czawrotkô, gùtorzkô. 
Zróbkało, wej, „kùlulu”. Dostało lulacza – spatkô.

Sosterka spiéwô mù: lulkôj. Chcałkało titka òd mëmë? 
Wejczkôjle! Chto tak napiszkôł! Z pielëszką mòkri pòwijôczk...
Dzecątkù stark zrobi „ajka”. Mdze je piastowac i hòckac. 
Hamkù mù dô, mieni ruchna. Pijkôj, bò bãdze zëmùchné... 

Pitkù je „hë”? Pùdã stëdzëc. A ònkò bãdze samkò. 
Wejle! – długùlkò sã smiéjkô! Chce ònkò eeszkac, czë hamkac? 
Biôjczkôj le spatkac – joczkù? Płaczkac ni mùszi – mô „aùka”?
Bëło to „bam”, „bùc”? Mô spóné? Mòrësk mój ùzobòtóny...41

Oraz w innych kołysankach: „Biżónka dlô Mëmczi” – do muzyki Tomasza Perza:

Haszkù, biża, bi 
Mòja Nënka spi
I ò kwiatny łące roji
Dze w westrzódkù dzeckò stoji
Rãczką cziwie ji...42

„Spij malinkô mòja mëgò”:

Żużkôjle, żużkôjle, ha43

40   Tamże.
41   Kaszubski Śpiewnik Domowy, REGION, MPiMK-P w Wejherowie, 2014.
42   Tamże. 
43   Tamże. 
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„Kòlibiónka” Jana Trepczyka:

Aaa, bãdzesz terô spa44

Zespół FUCUS śpiewa „Kòlibiónkã ò Dżonie i Mery”:

Tej le pòjmë spac, bôt zybie nas
Dalek wid pòrénkù dôwô znac
Spij Malinkô! Spij, ju spij!
Biża, biża – bi! 45

„Zëmòwô żużónka” z muzyką J. Stachurskiego46:

Miesądz robi: aaa, rôczi zybówka.

Z polska brzmiące Luli, luli, laj mamy w „Luli, mój Jezëskù” Wiktora Niemiry  
i J. Stachurskiego47. Znowu w „A w Raduni” Tadeusza Tylewskiego, do słów Hiero-
nima Derdowskiego48 je:

Żużu, żużu, córuleńkò.

Z innych odgłosów – kapanie. „W sobòtã je robòta” Stachùrsczégò49: 

Kap, kap, kap, kap – cecze miód

Bulgotanie – „Gòtëjã zupkã”50:

Zupkã, zupkã, gòtëjã zupkã!
Warzëwów wkrajã w grôpk:
Bùl, bùl, bùl...

W „Jeseni żëcô” do muz. W. Kirkowskiego mamy: ru-bù-bù, plóms, chrapù-chrap 
i tup, tup, tup:

44   J. Trepczyk, Lecë chòrankò, pieśni kaszubskie, Wejherowskie Centrum Kultury, Muzeum Piśmien- 
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 1997, s. 26.

45   CD Wanodżi kòl mòrza, Fucus, North Studio 2009. 
46   Piesnie Rodny Zemi, dz. cyt., s.53.
47   Tamże, s. 75.
48   W. Kirstein, L. Roppel, Pieśni z Kaszub, dz. cyt., s. 29.
49   Piesnie Rodny Zemi, dz. cyt., s. 23.
50   CD Z kaszëbsczim w swiat, ZG ZKP 2013.
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Je to dobrze starkã bëc!
Szescdzesątkã skùńczëc chòc
Tédë kòżdi z bòżich dniów
Jidze z górczi – ru-bù-bù!
Czësto ni ma za czim gòniec flot
Czas je, bë stateczno òbińc płot
Je to dobrze starkã bëc – ùwierzta mie!

Baro letkò dżadkã bëc!
Swój spòkójny żëwòt wiesc
A ną wikszą pòłwã dnia
Smaczno przespac: chrapù-chrap.
Pëlów pòłknąc na noc gôrscë dwie-
Pò tim ju sã mało co chce jesc...
Zãbë – plóms! – do sklónczi, dze – gëbis ju je...

Je to słodkò starkã bëc
Z wiekã sã ni mùszi krëc
Do kòscółka: tup, tup, tup
Tam z białeczką złożił slub
Na kòlektã w czipkã dëtka dôł
Chòcô rząd mù z rentë dzél zôs wzął...
Jakùż bëlno stark sã mô! Szczestlëwi chłop51!

Plóms jest też w kabaretowej piosence pt. „Wiszã” 

Wiszã na krëszce, jesz diszã
Zemia pòde mną sã krący
Ptôszk, plóms! Narobił na kòszlã
Mie je tak słodkò, jem spiący… 52

I w „Dwanôsce pùgów”, dokładnie przy piątej owcy:

Piãc cepłëch, spiącëch pùgów sã pùrgac miało chãc.
A jedna – plóms! – w przerãbel... Ò tą ju mni mô piãc... 53

A ru-bù-bù w „Skrzëpi zëmë wóz”54:

51   CD Cządów rokù farwë, SP Borkowo, 2007.
52   CD We Dwa Kònie, Kaszubska Agencja Artystyczna, Chwaszczyno 2010.
53   Kaszubski Śpiewnik Domowy – REGION, MPiMK-P w Wejherowie 2014.
54   http://www.telewizjattm.pl/nasze-programy/80/27217-skrzepi-zeme-woz.html?play=on. 
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Zëma, zëma je ju tu!
Nen wëżdóny gòsc
Kòmpanijô krótczich dniów
Smiotów fùlny miech...
Zarô z górczi: ru-bù-bù!
Jadã jô i të

A tup-tup w „Skôczã w górã”55:

Skôczã w górã: hùra, hùra!
Zlôżóm w dół tak: tup, tup, tup
Jidã w prawò: drawò, drawò
Krącã w lewò: czuder! Czó!

W „Spiéwce kòwôla”56 z muzyką Tadeusza Dargacza słychać kowalską robotę:

Pinpin-bin, pinpin-bin
Czëc je z kùzni całi dzéń
Binbin-pin, binbin-pin
Na noc zamknã jã na krziż.

U Aleksandra Tomaczkowskiego w „Słunuszkù”57:

Ptôszãta ju pòszłë spac
Leno kukùłeczka: kùkù, kùkù, kùkù
A zwònuszczi zwònią jak je piesczi gònią: dzyn, dzyn, dzyn.

W „Kùczrowi baladze” z muzyką Stachurskiego znajdujemy komendy do konia:

Czej jemù rzekã: „Nële! Hije!” –
Wié, że do przódkù mùszi rëszëc.
A czej zatrzëmac mô sã tam czë tu –
Zrobi to, czedë czëje tak: „Prr! Hó!”

Rôz przëszło w prawò mòcno skrącëc
Mój Fóks wié, że to bądze „Hùjt – je!”
A „Czuder!” znaczi: „W drëgą stronã biôj!” 
To nawetk zgrzébiã znô – ze smiéchù rżi...

55   T. Fopke, niepublikowana.
56   CD Bôjka na głosë, Gmina Linia 2014.
57   A. Tomaczkowski, Wybór pieśni, red. Jerzy Stachurski, s. 29–30.
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„Curik!” – to je „Copnij, Lota!”
Kòżdé „Nëże!” – to jakbë bicz trzasł...
Dostóną mòje kònie ówsa w krëp
Pò czãżczim dniu, wanożnym – òdpòcznienié...58

Znów zabawę z echem odkrywamy w pieśni „Nipòcé lata pòmiónë”59:

Witôj latkò! -atkò, matkò
Slôdë szkòła, -òła, bëła
Las i błotkò, -łotkò, słodkò
Mdą nas wòłac, -òłac, rëmac

Na wanogã! -ogã, nogã
Weznã kòło, -òło, wëło
I gitarã, -arã, karã
I zagrajã, -ajã, gnajã

W kòpie sana, -ana, sama
Sã pòłożã, -łożã, stożã
W rzãdze żëta, -ëta, eetam!
Deszcz przeczekóm, -ekóm, nëkóm

Na pielgrzimkã! -imkã, szinkã
Piechti pùdã, -ùdã, zmùda
Zëmné pitkù, -itkù, nitka
Hëcë próba, -óba, szruwa

Pòtkóm drëcha, -ëcha, dze tam!
Kwitnie lëpa, -ëpa, sznëpa
So òdpòcznã, -òcznã, grzeczno
Z dakù skòczã, -òczã, beczã

Wiszniów narwiã, -arwiã, Karwia
Griz na gãsto, -ãsto, czãsto
Ùżgrzą mëdżi, -ëdżi, òdżin
Kùńc ti spiéwczi, -iwczi, i spi...

58   CD We Dwa Kònie, Kaszubska Agencja Artystyczna, Chwaszczyno 2010.
59   Najô ùczba, Pomerania, czerwiec 2011.
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W piosence „Pò czôrnëch...”60, opartej na skali całotonowej znajdujemy onoma-
topeiczne refreny:

Tam, dze kwitną wisznie, dze pszczółk fùlny sôd
W céni legnął sã na trôwie môłi knôpk
Ò przëpôłnim sztót słodzëchny spikù skrôdł
A nad głową karno brzãczków tak mù grô:
Bzy, bzy, bzy...

W snienim w farwny sã béł przeniósł kwiatów swiat
Jak nen skòczk so sajdôł: zdebło, lëstk, tu płatk
Wtim sã wietrzëszcze òbùdza, nocë brat
I do ùcha jãło gwizdac hewò tak:
Wiu, wiu, wiu...

Zabłądzoné jedna z pszczelëch sostrów mia
Pò czëprënie maszerowa knôpika
Òn jã rãką nakrił – wnetkã spùchłô ba
Jak jamrëje môłé knôpiã z bólu, jak:
Aùa, aùa, aùa...

Czëła mëma sënów jôch i za nim szła
Na to „aùka” kwasné mlékò zbónkã la
Jù ùsniwô mëmie dzeckò, cëchnie płacz
A matinka jemù nócy biżónkã:
Mmm, mmm, mmm...

Najchętniej w pieśni kaszubskiej wykorzystywane są onomatopeje zwierzęce 
i muzyczne, oddające dźwięk instrumentów. Odgłosy zwierząt najpowszechniejsze 
są we współczesnych piosenkach dla małych dzieci. Większość słów imitujacych 
dźwięki instrumentów zachowała się w pieśniach ludowych. Użycie onomatopei 
ubarwia tekst, animizuje go. Stwierdzić jednak należy, że nie jest to środek, po który 
twórcy tekstów kaszubskich piosenek sięgają nazbyt często.

60   Kaszubski Śpiewnik Domowy, REGION, MPiMK-P w Wejherowie 2014.



Marika Jelińska

Pòczestnô fòrma w kaszëbiznie

Pòczestnô fòrma (in. Pluralis maiestaticus lub liczba mnoga godnościowa) w kaszub-
szczyźnie oznacza sposób zwracania się w liczbie mnogiej (Wë) do osoby pojedynczej 
szanowanej, jak ojciec, matka, dziadkowie, starsi, w ogóle do każdego, komu nie 
wypada mówić na ty1. W ten sam sposób tłumaczy się tę formę w innych pozycjach: 

Wë – zaimek osobowy skierowany do jednej starszej osoby (Skądka wë jidze-
ce?; Jô was ju dôwno nie widzôł.; Móm jô wama pòmòc?; Co ten kaszel was 
tak dëszi?; Mògã jic z wama.)2.
Wë – pòczestnô forma zamiona, przë zwrôcanim sã do wôżny, colemało star-
szi òsobë (równo czë do białczi czë do chłopa), np: Chcece wë/ mòże wë bë 
chcelë so sadnąc?; Wë jesce òd mie starszi.; Ale białkò, kò wë jesce starszô, 
mie nie wëpôdô wóm/wami gadac na të.; Ale chłopie, wë jesce starszi, tej jô 
nie mdã do was gôdôł na të3.

Forma pluralis maiestaticus obecna jest w wielu językach słowiańskich (por. ros. 
Nina Nikołajewna; Wy byli w kino?; czeskie Mestinki mate?4), a także w polskich 
gwarach. Jak zauważa Halina Karaś: W dialektach ludowych ten rodzaj zwracania 
się do drugich jest powszechny w zwrotach grzecznościowych: siądźcie mamusiu; 
byliście mamusiu w kościółku oraz w zwrotach neutralnych zamiast ogólnopolskiego 
„pan(i)”, np. skądeście przyszli? mądrzyście = skąd pan(i) przyszedł / przyszła?, jest 
pan(i) mądry(a). Na Śląsku ze szczególnym poważaniem mówi się oni są, wiedzieli 
oni? = pan(i) jest, czy pan(i) wiedział(a)?5

Na ogół forma drugiej osoby liczby mnogiej w odmianie czasowników przyjmuje 
formę dawnej liczby podwójnej, a więc końcówkę -ta, a forma pluralis maiestati-
cus końcówkę drugiej osoby liczby mnogiej -cie. Jedynie w gwarach południowej  

1   Zob. Pluralis maiestaticus [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, wyd. 
drugie popraw. i poszerz., Gdańsk 2006, s. 199.

2   Zob. Hasło Wë [w:] B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. VI, Wrocław 
1972.

3   Zob. Hasło Wë [w:] E. Gołąbek, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
4   Przykłady za: Pluralis maiestaticus [w:] Język kaszubski..., s. 199.
5   Więcej [w:] H. Karaś, Pluralis maiestaticus, źródło internetowe: http://www.gwarypolskie.uw. 

edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=58 (dostęp z dnia 10.06.2014).
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Lubelszczyzny końcówka -ta przejęła rolę zarówno drugiej osoby liczby mnogiej, 
jak i pluralis maiestaticus: babko, siądźta sobie6!

Odmiana liczby mnogiej godnościowej dotyczy zaimków rzeczowych i dzierżaw-
czych oraz czasowników. W odmianie czasowników w języku kaszubskim końcówka 
-ta łączy się z czasownikami w drugiej osobie liczby mnogiej, natomiast końcówka -ce 
przypisana jest formie pluralis maiestaticus, np. Wa to dzys zrobita?; Wë to dzys zrobice? 

We współczesnym języku kaszubskim forma pluralis maiestaticus została prawie 
całkowicie wyeliminowana z mowy codziennej. Jak zauważa prof. M. Cybulski: 
w dzisiejszej kaszubszczyźnie są to już formy stosunkowo rzadko używane, a pod 
wpływem polszczyzny pojawiają się formy czasownika w 3 os. (zamiast przykłado-
wo: Wë bëlë mówi się Wasta/Wastna béł/bëła)7. Jednak jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
była to forma stosowana powszechnie. Świadczyć mogą o tym teksty dramatów ka-
szubskich autorstwa chociażby J. Karnowskiego i B. Sychty oraz wybrane przykłady 
z poezji młodokaszubskiej.

Karnowski w swoich dramatach stosuje zarówno formę godnościową: Dëc wë téż 
tam mielë jesce bëc, Chto wié, jaczi béłbë dobëtk, czej wë bë jesce bëlë z nama na 
tim môlu (rozmowa Scëbóra i Swiãca, Zôpis Mscëwòja) jak i formy z czasownikiem 
w trzeciej osobie, np. W Zôpisu Mscëwòja w òbrazu trzecym Sulka zwraca się do 
Wawrzona: A pón je taczi stateczny i mądri, że chòba sóm Mscëwój pana swòjim 
wòjewòdą zrobi8.

W dramatach Sychty forma pluralis maiestaticus jest przestrzegana z najwyższą sta-
rannością. We wstępie do Dramatów Bernarda Sychty, t. 1 prof. J. Treder zauważa, że:

Żywotna jest za to – co najmniej od czasów Ceynowy – kategoria pluralis 
maiestaticus, czyli zwracania się w liczbie mnogiej do jednej starszej, szano-
wanej osoby, np. Nie przenioslë wë mie nic, tatku; dzeż wë jidzece; do wielu: 
Wa wiéta..., ale do ojca: Żlebë wë, tatkù, chcelë... (SySp 22, 27, 63), Nie bãdzce 
złô, starenkò (SyHan); czejbë wë tak, mëmkò, do ksãdza szlë; wezce chùstkã 
i biéjce; wë ni mòżece jic; cëż wë gôdôce?; czej wë ju tak dalek môce; jô 
widzã, że wë tu jesce taczi rozgòrzony...; Nó, ni mòżece Wë pòwiedzec... Wal-
kusz mówi też tak o sobie przy innych: Jedzemë precz! Sychta „dostosował” 
do tego także polszczyznę, np. Proszę, przyjdźcie bliżej i mówcie, co wiecie 
(SyDz); wë wiéce, wë sã doczekôce, wierzce (do gbura), gdzeż wë bëlë, tatinkù; 
powiédzce (do ojca), mëslice wë, tatinkù (SyGG). Kilka razy w ostatnim dra-
macie zastępują je formy nowe typu widzy Waspón, Waspani nick nie wié itp9.

6   Tamże.
7   M. Cybulski, Język dramatów Jana Karnowskiego, ich redakcje i zasady standaryzacji [w:] J. Kar- 

nowski, Dramaty, Gdańsk 2011, s. 161–162.
8   Więcej w: tamże.
9   J. Treder, Język dramatów Bernarda Sychty [w:] Dramaty Bernarda Sychty tom I dramaty obycza-

jowe, Gdańsk 2008, s. 74.
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O liryce Młodokaszubów i użyciu przez nich form pluralis maiestaticus prze-
czytać można w opracowaniu Hanny Makurat, która we wstępie do Poezji Młodo-
kaszubów zauważa:

większość tych form (pluralis maiestaticus – przyp. aut.) notowana jest u Maj-
kowskiego: A ciej z dalek we jidzece, Moje skrzepci, – we je znoce, Żebesce 
tak wełną przędłe,/ Jak ploteczci moje panie,/ Wnetk besce nią wszetką nędzę/ 
W mniesce okrec bełe w stanie10. Incydentalnie liczba mnoga godnościowa 
pojawia się u Heykego: Bóg niech waji błogosławi, Ju ojcze, z tobą czas!/ 
Wnet zgasnie żecô słónce,/ Spik wieczny zmorzy Was!, natomiast w tek-
stach Karnowskiego brak przykładów z poświadczonymi formami pluralis 
maiestaticus11.

„Pòczestnô fòrma” winna być także obecna w tłumaczeniach Ewangelii na język 
kaszubski. Po analizie wybranych fragmentów Ewangelii w tłumaczeniu E. Gołąbka 
z 1993 roku12 oraz o. A. Sikory z 2010 roku13 okazuje się, że we współczesnym tłu-
maczeniu ojca Sikory jest ona całkowicie wyeliminowana. Żywotna jest natomiast 
w tłumaczeniu Eugeniusza Gołąbka, w której każdy zwrot skierowany do Jezusa 
jest formułowany za pomocą zaimka wë. Świadczyć może o tym wiele przykładów 
(w niniejszym opracowaniu wybranych z Ewangelii św. Łukasza) porównujących te 
tłumaczenia:

Swiãté Pismiona Nowégò Testameńtu Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné

Ale na Wasze słowò zarzucã jadra.  
(Łk. 5,5)
Òdińdzëce òd mie, Panie, bò jô jem 
grzészny człowiek. (Łk. 5,8)
Jesce Wë tim, co mô przińc, abò téż mómë 
żdac na jinszégò? (Łk. 7,19)
Wasza Matka i bracynowie stoją bùten  
ë chcą z Wami sã widzec. (Łk. 8,20)
Ùczëcelu, jô Was proszã, wezdrzëceże na 
mòjégò sëna. (Łk. 9,38)

Ale na Twòje słowò zarzucã jadra.  
(Łk. 5,5)
Òdéńdzë òd mie, Panie, bò jô Panie,  
jem człowiek grzészny. (Łk. 5,8)
Jes to Të, co môsz przińc, czë na jinszégò 
mómë czekac? (Łk. 7,19)
Twòja Matka i Twòji bracô stoją bùten 
i chcą Ce ùzdrzec. (Łk. 8,20)
Ùczëcelu, jô ce proszã, wëzdrzë na mòjégò 
sëna. (Łk. 9,38)

10   Zachowano oryginalną pisownię.
11   H. Makurat, Właściwości języka utworów lirycznych młodokaszubów, redakcje zbiorków poetyc-

kich i wyznaczniki standaryzacji przyjęte w obecnej edycji [w:] Poezja młodokaszubów, Gdańsk 2012, 
s. 123–124.

12   Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu. Na podstawie Biblii Tysiąclecia (Wyd. III popr., 1982) ska- 
szëbił: Eugeniusz Gołąbk, Gduńsk–Pelplin 1993.

13   Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné. Z greczi przełożił na kaszëbsczi jãzëk ò. Adam Ryszard 
Sikora OFM, Gduńsk 2010.
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Jô z Wami pùdã, dze le Wë pùdzece!  
(Łk. 9,57)
Panie, nie òbchòdzy to Was, że mòja sostra 
òstawia mie samą przë ùsługiwanim? 
(Łk. 10,40)
Òdińdzëce a ùcekôjce stądka, bò Heród 
chce Was zabic. (Łk. 13,31)
Przëdôjce nóm wiarë! (Łk. 17,5)
Rzeczce nama, wedle jaczégò prawa  
to robice abò chto Wóm dôł nã mòc?  
(Łk. 20,2)

Pùdã za Tobą, gdze le Të pùdzesz.  
(Łk. 9,57)
Panie, czë to je Cë równo, że mòja sostra 
mie òstawiła samą, żebë pòsługiwac?
 (Łk. 10,40)
Wińdzë i biôj precz znądka, bò Heród  
chce Ce zabic. (Łk. 13,31)
Dodôj nama wiarë! (Łk. 17,5)
Rzeczë nama, jaką mòcą to czënisz  
abò chto je nen, co Cë dôł tã mòc?  
(Łk. 20,2)

 
Współcześnie z liczby mnogiej godnościowej zrezygnował jedynie język polski. 

W miejsce dawnego wy wprowadził formę pan/pani zapożyczoną z języka węgierskie-
go (pan – węg. ban)14. Obecnie ten proces zauważyć można także w języku kaszubskim. 
Wzorując się na odmianie języka polskiego w kaszubszczyźnie utworzono neologizmy 
wasta/wastnô odpowiadające polskim pan/pani. Niestety, stwierdzić należy, że formy 
wasta/wastnô sukcesywnie wypierają dawną formę wë zarówno z języka mówionego 
jak i pisanego. Proces ten zauważyć można chociażby w miesięczniku Pomerania, 
w którym coraz częściej formy wasta/wastnô wypierają dawną formę wë, np.:

Ale chùtkò Wasta wrócył do szkołë...15

Wastnô Zyta na zôczątkù ni mia wiôldżich planów16.
Temù jem jã sobie wzął – szpòrtowno dolmacził wasta Tadéùsz17.
Wastnô, a mie je smùtno18.

Wśród licznych przykładów napotkać można zdania, w których jednocześnie  
(w tej samej dłuższej wypowiedzi lub nawet w jednym zdaniu) pojawiają się zarówno 
formy wë jak i wasta/wastnô, np.:

Kim Wë jesce, Wasto Andrzeju19?
A dze wë pòznelë wastnã Joannã20?

Podkreślić jednak należy, że w miesięczniku Pomerania forma pluralis maiestati-
cus wciąż jest obecna, w przeciwieństwie do języka mówionego, codziennego, w któ-
rym forma ta praktycznie zanikła. W Pomeranii „pòczëstnô fòrma” wykorzystywana 

14   Zob. Pluralis maiestaticus [w:] Język kaszubski..., dz. cyt., s. 199.
15   Jô ni mógł nie robic... [w:] Pomerania nr 10/2012, s. 4–6.
16   Nie sygnie sedzec doma... [w:] Pomerania 5/2012, s. 27–28.
17   Òrganista, tec nié leno [w:] tamże, s. 38.
18   J. Mamelski, Òdwôga [w:] Pomerania 11/2011, s. I–II.
19   Kim Wë jesce, Wasto Andrzeju [w:] Pomerania nr 10/2012, s. 37.
20   J. Mamelski, Zéńdzenié trzecé: z Hieronimã Derdowsczim [w:] Pomerania 5/2013, s. I–II.
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jest przede wszystkim w kaszubskojęzycznych wywiadach oraz w opowiadaniach 
z dialogami (np. w cyklu opowiadań Janusza Mamelskiego w dodatku edukacyjnym 
Naju Ùczba). W większości przeanalizowanych tekstów (20 wybranych numerów 
miesięcznika z lat 2011-2014) forma ta odmieniana jest poprawnie, zgodnie ze wska-
zaniami Normatiwnégò Słowarza Kaszëbsczégò Jãzëka E. Gołąbka, jak poniżej:

M. Wë
D. Was
C. Wami, Wóm
B. Was
N. Wami
Msc. Was
W. Wë

W przeanalizowanych numerach znaleźć można było następujące przykłady uży-
cia „pòczestny fòrmë”:

Wë
Wë jã dobrze pamiãtôce21?
Czemù wë ni mòglë ùsedzec na jednym placu22?
Terô Wë mòżece so òdpòcząc23.
Wë môce ò nich zabôczoné24?
Wë jesce bëlë nôstarszô w familii, tej gwës czas pò wòjnie béł dlô Was baro 
robòcy25?

Wami, Wóm
A nie je wami pùsto za Kaszëbama26?
Tej delë òni Wami kùreszce bezpiek czë dali trzeba bëło sã jich strzéc27?
Jak Wami sã ùdało wińc z tegò piekła28?
Z czim sã Wami parłãczi ten czas29?
A bãdã mógł z wami pózni wjachac na taczi ławie na górã30?

21   Niech nicht nie pragnie wòjnë! [w:] Pomerania nr 10/2012, s. 50–51.
22   J. Mamelski, Zéńdzenié trzecé: z Hieronimã Derdowsczim [w:] Pomerania 5/2013, s. I–II.
23   J. Mamelski, Zéńdzenié piąté: z Jana Trepczikã [w:] Pomerania 7-8/2013, s. I–II.
24   Tamże.
25   Swiat je ten sóm [w:] Pomerania 5/2012, s. 25–26.
26   J. Mamelski, Zéńdzenié trzecé: z Hieronimã Derdowsczim [w:] Pomerania 5/2013, s. I–II.
27   Ùmiérelë z głodu jak mùchë [w:] Pomerania 7-8/2013, s. 16–17.
28   Tamże.
29   Swiat je ten sóm [w:] Pomerania 5/2012, s. 25–26.
30   J. Mamelski, Òdwôga [w:] Pomerania 11/2011, s. I–II.
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Was
Wiele lëdzy, chtërny Was znają, gôdô, że jesce baro robòcym człowiekã31.
Nie cygnie Was do òglowòpòlsczi telewizje32?
Në jo, ale w kùńcu òni was wzãlë i tak33.
Dlô Was wòjna zaczãła sã tak pò prôwdze dopiérze w 1940 rokù...34

Wśród wielu przykładów odnaleźć także można niepoprawne formy użycia zaim-
ka wë, zwłaszcza w odmianie was i wóm. Zwykle błędnie stosuje się w tych miejscach 
formę odmiany zaimka drugiej osoby liczby mnogiej wa, którą należy odmieniać 
w następujący sposób:

M. Wa
D. Waju
C. Wama
B. Waju
N. Wama
Msc. Waju
W. Wa

W zdaniach błędnie stosuje się formę Wama w miejscu Wami, Wóm oraz Waju 
w miejscu Was, np.:

Czegò Wama żëczëc na pòsobné dzesãcleca dzejaniô? – (winno być wóm/wami)35.
A jak wama sã zdaje? – (winno być wóm/wami)36.
Znają Waji téż w szkòłach – robita kaszëbsczé aùdicje... – (winno być was)37.
Jaczé do waji przëchôdałë wiadomòscë z Pòlsczi? – (winno być was)38.
Kò pò waju ju ni ma nikògò, chto bë pisôł pò kaszëbskù. – (winno być was)39.
Jô Waju skądkas znajã – rzekła starka do te chłopa. – (winno być was)40.

Już tak krótka analiza pozwala zauważyć, że obecnie w kaszubszczyźnie domi-
nuje tendencja do odchodzenia od użycia form liczby mnogiej godnościowej. Jesz-
cze przed kilkudziesięciu laty była ona powszechnie stosowana zarówno w języku 

31   Jô ni mógł nie robic... [w:] Pomerania nr 10/2012, s. 4–6.
32   Nie jedzemë na dwùch minutach [w:] Pomerania 5/2013, s. 10–11.
33   Z jednégò piekła w drëdżé [w:] Pomerania 5/2013, s. 12–13.
34   Ùmiérelë z głodu jak mùchë [w:] Pomerania 7-8/2013, s. 16–17.
35   Nie jedzemë na dwùch minutach [w:] Pomerania 5/2013, s. 10–11.
36   J. Mamelski, Zéńdzenié trzecé: z Hieronimã Derdowsczim [w:] Pomerania 5/2013, s. I–II.
37   Nie jedzemë na dwùch minutach [w:] Pomerania 5/2013, s. 10–11.
38   Z jednégò piekła w drëdżé [w:] Pomerania 5/2013, s. 12–13.
39   J. Mamelski, Zéńdzenié trzecé: z Hieronimã Derdowsczim [w:] Pomerania 5/2013, s. I–II.
40   J. Mamelski, Òdwôga [w:] Pomerania 11/2011, s. I–II.
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mówionym jak i pisanym. Współcześnie jednak coraz częściej jest ona zmieniana na 
zapożyczoną z języka polskiego formę Wasta/Wastnô. W miesięczniku Pomerania, 
w literackiej odmianie języka kaszubskiego wciąż jeszcze jest obecna, choć w coraz 
mniejszym stopniu, natomiast w mowie potocznej została ona w zasadzie prawie 
całkowicie wyeliminowana.



Wanda Lew-Kiedrowska  
(I Liceum Ogólnokształcące, Kościerzyna)

Danuta Stanulewicz  
(Uniwersytet Gdański)

Komponent kulturowy w nauczaniu języka  
kaszubskiego – opinie młodzieży

Wprowadzenie 

O edukacji kaszubskiej pisali liczni naukowcy i nauczyciele, przedstawiając 
i analizując różne jej aspekty. W gronie tym znaleźli się między innymi Felicja  
Baska-Borzyszkowska1, Witold Bobrowski2, Edward Breza3, Marek Cybulski i Je-
rzy Treder4, Tomasz Fopke5, Kazimierz Kossak-Główczewski6, Adela Kuik-Kali-
nowska i Daniel Kalinowski7, Wanda Lew-Kiedrowska8, Renata Mistarz9, Dušan  

1   M.in. F. Baska-Borzyszkowska, Teatralné dzejania w szkòle, [w:] Edukacja kaszubska. Tradycje, 
aktualność, perspektywy, red. A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, Gdańsk–Słupsk 2012, s. 123–128.

2   W. Bobrowski, Kaszubska szkoła na Głodnicy. Szansa i nadzieja wyzwolenia, Głodnica–Gdynia 
1996.

3   E. Breza, Język kaszubski w życiu i w szkole, „Języki Obce w Szkole” 2001, numer specjalny Na-
uczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych, nr 45/6, s. 224–225.

4   M. Cybulski, J. Treder, Kaszubszczyzna w szkole, [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedycz-
ny, wydanie drugie poprawione i poszerzone, red. J. Treder, Gdańsk 2006, s. 119–124.

5   T. Fopke, Piesniô jakno nosnik wiédzё i szkòła jãzёka w terôczasny, kaszёbsczi ùczbie, [w:] Edu-
kacja kaszubska…, s. 109–121.

6   K. Kossak-Główczewski, Szkice z edukacji regionalnej. Europa. Regiony. Kaszuby, Głodnica–Ru-
mia 1996; K. Kossak-Główczewski, Kaszubska edukacja szansą reinhabitacji?, [w:] W kierunku Europy 
regionów. Analiza socjologiczna, red. J. Erenc, A. Szopny, Wejherowo 2011, s. 279–301. Zob. także: Edu- 
kacja regionalna mniejszości narodowych i etnicznych, red. K. Kossak-Główczewski, Gdańsk 1999.

7   A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, Edukacja kaszubska – między teorią a praktyką, [w:] Edu-
kacja kaszubska…, s. 23–30. Badacze ci przygotowali tom zbiorowy, z którego pochodzi ta praca, a także 
kilka innych tutaj wymienionych: Edukacja kaszubska. Tradycje, aktualność, perspektywy, red. A. Kuik-
-Kalinowska, D. Kalinowski, Gdańsk–Słupsk 2012.

8   M.in. W. Lew-Kiedrowska, Jak na Kaszёbach Tatczёznё ùczёlё, [w:] Edukacja kaszubska…,  
s. 33–43. Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące – kłopotliwy trzylatek czy „okręt flagowy Kaszub”?,  
[w:] Pedagogika Celestyna Freineta a edukacja regionalna, praca zbiorowa pod red.Wandy Frankiewicz 
i Kazimierza Kossak-Główczewskiego, Gdańsk 1997; ISBN 83-707-716-6, W szkole po kaszubsku,  
[w:] „Sycyna. Dwutygodnik Kulturalny” nr 20/95 z dn. 24.IX.95 r.

9   M. in. R. Mistarz, Rozwijanie kompetencji kulturowych przewodnim zadaniem kaszubskiej edu-
kacji, [w:] Edukacja kaszubska…, s. 55–67; R. Mistarz, Dokonania i wyzwania edukacji kaszubskiej, 
„Edukacja Pomorska” 2014, nr 64/65 (15/16), s. 4–8.
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Paždjerski10, Grażyna Płoszajska11, Justyna Pomierska12 oraz Danuta Stanu- 
lewicz13. 

W artykule tym także zajmujemy się edukacją kaszubską, ze szczególnym 
uwzględnieniem opinii młodzieży licealnej na temat obecności kultury kaszubskiej 
w nauczaniu języka kaszubskiego w szkole. Stosunek młodzieży do kultury kaszub-
skiej został omówiony w pracy O zainteresowaniu młodzieży kulturą kaszubską14, 
jednak badano opinie licealistów, którzy nie uczyli się języka kaszubskiego w szkole. 

Język kaszubski w szkole ponadgimnazjalnej 

Edukacja kaszubska dynamicznie się rozwija. Świadczyć o tym może systematyczny 
wzrost w ostatnich latach liczby uczniów uczęszczających na lekcje języka kaszub-
skiego w szkołach każdego poziomu kształcenia – w roku szkolnym 2013/2014 uczy-
ło się go 17 145 uczniów w 420 szkołach województwa pomorskiego: 13 830 (78%) 
w 296 szkołach podstawowych i przedszkolach, 2 688 (16%) w 103 gimnazjach, 607 
(6%) w 24 szkołach ponadgimnazjalnych15. Jak wynika z tych danych, interesująca 
nas tutaj grupa – uczniowie w wieku 16-19 lat – była najmniej liczna, jednak trzeba 
podkreślić, że w poprzednim roku szkolnym stanowili oni tylko 3% ogółu uczących 
się kaszubskiego. 

W szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie i nauczyciele mogą korzystać 
z podręcznika Felicji Baska-Borzyszkowskiej i Wojciecha Myszka Jô w Kaszëbsczi, 
Kaszëbskô w swiece. Ùczbownik do kaszëbsczégo jãzëka dlô IV etapù sztôłceniô16, 
a także z podręcznika do chemii Chemiô òglowô i òrganicznô autorstwa Jerzego 
Nacla17. Oczywiście nauczyciele używają także materiałów autentycznych, wśród 

10   D. Paždjerski, Kurs języka i kultury kaszubskiej (dla slawistów i nie tylko), [w:] Edukacja kaszub-
ska…, s. 141–146.

11   G. Płoszajska, Polityka resortu edukacji wobec mniejszości narodowych i etnicznych, „Języki Obce 
w Szkole” 2001, numer specjalny Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych, nr 45/6,  
s. 135–140.

12   M.in. J. Pomierska, „Język kaszubski” w kształceniu sprawności językowej ucznia w szkole pod-
stawowej i gimnazjum, [w:] Edukacja kaszubska…, s. 79–92.

13   D. Stanulewicz, Czy młodzież licealna chce się uczyć języka kaszubskiego? Badania pilotażowe, 
[w:] Edukacja kaszubska…, s. 93–106.  

14   D. Stanulewicz, Ò zaczekawienim młodzëznë kaszëbską kùlturą / O zainteresowaniu młodzie-
ży kulturą kaszubską, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 
2013, s. 164–177 [wersja kasz.], s. 283–296 [wersja pol.].

15   Dzień Rodny Mòwë, kaszubi.pl, 21.02.2014, <http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/746>,  
dostęp: 27.07.2014.

16   F. Baska-Borzyszkowska, W. Myszk, Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece. Ùczbownik do 
kaszëbsczégo jãzëka dlô IV etapù sztôłceniô, cz. 1, Gdańsk 2012. O podręczniku pisze Wioletta Kata-
rzyna Ratajczak-Toczek w artykule pt. Pół roku z podręcznikiem Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece, 
„Pomerania” 2014, nr 5, s. 48.

17   J. Nacel, Chemiô òglowô i òrganicznô, Gdańsk 2013.
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których znalazły się m.in. powieść Żëcé i przigodë Remùsa (Życie i przygody Remusa) 
Aleksandra Majkowskiego18 oraz kaszubska wersja Pana Tadeusza w tłumaczeniu 
Stanisława Jankego19. 

W podstawie programowej celów kształcenia dla przedmiotu język kaszubski na 
IV etapie edukacyjnym sformułowane są następująco:  

„I.  Znajomość kultury materialnej i duchowej Kaszub: historii, geografii, przyrody 
oraz zrozumienie specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu.

II. Rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych o tematyce związanej z życiem 
codziennym i omawianą lekturą; wykorzystanie informacji w nich zawartych 
w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

III. Tworzenie wypowiedzi ustnych w języku kaszubskim oraz wypowiedzi pisem-
nych w języku kaszubskim i polskim; posługiwanie się rozwiniętym zasobem 
środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fone- 
tycznych).

IV. Przetwarzanie tekstu sformułowanego w języku kaszubskim ustnie lub pisemnie; 
zmiana formy przekazu ustnego lub pisemnego.

V. Analiza i interpretacja tekstów kultury”20. 

Jak zatem widać, listę celów kształcenia otwiera punkt dotyczący nie języka, 
a kultury kaszubskiej, co świadczy o przypisaniu jej dużego znaczenia w procesie 
nauczania przedmiotu. Podkreśla to także Renata Mistarz w tytule jednej ze swoich 
prac: Rozwijanie kompetencji kulturowych przewodnim zadaniem kaszubskiej edu-
kacji21. Podstawa programowa daje uczniom możliwość zapoznania się z kulturą 
kaszubską, także poza murami szkoły. 

Jak już wyżej zasygnalizowałyśmy, celem tego artykułu jest przedstawienie opinii 
młodzieży licealnej na temat obecności kultury w nauczaniu języka kaszubskiego22. 

18   A. Majkowski, Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji, Toruń 1938. Najnowsze wydanie: 
A. Majkowski, Żëcé i przigodë Remùsa. Zwiercadło kaszëbsczé, aktualizacja pisowni: J. Treder, Gdańsk 
2010. 

19   A. Mickiewicz, Pón Tadeùsz, to je òstatny najachùnk na Lëtwie. Szlacheckô historiô z roku 1811  
i 1812 w dwonôsce knégach wiérszã, przekł. S. Janke, konsultacja językowa: J. Treder, Wejherowo– Gdańsk 
2010.

20   Język kaszubski. IV etap edukacyjny, [w:] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogól-
nego w poszczególnych typach szkół, Załącznik nr 4: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości 
po zdaniu egzaminu maturalnego, Dz. U. z 2012 poz. 977. 

21   R. Mistarz, Rozwijanie kompetencji kulturowych…, dz. cyt.
22   Część wyników tych badań została również zaprezentowana w referacie wygłoszonym podczas 

konferencji poświęconej zagrożonym językom: M. Smentek, D. Stanulewicz, The Kashubian language at 
school: Facts and attitudes, 36th International LAUD Symposium „Endangerment of Languages across 
the Planet: The Dynamics of Linguistic Diversity and Globalization”, Landau, Niemcy, 31.03-3.04.2014.
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Przeanalizowane zostaną odpowiedzi uczniów pierwszych klas I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Kościerzynie, gdzie pracuje jedna z autorek artykułu (W. Lew-Kiedrowska). 
W ramach poznawania kultury kaszubskiej uczniowie tej szkoły biorą udział w spo-
tkaniach z ludźmi działającymi na rzecz języka i regionu, np. z prof. Edwardem Brezą 
czy dziennikarzem, literatem i działaczem Eugeniuszem Pryczkowskim, lub się z niego 
wywodzących, np. z aktorką Danutą Stenką. Uczniowie chętnie uczestniczą w konkur-
sach, np. w Konkursie Wiedzy o Pomorzu, czy różnych piosenkarskich i recytatorskich, 
jak również w rozmaitych innych pozaszkolnych wydarzeniach kulturalnych, wśród 
których się znalazły konferencje naukowe (np. nt. Aleksandra Labudy czy też duchów 
kaszubskich), wręczenie nagród (np. Skry Ormuzdowe) czy ogólnokaszubskie wyda-
rzenia, jak Verba Sacra w Wejherowie. W szkole jest również uroczyście obchodzony 
Dzień Jedności Kaszubów. 

Uczestnicy badania i pytania 

Uczestnicy 
Jak już wyżej wspomniano, przeanalizowane zostały wypowiedzi pisemne uczniów 
z klas pierwszych (w wieku 16-17 lat) w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013. 
Ogółem weźmiemy pod uwagę wypowiedzi 50 uczniów. Tabela 1 przedstawia dane 
dotyczące liczebności obu klas, a także płci uczestników badania.   

Tabela 1
Uczestnicy badania

Klasa Liczba uczniów Liczba dziewcząt Liczba chłopców

I – 2011/2012 31 24 7
I – 2012/2013 19 14 5

Ogółem 50 38 12

Pytania na koniec roku szkolnego 
Na koniec roku szkolnego uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie 
są zawsze proszeni o podsumowanie na piśmie nauki języka kaszubskiego – czego 
się przez rok nauczyli na lekcjach tego przedmiotu. W czerwcu 2012 uczniowie klasy 
I odpowiadali także na pytanie, czy coś zmieniło się w ich życiu pod wpływem lekcji 
j. kaszubskiego, jeśli tak, to co to było. 

Jak zatem widać, pytania nie dotyczyły bezpośrednio obecności kultury kaszub-
skiej na lekcjach. Na potrzeby tego artykułu, z wypowiedzi uczniów zostały wyeks-
cerpowane fragmenty dotyczące kultury. Jednak, jako że dużą część wypowiedzi 
stanowiły opisy postępów w nauce języka, zajmiemy się także tą kwestią – pokrótce 
w następnym punkcie.
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Wyniki badania: postępy w nauce języka kaszubskiego

Z wypowiedzi uczniów wyekscerpowano 91 fragmentów dotyczących postępów 
w nauce języka kaszubskiego. W większości wypowiedzi uczniowie wskazywali na 
postępy w nauce pisania (52% badanych) i czytania po kaszubsku (36%) – co nie 
dziwi, szczególnie w przypadku tych osób, które wcześniej nie uczęszczały na lekcje 
języka kaszubskiego w szkole podstawowej czy gimnazjum. Również 22% uczniów 
napisało, że polepszyła się u nich umiejętność mówienia, a 18% wzbogaciło słownic-
two. Mały odsetek uczniów deklaruje poprawę w zakresie zrozumienia języka czy też 
porozumiewania się, co świadczy o tym, że uczniowie na ogół nie mają większych 
problemów z tymi umiejętnościami. 

Tabela 2
Postępy w nauce języka kaszubskiego

Sprawności i komponenty języka 
itp. wymienione przez uczniów 

Liczba 
wskazań

Procent 
wskazań  
(N = 91)

Procent
uczniów
(N = 50)

Pisanie 26 28,57 52
Czytanie 18 19,78 36
Mówienie 11 12,09 22
Słuchanie ze zrozumieniem 3 3,30 6
Porozumiewanie się 2 2,20 4
Tłumaczenia 3 3,30 6
Wymowa 4 4,40 8
Gramatyka 6 6,59 12
Słownictwo 9 9,89 18
Ogólna znajomość języka 3 3,30 6
Wiedza o języku 6 6,59 12
Σ 91 100 100

Wyniki badań: szeroko rozumiana kultura kaszubska  
i inne zagadnienia

W tej części artykułu zaprezentujemy zainteresowanie młodzieży komponentem kul-
turowym, obejmującym kulturę, historię i geografię regionu. 

Na początku zajmiemy się fragmentami wypowiedzi uczniów dotyczącymi li-
teratury. Literatura jest częścią szeroko pojmowanej kultury, oczywiście piosenki 
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można zaliczyć do kultury, a legendy do literatury. Jednak włączyłyśmy piosenki do 
literatury ze względu na ich teksty, a legendy i mity powiązałyśmy z wierzeniami, 
będącymi częścią kultury.

Kaszubską literaturę wspomniało w wypowiedziach 62% uczniów (szczegóły 
w tabeli 3). Należy tu podkreślić istotny fakt: mimo iż wspomniane wyżej utwory 
literackie – powieść o Remusie Majkowskiego i kaszubski przekład Pana Tadeusza 
– były lekturami obowiązkowymi, uczniowie na ogół odebrali je bardzo pozytywnie. 
Ponadto, niektórzy uczniowie nie tylko dobrze oceniali możliwość czytania i analizy 
wierszy, lecz także naukę ich deklamacji i udział w konkursach recytatorskich. 

Tabela 3
Zainteresowanie literaturą kaszubską i/lub jej lektura23

Wskazania Liczba uczniów Procent uczniów

Kaszubska literatura (jakakolwiek wzmianka) 31 62

w tym:

kaszubska literatura (ogólnie) 7 14
poezja (także deklamacja) 11 22

pieśni, piosenki, kolędy (także ich nauka 
i śpiewanie) 10 20

Życie i przygody Remusa 16 32
Pan Tadeusz po kaszubsku 4 8

twórcy literatury kaszubskiej 11 22

Kaszubską kulturę w swojej wypowiedzi wspomina 70% uczniów, pisząc o niej 
ogólnie lub wyróżniając – najczęściej – tradycje i zwyczaje (20%), a także mity 
i legendy (12%) (tabela 4). 

Tabela 4
Zainteresowanie kulturą kaszubską i/lub przyrost wiedzy na jej temat

Wskazania Liczba uczniów Procent uczniów

Kultura kaszubska (jakakolwiek wzmianka) 35 70

w tym:
kaszubska kultura (ogólnie) 18 36

tradycje, zwyczaje 10 20
mity, legendy 6 12

23   Procenty się nie sumują, ponieważ jedna osoba mogła wymienić zarówno np. tytuły książek, jak 
i nazwiska twórców.
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Stosunkowo duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziła historia Kaszub 
i Kaszubów (38%), niektórzy uczestnicy badania zadeklarowali zainteresowanie dzie-
jami własnej rodziny (tabela 5). Uczniowie mieli za zadanie przygotowanie drzewa 
genealogicznego, stąd poszukiwania faktów z rodzinnej przeszłości.

 
Tabela 5

Zainteresowanie historią Kaszub

Wskazania Liczba uczniów Procent uczniów

Historia Kaszub i Kaszubów 19 38
Historia rodziny 2 4

Uczniowie również wspominali o ważnych postaciach dla regionu, jednak zbyt 
ogólnikowe odpowiedzi nie pozwoliły ustalić, czy chodziło o pisarzy i poetów, czy 
może o inne ważne osoby w dziejach Kaszub (tabela 6).

Tabela 6
Zainteresowanie ważnymi postaciami dla Kaszub

Wskazania Liczba uczniów Procent uczniów

Ważne postacie dla Kaszub
(kultura, literatura, historia) 14 34

Zajęcia z języka kaszubskiego również wzbudziły zainteresowanie regionem 
u 30% uczniów i miastem, w którym znajduje się szkoła, u 12 % uczniów (tabela 7). 
Należy tu tutaj podkreślić znaczenie wycieczek po Kościerzynie i Kaszubach.  

Tabela 7
Zainteresowanie regionem

Wskazania Liczba uczniów Procent uczniów

Kaszuby 15 30
Kościerzyna 6 12

 Nieliczni uczniowie (należy tu podkreślić, że były to wyłącznie dziewczęta) 
zwrócili uwagę na zdobycie lub ćwiczenie umiejętności praktycznych – malowa-
nia jajek wielkanocnych i haftowania (tabela 8), które też stanowią część kultury 
kaszubskiej. 
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Tabela 8
Umiejętności praktyczne

Wskazania Liczba uczniów Procent uczniów

Haftowanie 2 4
Przygotowanie pisanek 2 4

Jak już wyżej zasygnalizowałyśmy, w roku szkolnym 2011/2012 uczniowie także 
proszeni byli o odpowiedź na pytanie, czy lekcje kaszubskiego zmieniły coś w ich 
życiu. Większość odpowiedzi dotyczyła postępów w nauce języka lub lektur, jednak 
zdarzały się odpowiedzi świadczące o zmianie nastawienia do języka, kultury, historii 
i tożsamości (tabela 9).

Tabela 9
Odpowiedzi na pytanie, co lekcje języka kaszubskiego zmieniły: 

wskazania dotyczące języka, tożsamości, kultury itp.

Wskazania Liczba uczniów Procent uczniów
(N = 31)

Stosunek do języka 5 16,13
Stosunek do regionu 4 12,90

Opinie dotyczące kultury 4 12,90
Opinie dotyczące historii 3 9,68
Stosunek do tożsamości 2 6,45

Opinie dotyczące tradycji 1 3,23
Opinie dotyczące świata 1 3,23

Opinie dotyczące grup etnicznych 1 3,23

Przykładowe opinie

W tej części przytoczymy wybrane opinie uczniów24. Okazuje się, że niektórym 
uczniom lekcje języka kaszubskiego uświadomiły, że kultura kaszubska nie należy 
tylko do przeszłości, np.

 „Kaszubszczyzna, która dotąd wydawała mi się czymś odległym, martwym, 
okazała się być kulturą cały czas żywą i dalece odległą od moich stereoty-
powych wizji. […] zdałem sobie sprawę, że Kaszubem można być i dziś”. 
(uczeń I klasy 2011/2012)

24   Przytaczamy fragmenty wypowiedzi pisemnych uczniów w wersji oryginalnej.
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Zdobyta na lekcjach wiedza, a także doskonalenie umiejętności językowych, po-
zwoliły uczniom docenić Kaszubów i Kaszuby, np.

„Część ludzi tu żyjących nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wielcy 
ludzie żyli i tworzyli na Pomorzu”. (uczeń I klasy 2011/2012)

„Żywię większy szacunek do tej ‘małej ojczyzny’, dlatego, że zdobyłam o niej 
podstawową wiedzę”. (uczennica I klasy 2011/2012)

„Doceniam to, że stąd pochodzę i mogę się uczyć tego języka […]” (uczennica 
I klasy 2012/2013)

Ponadto, uczniowie zainteresowali się kaszubskimi zwyczajami, np.

 „[…] poznałam kilka tradycji i zwyczajów pochodzących z Kaszub (bardzo 
ciekawi mnie ta tematyka dlatego żałuję, że nie było jej więcej)” (uczennica 
I klasy 2011/2012)

Jak wyżej wspomniano, lekcje języka kaszubskiego wzbudziły u niektórych 
uczniów ciekawość historii własnej rodziny, np.

 
„Największą korzyścią było poznanie mojej rodziny. Poprzez zadane nam do 
wykonania drzewo genealogiczne, poznałam korzenie oraz […] tajemnice, 
zagadki, które cały czas odkrywam […]”. (uczennica I klasy 2011/2012)

Równie ważną kwestią okazała się tożsamość, „obudzona” dzięki lekcjom języka 
kaszubskiego – także tym poza murami szkoły, np.

„Ważnym przeżyciem był dla mnie wyjazd do Filharmonii do Gdańska na 
Uroczystość wręczenie Skier Ormuzdowych i 50-lecia Pomeranii. Mogłam 
tam dostrzec jaka potęga kipi w sercach Kaszubów, że trwają silni i nie zaginą 
bo nasza kultura ciągnie za sobą nowe, młode pokolenia. […] zdałam sobie 
sprawę jak ważna jest dla mnie moja ziemia, kultura, której wcześniej tak nie 
potrafiłam docenić.” (uczennica I klasy 2012/2013) 
„Dzięki lekcjom języka kaszubskiego w klasie I-szej zrozumiałam, co znaczy 
być «Kaszubą na Kaszubach»„. (uczennica I klasy 2012/2013)

„[…] zdałem sobie sprawę, że Kaszubem można być i dziś.” (uczeń I klasy 
2011/2012)

Lekcje i wycieczki pozwoliły uczniom nie tylko dowiedzieć się więcej o Koście-
rzynie i Kaszubach, ale także docenić piękno regionu, np.
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„Dzięki nauce j. kaszubskiego dowiedziałam się więcej o Kościerzynie […]”. 
(uczennica I klasy 2011/2012)

„[…] dzięki kaszubskiemu dowiedziałam się, o co chodzi z Remusem (te 
wszystkie sklepy, artykuły spożywcze, pomnik czy kino)”. (uczennica I klasy 
2011/2012)

 „Powiedzenie ‘cudze cenimy, swego nie znamy’ jest adekwatne do mojej 
osoby. Nie miałam pojęcia, jak wiele ciekawych miejsc jest na Kaszubach”. 
(uczennica I klasy 2011/2012)

„Istotnym momentem był wyjazd nad morze, który odkrył przede mną piękno 
Kaszub i nauczył je docenić.” (uczennica I klasy 2011/2012)

Na marginesie należy odnotować, że wśród wypowiedzi znalazły się też opinie 
krytyczne, np. 10 % badanych (5 uczniów) sądzi, że jest zbyt dużo lekcji języka ka-
szubskiego na tydzień. Także 2 osoby zauważają – chociaż trudno określić, czy są do 
tego negatywnie nastawione – że kaszubszczyzna używana w domu różni się od ka-
szubszczyzny nauczanej w szkole. Takie obserwacje są jednak nieuniknione – w świetle 
procesu standaryzacji języka i konieczności nauczania odmiany standardowej w szkole.

Wnioski 

Jak pokazują wyniki badania, szeroko pojmowana kultura kaszubska jest pozytywnie 
odbierana przez uczniów liceum. Lekcje umożliwiają uczniom aktywne uczestnictwo 
w kulturze, np. przez udział w różnych konkursach (recytatorskich, piosenkarskich, 
Konkursie Wiedzy o Pomorzu) czy też przygotowanie przedstawień teatralnych  
(w wypowiedziach uczniów ta aktywność nie została wskazana). Uczniowie również 
mają okazję uczestniczyć w różnych wydarzeniach kulturalnych. Co ważne, lekcje 
kaszubskiego skłaniają uczniów do zrewidowania postaw wobec języka i kultury 
kaszubskiej i dokonania odkryć – nie tylko w historii własnych rodzin, a także doce-
nienia piękna regionu. Ponadto, przyczyniają się do wzrostu świadomości językowej 
i dumy etnicznej.

Dla porównania przytoczmy wyniki wspomnianych wcześniej badań25, które zo-
stały przeprowadzone wśród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Wejherowie w latach 2010–201126. Respondenci nie uczyli się języka  

25   D. Stanulewicz, Ò zaczekawienim młodzëznë…, dz. cyt.
26   Trzeba tu wyjaśnić, że obecnie uczniowie tej szkoły mają możliwość zapisania się na lekcje ka- 

szubskiego, a w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne związane z kulturą kaszubską, takie jak 
warsztaty dziennikarskie i Dzień Kaszubski. Informacje na stronach: <http://www.liceum1.wejher.pl/ 
index.php?menu=505&podmenu=2>, <http://www.liceum1.wejher.pl/index.php?menu=505&podmenu 
=2>, dostęp: 27.07.2014.
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kaszubskiego w szkole, lecz umieli się nim posługiwać (chociaż jego znajomości nie 
oceniali u siebie wysoko27). Z badań tych wynika, że młodzi ludzie rzadko czytają 
literaturę kaszubską (28%) bądź wcale tego nie robią (66%)28, jak również o wiele 
mniej interesują się kulturą kaszubską – w kaszubskich wydarzeniach kulturalnych 
18% respondentów uczestniczy czasami, 40% – rzadko, a 42% – nigdy29. Należy 
jednak tu podkreślić, że 88% respondentów sądzi, że należy pielęgnować tradycyjną 
kulturę kaszubską30. 

Jeżeli z grubsza porównamy wyniki badań w wejherowskim liceum z wynikami 
badań w liceum kościerskim (mając oczywiście w pamięci, że badania te nie były 
równoważne ze względu na formę i cel), dojdziemy nieuchronnie do wniosku, że 
szkoła niewątpliwie odgrywa istotną rolę w propagowaniu szeroko rozumianej kul-
tury kaszubskiej – uczniowie nie tylko czytają kaszubską literaturę, ale także stają 
się uczestnikami wydarzeń kulturalnych. 

Ponadto, wyniki badania przeprowadzonego w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Kościerzynie potwierdzają, że języka kaszubskiego należy uczyć w połączeniu 
z kulturą, co nie tylko daje młodzieży możliwość poznania „małej ojczyzny”, ale 
również znacznie zwiększa atrakcyjność lekcji.

W artykule tym przedstawiłyśmy wypowiedzi tylko dwóch klas pierwszych z lat 
2011/2012 i 2012/2013. Zgromadzony przez W. Lew-Kiedrowską materiał jest o wie-
le bardziej obszerny – składają się nań wypowiedzi pisemne uczniów z lat 2009– 
–2014 wszystkich trzech klas licealnych, nie tylko pierwszej. Planujemy prześledze-
nie zmian postaw poszczególnych grup w ciągu trzech lat nauki języka kaszubskiego 
w liceum, a także przeanalizowanie tych zmian na przestrzeni ostatnich 5 lat. Zamie-
rzamy również skoncentrować się na płynących z nauki kaszubszczyzny korzyściach, 
dostrzeganych przez młodzież.

27   D. Stanulewicz, Jak dwujęzyczna młodzież ocenia swoją znajomość kaszubszczyzny i jej uży-
cie (badania wstępne), [w:] Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, red. M. Klinkosz, Z. Lica, 
Gdańsk 2013, s. 239–249.

28   D. Stanulewicz, Ò zaczekawienim młodzëznë…, s. 168, 287.
29   Tamże, s. 171, 290.
30   Tamże, s. 173, 292.



Krystyna Lewna

Smętek Jana Drzeżdżona

Czym byłaby proza kaszubskojęzyczna Jana Drzeżdżona, gdyby zabrakło w niej 
Smętka? – odwiecznego ducha tej kaszubskiej ziemi. Po raz pierwszy Smętek poja-
wił się w poemacie Hieronima Derdowskiego Ò Panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò 
sécë jachôł1, lecz wyobrażenia na temat tego demona istniały dużo wcześniej, snuły 
się w kręgu ludowych baśni, wierzeń i mitów podobnie jak to miało miejsce ze sto-
lemami. Derdowski obarczył Smętka „piętnem diabelskim”, tym samym skazując go 
na miano złego ducha, co jest swoistym zaprzeczeniem definicji Jana Karnowskiego, 
który w Smętku upatrywał „zacne bożyszcze” – opierając swoją tezę na semiotyce 
wyrazu smętek, smutek2. 

Warto tutaj przypomnieć, że w 1970 roku Drzeżdżon obronił pracę doktorską na 
temat Regionalna literatura kaszubska w latach 1920–1939, która w 1973 r. ukazała 
się pod tytułem Piętno Smętka3. Tam też Smętek jest symbolem walki o istnienie, 

1   Według Jerzego Sampa Smętek Derdowskiego jest reminiscencją Smętka G. Smólskiego z jed-
nym tylko wyjątkiem: autor poematu Ò Panu Czôrlińszczim… nie dał demonowi głowy dziecka. Poza 
tym jego rola była niezmienna, ponieważ polegała na pozyskaniu jak największej ilości dusz ludzkich, 
głównie grzeszników i innowierców. Następnie autor Drogi na sabat twierdzi, że: „Derdowski świado-
mie czyni Smętka synonimem diabła kaszubskiego, dostosowując jego postępowanie do popularnych 
schematów podaniowych”. Podaje również inne bezcenne informacje dotyczące Smętka Derdowskiego: 
„ (…) ów diabeł niewiele ma wspólnego z okrutnym, bezwzględnym i mściwym Szatanem z religii chrze-
ścijańskiej. Wprawdzie upersonifikowanemu biesowi przypisane zostają, dla większej odrazy: straszliwa 
twarz, rogi zwierzęce, ognisty wzrok i płomienie buchające z pyska, ale równocześnie nabiera on coraz 
częściej cech mocno karykaturalnych. W każdym razie przy odrobinie sprytu przebiegły chłop jest 
na ogół w stanie przechytrzyć o wiele silniejszego od siebie diabła”. J. Samp, Smętek. Studium kreacji 
literackich, Gdańsk 1984, s. 56. 

2   J. Samp, Droga na sabat, Gdańsk 1981, s. 160–161.
3   Jednym z zagadnień pracy doktoranckiej Drzeżdżona jest postać Smętka wykreowana przez  

A. Majkowskiego.  Autor Upiorów skupia się nad personifikacją tego bezdusznego potwora, która ty-
czy się sytuacji politycznej Kaszubów, a zwłaszcza kondycji psychicznej tej grupy etnicznej. Drzeżdżon 
jakby na przekór wszystkim dostrzega inną rolę demona: „Najbardziej wstrząsające wydaje się jednak 
co innego, oto sam Remus, o którym autor powiada, że „jest symbolem całego ruchu kaszubskiego”, na-
znaczony jest Smętkiem. Można by to rozumieć jako faktyczną symbiozę tych dwóch postaci, widoczną  
w brulionach Majkowskiego „[…], że role Smętka dzieli między Remusa i Czernika”, wydaje się niezwy-
kle interesująca, albowiem tym tragicznym piętnem Smętka jest brak wiary u Remusa.[…] nieścisły jest 
sąd, że Smętek tu rządzi, lepiej oddają prawdę słowa, że wszystko jest Smętkiem zarażone, a losy ludz- 
kie naznaczone jego piętnem są okrutnym wyrazem tragizmu”. (J. Drzeżdżon, Piętno Smętka, Gdańsk 
1973,s. 135–136.) Widać doskonale, że Drzeżdżon zaczyna szerzej rozpatrywać problem Smętka. Nie 
zadowala go uproszczenie tej postaci. Istnieje pewnego rodzaju zaprzeczenie między tym, co napisał  
w swojej pracy doktoranckiej na temat Smętka Majkowskiego, a tym, co przedstawia J. Samp w Smętku, 
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ciągłej bojaźni o swoją kaszubską tożsamość, czyli, jak dowodzi Jerzy Treder, złym 
duchem, takim „bezradosnym” demonem, który powoduje, że człowiek błądzi po 
różnych miejscach4. Sam autor Karamoro twierdził, że rodowód Smętka łatwo zna-
leźć w wierzeniach ludu kaszubskiego, uznającego go za ducha realnego, choć niewi-
dzialnego. Jest on sprawcą wielu nieszczęść, klęsk, upadków i niemocy człowieka5. 

Podważa to Jerzy Samp, sugerując, że zbyt laicko autor Leśnej Dąbrowy wyjaśnia 
pochodzenie tego demona, że nie jest rzeczą łatwą określenie metryki Smętka6. Autor 
Drogi na sabat w poszukiwaniu rodowodu owego diabolicznego stworzenia powołuje 
się między innymi na pracę Wandy Brzeskiej, która w artykule z 1946 roku w sposób 
następujący przedstawiła ową maszkarę: 

Smętek – pisze – jest to bezosobowy, bezpostaciowy demon atmosferyczny, 
demon wegetacyjny, jest to wcielenie sił przyrody, które mogą ożywiać i nisz-
czyć, podniecać witalność i zatracać życie, górują nad czasem i przestrzenią, 
nie można ich ujarzmić, ani pokonać, ani nagiąć7.

Natomiast autor Upiorów nie zgadza się z teorią W. Brzeskiej, twierdząc, że 
Smętek to twór umysłowości o cechach dekadenckich, który ze względu na labilność 
tych cech, czuje się zagrożony u swych podstaw, skażony obcą atmosferą staje się 
lustrzanym odbiciem rodzimego wcielenie zła8. Podążając tym tropem można stwier-
dzić, że Smętek drzemie w każdym człowieku. Objawia się jako nienawiść, zawiść, 
zazdrość. Pokłosiem jego działania są wojny i wieczne kłótnie. To siła destrukcyjna, 
która w rezultacie prowadzi do śmierci. 

 Już w pierwszym rozdziale Twarzy Smętka, Markùs z Grétą, ukazuje się niszczące 
oblicze „tego czegoś”, co z ziemi wskoczyło na Grétę i spowodowało, że najpierw 
posmutniała, zszarzała, a później zmarła. Zrozpaczony mąż chciał ją ratować; sprowa-
dził lekarza z miasta, który był bezradny wobec choroby pacjentki. Następnie zawołał 
starą zielarkę – Bjalczëną, ta obejrzawszy piersi chorej, stwierdziła: „– Tu nicht nic nie 
pòmóże, to je cos z zemi”9. Zaskakujące jest to, że nie pada jeszcze określenie Smętek. 
Jedynie na wpół oszalały z rozpaczy Markùs przeczuwa, że zbliża się coś złego:

w którym głównie odnosi się go do tragicznej sytuacji dziejowej oraz ducha, symbolizując nierówną 
walkę z zaborcą. J. Samp, Smętek..., dz. cyt., s. 83. 

4   J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym), Wejherowo 
1989, s. 94.

5   J. Drzeżdżon, Smętek kaszubski, „Pomerania” 1968, nr 4, s. 13; Zob. również: A. Kuik-Kalinow-
ska, D. Kalinowski, Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2009, s. 117–118.

6   J. Samp, Smętek..., dz. cyt., s. 20-21.
7   W. Brzeska, Rehabilitacja Smętka, „ Arkona”, 1946, nr 13-14, s.1-2. W: J. Samp, Smętek..., dz. 

cyt., s. 37.
8   J. Drzeżdżon, Piętno Smętka, Gdańsk 1973, s. 134.
9   J. Drzeżdżon, Twarz Smętka, Gdańsk 1993, s. 9. W cytatach zastosowano znormalizowaną pisow-

nię kaszubską z zachowaniem bylackich cech dialektalnych. [Tutaj nikt nic nie pomoże, ponieważ to jest 
coś z ziemi. –Tłumaczenie własne].
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Markùs wiedzôl na pewno, że mdze takô chwila, w chtërny z wieldżégò 
strachù padnie na lëdzy z zemi to, co padlo na Grétã, a té òn bë nie chcôl 
bëc w jich skórze. Diôbél nie spi, chòc w jich spòkójnym i tak szczestlëwim 
ògródkù. Òn sã ò tim przekònôl10.   

Kolejny rozdział przybliża nam sylwetkę zmarłej Gréty. Okazuje się, że strasznie 
zazdrościła Mónice, że było w niej coś odpychającego, ślepego i zawziętego. Z po-
zoru łagodna i dobra, stale szukała swego miejsca na ziemi11. Na podstawie tych 
dwóch pierwszych rozdziałów można zauważyć, jak kontrastowi12 są bohaterowie 
Jana Drzeżdżona w Twarzy Smętka; Gréta – Mónika, narodziny zła – ujawnia jego 
skrytość i przebiegłość, jak rodzi się dobro – śpiew, muzyka. Pokazuje mikro- i ma-
krokosmos pùstkòwian, dąbrowian (ich obejścia, ogrody, wsie, ich dusze i myśli), 
chcąc jakby dociec do samego jądra zła. Pomaga mu w tym nietypowa narracja – czy 
jak to określił Tomasz Derlatka – „głos”, który uwydatnia siłę opowiadacza:

 
Wrażenie „wiernego zapisywania myśli bohaterów” i „przepisywania bez ob-
róbki wypowiedzi postaci nagranych na magnetofon” wynika bezpośrednio 
z zastosowania przez autora mowy pozornie zależnej, co, o czym już wspo-
mniałem, jest środkiem w takim rozmiarze rzadko w utworach powieściowych 
stosowanym. Jednak filtracja wypowiedzi postaci przez „głos” opowiadacza 
to tylko jeden ze środków nacechowania wypowiedzi narratora w tej powieści 
i nie może stanowić, czy też przesądzać o usiłowaniu autentykacji utworu – 
jest za to jednym z dowodów na misterną i efektowną grę autora z poszcze-
gólnymi konwencjami narracyjnymi13.

Widać, że Drzeżdżon stale poszukiwał adekwatnych środków – słów do opisania 
tego, co było, jest i będzie. Jako badacz literaturoznawstwa czerpał z różnych źródeł 

10   Tamże, s.12. [Markus miał całkowitą pewność, że nadejdzie taka chwila, w której z wielkiego 
strachu nadejdzie z ziemi to, co nadeszło – wstąpiło w Grétę, a wówczas on nie chciałby być w ich skórze. 
Diabeł nie śpi, nawet w ich spokojnym i szczęśliwym ogródku. On się o tym przekonał. – Tłumaczenie 
własne.]

11   Tamże, s.18.
12   Potwierdza to również Jerzy Samp w recenzji Twarzy Smętka: „[…] jest powieścią kreującą świat 

w samej głębi przeżyć duszy ludu kaszubskiego. Bohaterem jest Smętek, o którym się mówi, z nim wal-
czy, ale tak naprawdę kształtu jego nikt nie widział. Jest zatem obecny smutny duch tej ziemi, który sku-
pia w sobie cały tragizm losu tych ludzi i decyduje o tym, że wydarto im wiarę, że słońce świeci również 
dla nich. I oto w Bielawie pojawia się Ogniszcze. Jest to opozycja wobec Smętka. Ogniszcze wyraża siłę 
życia. I tak stają wobec siebie dwie potężne siły, jedna: pusta dusza Smętka, a druga: iskra w największej 
głębi Ogniszcza”. J. Samp, okładka Twarzy Smętka J. Drzeżdżona.

13   T. Derlatka, Struktura powieści „Twarz Smętka” (wybrane zagadnienia). W: Pracy monograficz-
nej pod red. D. Kalinowskiego, Światy możliwe Jana Drzeżdżona / Pamięci Jana Drzeżdżona, pod red.  
J. Borchman i B. Wiszowatego, Bolszewo 2013, s. 57. Więcej na temat nietypowej narracji w twórczości 
J. Drzeżdżona można przeczytać u: H. Bereza, Bieg rzeczy, Warszawa 1982, s. 104–109 oraz J. Samp, 
Kaszubszczyzna w prozie Jana Drzeżdżona. W: Twarze Drzeżdżona, red. R. Mistarz, s. 110.
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wiedzy; nie były mu obce teorie (na temat językoznawstwa i psychoanalizy) przed-
stawiane przez Jamesa Joyce’a i Jacquesa Lacana, o tym, co Realne, Symboliczne 
i Wyobrażeniowe14. Twórczość pisarza z Domatowa dowodzi, że nie ma żadnej sta-
tecznej granicy, która dokładnie określa, co jest rzeczywistością, a co nią nie jest 
i pod tym względem jego poglądy są zbieżne z poglądami Haydena White’a, który:

 (…) odwraca tradycyjną, realistyczną relację między rzeczywistością historyczną 
a opowieścią i dowodzi, że narracja nie jest wobec świata wtórna, lecz pierwotna, 
i to ona wyznacza („prefiguruje”) jego sens. Nie oznacza to oczywiście, że prze-
szłość nie istnieje, lecz że nie mamy do niej bezpośredniego dostępu; albo inaczej, 
że mamy do niej dostęp jedynie poprzez teksty, które nadają jej – stronniczy i często 
przewrotny – sens15.

Warto również zwrócić uwagę na to, że White jako strukturalista nadaje pierw-
szeństwo archetypowym opowieściom, przed poznaniem tego, co jednostkowe16, 
podobnie postępuje autor Twarzy Smętka; pokazuje demona zła jako siłę prymarną, 
decydującą o losie mieszkańców Pùstek i okolic. 

Następnie Drzeżdżon precyzyjnie dookreśla w swoim artykule O etniczności zna-
czenie tej demonicznej postaci:

Z mojej książki Twarz Smętka – wynika, iż Smętek jest głównie zagrożeniem 
z wewnątrz, a więc istnieje w tychże ludziach. Dotąd mówiło się, iż Smętek 
jest smutnym duchem Kaszub zagrażającym im z zewnątrz. Jakie więc siły 
tkwią w etniczności? Należy zauważyć, iż w tej samej książce jest piękna 
postać chłopca, który wraz ze Stolemem walczy ze Smętkiem i ostatecznie 
rzuca w Ogniszcze biały kamień, źródło mocy. Wynikałoby stąd, iż ta naj-
straszniejsza siła, którą jest Smętek zostaje w ten sposób okiełznana, zatem 
w dalszym rozwoju Kaszubi gwarantują zabezpieczenie przed złem. Jeżeli 
to samo proponują inne grupy etniczne, wówczas można powiedzieć, iż et-
niczność zapewnia bezpieczeństwo w ramach swojego systemu. Posługuje 
się przy tym symboliką związaną z totemami, a więc z najstarszym światem 
magicznym. W ciągu dziejów stworzyła swój język widoczny w baśniach, 
legendach i mitach17.

Smętek autora Twarzy Boga jest inny niż Smętek Hieronima Derdowskiego w po-
emacie Ò Panu Czôrlińszczim…, czy też Smętek – Czerniak wykreowany przez 
Aleksandra Majkowskiego W żëcym i przigòdach Remùsa. Jedna z różnic polega na 

14   Według obszernego artykułu A. Caballero, John Cage – od podmiotu do struktury boromejskiej; 
dwa rodzaje pisma, 14 maja 2010, s. 9. W: źródło internetowe, www.geifco.org/_webAlberto/descargas/
JohnCagepl

15   A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2009, s. 506.
16   Tamże.
17   J. Drzeżdżon, O etniczności. W: Twarze Drzeżdżona, red. R. Mistarz, Gdańsk 2007, s. 39.
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tym, że u autora Krainy Patalonków stanowi on epicentrum całej powieści, co zresztą 
zasugerował Drzeżdżon już w tytule, natomiast u pozostałych dwóch autorów, stał 
się jedynie postacią epizodyczną18.

Druga różnica polega na tym, że u obu wcześniejszych autorów Smętek był 
zwierciadłem sytuacji politycznej polskiego narodu (u Majkowskiego – zaborcą, 
u Derdowskiego – nawiązuje do mordu dokonanego przez Krzyżaków na Kaszubach 
w Gdańsku w roku 1308, poza tym Smętek stale śledzi sytuację narodu polskiego, wy-
mierza grzesznikom sprawiedliwość za krzywdy wyrządzone Polakom19), natomiast 
Drzeżdżonowy Smętek również jest uosobieniem wojny, którą toczą ze sobą: Dą-
browa Ti Czerwjoni, Pùstczi to Ti Czôrni, a pomiędzy nimi są ci, którzy ich „godzą”, 
czyli Ti Mòdri, lecz wojna jest tylko wynikiem działania Smętka, a nie na odwrót. 

Autor Karamoro, który przez cały czas sugeruje, że nie ma straszniejszej postaci 
niż Smętek, przyrównując go do Purtka, co mieszkô w gnoju20, do Bòrówca, Mùmë, 
Òtmãta21, pozwala jakby na ocieplenie wizerunku maszkary, co dowodzi, że jest 
on bardziej postacią spektakularną niż realną. Frapująca staje się tutaj autokreacja 
Smętka, który zmusza się do gorzkiej refleksji na swój temat:

- Mój żëwòt Smãtka téż nie je wiesoli. Jô so tak mùszã tluc pò tëch Pùstkach, 
a midzë taczëmë niedoczëniélcamë. Dze jô le blós wezdrzã, tã je barzëczkò 
smùtno; dze jô le przińdã, tã je szaro, a so nikòmù dëcht nick nie chce. Jô 
to nibë lubiã, ale tak rzec, czemù jô taczi jem? Mùzyka mie mierzi, a jak so 
co ùrodzy kòmù, té jô so mëszlã: zôs co przëlazlo na ten swiat, to je richtich 
òdrota, a jô tã mùszã bëc, a mù dac w jegò dëszã mój zastrzik mòjégò òsamãta-
niégò, żebë to wiedza, dze to przëszlo.

To je dëcht dzywno, że mùszã ten swiat tak dozerac na taczi ôrt. Skądka so 
ta mòja smùtnô dësza takô wzã? A to so nic nie zmieni, jô ju mdã mùszôl taczi 
òstac. Ale chtëż mie taczégò weznie pòd swój dak, pewno nicht. Chòc sóm Pón 
Bóg mie wënëkôl ze swòjégò królestwa. Jô nie chcã bëc panã wszëtczégò, tak 
jak Pùrtk bë to mëslôl, jô bë so nômili sôdł w céni dze pòd brzóską22.

18   Szerzej o tym zagadnieniu pisał wspomniany już J. Samp w Drodze na sabat oraz w Smętku. 
Warto jednak zwrócić tutaj uwagę na sugestie dotyczącą twórczości J. Drzeżdżona. Wierzono, że będzie 
on kontynuatorem stylu przyjętego przez Aleksandra Majkowskiego. Drzeżdżon, natomiast wybrał inną 
drogę, swoją własną, odrębną: „Niektórzy z działaczy regionalnych twierdzą, że to nie droga a raczej bez-
droże i pustki, z których co jakiś czas dociera głos władysławowskiego „samotnika”. Głos to – dodajmy 
– nie zawsze i nie dla wszystkich zrozumiały, kontrowersyjny, wymykający się skutecznie tradycyjnym 
metodom wartościowania i typologiom”. J. Samp, Kaszubszczyzna w prozie…, s. 109.

19   J. Samp, Smętek, s. 63.
20   Tamże, s. 94. [Purtk, co mieszka w gnoju. – Tłumaczenie własne].
21   Tamże, s. 212.
22   Tamże, s. 192. [Życie Smętka też nie jest wesołe. Ja się tak muszę poniewierać po tych Pustkach, 

pomiędzy takimi nieudacznikami. Gdzie tylko spojrzę, tam jest bardziej smutno; gdzie się tylko pojawię, 
tam jest szaro i nikomu zupełnie nic się nie chce. Ja to niby lubię, ale tak naprawdę nie wiem, dlaczego 
taki jestem? Muzyka mnie drażni, a gdy się komuś coś narodzi, wówczas sobie myślę: znowu coś przy-
lazło na ten świat, istne utrapienie, a ja tam muszę być i zaszczepić mu w duszy moje „opętanie”, żeby 
to wiedziało, gdzie przyszło.
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Wyznanie Smętka pokazuje jego drugą naturę. To zmęczenie spowodowane cią-
głym nękaniem ludzi, jest dla niego brzemieniem. W tym fragmencie widać zbież-
ności między Smętkiem H. Derdowskiego z Ò Panu Czôrlińsczim…, o którym Jerzy 
Samp napisał:

Żal Smętka możemy więc traktować jako przejaw jego tęsknoty do tamtych, 
dawno zapomnianych czasów, jako przejaw litości dla tych, którzy cierpią 
przez własną słabość. Wprawdzie bezwolnie wykonuje swoją diabelską po-
winność, lecz równocześnie skory jest do zadumy i refleksji, niekiedy ma 
usposobienie wręcz melancholijne23.

Czym zatem jest ów demon? Według autora Twarzy Smętka jest on pusty i szary. 
Nikt go nigdy nie widział z bliska, nie widziano też jego oczu, które:

(…) mùszą bëc jak te wilczé dzurë, bez dna. Chto pòdôl rãkã Smãtkòwi, ten 
je zgùbiony. A to so zdôrzô tak, że lëdze wcale ò tim nie wiedzą; w jaczisz 
wieczór tak, jakbë chto krótkò sedzôl. To nie je żódna pòstacjô, mòże kląb 
czegòsz szarégò, a mòże céniô. To so tak czlowiek mësli: to je céniô a fardich. 
Jo welë, té so robi tak cãżkò na dëszi. To Smãtk pòdôwô rãkã, to òn tã sedzôl 
a żdôl, jaż ten jistny tu sadnie, a mdze so jiscyl na ten swiat. Òn tu je dabej, 
a chto jemù rãkã pòdô, z tim je ùd24.

Ta pòstacjô, jak mówił o nim pisarz, zamieszkała na Pùstkach, niedaleko Bié- 
lawë25, w miejscu realnym, lecz przepełnionym, co jest charakterystyczne dla prozy 
Drzeżdżona, magią i czarami. W Twarzy Smętka to miejsce staje się oniryczne, utkane 
z marzeń sennych tak, jak sami bohaterowie – mają swojsko brzmiące imiona i na-
zwiska; Czapa, Biczk, Józef Gafka, Mariczka, Szëmańskô…, pracują najczęściej na 
roli, są ubodzy, ledwo wiążą koniec z końcem. Ich cały kosmos skupia się właśnie 
na Pùstkach i okolicznych miejscowościach: Dąbrowa, Sepale, Grintal, Werblinia, 

To jest zupełnie niezrozumiałe, że muszę w taki sposób doglądać tego świata. Skąd się wzięła ta 
moja smutna dusza? A to się w ogóle nie zmienia, ja już będę musiał taki zostać. Ale któż mnie takiego 
weźmie pod swój dach, na pewno nikt. Nawet Pan Bóg mnie wypędził ze swojego królestwa. Ja nie chcę 
być panem wszystkiego, tak jak chciałby tego Purtk, ja najchętniej usiadłbym sobie gdzieś w cieniu brzo- 
zy. – Tłumaczenie własne].

23   J. Samp, Smętek..., s. 60.
24   J. Drzeżdżon, Twarz Smętka, s. 93. [muszą być jak te wilcze dziury, bez dna. Kto podał rękę 

Smętkowi, ten jest zgubiony. A to bywa tak, że ludzie wcale o tym nie wiedzą; w jakiś wieczór wydaje 
się, jakby ktoś blisko siedział. To nie jest żadna postać, może kłąb czegoś szarego, a może cień. Człowiek 
tak myśli: to jest cień i koniec. I właśnie wtedy robi się tak ciężko na duszy. To Smętek podaje rękę, to on 
tam siedział i czekał, aż ten człowiek tu usiądzie i będzie się żalił na ten świat. On tutaj jest czujny, a kto 
jemu rękę poda, ten przepadnie. – Tłumaczenie własne].

25   Biélawa – niewielki akwen wodny znajdujący się w Domatowie naprzeciwko domu, w którym 
urodził się i wychował Jan Drzeżdżon.
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Mechowo…, całą wiedzę o życiu czerpią ze starych opowieści i przesądów, są po-
dobni do bohaterów Kamienia na kamieniu Wiesława Myśliwskiego. Smętek staje 
się ich utrapieniem, a zarazem nie potrafią żyć bez niego. To swoisty paradoks. Są 
naznaczeni smętkowym piętnem, którego nie są w stanie z siebie zetrzeć. Oscylują 
ciągle między dwoma biegunami: jeden to życie i sprawy dnia codziennego, a drugi 
to Smętek. Dowiedli tego mieszkańcy wioski, gdy mały Janek ze Stolemem wypędzili 
Smętka z Bielawy. Wówczas podnieśli krzyk na Janka, spuścili psy, chcieli go zabić, 
a to wszystko dlatego, że:

Bò tak richtich rzec, ti lëdze ni mòglë pòjic, jaczi to bë mógł swiat bez Smãtka. 
To nie bëlo tak, że òni gò baro kòchalë. Tegò dëcha mielë tak wiôldżi strach, 
że nawet ni mòglë so pòmëslec, żebë mógł bëc swat bez Smãtka. Temù chcelë 
wënëkac Janka z Pùstk, jakbë jima zrobil wiôlgą zlosc26. 

Po pewnym jednak czasie umęczeni mieszkańcy Pustek, postanawiają zdjąć z sie-
bie piętno, piętno Smętka. Chcą zabić potwora, bo jedynie w ten sposób mogą uwol-
nić się spod jego władzy. Twierdzą, że: „…wiedno trzeba nalezc jaką òfiarã, żebë nó 
niã zepchnąc wszëtko zlo, a té ji lep ùcyc”27. 

Pojawia się tu dobrze znany na Kaszubach obrzęd ścinania kani28, jako znak 
oczyszczenia, ale i też przelania swoich win na ofiarę. Zostanie wybrany kat, sędzia, 
a  miejscem egzekucji będzie oczywiście góra:

Në, a té pùstkòwi wstelë jak jeden, a wëbrale kata, sãdzã, a szlë na wiôlgą 
górã, midzë Pùstkamë, Dąbrową a resztą swata, i nico ùchwôcëlë. To sedza 
w klôtce, a nicht nie wiedzôl, co to bëlo… Né, ale, na òstatkù to so jakòsz da, 

26   Tamże, s. 138. [Bo tak prawdę mówiąc, ci ludzie nie mogli pojąć, jaki mógłby być świat bez 
Smętka. To nie było tak, że oni go bardzo kochali. Tak bardzo się bali się tego ducha, że nie mogli sobie 
nawet wyobrazić świata bez Smętka. Dlatego chcieli wypędzić z Pustek Janka, tak jakby im wyrządził 
wielką krzywdę. – Tłumaczenie własne].

27   Tamże, s. 145. [Zawsze trzeba znaleźć jakąś ofiarę, żeby zepchnąć na nią całe zło, a wtedy jej łeb 
uciąć. – Tłumaczenie własne].

28    J. Treder pisze: „Specyficznie kaszubskim zwyczajem sobótkowym był do niedawna obrzęd ści-
nania kani, interesujący dokument dawnego prawa zwyczajowego, skąd oryginalne wyrażenie; scynanié 
kani”. Frazeologia kaszubska…, s. 209. 

Kolejnym autorem dociekającym początków tego barbarzyńskiego zwyczaju jest Jerzy Samp, który 
w Drodze na sabat wyjaśnia dlaczego tak nienawidzono kani. Otóż ptak ten wydaje specyficzny głos 
pjic, pjic, co w rozumieniu Kaszubów oznaczało, że łaknie on wody, na którą sobie nie zasłużył. Stąd też 
powiedzenia: „pragnie jak kania deszczu”, „lgnie jak kania do deszczu” czy „pije wodę jak kania”. Dalej 
Samp pokazuje, że sam zwyczaj scinania kani to nic innego jak oczyszczenie z grzechów „konkretnej 
zbiorowości, która w danym roku odczuwała je jako szczególne bolączki. Nie ulega wątpliwości, 
że w wieczór sobótkowy kanię traktowano jako ptaka ofiarnego, a meritum widowiskowego rytuału 
stanowił akt uroczystego przelania najcięższych grzechów i win na jego konto. Być może według 
pierwotnych wyobrażeń taka publiczna spowiedź przyprawiona widokiem krwi domniemanego, a raczej 
upozorowanego tylko winowajcy, stanowić miała zarazem rodzaj powszechnej ekspiacji”. J. Samp, Dro- 
ga na sabat, s.19. 
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a jak ju bëlo zamklé, té wëwiozlë to na Rejmrowã Górã, a tã miôl bëc sąd. 
Kat przëniósł òstri topór, a sãdza dludżi papiór do zapisaniô tegò wszëtczégò, 
ò co òskarżony mdze Smãtk, ten, co sedzy w klôtce29. 

Mieszkańcy Pùstk zaczęli obarczać Smętka swoimi niepowodzeniami. Każ-
dy z obecnych na procesie miał mu coś do zarzucenia. Lista żalów była długa, aż 
w końcu:

[…] go wëtrekalë z klôtczi rut, a kat pòlożil lep na kloc a gò scął. Té to le 
pajamë zgrzechòta a bëlo pò wszëtczim.

Ale co to téż tak richtich bëlo? Czë Smãtk bë so tak dôl, jaż nie pòdobno. 
Mòże to bél jaczi dzëwi czlowiek, co so wëchòwôl w lese? Bò wkól bëlë samë 
lasë, jak le blos òkã zazdrzec30. 

Wydawać by się mogło, że już nic teraz nie zagraża pustkowianom. Pozbyli się 
swego przekleństwa, lecz ludzie z Dąbrowy w to nie wierzą. Owszem, chwalą oka-
zały proces, widzą również poprawę w zachowaniu sąsiadów; ci czują się lepiej, są 
weselsi: „są terô òczëszczony ze swégò plugawégò żëcégò”31, ale w sercu jest „môli 
nórcëk”, pustka, której nie są w stanie niczym wypełnić, chyba że usłyszą głosy 
zmarłych przodków, obecnych przy nich. Dostępu umarłym do świata żywych broni 
dobrobyt i zachłanność ludzka, wojny i nienawiść. Na nic się zdało złożenie ofiary 
z niby Smętka, gdyż „Smãtk je w nich, w jich sercach, a tegò òni ani nie merkają, 
ani téż nicht jima tego nié pòwié”32. 

Jest jedna tylko istota, mogąca ich oswobodzić z mocy stręczyciela – Ogniszcze. 
Aleksander Gieysztor sądzi, że Słowianie zrównali ze sobą dwóch bogów: Swarożyca 
– Ogień i Dadźboga – Słońce dla łatwiejszego postrzegania mikro- i makrokosmosu. 
W przekonaniu Białorusinów, jak dowodzi autor, „słońce to boże ogniszcze”33.

29   J. Drzeżdżon, Twarz..., dz. cyt., s. 145–146. [Wówczas pustkowianie naraz powstali i wybrali 
kata, sędziego, i wyszli na wysoką górę, między Pustkami i Dąbrową, a resztą świata, i coś złapali. To 
siedziało w klatce, a nikt nie wiedział, co to było. (…) No, ale w końcu jakoś się udało, a jak już było 
zamknięte, wtedy wywieźli to na Rejmrową Górę, na której miał się odbyć sąd. Kat przyniósł ostry topór, 
a sędzia długi papier do zapisywania tego wszystkiego, o co oskarżony zostanie Smętek, ten, który siedzi 
w klatce. – Tłumaczenie własne].

30   Tamże, s. 147. [wywlekli go z klatki, a kat położył jego łeb na kloc i go ściął.  Wówczas to tylko 
nogami wzdrygnęło i było po wszystkim. Ale co to tak naprawdę było? Czy Smętek by sobie na to po-
zwolił, to aż nieprawdopodobne. Może to był jakiś dziki człowiek, który się wychował w lesie? Bo wokół 
były same lasy, jak tylko okiem sięgnąć. – Tłumaczenie własne].

31   Tamże, s. 150. [Teraz są oczyszczeni ze swego plugawego życia. – Tłumaczenie własne].
32   Tamże, s. 156. [Smętek jest w nich, w ich sercach, a tego oni nawet nie czują ani też im nikt o tym 

nie powie. – Tłumaczenie własne]. 
33   A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1980, s. 173. Autor wyjaśnia również jakie funkcje 

przypadały Dadźbogowi – Swarożycowi. Pod hasłem Swarożyc czytamy: „A Dadźbóg – Swarożyc? Przy-
padały mu więc funkcje bóstwa następnego rzędu, tzn. boga atmosferycznego (tu wkraczałby w czynności 
gromowładnego Peruna) oraz ognia domowego tudzież ofiarnego. Zachodzenie na siebie trzech rodzajów 
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W opowiadaniu Spòwiédz Smãtka – dokùńczenié sam Smętek wyznaje, że boi 
się jednego tylko ducha, Ogniszcza. Pragnie je wygasić i zapowiada wielką bitwę 
o dusze ludzkie:

Dãpią to rozmajité strôszczi, a téż jô, bò wiele razy na dzéń a w nocë jô doch 
nad Biélawã lecã. Jô czëjã tã taczé ceplo, a té jô temù wiedno dóm ti swòji 
kòmùdny dôczi. Ale jak to mdze pewno, to z tim jô so mdã mùszôl wzyc za 
ùszë i chto wié, chto tu na tëch Pùstkach òstónie. Jô nie pòpùszczã, ale to 
Ògniszcze mòże rozwiôc mòjã szarą dôkã, a té jô ju nie mdã sobą. Bò chto je ju 
rôz rozerwóny, ten nazôd nie przińdze do se, jô to dobrze wiém. Ale wiém téż, 
że nad Biélawą sã rozegrô ta nôwikszô biôtka midzë mną a tim Ògniszczã34.

Ogniszcze ma wielką moc, to za jego przyczyną z grobu wstaje Grétka – Mónika 
i karmi tego ducha chlebem i poi winem. Pustkowianie ożyli. Widzą dla siebie na-
dzieję w tej niezrównanej sile, która pokonuje śmierć i oczywiście Smętka, o czym 
jednak nie są do końca przekonani:

A òni nie klëczą przed nim, le przed swòją Biélawą, w chtërny je to wieczné 
Ògniszcze jesz z dôwnëch, pògańsczich czasów. (…) Czë sã chto taczi naléze, 
żebë Smãtka z Pùstk wënëkôl?

Że téż lëdzë mùszą miec na swiece taką ùcëżbã? To bë mùszôl prawie to 
Ògniszcze z Biélawë nosëc w sercu, tak jak Jasz z Móniczką, te ten smùtny 
dëch sã nigdë na swiece nie òdwôżi wëcygnąc swòjã szarą pajã do taczégò 
czlowieka35. 

ognia występuje w mitologii indyjskiej. Pamiętać jednak należy, że imię Swarożyc mogło oznaczać nie 
tylko syna Swaroga, ale być inną językowo postacią imienia samego Swaroga. Zauważamy, że cześć 
ognia nie prowadziła do jego deifikacji, a wedyjski Agni mimo swej obecności w hymnach Rigwedy nie 
jest pełną personifikacją ognia. Podobnie jest w przypadku słowiańskiego ognb. Relacja arabska o Sło-
wianach, zapewne nawet zachodnich, z pierwszej połowy IX wieku, znana z Ibn Rostcha i Al Gardiziego, 
streszcza wiadomości o ich wierzeniach krótko: „Wszyscy są czcicielami ognia, uprawiają najwięcej 
prosa, przy zbiorach wyrzucają z naczynia proso na łyżkę, wznoszą ją ku niebu; o Panie, tyś jest, co nam 
dał pożywienie, daj nam i teraz w obfitości”. Relacja ta sumiennie oddaje cześć dla boga niebios a osobno 
podnosi religijną cześć ognia… Natomiast pod hasłem Dadźbóg czytamy: „A Dażbog – Dadźbóg, inne 
imię syna słonecznego Swaroga? Wydaje się, że i ono należy wyłącznie do sfery domowej i ofiarniczej, 
tyle, że niezbyt wiele da się o tym zjawisku powiedzieć.” (s. 175–178).

34   J. Drzeżdżon, Twarz Smętka, s. 197. [Gnębią to rozmajite zjawy – strachy i ja także, bo wiele razy 
w ciągu dnia i nocy lecę nad Bielawę. Ja czuję wtedy takie ciepło i wówczas daję temu tej swojej opętań-
czej mgły. Ale gdy stanie się oczywistym (że to jest Ogniszcze), to wówczas będę się musiał z tym wziąć 
za uszy i kto wie, kto tu na tych Pustkach zostanie. Ja nie odpuszczę, ale to Ogniszcze może rozwiać moją 
szarą mgłę, a wtedy ja już nie będę sobą. Bo, kto został już raz rozerwany, ten już nigdy nie będzie sobą, 
ja o tym dobrze wiem. Ale wiem też, że właśnie nad Bielawą rozegra się ta największa bitwa między mną 
a tym Ogniszczem. – Tłumaczenie własne].

35   Tamże, s 238–239. [Lecz oni nie klęczą przed nim, a przed swoją Bielawą, w której jest to wiecz-
ne Ogniszcze jeszcze z dawnych, pogańskich czasów. (…) Czy się ktoś taki znajdzie, co zdoła Smętka  
z Pustek wypędzić?



Referaty polskojęzyczne   287

Biôtce36 ludzi ze Smętkiem – Złem nie ma końca. Ono jest silne i sprytne. Siedzi 
głęboko, co dowiódł Drzeżdżon, w sercach ludzkich i to bez względu na ich pocho-
dzenie. Zagnieździło się nawet na takich małych Pùstkach i czuje się tu dobrze, co 
jest oczywiście swoistą przenośnią wskazującą, że miejsce jest w tym przypadku 
bez znaczenia. 

Myślę, że Jan Drzeżdżon stale walczył ze Smętkiem, nie tylko w Twarzy Smętka, 
ale również w swych pozostałych powieściach; polsko- i kaszubskojęzycznych. Po-
kazywał różne oblicze tego bezosobowego ducha; w Karamoro przybiera on postać 
góry lodowej, mrożącej serca mieszkańców miasteczka, którzy dokonują zbrodni na 
Obcym, Teodorze, Marii, Mikołaju. W Upiorach (składających się z trzech części) 
staje się samotnością Anny, tak przerażającą i tak pasującą do dzisiejszych czasów, 
że można powiedzieć o niej ponadczasowa, w Profesorze Górskim – Smętek jest 
opętaniem, natomiast w Pamiętniku Judasza – wielką spowiedzią dotyczącą począt-
ków zła. Należy również pamiętać o bohaterach Leśnej Dąbrowy, gdzie przerażenie 
płynie z wnętrza naturalnych popędów i pierwotnych instynktów.

Wszędzie czuć zapach Smętka. Wszędzie jest strach, który należy pokonać, po-
nieważ inaczej ta bestia, zwana pętami ludzkiego istnienia, pokona człowieka. 

Jakiej broni użyć? Jan Drzeżdżon konkretnie tego nie określa, ale na podstawie 
jego twórczości możemy wysnuć wniosek, że człowiek zawsze samotnie musi do-
konywać wyborów, a w zależności, którą drogę obierze, wybór będzie mniej lub 
bardziej słuszny.

Że też ludzie muszą mieć na świecie takie uciemiężenie? Należałoby to Ogniszcze z Bielawy nosić 
w sercu, tak jak Jaś z Moniką, wówczas ten smutny duch nigdy na świecie nie odważyłby się wyciągnąć 
swojej szarej łapy do takiego człowieka. - Tłumaczenie własne].

36   Walce.



Dariusz Majkowski

Literatura w „Zwónku kaszëbsczim”

Zadaniem dzieł literackich, jakie zostały opublikowane w „Zwónkù kaszëbsczim”, 
jest wyraźnie służba głównym celom stawianym sobie przez redakcję. W wypadku 
tego czasopisma są nimi: „ukazywać piękno i głębię naszej wiary” 1 oraz starać się 
„żeby Kaszubi zawsze trzymali z Bogiem i nigdy nie zginęli z powierzzchni ziemi” 2. 

Oprócz bardzo nielicznych wyjątków drukowane w „Zwónkù” teksty realizują 
cele opisane w tych słowach zawartych w Słowie wstępnym do pierwszego numeru3.

Utwory literackie pubikowane w „Zwónkù kaszëbsczim”

Na samym początku musimy podkreślić, że czytelnik „Zwónka” nie znajdzie w pi-
śmie żadnych przykładów prozy ani utworów scenicznych. Jedynymi tekstami li-
terackimi drukowanymi w czasopiśmie są wiersze. Część z nich to własne dzieła 
członków Klubu Studentów Kaszubów „Jutrzniô”, jaki wydaje „Zwónka”, a pozosta-
łe to już wcześniej publikowane wiersze kaszubskich poetów lub tłumaczenia innych 
autorów. Ze względu na poruszane tematy możemy je podzielić na: religijne (w tym 
powołaniowe) i patriotyczne (o miłości do ziemi kaszubskiej, o naszej kulturze czy 
pięknie języka).

Poezja religijna
Wśród religijnych utworów najwięcej jest tych napisanych przez kleryków z Pelplina. 
Najczęściej pojawia się Damian Klajst i jego poezja. Warto o nim wspomnieć nie 
tylko ze względu na liczbę wierszy, ale i dlatego, że wyróżniają się one artystycz-
ną wartością. Widać też u niego dobrą znajomość kaszubszczyzny. Nie jest to, jak 

1   „Zwónk kaszëbsczi” 1/2004 s. 1.
2   Tamże.
3   W artykule ograniczam się tyko do drugiej serii „Zwónka” (od 2004 r.). Wcześniej pismo miało 

tylko 8 stron, w większości wydawano je po polsku i dostępne było tylko wśród kleryków i ich przyjaciół. 
O historii pisma można przeczytać w ksiażce Më trzimómë z Bògã. Księga jubileuszowa 100 lat Klubu Stu-
dentów Kaszubów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie 1908-2008 (red. Komitet Redakcyjny 
pod kierownictwem ks. Anastazego Nadolnego, Pelplin 2008). Por. też: D. Majkòwsczi, Religijnô słowizna 
w cządnikù „Zwónk kaszëbsczi”, [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2012, s. 97–101.
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w wypadku wielu innych tekstów w „Zwónku”, język oparty głównie na słowniku 
Jana Trepczyka z bezrefleksyjnym przyjmowaniem wszystkich jego neologizmów, 
też tych mniej udanych4.

Wiele religijnych wierszy Klajsta mówi nam o tym, że Boga móżna znaleźć 
w pięknie natury, w lasach, zachodzącym słońcu, na śniegu. Jezus w tych tekstach 
spaceruje między drzewami, chodzi po łące. Oto przykłady:

Czej jes w lese
Wiater nie szëmi
Przëstają sarnë
W letczim wiéwie 
To Christus przechòdzy

Sedząc na łące
Czej mòdrzi sã niebò
Strużka zwòlnia
W wònie kwiatów 
To Christus przechòdzy
(*** „Zwónk” nr 4/2006)

Zeszedł jes z krziża Jezu
Zeloną darżënką krok przë krokù
Szlë jesmë sami
(*** „Zwónk nr 2/2004)

Damian Klajst wiele razy opisuje w swoich wierszach znaczenie ciszy, która 
według niego jest ważna do tego, aby móc spotkać Boga.

Wëłączëta widë
Wëłączë trzôsk

Rôczëta cëszą
Bë Christus wlôzł
(„Zwónk” nr 5/2007)

Teskniã ju Jezu
Teskniã do pòstãpny cëszë
(„Zwónk” nr 2/2004)

4   Por: D. Majkòwsczi, Religijnô słowizna w cządnikù „Zwónk kaszëbsczi”, [w:] Biuletin Radzëznë 
Kaszëbsczégò Jãzëka, Gduńsk 2012, s. 97–101.
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Do religijnych można zaliczyć też niektóre utwory Damiana Briegmanna – „Sło- 
wò” („Zwónk” nr 5/2007), „Dozdrzeniałosc” i wiersz bez tytułu („Zwónk” nr 7/2008). 
W pierwszym, chyba najlepszym z nich, widać parę ciekawych pomysłów na porów-
nania (np. Boże słowo jako stery do Boga) i dość dobrą znajomość kaszubszczyzny. 
Niestety późniejsze są już trochę gorsze.

Autorami dwóch wierszy religijnych publikowanych w czasopiśmie są też dwaj 
księża, którzy za czasów studiów w Pelplinie byli aktywnymi działaczami Klubu. 
„Niosący zbón” ks. Wiesława Felskiego to utwór bardzo mocno nawiązujący do 
Pisma Świętego:

Nosymë nen skôrb w glënianëch statkach (por. 2 Kor 4,7)

A rãce mùsz je trzëmac podniosłé
Chwatac òbùma rãkama
Mòcno
Wësok
Czej Mòjżesz na górze (por. Wy 17)

Mòże chtos dozdrzi
Pùdze za nama
Wléze do zalë na górze
Przëszëkòwóny
Pasowny bë zjesc Paschã
Ze swòjim Bògã (por. Mt 14, 13-14)

W wierszu ks. Jana Walkusza „Służba moją drogą” mniej jest bezpośrednich 
nawiązań do Biblii, a więcej opisów osobistych doświadczeń kontaktu z Bogiem.

(…) przez łzë Cebie widzã
jak na rzoza jasnô
na mim niebie
i płom Twòji miłotë
wcyg rozpôlô mie òd nowa

Wśród wierszy religijnych szczególnie dużo jest takich, które opisują doświad-
czenie powołania do kapłaństwa, co nie powinno dziwić w czasopiśmie przygoto-
wywanym przez kleryków. W tej grupie ponownie warto zwrócić uwagę na Damiana 
Klajsta i jego „Pasturza”5 oraz Damiana Briegmanna i „Pòwòłanié”6.

5   „Zwónk” nr 2/2004, s. 45.
6   „Zwónk” nr 5/2007, s. 16.



Referaty polskojęzyczne   291

Poezja patrioticzna
Tematem drugiej grupy wierszy jest rozbudzanie miłości do rodzinnej ziemi, języka 
kaszubskiego i szeroko rozumianej kultury. Jest ich mniej niż religijnych i są to 
głównie przedruki. Wiele w nich emocji i budowania kaszubskiego patriotyzmu. Wy-
raźnie widać, że ich publikacja jest realizowaniem celu, jaki postawiła sobie redakcja 
„Zwónka” w pierwszym numerze: „żebë Kaszëbi nie zdżinãlë z wiéchrzëznë zemi”.

Dla przykładu warto przytoczyć wiersz Wandy Kiedrowskiej: Naji stegnë”.

Czë czëjesz,
Ò czim szemarzi cë
 Kaszëbsczi bór
    Bôłtu sztrąd
       Redëni biég
          Kòscółka zwón
             Historëji Pòmión
                Domôcy próg?7

Czytelnik może sobie przypomnieć piękno naszej ziemi, związek z religią i na-
bożeństwami, poczuć dumę z historii i tęsknotę za rodzinnym domem.

Jeszcze wyraźniej apel o trwanie przy kaszubskich tradycjach dostrzeżemy w in-
nym z wierszy, który znajdziemy w czasopiśmie. Tym razem to ks. Bernard Sychta:

Kaszëba, co bë zapiar sę
Kaszëbsczégo jimienia,
Nie bëł bë godny, żebë go
Kaszëbskô niosła zemia.
Ten jak na wietew uschnie wnet,
Bo z niego wińdze krew.
(„Zwónk” nr 6/2007, pisownia oryginalna)

Wyjątkami w tym patetycznym stylu kaszubskich utworów są „Sekretë” (znana 
ludowa piosenka: Wiém jo wiém, nie pòwiém, co w ògrodze rosce) oraz zwłaszcza dwie 
rymowane opowieści bez tytułu autorstwa Ireny Weiss: „Lëdze westrzód pòwiôdelë, 
że tam w miesce cëda òbzérelë” („Zwónk nr 7/2014) i „Chwôla jô te czase chwôla, bò 
w lakôrkach jidã w pòle” („Zwónk” nr 8/2014, pisownia oryginalna). To teksty poka-
zujące Kaszubów jako zacofanych mieszkańców wsi, dla którach oznaką zepsucia jest 
czytanie gazet, a wielką radość sprawia im „picé bimbru” i „diwanë na scanach”. Te dwa 
utwory zdają się być zupełnym przeciwieństwem dla wszystkich innych publikowanych 
w „Zwónku” i trudno znaleźć wytłumaczenie dla ich obecności w piśmie.

7   „Zwónk” nr 3/2005, s. 49.
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„Zwónk” o literaturze i literatach

Oprócz wierszy, w czasopismie publikowano też biografie poetów, pytania o twór-
czość pojawiały się przy okazji wywiadów z piszącymi po kaszubsku, a książka „Żëcé 
i przigòdë Remùsa” została tu zinterpretowana jako dzieło mogące pogłębiać wiarę.

Jedną z najważniejszych postaci dla redakcji „Zwónka” i całego Klubu Studentów 
Kaszubów w Pelplinie był jego założyciel Jan Karnowski. Poświęcony mu artykuł8 
został wydrukowany w trzecim numerze, a później powtórzony jeszcze w siódmym. 
Tekst opisuje głównie lata życia, które Młodokaszuba z Czarnowa spędził w Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a o jego twórczości czytelnicy nic się 
nie dowiedzą (oprócz zdania, że „napisôł pò kaszëbskù wiele wiérztów i pòémów”). 

Wiele więcej literackich tematów pojawia się w rozmowie Łukasza Benkowskie-
go z poetką Bożeną Ugowską. Wywiad ten ukazał się już w pierwszym numerze, 
co nie może dziwić, bo dla pelplińskiego klubu była ona (i zapewne jest nadal) 
szczególnie ważna. Pracowała w seminarium jako nauczycieka języka kaszubskiego 
i pomagała w redagowaniu pierwszych numerów „Zwónka”. Bożena Ugowska opo-
wiada m.in. o tym, jakie były początki jej tworzenia: „Pòstanowiłam zapisëwac to, 
co tam sobie miałam ùmëszloné i na pòczątkù nawet nie nazéwałam jich wiérztama. 
To bëłë mòje mëslë, chtërne bëłë dlô mie w tim mòmence wôżné i chcałam je dlô 
sebie ùwiecznic, żebë móc pózni do tegò sã copnąc”9.

Ostatnim z literatów zaprezentowanych w „Zwónku” był ks. Jan Twardowski10. 
Artykuł o nim napisała Hanna Makurat ówczesna przewodnicząca Klubu Studentów 
„Pomorania”. Podkreśla w nim zwyczajność świata, jaki opisuje w swoich wierszach 
ten poeta. Z drugiej strony właśnie w tej zwyczajności widzy ona jego szczególność 
i wartość: „Bò chto dzysô westrzód rozmajitëch swòjich sprawów rozmieje dozdrzec 
môłą lëtewkã, chrabąszcza, wiewiórkã, łëczk, bruné pòdgrzibczi, pólné kamë?” – pyta 
autorka artykułu. Nazywając ks. Twardowskiego współczesnym św. Franciszkiem 
dodaje, że „pësznosc jegò wiérztów to miłota. Miłota zwerbalizowónô, ale ùchwë-
conô w słowa jak nôprostszé, nômni zawiłé, nieskòmplikòwóné. Je to miłota takô 
prosto ze serca”.

Do artykułu zostały dodane trzy wiersze ks. Jana skaszubione przez autorkę. „Dla 
smaku” proponuję krótki utwór „Miełota”.

Swiat zmãglowóny
pòlitika pùdło
chëcz ju nie tamta

8   W. Szuca, Jan Karnowsczi w Pelplënie, „Zwónk” nr 3/2005, s. 44–45 i nr 7/2008, s. 25–27.
9   Ł. Benkòwsczi, Wiara i kaszëbizna, „Zwónk” nr 1/2004, s. 30.
10   H. Makùrôt, Swiat ksãdza Jana Twardowsczégò, „Zwónk” nr 5/2006.
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jinô bróma
niewierzący na roratach w kòscele
blós miełota
òbarchniałô ta jistnô

Pisząc o literaturze w „Zwónku kaszëbsczim” warto też wspomnieć o cyklu: 
Nalezc Bòga „W żëcym i przigòdach Remùsa”11. Jest to próba wykorzystania ka-
szubskiej epopei do pogłębienia wiary czytelników. „Wszëtkò, co sã dzeje wkół he-
rojów dokôzu mô swòje òdniesenié do wiarë. Lëstë òsczi dërgòcą, bò na ni pòwiesył 
sã Judôsz, skòwrónk, jaczi spiéwô nad głową Remùsa nócy „gòdzynczi”, a drzewa 
w lese stoją pòwôżno i stateczno, bò słëchają Mszë swiãti, chtërną òdprôwiô dlô 
nich dobri duch. Wiara naznaczô lëdzóm ritm jich żëcégò (…). Zëma zaczinô sã 
na swiãtégò Môrcëna, Remùs pò swòji chòroscë wrócył do robòtë na Matkã Bòską 
Séwną, a gòspòdëni òbzérała swòjã spiżarniã w dzéń Nawróceniô Swiãtégò Pawła”. 
Autor artykułu zdaje sobie sprawę, że w książce A. Majkowskiego jest dość dużo 
motywów niechrześcijańskich, jak choćby postacie Ormuzda i Arymana lub wiara 
w reinkarnację. Mimo tego według niego „szëkanié ù Majkòwsczégò zamkłoscë, 
jakô miałabë pògłãbiwac najã wiarã, je w całoscë dopùsceniowé. Je tak chòcbë dlôte, 
że w swòjim dokôzu wzywô òn do miłotë tatczëznë i do ùwôżaniô tradicëji, a doch 
ta w przëpôdkù Kaszëbów je tak baro sparłãczonô z religią, że mòżna sã wôżëc na 
scwierdzenié, że ksążka Żëcé i przigòdë Remùsa wzywô téż do wiérnégò trzëmaniô 
z Bògã i chrzescëjańską wiarą”12.

Autor cyklu w pierszej jego części podkreśla, że na podstawie utworu A. Majkow-
skiego dałoby się przygotować rekolekcje i jak się dowiadujemy z trzeciego numeru 
te słowa spełniły się w lipcu 2004 r. w Brusach. 

Podsumowując, literatura w „Zwónku kaszëbsczim” ma spełniać ważne dla redak-
cji cele: pogłębiać wiarę czytelników i ich miłość do kaszubskiej ojczyzny. Oprócz 
dwóch przypadków (tekstów Ireny Weiss) wszystkie literackie utwory są podpo-
rządkowane właśnie tej misji. Dotyczy to zarówno wierszy pisanych przez członków 
Klubu Studentów Kaszubów w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, jak 
i tych stworzonych przez poetów z zewnątrz, a w piśmie tylko przedrukowanych. 
Też literaci prezentowani w „Zwónku” są przykładami osób, dla których wiara i ka-
szubszczyzna były i są czymś istotnym. 

Mimo tej „służebnej” roli, niektóre wiersze są godne uwagi, a ich twórcy (jak 
choćby Damian Klajst) powinni zostać dostrzeżeni przez znawców literatury kaszub-
skiej i może zachęceni do dalszego pisania.

11   D. Majkòwsczi, Nalezc Bòga w „Żëcym i przigòdach Remùsa”, „Zwónk” nr 1/2004, s. 12–15,  
nr 2/2004, s. 34–35, nr 3/2005, s. 30–31.

12   D. Majkòwsczi, Nalezc Bòga w „Żëcym i przigòdach Remùsa”, „Zwónk” nr 1/2004, s. 13.
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Interferencje leksykalne gwar kaszubskich 
w polszczyźnie1

Wpływy kaszubskie w zakresie leksyki  
– metodologia, stan badań, cel pracy

Niniejszy artykuł powstał jako rezultat badań przeprowadzonych w ostatnich latach 
nad interferencjami2 leksykalnymi gwar kaszubskich w polszczyźnie. Badania były 
prowadzone w 19 miejscowościach reprezentujących 12 gwar, znajdujących się w ję-
zykowym obszarze trzech dialektów: północnokaszubskiego (gwara wsi Odargowo, 
gwara bylacka, gwara wsi Chałupy i gwara luzińska), środkowokaszubskiego (gwara 
mezowska, żukowska, gwara wsi Lisie Jamy, gwara wsi Klukowa Huta, gwara sulę-
czyńska) i południowokaszubskiego (gwara lipnicka, bruska, konarzyńska). Badania 
były prowadzone w formie nagrań elektronicznych polskojęzycznych wypowiedzi 88 
respondentów. Informatorzy reprezentowali trzy grupy pokoleniowe, do których przy-
dzielono osoby urodzone w latach 1913-1950, 1951-1980, 1981-1996. Teksty nagrań 
w dalszym etapie pracy zostały spisane w transkrypcji półfonetycznej i przeanalizo-
wane pod kątem występowania w nich wpływów kaszubszczyzny w zakresie leksyki.

Problematyka interferencji gwar kaszubskich w polszczyźnie na poziomie lek-
sykalnym nie doczekała się dotąd zbyt wielu opracowań, zagadnienie to zostało 
poruszone w artykule Władysława Pniewskiego Błędy językowe w zadaniach mło-
dzieży polskiej w Gdańsku w świetle dialektów pomorskich i języka niemieckiego3 
oraz w opracowaniu Edwarda Brezy Niektóre częstsze błędy językowe (Pokłosie 
polonistycznej pracy instruktażowej w powiecie kościerskim)4, obaj autorzy badali 

1   Niniejszy artykuł został napisany na podstawie badań nad interferencjami polsko-kaszubskimi, 
które prowadziłam w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej zatytułowanej Jinterferencjowé 
przejinaczi ù bilingwalnëch lëdzy w kaszëbsczi spòlëznie, napisanej pod kierunkiem prof. J. Tredera, 
obronionej 20 grudnia 2011 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Będzie on także fragmentem monografii In-
terferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub, która zostanie wydana w wydawnictwie 
Instytutu Kaszubskiego.

2   Termin interferencje oznacza w językoznawstwie wpływy językowe.
3   W. Pniewski, Błędy językowe w zadaniach młodzieży polskiej w Gdańsku w świetle dialektów 

pomorskich i języka niemieckiego, „Rocznik Gdański” 1927, s. 19–57.
4   E. Breza, Niektóre częstsze błędy językowe (Pokłosie polonistycznej pracy instruktażowej w po-

wiecie kościerskim), „Polonistyka” XXIV 1971, nr 1, s. 42–48. 
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jednak język pisany, a kwestia interferencji leksykalnych w przywołanych pracach 
została omówiona marginalnie. Celem niniejszego artykułu jest analiza i opis wpły-
wów kaszubskich na płaszczyźnie leksyki, zarejestrowanych w żywej mówionej 
polszczyźnie. 

Interferencje na płaszczyźnie słownictwa są następstwem konkurowania i mie-
szania się na kaszubskim obszarze elementów odpowiadających różnym kodom ję-
zykowym: gwarom kaszubskim, kaszubszczyźnie literackiej i językowi polskiemu. 
W podsystemie obejmującym słownictwo w mowie osób bilingwalnych pojawiają się 
różne warianty leksykalne, właściwe mieszającym się kodom językowym; elementy 
gwarowe konkurują z niegwarowymi, polskie leksemy rywalizują z kaszubskimi. 
Właśnie wariantywność leksykalna i powiązana z nią możliwość nie zawsze do końca 
uświadomionego wyboru przez bilingwalną osobę jednego z wariantów jest przyczy-
ną wzajemnych wpływów językowych na płaszczyźnie słownictwa5.

Józef Kąś rozpatruje interferencję leksykalną jako jeden z przejawów przełączania 
kodów. Przełączanie kodów (i pojawiająca się w związku z tym wariantywność leksy-
kalna) pojawia się jako indywidualny proces przyswojenia drugiego systemu obejmują-
cego słownictwo. Natomiast interferencja leksykalna ma charakter ponadindywidualny, 
stanowi ona zjawisko systemowe. W przypadku interferencji leksykalnej pojawianie się 
w wypowiedzi jednego języka wariantu pochodzącego z drugiego języka rozpatrywane 
jest z punktu widzenia trwałości tego elementu leksykalnego w systemie językowym, 
realizowanym w mowie określonej populacji. W taki sposób interferencja leksykalna 
stanowi konfrontację dwóch systemów leksykalnych, które wzajemnie na siebie wpły-
wają ze względu na stały kontakt, w jakim wobec siebie pozostają6. 

Trzeba podkreślić, że podsystem leksykalny jest podsystemem najbardziej otwar-
tym, co oznacza, że użytkownik języka ma większą perspektywę wybierania jednostek 
leksykalnych niż elementów fonetycznych, morfologicznych czy syntaktycznych, a to 
wiąże się z silniejszą podatnością podsystemu leksykalnego na procesy interferen-
cyjne. Ponadto interferencje w zakresie słownictwa są wynikiem nie tylko wpływów 
na płaszczyźnie językowej, ale też odzwierciedlają istnienie kontaktów kulturowych7. 

Z opisem interferencji leksykalnych gwar kaszubskich w polszczyźnie wiążą się 
problemy metodologiczne. Trudność opisania, dokonującego się w mowie bilingwal-
nej społeczności kaszubskiej, wpływu kaszubskiego systemu leksyki na polski system 
słownictwa, jest powiązana z tym, że duża część słów notowanych w systemie leksy-
kalnym języka polskiego i kaszubskiego jest taka sama, a w przypadku znacznej czę-
ści wyrazów mamy do czynienia tylko z odmiennościami fonetycznymi. Niewielkie 
różnice między słownictwem polszczyzny i kaszubszczyzny wynikają z genetycznej 
i geograficznej bliskości tych dwóch języków. 

5   H. Pelcowa, Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Lublin 2001, s. 99.
6   J. Kąś, Interferencja leksykalna słownictwa gwarowego i ogólnopolskiego (na przykładzie gwar 

orawskich), Kraków 1994, s. 30–31.
7   H. Pelcowa, Interferencje..., dz. cyt., s. 39.
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Pojawia się zatem problem wyznaczenia granicy, która by była rozstrzygająca, 
czy określone słowo należy uznać za odrębny leksem, czy też należy je rozpatrywać 
jako ten sam leksem, ale różniący się fonetycznie. Ponadto problemem jest rozróż-
nienie okazjonalnych leksykalnych pożyczek z kaszubszczyzny od trwałych zapoży-
czeń, zintegrowanych z językowym systemem polskim. W niniejszej pracy omawia 
się tylko te leksemy kaszubskie, zarejestrowane w wypowiedziach respondentów, 
których odpowiednikami w języku polskim są inne odrębne słowa; nie będą zaś 
tutaj opisywane leksemy kaszubskie, których odpowiedniki polskie różnią się tylko 
fonetycznie. Przyjęte też zostało omawianie jedynie okazjonalizmów, a pomijanie 
opisu ewentualnych trwałych zapożyczeń. W niniejszej pracy materiałem analizowa-
nym podczas badania interferencji leksykalnych gwar kaszubskich w polszczyźnie 
są wszystkie leksemy kaszubskie, które zostały zarejestrowane w polskojęzycznych 
wypowiedziach informatorów.

 

Analiza wpływu gwar kaszubskich na polszczyznę  
w zakresie słownictwa

 
Interferencje gwar kaszubskich w polszczyźnie obejmujące swoim zakresem leksykę 
analizowane są w niniejszej pracy przez wyodrębnienie czterech grup leksykalnych: 
a) leksemów kaszubskich zupełnie albo częściowo zaadaptowanych fonetycznie 
przez mówioną polszczyznę potoczną, b) leksemów kaszubskich niezaadaptowa-
nych fonetycznie przez mówioną polszczyznę potoczną, c) germanizmów zupełnie 
albo częściowo zaadaptowanych fonetycznie przez mówioną polszczyznę potoczną,  
d) germanizmów zupełnie albo częściowo zaadaptowanych fonetycznie i morfolo-
gicznie przez mówioną polszczyznę potoczną. Trzeba podkreślić, że fonetyczna albo 
morfologiczna adaptacja nie oznacza tutaj, że dane słowo zostało zaadaptowane przez 
system języka polskiego, ale chodzi tutaj jedynie o adaptację w mowie, w wypowie-
dzi konkretnego użytkownika języka, który aktualnie mówi. Zarejestrowane słowa 
należą jednak do kaszubszczyzny, nie mamy tutaj do czynienia z ogólnie rozumianą 
adaptacją do systemu polszczyzny. 

W każdej z wyodrębnionych grup leksemy zostały uporządkowane według ko-
lejności alfabetycznej. Przy hasłowym leksemie kaszubskojęzycznym (który jest 
oznaczony tłustym drukiem) podane są wszystkie formy słowa zarejestrowane 
w analizowanym materiale, a dalej przedstawiony został polski odpowiednik lek-
semu hasłowego oraz informacja o rejestracji leksemu w słownikach kaszubskich,  
a w wypadku germanizmów podane też zostało odpowiednie słowo niemieckie.

Poniżej przedstawiam kaszubskie leksemy, które odnotowane zostały w zebra-
nych przeze mnie podczas badań terenowych tekstach polskojęzycznych: 

a) leksemy kaszubskie zupełnie albo częściowo zaadaptowane fonetycznie przez 
mówioną polszczyznę potoczną: armòszka, armónika: armoszkach  (BA 1929,  
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Mezowo8), por. pol. harmonijka (SY, I, s. 7); bania: bońa (SK 1941, Lisie Jamy), 
por. pol. dynia (SY, I, s. 17); bãks: banksa (ZW 1936, Lisie Jamy), banks (KM 1941, 
Klukowa Huta), por. pol. ostatni snop po ukończeniu koszenia zboża (SY, I, s. 25); 
białka: b’jaṷkax (KM 1962, Lisie Jamy), b’jaṷk’i (KM 1962, Lisie Jamy), por. pol. 
1kobieta, 2żona (SY, I, s. 100); błotkò: bṷotku (MG 1968, Lisie Jamy), bṷotkax (AM 
1992, Lisie Jamy), por. pol. staw (SY, I, s. 44); błoto: bṷota (CH 1921, Chośnica), 
bṷoce (CH 1921, Chośnica), bṷotax (CH 1921, Chośnica), bṷoće (CH 1921, Chośni-
ca), por. pol. staw (SY, I, s. 44); bùczka: bućkuf (AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. 
świnia (zwłaszcza młoda), świnka (SY, I, s. 82); bùlwa: bulvǝ (ES 1956, Mezowo), 
bulvy (MA 1929, Lisie Jamy; MG 1968, Lisie Jamy; SS 1930, Brusy; BR 1985, 
Konarzyny), bulef (MA 1929, Lisie Jamy; MM 1962, Sulęczyno ; CB 1943, Budy ; 
BR 1985, Konarzyny), bulvam’i (MA 1929, Lisie Jamy), bülvam’i (CB 1943, Budy), 
bṷülvә (SS 1930, Brusy); por. pol. kartofel (SY, I, s. 89); chòjna: xṷejnǝ (BL 1923, 
Lipnica); xṷejna (BL 1923, Lipnica); por. pol. młody las iglasty (SY, II, s. 45); chójka: 
xujka (CH 1921, Chośnica), por. pol. młoda sosna, sosenka (SY, II, s. 45); czerowac 
sã za kims, czims9: śe k’eruje (JK 1967, Lisie Jamy), śe k’erovać (JK 1967, Lisie 
Jamy), por. pol. troszczyć się o coś, interesować się czymś (SY, II, s. 318), czerzenka: 
k’eženk’i (BM 1917, Sulęczyno), k’ežonk’i (BM 1917, Sulęczyno); tu: por. pol. torf 
ułożony w gromadę przypominającą stożkowatą maśniczkę (SY, II, s. 319); czëc: czuć 
(ZM 1963, Starzyno), por. pol. słyszeć (SY, I, s. 163); czitel: ćitle (AM 1992, Lisie 
Jamy), por. pol. spódnica (SY, II, s. 326); dëgòwac: degòwaṷo (BL 1923, Lipnica), 
por. pol. smagać rózgami jałowca lub gałązkami brzozy w drugie święte Wielkanocy 
(SY, I, s. 193); dëgùska: dǝgüska (BL 1923, Lipnica), por. pol. rózga jałowca lub 
gałązka brzeziny, używane do smagania podczas drugiego dnia świąt Wielkanocy 
(SY, I, s. 194); dodóm: dodum (AM 1992, Lisie Jamy); por. pol. 1do domu, 2dom, 
mieszkanie (SY, I, s. 224); drôbka: drapkam’i (CH 1921, Chośnica), por. pol. drabina 
(SY, I, s. 234); fraszka: fraška (BA 1929, Mezowo), por. pol. piosenka (SY, I, s. 286); 
gapa: gapuf (AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. wrona (SY, I, s. 301); gùła: guluf (AM 
1992, Lisie Jamy), por. pol. indyk (SY, I, s. 383); jinszi: inšůṷ (IK 1933, Chałupy), 
inše (AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. inny (SY, II, s. 106); jo: jo (SP 1913, Łebcz; 
GS 1934, Starzyno; JD 1948, Starzyno; MB 1988, Starzyno; WK 1917, Luzino; KL 
1958, Luzino; KO 1927, Mezowo; BA 1929, Mezowo; KK 1945, Glincz; SM 1927, 
Lisie Jamy; MA 1929, Lisie Jamy; ZW 1936, Lisie Jamy; SK 1941, Lisie Jamy; SK 
1936, Lisie Jamy; KM 1962, Lisie Jamy; RS 1945, Klukowa Huta; BL 1929, Lipnica; 
CB 1943, Budy; SC 1940, Czapiewice; LS 1953, Czapiewice; PP 1933, Konarzyny; 
por. pol. tak (SY, II, s. 108); klat: klaty (AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. włos (SY, I, 
s. 158); kółkò: kuṷka (BA 1929, Mezowo), kuṷko (RS 1959, Czapiewice), kuṷku (RS 

8   Każdy z wymienionych skrótów zawiera inicjały informatora, jego rok urodzenia i miejsce za-
mieszkania. 

9   Znaczenie tego leksemu jest szersze w kaszubszczyźnie niż w języku polskim.
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1959, Czapiewice), tu: por. pol. kołowrotek do przędzenia (SY, I, s. 191); krëchùlc: 
kragulce (AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. kornik (SY, II, s. 245), ë ≥ a, x ≥ g; kùczer: 
kuč’erov’je (RS 1945, Klukowa Huta) por. pol. woźnica, stangret (SY, I, s. 287); 
kùkla: kukle (BB 1948, Konarzyny), tu: por. pol. mały bochenek chleba upieczony 
z resztek ciasta, kukiełka (SY, II, s. 292); kùla: kule (MA 1929, Lisie Jamy), tu: por. 
pol. jama, dół w ziemi (SY, II, s. 292); kùrôk: kurakuf (AM 1992, Lisie Jamy), por. 
pol. kogut (SY, II, s. 300); le: le (MB 1988, Starzyno; KO 1927, Mezowo; ZW 1936, 
Lisie Jamy; SK 1941, Lisie Jamy), por. pol. tylko (SY, II, s. 339); łasëca: ṷaśice (AM 
1992, Lisie Jamy), ṷaśicuf (AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. osa (SY, III, s. 9); mies-
zôk: m’ješok (BR 1985, Konarzyny), por. pol. worek; por. m’ieszôczk (SY, III s. 159); 
młodze: mṷoӡe (BL 1929, Lipnica), mṷoӡůf (BL 1929, Lipnica); por. pol. drożdże (SY, 
III, s. 91); narôz: naras (SK 1941, Lisie Jamy), por. pol. nagle (SY, III, s. 191); nazôd: 
nazat (MA 1929, Lisie Jamy ; AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. z powrotem (SY, III, 
s. 197); òb: ob (MG 1968, Lisie Jamy), por. pol. podczas, przez, na (SY, III, s. 266); 
òdemknąc sã: śe odemkṷo (MA 1929, Lisie Jamy), por. pol. otworzyć się; plëta: pliti 
(SK 1941, Lisie Jamy), plity (SK 1941, Lisie Jamy), por. pol. kałuża (SY, IV, s. 76); 
pòdòbiôd: potob’jat (KM 1941, Klukowa Huta), por. pol. drugie śniadanie (SY, IV, 
s. 103); prawie: prav’je (CB 1943, Budy; LS 1953, Czapiewice), por. pol. właśnie 
(SY, IV, s. 162); prosto : prosto (IK 1933, Chałupy), por. pol. po prostu; przepôlowac: 
pšepÿlovać (AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. przewiązać, przebić krowę na łące; 
przezeblakac sã: śe pšezeblakamy (AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. przebierać się; 
rodny: rodnej (SK 1987, Starzyno), por. pol. rodzimy, ojczysty (SY, IV, s. 333); sklep: 
sklep (SS 1930, Brusy), sklepu (SS 1930, Brusy), por. pol. piwnica (SY, V, s. 49); 
spółdzielnia: spuṷӡ’elńa (KM 1962, Lisie Jamy), por. pol. sklep (SY, V, s. 133); stółk: 
stoṷkuf (KL 1986, Lipnica), por. pol. krzesło (SY, V, s. 168); szczérz, scérz, szczirz, 
scyrz: š’č’iš (WK 1988, Glincz); ščižam’i (KM 1962, Lisie Jamy), śćiž‘e (AM 1992, 
Lisie Jamy), śćežuf (AM 1992, Lisie Jamy), śćeže (AM 1992, Lisie Jamy), śćežam’i 
(AM 1992, Lisie Jamy), śćeža (AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. pies, psisko (SY, V, 
s. 23); szkólnô: škulna (AM 1992, Lisie Jamy), škulne (AM 1992, Lisie Jamy), por. 
pol. nauczycielka (SY, V, s. 259); szlora: šlorom (AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. 
pantofel, papeć, kapeć (SY, V, s. 269); szpërczi: špyrkoma (CB 1943, Budy), por. pol. 
skwarki (SY, V, s. 285); sztëdżi: štyg’i (RS 1945, Klukowa Huta); štәӡ’i (PZ 1959, 
Zielona Huta), por. pol. opierające się o siebie snopy ustawione w dwóch rzędach 
(SY, V, s. 294); sztëk: štәk’i (BM 1917, Sulęczyno), por. pol. kawałek (SY, V, s. 295); 
trus: trus (KM 1962, Lisie Jamy), trusem (KM 1962, Lisie Jamy), trusy (MG 1968, 
Lisie Jamy), trusuf (AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. królik (SY, V, s. 395); ùważac: 
uvÿžům (CB 1943, Budy), por. pol. szanować (GO, s. 568); wãps: vopsy (AM 1992, 
Lisie Jamy), por. pol. ciepły sweter10 (SY, VI, s. 63); wdakòwac: vdakovaṷam (AM 

10   W gwarze wsi Lisie Jamy leksem wãps ma znaczenie ciepłego swetra; B. Sychta tłumaczy ten 
wyraz jako 1. dawną suknię, 2. żakiet, 3. górną część garnituru (SY, VI, s. 63).
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1992, Lisie Jamy), por. pol. wjechać; wedle: vedle (SM 1927, Lisie Jamy), por. pol. 
1. wzdłuż, 2. ze względu, według (SY, VI, s. 67); wejle: vele (SK 1941, Lisie Jamy), 
por. pol. oto, toć (SY, VI, s. 69); wënëkac: vynyka (MM 1962, Mezowo), por. pol. 
wypędzić (GO, s. 588); wiązc: v’jązṷo (RS 1959, Czapiewice), v’jązṷe (RS 1959, 
Czapiewice), por. pol. robić na drutach (SY, VI, s. 126); widno: v’idno (SK 1941, 
Lisie Jamy), por. pol. jasno (SY, VI, s. 149); wieczerza: v’ječežy (AM 1992, Lisie 
Jamy), por. pol. wieczerza, kolacja (SY, VI, s. 127); wiedno: v’jedno (ZW 1936, Lisie 
Jamy), por. pol. zawsze (SY, VI, s. 128); wzerac: vzėrajoṷ (AM 1992, Lisie Jamy), 
por. pol. patrzeć, spoglądać (GO, s. 624); zôpòl, zôpòla: zÿpṷele (RS 1945, Klukowa 
Huta), por. pol. miejsce w stodole, w którym układa się zżęte zboże (SY, VI, s. 183); 
zwëk: zvyk’i (AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. zwyczaj (SY, VI, s. 252); zylc: zylcuf 
(AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. galareta z nóżek wieprzowych (GO, s. 676); 

b) leksemy kaszubskie niezaadaptowane fonetycznie przez mówioną polszczyznę 
potoczną11: bakòwac: bakṷuja (SK 1941, Lisie Jamy), por. pol. gawędzić, gaworzyć 
(SY, VII, s. 5); dëgùsë: dǝgṷüsǝ (MK 1919, Luzino); por. pol. rózga jałowca lub gałązka 
brzeziny, używane do smagania podczas drugiego dnia świąt Wielkanocy (SY, I, s. 193); 
dodóm: dodům (RS 1959, Czapiewice), por. pol. dom (SY, I, s. 224); fraszka: fraš’kůf 
(BA 1929, Mezowo), por. pol. piosenka (SY, I, s. 286); kòło: kṷeṷo (AM 1992, Lisie 
Jamy), por. pol. rower (SY, II, s.191); kùczer: kṷuč’er (ZW 1936, Lisie Jamy), por. pol. 
woźnica, stangret (SY, II, s. 287); mëga: mәǯ’i (AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. komar 
(SY, III, s. 67); miotlôk: m’jotlÿk’em (AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. kij od miotły (SY, 
III, s. 174); mòdło: mṷedṷa (JD 948, Starzyno), por. pol. model, wzór (SY, III, s. 96); 
òb: ṷeb (KO 1927, Mezowo), por. pol. przez, podczas, na (SY, III, 266); pazura: pazrǝ 
(AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. ręka, dłoń (SY, IV, s. 46); pôłnié: pÿṷńė (AM 1992, 
Lisie Jamy), pÿṷńa (AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. obiad (SY, IV, s. 17); wrëje: vrәje 
(AM 1992, Lisie Jamy), por. pol. zaloty, narzeczeństwo (SY, VI, s. 107); zabëc: zabǝtė 
(SP 1913, Łebcz), por. pol. zapomnieć (SY, I, s. 29); 

c) germanizmy zupełnie albo częściowo zaadaptowane fonetycznie przez mó- 
wioną polszczyznę potoczną : bùten: buten (AM 1992, Lisie Jamy; LXXXIX, AM 
1992, Lisie Jamy), por. prusko-niem. bûten, por. pol. 1. na dworze, 2. na zewnątrz; 
byndel: byndel (ZK 1960, Odargowo), por. niem. Bündel, por. pol. snopek słomy, pęk; 
cukierkùszen: cukerkṷüšen (GS 1934, Starzyno); por. niem. Zuckerkuchen, por. pol. 
ciasto posypane cukrem; dërch: dyrx (AM 1992, Lisie Jamy), por. niem. durch; por. 
pol. wciąż; doch: dox (BA 1929, Mezowo; PK 1958, Mezowo ; SM 1927, Lisie Jamy; 

11   Część leksemów, takich jak np. fraszka, kùczer, znalazła się zarówno w grupie kaszubskich lekse-
mów zupełnie lub częściowo zaadaptowanych fonetycznie przez potoczną polszczyznę mówioną, jak też 
w grupie kaszubskich leksemów niezaadaptowanych fonetycznie przez potoczną polszczyznę mówioną, 
co je wynika stąd, iż w badanych tekstach pojawiały się co najmniej dwie formy tych wyrazów – formy 
zaadaptowane i niezaadaptowane przez potoczną polszczyznę mówioną. 
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JK 1967, Lisie Jamy; CH 1921, Chośnica), por. niem. doch; por. pol. przecież; flot: 
flot (AM 1992, Lisie Jamy), por. niem. flott; por. pol. sprawny, szybki, energiczny, 
sprawnie, szybko, energicznie; fùl: ful (KM 1962, Lisie Jamy; MG 1968, Lisie Jamy; 
AM 1992, Lisie Jamy), fül (MG 1968, Lisie Jamy); por. niem. voll; por. pol. pełny, 
pełno; génôù: ginoṷ (LS 1953, Czapiewice), por. niem. genau, por. pol. dokładny, 
ścisły, punktualny, skrupulatny, dokładnie, ściśle, punktualnie, skrupulatnie; richtich: 
rixtix (HL 1957, Odargowo; BA 1929, Mezowo; LS 1953, Czapiewice), por. niem. 
richtig, por. pol. właściwy, słuszny, prawidłowy, poprawny; weg: vek (GS 1934, Sta- 
rzyno), por. niem. weg por. pol. precz; 

d) germanizmy zupełnie albo częściowo zaadaptowane fonetycznie i morfologicz-
nie przez mówioną polszczyznę potoczną: aintopf (CB 1943, Budy), por. niem. ein 
Topf, por. pol. jeden garnek; bómk: bumk’i (AM 1992, Lisie Jamy), por. niem. der/
das Bonbon; por. pol. cukierek; deka: dekom (MA 1929, Lisie Jamy), por. niem. die 
Decke; por. pol. koc; dekel: dekel (SS 1930, Brusy), por. niem. die Decke, por. pol. 
pokrywa; dëtk: dǝtkama (RD 1972, Starzyno); por. dolnomiem. Dettchen ‘grosz’, por. 
pol. pieniądz; draszowac: draš‘ovonė (MA 1929, Lisie Jamy), por. niem. dreschen, 
por. pol. młócić; fùter: fṷüter (WK 1988, Glincz), por. niem. das Futter, por. pol. 
karma, pasza; fùtrovac: fṷutruje (WK 1988, Glincz); futruje (WK 1988, Glincz); 
fṷütrovac (MG 1968, Lisie Jamy), por. niem. füttern, por. pol. karmić zwierzęta; 
grôpka: grÿpk’i (AM 1992, Lisie Jamy), por. prusko-niem. Grapen, Groppen; por. 
pol. garnek; jastrë: jastrә (AM 1992, Lisie Jamy), por. niem. das Ostern ; por. pol. 
Wielkanoc; kara: karǝ (BM 1917, Sulęczyno), por. niem. der Karren, por. pol. taczka;  
knôp: knÿp (CS 1955, Mezowo); por. niem. der Knabe, por. pol. chłopiec, chłopczyk; 
kùch: küxa (PG 1968, Łebcz), kuxuf (KM 1988, Luzino), kux (BL 1929, Lipnica), 
kṷüxә (PZ 1959, Zielona Huta), por. niem. der Kuchen, por. pol. ciasto, placek; lëft: 
luft (AM 1992, Lisie Jamy), por. niem. die Luft; por. pol. powietrze; natron: natron 
(KM 1962, Lisie Jamy), por. niem. das Natron; por. pol. soda oczyszczona; òpasowac: 
ṷepasovac (AM 1992, Lisie Jamy), por. niem. aufpassen, por. pol. uważać, strzec, 
pilnować, czuwać; polterabend, polter: polter (AG 1985, Lipnica), pulter (AG 1985, 
Lipnica), por. niem. der Polterabend ‘wieczór kawalerski’, zwyczaj na Kaszubach 
polegający na tym, że w  wigilię ślubu tłucze się szkło pod domem panny młodej; 
réga: ryg’i (ES 1956, Mezowo; MA 1929, Lisie Jamy; SK 1941, Lisie Jamy), por. 
niem. die Reihe; por. pol. rząd, szereg; dolnomiem. Rêge ‘rząd, szereg’; stréfla: 
strėfle (RS 1959, Czapiewice), štrėfle (RS 1959, Czapiewice), por. niem. der Strumpf 
‘pończocha’, por. pol. skarpeta; sznaps: šnaps (KM 1962, Lisie Jamy), por. niem. 
der Schnaps; por. pol. wódka; szpica: šp’icax (RS 1959, Czapiewice), por. niem. die 
Spitze ‘ostry koniec’, por. pol. druty dziewiarskie; sztëpófka: štepufka (RS 1959, 
Czapiewice), štepufkům (RS 1959, Czapiewice), por. niem. stopfen ‘cerować’, por. 
pol. cerówka; sztrëchòwac: š’trәxṷevelә (CH 1921, Chośnica), por. niem. streichen 
‘pocierać, muskać’, por. pol. ostrzyć; taska: task’i (MA 1929, Lisie Jamy), por. niem. 
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die Tasse; por. pol. filiżanka; toptuch: toptuxem (AM 1992, Lisie Jamy), por. niem. 
das Staubtuch; por. pol. ścierka (do kurzu); wësztrëchòwac: vyš’tryxovali (CH 1921, 
Chośnica), por. niem. streichen ‘pocierać, muskać’, por. pol. wyostrzyć; wòrzta: vošty 
(AM 1992, Lisie Jamy), por. niem. die Wurst; por. pol. kiełbasa; wrëk: vrǝč’i (SK 
1941, Lisie Jamy); vryk (SK 1941, Lisie Jamy); vryk’i (MG 1968, Lisie Jamy), vrәći 
(SS 1930, Brusy), por. niem. die Wruke, por. pol. brukiew.

Przyczyny interferencji leksykalnych  
i świadomość informatorów dotycząca różnic leksykalnych  

między kaszubszczyzną a polszczyzną

Większość zarejestrowanych leksemów pojawia się w badanych tekstach nie więcej 
niż u jednej osoby. Niska frekwencja tekstowa leksemów świadczy o ich okazjonal-
nym użyciu. Niekiedy użycie słowa kaszubskiego wynika z nieznajomości przez 
respondenta odpowiedniego słowa polskiego albo też z trudności przypomnienia 
sobie tego słowa, co związane jest często z wyłącznie pasywną znajomością odpo-
wiednika polskiego. Czasem także informatorzy mają do czynienia z desygnatami, 
które nie mają terminologicznych odpowiedników w polszczyźnie. W niektórych 
wypowiedziach bilingwalny użytkownik polszczyzny i kaszubszczyzny używa w pol-
skojęzycznej wypowiedzi kaszubskiego słowa czy wyrażenia, a w dalszej części 
wypowiedzi niejednokrotnie używa poprawnie odpowiednika polskiego tego same-
go słowa. Możliwe, że w danym momencie odpowiednie słowo polskie umknęło 
informatorowi z pamięci, a w późniejszym czasie mu się ono przypomniało. Więk-
szość respondentów zdaje sobie sprawę z różnic leksykalnych między polszczyzną 
a kaszubszczyzną i w sytuacji rozmowy oficjalnej starają się oni świadomie używać 
odpowiednich słów polskich. 

Niektórzy informatorzy, nie zwracając uwagi na oficjalność sytuacji wypowiedzi, 
używają słów kaszubskich, tłumacząc je jednocześnie na język polski. Wypowiedzi 
zawierające oba warianty leksykalne mają udowodnić wiedzę respondentów doty-
czącą odrębności systemów leksykalnych; przykładami takiego użycia dwóch wa-
riantów danego słowa są następujące fragmenty wypowiedzi: pod maskoṷ tego tam 
ńe čuć vyraźńe čy ńe sṷyxać (ZM 1963, Starzyno); to byṷo po polsku mṷucone | ńe 
|| xe | bṷe pṷe kaš’әpskṷu ty draš’ovonė (MA 1929, Lisie Jamy); trus | trus | i fšyscy 
vybuxli śm’jexem || bo co || bo to byṷo śm’ješne || i ńikt ńe v’jeʒ́aṷ | o co vṷaśćiv’je 
xoʒ́i | okazaṷo śe | že xoʒ́iṷo o krulika (KM 1962, Lisie Jamy); xov’jům trusy | to 
som krulik’i (MG 1968, Lisie Jamy); pšed v’ječorem pošṷo so do xṷejnә || las muv’ili 
k’edyś | teras jak ja rosṷam | to muv’ili las | ale pam’jentam | že to je xṷejna | to je 
las (BL 1923, Lipnica); jak śe drožǯe šipko po kašupsku muv’i | mṷoӡe (BL 1923, 
Lipnica); drožǯe sům mṷoӡe (BL 1923, Lipnica). Zdarza się też próba wyjaśnienia 
słowa kaszubskiego przez użycie również właściwego kaszubszczyźnie synonimu: 
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prav’je, ginoṷ (LS 1953, Czapiewice). Stosunkowo często pojawia się też metajęzy-
kowa informacja, polegająca na objaśnieniu nieznanego polskiemu współrozmówcy 
kaszubskojęzycznego leksemu: banksa | muv’ili | na zakuńčeńė tix kartofl’i kopańa 
(ZW 1936, Lisie Jamy), tyx | co jeźʒ́ili | to fuč’erov’je na ńix muv’ili | ten | co to jexaṷ 
| to xṷopč’ik pševaž’ńe (RS 1945, Klukowa Huta); f stodole byṷy tak’e š’erok’e vrota 
| že s toṷ furoṷ obṷadovanoṷ vjexaṷ (…) | po polsku muv’junc | a pṷe kaš’әpskṷü 
to boṷo zÿpṷele (RS 1945, Klukowa Huta); to daṷo tak’e do ostšeńa | na to muv’ili 
š’trәxṷülc (CH 1921, Chośnica), kugle | to śe nazyvaṷo || tak’e malutk’e | tak’e jagby 
buṷk’i | tak’e v’jenkše | s tego ćasta byṷo vźente | ńe || i f to śe fkṷadaṷo albo ślifk’i 
| tak dla ʒ́eći to byṷo | albo v’iśńe najlep’jej by byṷy || ješče śe posypyvaṷo cukrem 
(BB 1948, Konarzyny). Według Józefa Kąsia samorzutne pojawianie się w wypowie-
dziach dwóch różnojęzycznych wariantów leksykalnych to przejaw działania filtru 
informacyjnego, realizowanego przez przekazywanie współrozmówcy jak najpeł-
niejszej informacji. A szczególnym przejawem jego działania jest definiowanie przez 
informatora terminów, dla których nie może on znaleźć polskich odpowiedników12. 

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza zebranego materiału językowego wykazała liczne przykłady 
leksykalnych wpływów kaszubszczyzny na mówiony język polski, używany na ob-
szarze Kaszub. Interferencje gwar kaszubskich w polszczyźnie w zakresie słownictwa 
rejestrowane były w wypowiedziach przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. 
W większości przypadków były to formy zupełnie lub częściowo zaadaptowane przez 
potoczną mówioną polszczyznę w wypowiedziach respondentów, rzadziej notowane 
były leksemy przejęte z gwar kaszubskich w niezmienionej postaci. W polskoję-
zycznych tekstach informatorów zarejestrowane zostały także germanizmy, zwykle 
zaadaptowane zarówno fonetycznie, jak i morfologicznie przez mówioną polszczyznę 
badanych osób.

Trzeba też nadmienić, że jedną z najważniejszych przyczyn intensywności interfe-
rencji leksykalnych gwar kaszubskich w polszczyźnie jest wielkie bogactwo języko-
we gwar kaszubskich oraz geograficzne zróżnicowanie leksykalne, przejawiające się 
w wariantywności wewnątrzgwarowej, a także wariantywności słów, rejestrowanych 
w różnych gwarach.

Wyjaśnienie skrótów:
GO E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
SY B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I–VII, Wrocław 

1965-1976.

12   J. Kąs, dz. cyt., s. 53, 57.



Dušan Paždjerski

Propozycja adaptacji  
imion własnych z języków obcych  

na język kaszubski

W 2013 r. napisałem artykuł Adaptacja nazw własnych obcego pochodzenia w ję-
zyku kaszubskim – przyczynek do dyskusji, który został opublikowany w „Biule-
tynie Rady” z 2013 r. Na prośbę członków Rady Języka Kaszubskiego zrobiłem 
szczegółowe opracowanie -propozycję adaptacji imion własnych (głosek) z języ-
ków starogreckiego, łaciny, nowogreckiego, rosyjskiego, słowiańskich językow 
używających cyrylicy, słowiańskich języków używających specyficznych znaków 
w piśmie łacińskim, arabskiego, chińskiego i japońskiego. Mam nadzieję, że po 
analizie na forum Rady i po wniesieniu niezbędnych poprawek, propozycja w osta-
tecznym kształcie przeistoczy się w jedną (a najlepiej kilka) uchwał, które umożli-
wią użytkownikom języka kaszubskiego łatwiejsze poruszanie się w świecie imion 
obcego pochodzenia.

Problemy ogólne dotyczące  
adaptacji na kaszubski

Czy Kaszubi mają akceptować przyjęty polski zwyczaj językowy w adaptacji niektó-
rych wyrazów, np. Szekspir, Waszyngton (kasz. Waszington), Szopen, Russo, Wolter 
(kasz. Wòlter), Molier (kasz. Mòlier), Balzak, Paryż (kasz. Pariż), Londyn (kasz. 
Londin), Akwizgran, Rzym (kasz. Rzim), Mediolan, Wenecja itd.

Czy mają akceptować „polską” odmianę zaadaptowanych wyrazow, np. pol-
ski: Brandt : o Brandcie, Piersce : o Piersie, co wymaga szczegółowego rozpraco- 
wania, wg języków.

Czy mają zaakceptować adaptację imion osob żyjących przed XX w., tak jak 
to ma miejsce w języku polskim? Np. Marcin Luter, Karol Marks, Henryk Ibsen, 
Aleksander Puszkin, Jerzy Waszyngton, Tomasz Mann itd. Jeżeli tak, to trzeba szcze-
gółowo rozpracować „kaszubską” wersję tych „polskich” adaptacji.
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I. Adaptacja nazw własnych  
z języka (nowo)greckiego i łacińskiego

Przykładowe nazwy greckie

Oryginalna nazwa Polska nazwa Kaszubska proponowana

Achilleus (łac. Achilles), Ἀχιλλεύς Achilles Achiles
Aleksandros, Ἀλέξανδρος Aleksander Aleksander 
Argonautai, Ἀργοναῦται Argonauci Argònaùcë
Athēnai, Ἀθῆναι Ateny Atenë 
Atlantis, Ατλαντίς Atlantyda Atlantida
Atlas, Ἄτλας Atlas Atlas
Bákchos, Βάκχος Bachus, Bakchos Bachùs, Bakchòs
Chios, Χίος Chios Chios
Daídalos, Δαίδαλος Dedal Dedal
Ēchṓ, Ἠχώ Echo Echò
Oidipous, Οἰδίπους Edyp Edip
Aigeus, Αἰγεύς Egeusz Egeùsz
Aineias, Aeneas, Αἰνείας Eneasz Eneasz
Ēōs, Ἠώς Eos Eòs (Éòs)
Ērōs, Ἔρος Eros Eros (Éros)
Aitnē, Αἴτνη Etna Etna
Euphratēs, Εὐφράτης Eufrat Eùfrat
Euridikē, Εὐρυδίκη Eurydyka, Eurydike Eùridika
Aisōpos, Αἴσωπος Ezop Ézop
Foinix, Φοῖνιξ Feniks Feniks (Féniks)
Pheidias, Φειδίας Fidiasz Fidiasz
Gordion, Γόρδιον Gordion (węzeł gordyjski) Gòrdion
Heraklḗs, Ἡρακλῆς Herakles Herakles (Heraklés)
Hypnos, Ὕπνος Hypnos Hipnos
Iokástē, Ἰοκάστη Jokasta Jokasta
Kleiṓ, Κλειώ Klio Klio
Laokóōn, Λαοκοών Laokoon Laòkòòn 
Lésbos, Λέσβος Lesbos Lesbòs (Lézbòs)
Likurgos, Λυκουργος Likurg Likùrg
Mykḗnai, Μυκῆναι Mykeny Mikenë (Mikénë)
Nárkissos, Νάρκισσος Narcyz Narcyz
Odysseus, Ὀδυσσεύς Odyseusz, Odys Òdiseùsz, Òdis
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Páris, Πάρις Parys Paris
Pēnelopē, Πηνελόπη Penelopa Penelopa (Pénelopa)
Periklēs, Περικλῆς Perykles Perikles (Periklés)
Pythagoras, Πυθαγόρας Pitagoras Pitagòras
Samos, Σάμος Samos Samòs
Sphinx, Σφίγξ Sfinks Sfinks
Sōkratēs, Σωκράτης Sokrates Sokrates (Sokratés)
Sísyphos, Σίσυφος Syzyf Syzyf
Thēbai, Θῆβαι Teby Tebë

Propozycja transliteracji głosek z klasycznego greckiego na kaszubskie

A – a; na końcu czasami i/y lub e
AI – ë
AY – aù
E – e; na końcu a, p. Pēnelopē
EI – i; czasami ea w końcówkach, p. Eneasz
EY – eù
H (lac. Ē) – é
I – jako j, na pocz. wyrazu; i/y w środku, p. Sísyphos
O, Ω (lac. Ō) – o, ò
OI – e
OY – u, ù
Y – jak nie jest częścią dygrafów jako i
B – b
ГГ (łac. GG), ГΚ (GK), ГХ (GCH), ГΞ (GX) – ng, nk, nh, nks
Θ (łac. TH) – t
K – w większości jako k (p. Mykeny) , rzadziej c (p. Narcyz)
Ξ (łac. X) – ks
Σ (łac. S) – s
X (łac. CH) – ch
‘ (łac. H) – h

Propozycja transliteracji głosek z nowogreckiego na kaszubskie

I, H, Y – i
AI – ë
EI, OI – i
AY, EY – aw, ew (ef, eù)
OY – u, ù
B – w
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МП – b (mb)
ГK – g (ng)
NT – d (nd)
Г – j, g/ch
Δ – d, t
TZ, TΣ – dz, c

Przykładowe nazwy łacińskie

Oryginalna nazwa polska nazwa Kaszubska proponowana

Ceres Ceres Ceres
Cicero Cyceron Cycerón
Gaius Gajusz, Gajus, Kajus Gajusz, Gajus, Kajus
Horatius Horacjusz Hòracjusz, Hòracy
Juliusz Juliusz Juliusz
Cato Katon (Kato) Katon (Katón)
Carthago Kartagina Kartagina
Claudiusz Klaudiusz Klaùdiusz
Quirinalis Kwirynał Kwirinôł
Cupido Kupidyn Kùpidin
Mars Mars Mars
Mercurius Merkury Merkùri
Neptunus Neptun Neptun
Nero Neron Neron (Nerón)
Pompeius Pompejusz Pòmpejusz
Romulus, Remus Romulus i Remus Romùlus i Remùs
Venus Wenus Wenus
Vergilius Wergiliusz Wergiliusz

II. Adaptacja nazw własnych z języków słowianskich  
używających cyrylicy

Przykładowe nazwy rosyjskie

Oryginalna nazwa Kaszubska proponowana

Андрей Andrej (Andréj)
Анюта Aniuta
Ваня Wania
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Гоголь Gògòl
Евгения Jewgenia
Жуковский Żukòwsczi
Лихачёв Lichaczow
Людиново Ljudinowò
Лядов Ljadow
Муравьёв Mùrawiow
Плетнёв Pletniow
Рублёв Rublow
Рюрик Riurik
Семён Semión
Тимофеьич Timòfiejicz
Tюмень Tiumeń
Фёдор Fiodor (Fiodór)
Хрушчёв Chruszczow
Яков Jakòw
Эдуард Eduard
Щедрин Szczedrin

Propozycja transliteracji głosek z cyrylicy rosyjskiej na kaszubskie

ЛЬ, НЬ – l, ń (ni).
ЛЯ, ЛЮ, НЯ, НЮ – lja, lju, nia, niu.
ЛЕ, ЛИ, НЕ, НИ – le, li, ne, ny/ni.
ЛЁ, НЁ – ljo, nio.
ЧЁ, ШЁ, ЖЁ, ЩЁ – czo, szo, żo, szczo (np. Хрущёв – Hruszczow).
Ё, ЬЁ – w innych pozycjach niż opisane jako: jo (np. Муравьёв – Mùrawjow).
Я, Ю – w pozycjach niezwiązanych z Л, Н jako ja, ju (np. Рюрик – Rjurik).
Е – jako e za ж, ш, ч, щ, ц (np. Чернишевский – Czernyszewski(j); jako je na po-

czątku wyrazu i po ъ, ь (np. Елена – Jelena).
И – jako i/y; jako ji po ь i czasami samogłoskach (np. Коробьин – Kòrobjin, Ти- 

мофеич – Timòfjejicz).
Э – jako e.
Ь – jak nie jest za л, н lub przed samogłoską nie wpływa na transkrybcję. 
Й – jako j.
Щ – jako szcz.

Propozycja transliteracji innych głosek cyrylickich na kaszubski

Ћ (serb.) – jako cz (np. Ћосић – Czosycz).
Ђ (serb.) – jako dż (np. Ђукић – Dżukicz).
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Љ (serb., mac.) – jako lj (np. Љубомир – Ljubòmir).
Њ (serb., mac.) – jako ń, ni (np. Његош – Niegòsz).
Џ (serb., mac.) – jako dż (np. Џеко – Dżekò).
Ѓ (mac.) – dż (np. Ѓевѓелија – Dżewdżelija).
Ќ (mac.) – cz lub czj (np. Петровиќ – Petrowicz).
Ѕ (mac.) – dz (np. Sвонко – Dzwònkò).
Щ (buł.) – szt (np. Копривщица – Kòpriwsztica).
Ъ (buł.) – i (np. Търново – Tirnowò, Кръстев – Kristew, Вълчи Дол – Wilczi Dol).
I (biał., ukr.) – i/y (np. ukr. Віталій – Witalij; biał. Вайніслаў – Wajnyslał).
Ў (biał.) – ł (np. Вайніслаў – Walnyslał).
Ы (biał.) – i/y (np. Барыс – Baris).
Є (ukr.) – je, e. (np. Євген – Jewgen/Jewhen).
Ї (ukr.) – ji. (np. Їжакевич – Jiżakewicz).

III. Transliteracja słowiańskich nazw własnych  
zawierających specyficzne znaki łacińskie

Język czeski

Č – cz (np. Čapek – Czapek).
Ď (ď) – dj (np. Žďar – Żdjar).
DĚ – dże (np. Budějovice – Bùdżejowice).
Ě – je (np. Běšiny – Bjesziny).
NĚ, NI – nie, ni (np. Manětín – Manietin).
Ř – rz (np. Břeclav – Brzeclaw).
Š – sz (np. Šabach – Szabach).
Ť (ť) – tj przed samogłoską; w innych pozycjach jako t (np. Kaťa – Katja, Hošťka 

– Hosztka).
TĚ – tje (np. Vojtěch – Wojtjech); w pozycji ŠTĚ jako szte – Hradiště – Hra- 

diszte).
Ů – u (np. Lidový Dům – Lidowi Dum).
Y – i/y (np. Kyselka – Kiselka).
Ž – ż (np. Žitavský – Żitawski/Żitawsczi).

Język słowacki

Ä – e (np. Mäsiar – Mesjar).
DE – dje (np. Bardejov – Bardjejov).
DŽ – dż (np. Hodža – Hòdża).
Ľ – lj (np. Topoľčany – Topòljczany).
LE – lje (np. Levoča – Ljewòcza).



Referaty polskojęzyczne   309

Ň – ń, ni (np. Rudňany – Rudniany).
NE, NI – nie, ni (np. Topoľníky – Topòljniki, Málinec – Maliniec).
TE – tje (np. Teplice – Tjeplice).

Język serbski (chorwacki, bośniacki, słoweński)

Č – cz (np. Čačak – Czaczak).
Đ – dż (np. Đakovica – Dżakòwica).
DŽ – dż (np. Džeko – Dżekò).
LJ – lj (np. Ljubljana). 
NJ – ń, ni (np. Njegoš – Niegòsz).
Š – sz (np. Šabac – Szabac).
Ž – ż (np. Žepa – Żepa).

IV. Adaptacja nazw wlasnych z języków europejskich  
i nieeuropejskich używających pismo łacińskie

W polskiej pisowni obowiązuje zapis zbliżony do oryginalnego, który często abs-
trahuje specyficzne znaki diakrytyczne, np. André – Andre, Győr – Gyoer, Fran- 
çois – Francois, Erdoğan – Erdogan itd. Proponuję taką samą regulację w języku 
kaszubskim.

Można zadać pytanie, co z zapisem labializacji? Np. jak pisać Bool, Tshudi, Goe- 
the, Muskie, O’Kelly, Montesquieu, Lumiere itd. i jak potem te nazwy porządkować 
w dziełach leksykograficznych?

Czy adaptować na kaszubski polskie nazwy Nowy Jork (Nowi Jork czy New 
York?), Paryż (Pariż czy Paris?), Madryt (Madrit czy Madrid?), Monachium (Mòna-
chium czy München?), Kartezjusz (Kartezjusz czy Descartes?), Jerzy Waszyngton 
(Jerzi Waszington czy George Washington?) itd.

V. Adaptacja nazw własnych z języków posiadających  
swój własny system zapisu graficznego

Chiński język

Głowny problem w adaptacji języka chińskiego na język kaszubski to pytanie z jakiej 
transkrypcji łacińskiej będziemy korzystać? Z „angielskiej” czy chińskiej łacinki 
(pinjin). Ponieważ najnowszy podręcznik ortograficzny języka polskiego [Polański 
2010] się tym problemem nie zajmuje, posiłkowałem się podręcznikiem serbskim ze 
względu na obszerne wyjaśnienie i wielką ilość przykładów [Правопис 1994: 215– 
–221], bazowane na łacińskiej transkrypcji chińskiej.
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A – a (np. Anhui – Anhùej).
B – b (np. Baxian – Basjen, Yanbian – Janbjen).
C – c (np. Cao Cao – Caò Caò, Cong – Cung, Cui Wei – Cuej Wej, Qian Xingcun  

– Cyen Syngcuen).
CH – cz (np. Wuchang – Wùczang, Wang Chong – Wang Czung, Chen Baichui – Czen 

Bajczuej, Changchun – Czangczuen).
D – d (np. Dezhou – Dedżoù, Dian – Dien, Mao Zedong – tu propozycja wg wymowy: 

Maò Cedung, Mawangdui – Mawangduej, Mao Dun – Mao Duen).
E – e (Nie Er – Nie Er).
F – f (Li Xifan – Li Syfan).
G – g (Geleshan – Geleszan, Gong Zizhen – Gùng Cydżen, Guizhou – Gùejdżoù).
H – h (Henan – Henan, Honghu – Hùnghù, Anhui – Anhùej, Hunchun – Hùenczuen).
I – zgłoskotwórcze jako i (np. Chen Yi – Czen Ji); niezgłoskotwórcze jako j lub i (np. 

Taiwan – Tajwan, Tian An Men – Tienanmen).
J – dż (np. Jinan – Dżinan, Jiujiang – Dżiudżiang, Jien – Dżien, Ru Zhjiuan – Tu 

Dżidżuen).
K – k (np. Kaifeng – Kajfeng, Kongfu – Kùngfù, Ji Dengkui – Dżi Den(g)kùej, 

Kunming – Kùenming).
L – l (np. Lanzhou – Landżoù, Liaoning – Ljaònyng, Dalian – Daljen, Longhailu – 

Lunghajlu, Lü Yulan – Lu Julan, Cai Lun – Caj Luen).
M – m (np. Ma’anshan – Ma’anszan, Bamianshan – Bamienszan).
N – n (np. Nenjiang – Nendżiang, Nie Er – Nie Er).
NG – w większości jak n (np. Jurongguan – Dżużungùan).
O – o (np. Ou Yanxiu – Òù Jansju).
P – p (np. Poyanghu – Pòjanghù, Pian Guan – Pien Gùan).
Q – cz (np. Qi Baishi – Czi Bajszi, Zhang Banqiao – Żang Banczjaò, Si Maqian – Sy 

Maczjen, Baoduquan – Baòduczuen).
R – na końcu sylaby jak r; właściwie tylko przy sylabie er (np. Nie Er – Nie Er); na 

początku sylaby jako ż (Renmin Ribao – Żenmin Żibaò, Jurongguan – Dżużun-
gùan, Chen Jingrun – Czen Dżingżuen).

S – s (np. Sangganhe – Sanganhe, Song Qingling – Sung Czingling, Sui Yangdi – Suej 
Jangdi, Sun Zi – Suen Cy).

SH – sz (Changsha – Czangsza, Hanshui – Hanszuej, Lushun – Luszuen).
T – t (Xiangtan – Sjangtan, Tian An Man – Tienanmen, Tongxian – Tungsjan, San-

lintun – Sanlintuen).
U – u kiedy jest niezgłoskotwórcze.
W – w.
X – s lub sj (np. Lu Xsun – Lu Sjun, Shanxi – Szansy, Deng Xiaoping – Deng Sjaòping, 

Qinxian – Czinsjan, Yang Xiong – Jang Sjung, Qi Xuangong – Czi Sjuengùng).
Y – j (np. Lu You – Lu Joù, Yanan – Jenan, Liu Yong – Lju Jung, Yuan Shikai – Juen 

Szikaj).
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Z – czytane jako c (np. Mao Zedong – Maò Cedung, Tang Taizong – Tang Tajcung, 
Shizuishan – Szicuejszan, Zunyui – Cuenju).

ZH – dż (np. Zhang Shizhao – Dżang Szidżaò, Luo Guanzhong – Luò Gùandżung, 
Li Zhun – Li Dżun).

Język arabski

Ā Ū Ī (długie samogłoski) – a ù/u i (np. Faruk, Halil).
A U I (krótkie samogłoski) – a/e, ù/u i (np. końcowe Halida, Giza; inicjalne Asad, 

Amin; środkowe Fejsal, Kemal; krótkie u na początku jako o/ò: Òsman, Òmer).
AY AW – aj/ej|ai/ei aù (np. Hùsein, Òkail; Sulejman, Hajdar; Hadramaùt, Taùfik, 

Dżebel el Laùz).
W M B (wargowe) – w (wyjątkowo u: Asuan) m b (np. Kùwajt/Kùwejt, Aman, Ahbar).
T D („międzyzębowe” [th dh]) – t d (np. Taùra, Gadafi/Kadafi).
T D S Z (zębowe) – t d s z (np. Bejrut, Dawùd, Kasym, Azym).
Ṭ Ḍ Ṣ Ẓ (alweolarne emfatyczne [warunkowo tx, dx, sx, zx] – t d s z (np. Tahiri, Rijad, 

Basra, Zafir – one wpływają na sąsiadujące [a], żeby miało wartość a a nie e).
R L N (alweolarne sonanty) – r l n (np. Ramadan, Halid).
Š Ğ Y (palatalne [sh, gh, y]) – sz dż/g j (np. Szukri, Dżelal, Ben Jahja; ğ w Egipcie 

jako g: Giza, Nagib).
K (welarne) – k (np. Kirkùk – też wpływana sasiadujące [a], żeby miało wartość a  

a nie e: Kemal).
H Ġ (tylne lub skrajnie welarne [kx, gx] – h/k g (np. Kartum, Halid; Bagdad).
Q (uwularne) – k (np. Faruk).
Ḥ ‘ – (faryngalne [cx, ‘]) – h (np. Muhamed, Hasan); ‘ nie oddajemy: Aman (na 

początku przed a).
H ’ – (laryngalne [ch, ’]) – ch (np. Tachir); ’ nie oddajemy: przed Ahmed i na końcu 

Sana; czasami jako apostrof: Kur’an.

Język japoński

CH – cz (np. Kochi – Kòczi, Hitachi – Hitaczi, Chokai – Czokaj).
I – i/j (np. Sakai – Sakaj, Fukui – Fùkùj, Wakkanai – Wakanaj; Iwanai – Iwanaj, 

Marioka – Marioka, Abashiri – Abasziri).
J – dż (np. Jama – Dżama, Fujiyama – Fùdżijama, Himeji – Himedżi).
NY – ń/ni (np. Nyudo – Niudo, Bunya – Bùnia).
SH – sz (np. Shirakawa – Szirakawa, Shizouka – Szizoùka, Tokushima – Tokùszima).
TS – c (np. Tsuruga – Curuga, Matsuyama – Macujama).
W – w (np. Wakayama – Wakajama, Uwajima – Ùwadżima).
Y – j (np. Yamaguchi – Jamagùczi, Yokohama – Jokòhama, Miyako – Mijakò, Kyoto 

– Kioto, Kyushu – Kiuszu, Ryukyu – Riukiu).
Z – z (np. Matzuzaka – Macuzaka, Miyazaki – Mijazaczi).
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Danuta Pioch

Dwujęzyczne nazwy na Kaszubach – przekrój  
historyczny na tle innych mniejszości.

Na Kaszubach funkcjonują dwujęzyczne nazwy miejscowości, a w niektórych z nich 
także kaszubskojęzyczne wersje nazw ulic. Początkowo stawianie dwujęzycznych 
tablic budziło liczne kontrowersje i wątpliwości, z czasem wszyscy się do tego przy-
zwyczaili, obecnie są one niewątpliwą atrakcją, szczególnie dla licznie przybywają-
cych do regionu turystów. 

Dokumentem regulującym prawo do wprowadzania dwujęzycznego nazewnictwa 
jest ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 
o języku regionalnym1. Dokument pośród wielu kwestii reguluje też zasady używania 
języków mniejszości przy wprowadzaniu nazewnictwa w tychże językach. Mowa 
o tym, że na terenach zamieszkanych przez mniejszości narodowe, etniczne lub po-
sługujące się językiem regionalnym można wprowadzać nazwy w tychże językach 
obok urzędowych nazw miejscowości i ich części, obiektów fizjograficznych oraz 
nazw ulic i placów.

Zgodnie z zapisem Ustawy prawo do dwujęzycznego nazewnictwa mają na terenie RP: 

a)  mniejszości narodowe: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, ro-
syjska, słowacka, ukraińska i żydowska;

b)  mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska i tatarska;
c)  język regionalny (dotychczas jedyny w Polsce): kaszubski.

Zanim jednak możliwość dwujęzycznego nazewnictwa została prawnie usankcjo-
nowana przepisami wspomnianej wyżej Ustawy, kilka miejscowości na Kaszubach 
zastosowało kaszubskojęzyczne nazwy ulic: należy tu wymienić Ostrzyce w gminie 
Somonino (jako pierwsze), w 2000 roku dokonała tego gmina Jastarnia w miejscowo-
ściach: Jastarnia i Kuźnica; również podwójne nazwy ulic zaistniały w Miechucinie, 
gm. Chmielno.

Nadając dwujęzyczne nazwy, należy bezwzględnie przestrzegać warunku przy-
zwolenia na używanie dwujęzycznego nazewnictwa – mogą tego dokonać gminy, 
w których mniejszość stanowi co najmniej 20 proc. mieszkańców (liczba ustalana 

1   Ogłoszona w Dz. U. z 2005 roku, Nr 17, poz. 141.
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na podstawie wyników ostatniego spisu powszechnego) i wystąpiły one o wpisanie 
do specjalnego urzędowego rejestru gmin, prowadzonego przez ministra właściwego 
do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych (obecnie jest 
to Minister Administracji i Cyfryzacji, do listopada 2011 roku był to Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji). Dodatkowe nazwy w językach mniejszości zaczynają 
obowiązywać po wpisaniu ich do „Rejestru gmin, na obszarze których używane są 
nazwy w języku mniejszości”2. 

Jeśli w danej gminie, na terenie której mają zostać ustalone nazwy miejscowości, 
obiektów fizjograficznych oraz ulic i placów w języku mniejszości, nie zostało speł-
nione kryterium 20% liczby mieszkańców danej mniejszości, można zapytać o zgodę 
na zastosowanie dwujęzycznego nazewnictwa w wyniku konsultacji, których zasady 
i tryb przeprowadzenia określa rada gminy (tu wymagana jest zgoda powyżej 50% 
mieszkańców – taką procedurę zastosowało m.in. miasto Kościerzyna). W przypadku 
miejscowości niezamieszkanych nie ma możliwości ustalenia dwujęzycznej nazwy 
w języku mniejszości, jeśli nie leży ona na terenie gminy z co najmniej 20% liczbą 
ludności danej mniejszości.

Podwójne nazewnictwo miejscowości i obiektów fizjograficznych w językach 
mniejszości może być wprowadzone na terenie całej gminy lub jej części. Nazw 
tych nie można stosować jako samodzielnych i muszą zawsze wystąpić po oficjalnej 
nazwie w języku polskim. Należy też pamiętać, iż nazwy w językach mniej-
szości nie są nazwami oficjalnymi (takimi są wyłącznie nazwy w j. polskim), są  
one nazwami dodatkowymi (pomocniczymi). Wymogi dotyczące nadawania nazw 

2   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie 
Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie 
do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku 
mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym. Dz. U. z 2005, Nr 102, poz. 857.

Tablice dwujęzyczne w Jastarni,  
źródło: www.krajoznawcy.info.pl

Dwujęzyczne nazwy ulic  
w Ostrzycach,  

źródło: pl.wikipedia.org
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w językach mniejszości precyzują także sposoby dobierania nazewnictwa, które nie 
może nawiązywać do nazw z okresu 1933–1945 nadanych przez władze Trzeciej 
Rzeszy Niemieckiej lub Związku Radzieckiego. 

Oszacowano, iż w pierwszym półroczu 2014 roku liczba miejscowości i ich części 
z podwójnym nazewnictwem wahała się w granicach 1150. Powyższa statystyka doty-
czyła 54 gmin (wprowadzono nazwy niemieckie, kaszubskie, litewskie i białoruskie dla 
14 miast, 725 wsi, 175 części wsi, 43 przysiółków, 118 osad, 32 osad leśnych, 37 kolonii 
i 6 części kolonii i osad). Do tej pory nie wprowadzono natomiast żadnych dodatkowych 
nazw dla obiektów fizjograficznych czy ulic (tyle oficjalna statystyka na podstawie pro-
wadzonego przez ministerstwo „Rejestru”)3. Wspomniane na początku tekstu praktyki 
nadawania podwójnych nazw ulic na Kaszubach pozwalają sądzić, iż podobne działania 
mogły pojawić się na terenach zajmowanych przez pozostałe mniejszości.

Pierwszą gminą wpisaną do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy 
w języku mniejszości została gmina Radłów, w której od 22 grudnia 2006 roku funk-
cjonują nazwy polsko-niemieckie. Drugą była też gmina z niemieckimi nazwami – 11 
października 2007 (w sumie niemieckie nazwy stosuje 29 gmin). Jako trzecia z kolei 
wprowadziła 45 kaszubskojęzycznych nazw 14 listopada 2007 gmina Stężyca. Na 
czwartym miejscu uplasowała się kaszubska gmina Chmielno, dla której ustalono 
dodatkowe nazwy 3 grudnia 2007 roku. Po tym okresie rozpoczął się lawinowy 
proces nadawania nazw miejscowych w językach mniejszości.

Tabela nr 1
Proces nadawania podwójnego nazewnictwa miejscowościom na terenie Kaszub4

Lp. Gmina Data wprowadzenia Ilość nazw  
w j. kaszubskim

1 Stężyca 14 listopada 2007  45

2 Chmielno 3 grudnia 2007 31

3 Sierakowice 1 grudnia 2009 62
4 Bytów 1 grudnia 2009 19
5 Szemud 30 kwietnia 2010 22
6 Linia 30 kwietnia 2010 34
7 Kartuzy 16 sierpnia 2010 25
8 Brusy 10 stycznia 2011 62

3   Na Kaszubach został przygotowany Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych i fizjograficz-
nych, red. A. Chludziński, Gdańsk 2006; co oznacza duże ułatwienie w przypadku decyzji o zastoso-
waniu dwujęzycznych nazw fizjograficznych (zgromadzono nazwy wzniesień, jezior, rzek, obszarów 
geograficznych). W słowniku tym również alfabetyczny wykaz nazw miejscowych (cenna uwaga dla 
zamierzających wprowadzić podwójne nazewnictwo w j. kaszubskim).

4   Opracowano na podstawie danych MAiC: http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/rejestry/
rejestr-gmin/6794,Rejestr-gmin-na-ktorych-obszarze-sa-uzywane-nazwy-w-jezyku-mniejszosci.html
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9 Parchowo 10 stycznia 2011 29
10 Sulęczyno 13 stycznia 2011 27
11 Somonino 29 kwietnia 2011 14
12 gmina m. Kościerzyna 6 maja 2013 1
13 Kościerzyna 4 lipca 2013 52
14 Lipusz 28 sierpnia 2013 33
15 Żukowo 28 sierpnia 2013 25
16 Dziemiany 28 sierpnia 2013 44
17 Lipnica 3 września 2013 72
18 Czarna Dąbrówka 10 października 2013 36
19 Wejherowo 26 maja 2014 17
20 Luzino 26 maja 2014 12
21 Karsin 26 maja 2014 37

Przygotowują się do nadania dwujęzycznych nazw na Kaszubach:

a)  gmina Przodkowo (jako ostatnia z 8 gmin powiatu kartuskiego),
b)  gmina Tuchomie,
c)  gmina Cewice,
d)  gmina Chmielno – dodatkowe nazwy na znakach drogowych.

Według szacunkowych danych, przygotowanych przez Jana Mordawskiego, ilość 
gmin kaszubskich szacuje się na 435 ( z czego wynikałoby, iż około połowa z nich 
stosuje już dwujęzyczne nazewnictwo). Czy doczekamy się dwujęzycznych nazw 
w pozostałych gminach, zależy od pewnych uwarunkowań. Pierwszym i decydują-
cym kryterium jest zawsze wynik kolejnego spisu powszechnego. 

Kiedy pierwsze z gmin wprowadzały nazwy kaszubskie, obowiązywały jeszcze 
wyniki spisu powszechnego z 2002 roku. Dane statystyczne pokazywały co najmniej 
20% ludności kaszubskiej w 10 gminach województwa pomorskiego, a były wśród 
nich: Chmielno, Linia, Parchowo, Przodkowo, Puck (gmina wiejska), Sierakowice, 
Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Szemud. Zaznaczone podkreśleniem gminy wpro-
wadziły kaszubskie nazwy do momentu ogłoszenia wyników kolejnego spisu z 2011 
roku. Z porównania danych z Tabeli nr 1 i powyższego zestawienia wynika, iż dwie 
gminy posiadające wszelkie prawa do nadania dwujęzycznych nazw (Przodkowo, 
Puck) z przywileju tego nie skorzystały. Za to trzy inne gminy, niewykazujące się 
wymaganym 20% kryterium ludności mniejszościowej, podjęły decyzję o nadaniu 
nazw w drodze konsultacji środowiskowych (należą do nich: Bytów, Kartuzy, Brusy). 

5   [w:] J. Borzyszkowski, J. Mordawski, J. Treder, Historia, geografia, język i piśmiennictwo Ka- 
szubów, Gdańsk 1999, s. 78; autor przyjął, iż kryterium upoważniającym do zaliczenia określonych jed-
nostek terytorialnych do Kaszub będzie bądź to duży odsetek Kaszubów w gminie (co najmniej 1/3 po- 
pulacji), bądź też duża liczba Kaszubów w danej jednostce terytorialnej.
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Ostatni spis z 2011 roku wykazał co najmniej 20% grupę Kaszubów w 19 gmi-
nach województwa pomorskiego: Chmielno, Czarna Dąbrówka, Dziemiany, Jastar-
nia, Kartuzy, Krokowa, Linia, Lipnica, Lipusz, Luzino, Parchowo, Przodkowo, Puck 
(gmina wiejska), Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Szemud, Żukowo. Do 
zaznaczonych podkreśleniem gmin z kaszubskim nazewnictwem nadanym w wyni-
ku spisu z 2002 roku dołączyły kolejne, które nabrały uprawnień po spisie z 2011 
roku: Czarna Dąbrówka, Dziemiany, Lipnica, Lipusz, Luzino, Żukowo, Kartuzy. 
Nie skorzystały ze swoich uprawnień: Jastarnia, Krokowa, nadal Przodkowo i Puck. 
Kolejne trzy gminy niemieszczące się w ustawowym kryterium 20% wprowadziły 
nazwy poprzez konsultacje środowiskowe: Kościerzyna, Wejherowo i Karsin. Dane 
przedstawione powyżej obrazuje tabela nr 2.

Tabela nr 2.  
Powiaty kaszubskie z gminami używającymi dwujęzycznych nazw

Lp. Powiat Gminy ogółem Gminy z nazwami  
w j. kaszubskim

1 kartuski
Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, 

Sierakowice, Somonino, Stężyca, 
Sulęczyno, Żukowo

Chmielno, Kartuzy, 
Sierakowice, Somonino, 

Stężyca, Sulęczyno, 
Żukowo

Wykres nr 1 
Gminy z podwójnym nazewnictwem w kolejności nadawania kaszubskich nazw 

(kolejno latami)
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2 kościerski
gminy miejskie: Kościerzyna

gminy wiejskie: Dziemiany, Karsin, 
Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa 

Karczma, Stara Kiszewa 

Dziemiany, Karsin, 
Kościerzyna (miasto), 

gmina wiejska  
Kościerzyna, Lipusz

3 wejherowski
gminy miejskie: Reda, Rumia, Wejherowo

gminy wiejskie: Choczewo, Gniewino, 
Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud, Wejherowo

gmina wiejska  
Wejherowo, Linia,  
Luzino, Szemud

4 bytowski

gminy miejsko-wiejskie: Bytów, Miastko
gminy wiejskie: Borzytuchom, Czarna 

Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, 
Parchowo, Studzienice, Trzebielino, 

Tuchomie

Bytów, Czarna  
Dąbrówka, Lipnica, 

Parchowo, 

5 chojnicki
gminy miejskie: Chojnice

gminy miejsko-wiejskie: Brusy, Czersk
gminy wiejskie: Chojnice, Konarzyny

Brusy 

6 lęborski
gminy miejskie: Lębork, Łeba

gminy wiejskie: Cewice, Nowa Wieś 
Lęborska, Wicko

-

7 pucki
gminy miejskie: Hel, Jastarnia, Puck, 

Władysławowo
gminy wiejskie: Kosakowo, Krokowa, Puck

-

Ustawa z 2005 roku zezwala także na stosowanie dwujęzycznego nazewnictwa 
dla obiektów fizjograficznych. Pod tym pojęciem mieszczą się w szczególności na-
stępujące składniki środowiska geograficznego: nizina, wyżyna, wzgórze, pasmo gór-
skie, góra, szczyt góry, przełęcz, dolina, kotlina, jaskinia, rzeka, kanał, jezioro, zatoka, 
bagno, staw, sztuczny zbiornik wodny, wodospad, las, kompleks leśny, uroczysko, 
półwysep, wyspa, a także starorzecze, lodowiec, atol, rafa koralowa i in.6. Formal-
nie, zgodnie z zapisami Ustawy o mniejszościach, nie usankcjonowano prawnie na 
Kaszubach żadnej nazwy obiektu fizjograficznego ani formalnie nie wprowadzono 
dodatkowych nazw ulic czy placów, choć funkcjonują nieoficjalnie kaszubskie nazwy 
ulic w Ostrzycach, Miechucinie Kuźnicy i Jastarni.

Ustawa dopuszcza także używanie języka mniejszościowego jako języka pomoc-
niczego, w kontaktach z organami gminy oraz w postępowaniu sądowym pierwszej 
instancji (na co zdecydowało się niewiele z kaszubskich gmin). W tym przypadku 
do możliwości wystąpienia z wnioskiem również upoważnione są gminy, w których 
liczba mieszkańców należących do mniejszości, której język ma być używany jako 
język pomocniczy, wynosi co najmniej 20% mieszkańców, a gmina została wcześniej 
wpisana do „Urzędowego rejestru gmin, w których używany jest język pomocniczy”7. 
Wpis do „Rejestru” dokonywany jest wyłącznie na wniosek rady gminy, w której ma 
obowiązywać język mniejszościowy.

6   Wg definicji zamieszczonej na stronie internetowej wikipedia.org.
7   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie 

Urzędowego Rejestru Gmin, w których jest używany język pomocniczy.
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Język pomocniczy kaszubski stosują8:

l gmina Linia (gmina Lëniô) od 23 kwietnia 2012 r.; od 30 kwietnia 2010 r. w gmi-
nie obowiązuje również kaszubskie nazewnictwo miejscowości;

l gmina Luzino (gmina Lëzëno) od 21 lutego 2014 r.; od 26 maj 2014 r. w gminie 
obowiązuje również kaszubskie nazewnictwo miejscowości;

l gmina Parchowo (gmina Parchòwò) od 16 sierpnia 2006 r.; od 10 stycznia 2011 
r. w gminie obowiązuje również kaszubskie nazewnictwo miejscowości;

l gmina Sierakowice (gmina Serakòjce) od 23 października 2007 r.; od 1 grudnia 
2009 r. w gminie obowiązuje również kaszubskie nazewnictwo miejscowości;

l gmina Żukowo (gmina Żukòwò) od 17 lipca 2013 r.; od 28 sierpnia 2013 r. w gmi-
nie obowiązuje również kaszubskie nazewnictwo miejscowości.

Mapa nr 1 
Gminy w województwie pomorskim, w których wprowadzono  
lub można wprowadzić język kaszubski jako język pomocniczy9

Z danych spisu powszechnego wynika, iż w Polsce istnieje 51 gmin, w których co 
najmniej 20% mieszkańców deklarowało przynależność do mniejszości narodowej 

8   Źródło: mac.gov.pl
9   http://pl.wikipedia.org/wiki/Gminy_w_Polsce_z_językiem_pomocniczym
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lub etnicznej, ewentualnie posługiwało się językiem regionalnym, co oznaczało, że 
te 51 gmin spełniało podstawowy warunek do wpisu do Urzędowego Rejestru Gmin, 
w których używany jest język pomocniczy. Według danych z roku 2014 wynika, że 
wpis taki uzyskały 33 gminy, co obrazuje Tabela nr 3 (w jednej gminie dopuszczono 
język litewski, w 5 – język kaszubski, w 5 – język białoruski, w 22 – język niemiecki).

Tabela nr 3 
Lista gmin wpisanych do Urzędowego rejestru gmin,  

w których jest używany język pomocniczy10

Lp. Nazwa gminy Powiat Woje-
wództwo

Język 
pomocniczy

Data 
wpisania

1 gm. w. Radłów oleski opolskie niemiecki 2006-01-25
2 gm. w. Chrząstowice opolski opolskie niemiecki 2006-01-25
3 gm. w. Izbicko strzelecki opolskie niemiecki 2006-03-06
4 gm. m-w. Biała prudnicki opolskie niemiecki 2006-03-06
5 gm. w. Walce krapkowicki opolskie niemiecki 2006-04-04
6 gm. w. Strzeleczki krapkowicki opolskie niemiecki 2006-05-17
7 gm. m-w. Leśnica strzelecki opolskie niemiecki 2006-05-17
8 gm. w. Puńsk sejneński podlaskie litewski 2006-05-25
9 gm. w. Prószków opolski opolskie niemiecki 2006-07-11
10 gm. w. Parchowo bytowski pomorskie kaszubski 2006-08-16
11 gm. w. Jemielnica strzelecki opolskie niemiecki 2006-08-28
12 gm. m-w. Ujazd strzelecki opolskie niemiecki 2006-08-28

13 gm. m-w. 
Kolonowskie strzelecki opolskie niemiecki 2006-09-22

14 gm. w. Lasowice 
Wielkie kluczborski opolskie niemiecki 2006-10-18

15 gm. w. Reńska Wieś opolski opolskie niemiecki 2006-10-26

16 gm. w. Tarnów 
Opolski opolski opolskie niemiecki 2007-02-15

17 gm. w. Bierawa opolski opolskie niemiecki 2007-04-23
18 gm. w. Zębowice oleski opolskie niemiecki 2007-10-23
19 gm. w. Sierakowice kartuski pomorskie kaszubski 2007-10-23
20 gm. m. Hajnówka hajnowski podlaskie białoruski 2007-12-03
21 gm. w. Turawa opolski opolskie niemiecki 2008-09-12

10   http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/download/86/15331/UrzedowyRejestrGmin-jezpom
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22 gm. w. Dobrzeń 
Wielki opolski opolskie niemiecki 2009-04-22

23 gm. m-w. Głogówek prudnicki opolskie niemiecki 2009-04-22
24 gm. w. Murów opolski opolskie niemiecki 2009-04-22
25 gm. w. Orla bielski podlaskie białoruski 2009-05-07
26 gm. m-w. Dobrodzień oleski opolskie niemiecki 2009-05-13
27 gm. w. Komprachcice opolski opolskie niemiecki 2009-06-04
28 gm. w. Narewka hajnowski podlaskie białoruski 2009-06-16
29 gm. w. Czyże hajnowski podlaskie białoruski 2010-02-08
30 gm. w. Hajnówka hajnowski podlaskie białoruski 2010-05-28
31 gm. w. Linia wejherowski pomorskie kaszubski 2012-04-23
32 gm. m. Żukowo kartuski pomorskie kaszubski 2013-07-17
33 gm. Luzino wejherowski pomorskie kaszubski 2014-02-21

Analizując przedstawione dane można stwierdzić, że na tle innych mniejszo-
ści używanie języka kaszubskiego obok urzędowych nazw miejscowych, obiektów 
fizjograficznych, nazw ulic i placów lub jako języka pomocniczego nie wygląda 
najgorzej, choć nie jest też do końca satysfakcjonujące. Stanem idealnym byłoby 
usankcjonowanie kaszubszczyzny we wszystkich 19 gminach z progiem powyżej 
20% ludności kaszubskiej, a poza tym sukcesywne wprowadzanie go w pozostałych 
gminach na terenie Kaszub na zasadach konsultacji społecznych.



Eugeniusz Pryczkowski

Królowa Kaszub  
w sztuce materialnej regionu 

Rzeźba, malarstwo i haft

Niewiele dzieł artystycznych powstało przed koronacją figury w 1966 r. Najważniej-
szym z nich jest sztandar Koła Związku Inwalidów Wojennych w Kartuzach z 1928 r. 
z wyhaftowanym wizerunkiem Sianowskiej Pani. Ponadto na samą koronację wykona-
no płaskorzeźbę z obliczem Matki Boskiej, którą wręczono koronatorowi ks. bp. Kazi-
mierzowi Józefowi Kowalskiemu. Po tym wydarzeniu Augustyn Kowalewski z Kar-
tuz wraz z synem Tadeuszem zaczęli wypalać w drewnie wizerunki MB Sianowskiej. 
Dziełka te – najczęściej w kształcie serca – zdobią wiele kaszubskich domów. Używane 
są też przez niektóre kompanie pielgrzymkowe, np. kartuską, sierakowicką i banińską. 

Na dwudziestolecie koronacji Oddział Gdański ZKP zorganizował konkurs sztuki 
ludowej związanej z sanktuarium. Wzięło w nim udział blisko czterdziestu twórców1. 
Prace konkursowe nadesłano ze Słupska i Gdyni, z Kościerzyny i Brus, z Sierakowic 
i Gościcina, z Wejherowa i Wygody oraz wielu innych miejscowości. Na rozstrzy-
gnięciu obecni byli twórcy ludowi, jurorzy, księża z różnych parafii oraz liczni go-
ście. W obiekcie po dawnym urzędzie gminy przygotowano wystawę prac. Obejrzeli 
ją uczestnicy uroczystości odpustowych. Wystawę później prezentowano w innych 
parafiach oraz w Pelplinie z okazji VII Spotkań Pelplińskich (1986), które były po-
święcone kultowi maryjnemu na Kaszubach i na Pomorzu. Komisarzem konkursu 
i wystawy była Izabella Trojanowska2. 

Wspomniany artysta rzeźbiarz – A. Kowalewski – od dziesiątków lat rozsławiał 
kult Matki Boskiej, zarówno w sztuce, jak i słowie mówionym. Jej wizerunek od lat 
umieszczał na pamiątkowych emblematach z drewna. Na odwrocie wypisywał in-
skrypcje w rodzaju: Swiónowskô Panienkò, Matinkò Bòżô, Prosym Cebie błogòsławi 
lud i mòwie, bë rodnô naj zemia kwitła, starków wiara nie zanikła3. Jeden z takich 
drewnianych talerzy z wypalonym kaszubskim ornamentem i postacią Królowej Ka-
szub otrzymał Ojciec Święty w Pelplinie w dniu 6 czerwca 1999 r. od pielgrzymów 

1   Okł. Res., Twórcy ludowi Królowej Kaszub, „Pomerania”, nr 10/1986.
2   Tamże.
3   E. Pryczkowski, Orędownik Kaszubskiej Królowej, „Norda”, nr 29/1998.
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z Sianowa4. Swoje prace wykonywał z głęboką wiarą, która pozwalała mu dostrzegać 
wstawiennictwo Maryi tam, gdzie inni go nie dostrzegali. Osobiście sam zawdzię-
czał Jej nieustanną opiekę w czasie II wojny światowej. Wykonywał też duże zegary 
wzorowane na sianowskim ołtarzu. Obdarowywał nimi orędowników Sianowskiej 
Pani oraz znakomitości świata polityki, kultury i nauki. Między innymi jeden z nich 
otrzymał 16 lipca 1995 r. prezydent Polski Lech Wałęsa podczas wizyty na odpuście 
w Sianowie5. Dla A. Kowalewskiego propagowanie kultu Królowej Kaszub stało się 
życiową misją. Swe długie i pracowite życie zakończył 10 września 2014 r.

Miłośniczką Sianowskiej Pani jest znakomita hafciarka z Bytowa Inga Mach, lau-
reatka Medalu Stolema6. Z wdzięczności za cudowne uleczenie wyhaftowała piękny 
ornat z wizerunkiem Królowej Kaszub i widokiem kościoła sianowskiego7. Podczas 
każdego odpustu ubiera go biskup bądź jego delegat sprawujący mszę. Hafciarka 
wykonała też obrus przyozdobiony bursztynami, który wyściełany jest na mensę 
ołtarzową podczas najważniejszych uroczystości. 

W 1999 r. odnalazły się zabytkowe sztandary Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży (założone w 1934), Towarzystwa Rolniczego (1904) i Katolickiego Stowa-
rzyszenia Robotniczego (1905). Sztandary były w bardzo złym stanie. Ich renowa-
cję przeprowadziła także I. Mach8. Na odpuście 12 września 1999 r. przekazała je 
uroczyście sianowskiemu sanktuarium9. Bytowska hafciarka wykonuje także obrazy 
z sianowską figurą techniką zwaną haftowaną fotografią. Każdy obraz zawiera oko-
ło 60 tys. haftowanych oczek. Te misternie wykonywane dzieła najczęściej wręcza 
zasłużonym orędownikom Pani Sianowskiej.

Natomiast Zofia Formela z Kartuz haftowała wizerunki Sianowskiej Pani, oto-
czonej bogatym wzorem haftu szkoły żukowskiej. Jedno z jej dzieł przekazano Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II w darze od ludu kaszubskiego10. Inne stanowi jeden 
z eksponatów Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. 

Także wielu innych znanych artystów naszego regionu w swojej twórczości 
przedstawia Madonnę z Sianowa. Janina Gliszczyńska z Przęsina pod Miastkiem 
wyrzeźbiła replikę Madonny, która została przekazana Misji Polskiej w Jerozolimie 
podczas historycznej pielgrzymki Kaszubów do Ziemi Świętej w 2000 r., w czasie 

4   J. Korcz, Sianowo koło Kartuz. Królowa Kaszub – Patronka Narzeczonych, „Miejsca święte”, nr 2/2000,  
s. 62.

5   A. Jabłoński, Był rok 1995, „Norda”, nr 40 (winno być 1) z 3.01.1996.
6   (J), W cieniu słynnej stanicy, „Norda”, nr 21/1999.
7   Inga Mach tak mówi o figurze: Urzekła mnie ta figura schowana w mirachowskich lasach, po 

prostu się w niej zakochałam. Postanowiłam właśnie tam, dla Matki Bożej Sianowskiej, naszej Królowej 
Kaszub, zrobić piękny obrus. Patrz: C. Obracht-Prondzyński, Na kaszubskich rubieżach, Bytów–Gdańsk 
2007, s. 94. 

8   J. Antonowicz, O dzwonach i parafii, „Norda”, 28/1999; Z. Bartosiewicz, Zniszczone sztandary, 
„Głos Kaszëb” - dodatek do „Głosu Pomorza”, nr 31/1999.

9   J. Antonowicz, Sanktuarium jak diament, „Norda”, nr 36/1999.
10   M. Miotk, Sanktuarium..., s.80.
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której odsłonięto i poświęcono tablicę z kaszubskim tekstem „Ojcze nasz” w bazy-
lice Pater Noster11. Pochodzący z Rębu pod Pomieczynem, a mieszkający w Gdyni 
Henryk Hewelt, wykonał płaskorzeźbę z Jej wizerunkiem, która zdobyła I nagrodę 
w konkursie plastycznym zorganizowanym na cześć Sianowskiej Pani w 1986 r. Na 
konkurs rzeźbę figury nadesłał także Alfred Lubocki z Lęborka12. Znane są też rzeź-
by Władysława Zaryckiego z Sierakowic13, a Franciszek Sychowski z Wejherowa 
jest autorem kapliczki w Łączyńskiej Hucie, w której umieścił figurkę Królowej 
Kaszub14. W tej samej parafii Wygoda drewniana replika Matki Boskiej Sianowskiej 
dłuta rzeźbiarza z Radunia pod Kościerzyną, stanęła w 2002 r. na podwórzu rodziny 
Dawidowskich z Borzestowa jako wotum dziękczynne za obranie kapłańskiej drogi 
przez ks. Jacka Dawidowskiego, obecnego prałata i dziekana dekanatu chojnickie-
go15. Z kolei w pobliskich Lisich Jamach w 1987 r. przed domem rodziny Dułak 
stanęła kapliczka z gipsową repliką figury. Napis na cokole brzmi: „Matko Boska 
Sianowska – Królowo Kaszub – Módl się za nami”16. Jacek Janowski ze Słupska wy-
rzeźbił MB Sianowską, którą wręczono Ojcu Świętemu podczas wizyty w Gdańsku 
w 1987 r. Podobną, choć znacznie większą, wyrzeźbił na ołtarz papieski do Sopotu 
w r. 199917. Madonnę z Sianowa na swoich obrazach malowanych na szkle często 
uwiecznia Krystyna Malek, malarka ludowa z Garcza pod Chmielnem18. Chętnie to 
czynił także znany artysta z Brus, Józef Chełmowski. Autorem kilku obrazów Matki 
Boskiej Sianowskiej namalowanych na papierze jest Halina Kowalczyk z Torunia, 
także Emilia Sikora z Łączyna i Elżbieta Kornacka z Szemuda. Natomiast na płótnie 
maluje uznany artysta Alfons Zwarra z Rumi, którego korzenie tkwią w Sianowie. 
Dla kościoła w Szymbarku namalował Jana Pawła II myślącego o Matce Boskiej 
Sianowskiej. Jej wizerunek umieścił w górnym rogu obrazu19. Jej kult rozsławia także 
na obrazach Leon Bieszke z Rumi20. 

Na coroczny konkurs plastyczny „Ludowe Talenty” regularnie nadchodzi po kil- 
ka obrazów na szkle lub intarsji z Królową Kaszub wykonywanych przez dzieci 

11   M. Szmidka, Została tablica i figura, „Norda”, nr 39/2000. Także: A. Jabłoński, M. Szmidka, 
Kaszubi w Ziemi Świętej, Gdynia 2000, s.49 i 67.

12   W. Szulist, Maryjne sanktuarium w Sianowie, „Norda”, nr 3/1996.
13   M. Miotk, Sanktuarium..., 80.
14   R. Osowicka, Franciszek Sychowski, „Norda”, nr 33/1998; J. Borzyszkowski, Z dziejów Kościoła 

katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku, Gdańsk–Pelplin 2000, s.319.
15   A. Klasa, Krzyże i kapliczki w parafii Wygoda, Wygoda 2006, s. 25.
16   Tamże, s. 30.
17   A. Hlebowicz, T. Arabski, Budujmy ołtarze, Sopot 1999, s.30. Na str. 38 przedstawione są źródła 

zainteresowań Janowskiego MB Sianowską. Oto one: A z Matką Boską Sianowską to osobna historia. 
Był taki konkurs ogłoszony na figurę Matki Boskiej z Sianowa. Janowski startował i dostał I nagrodę. 
Potem, jak przyjeżdżał po raz pierwszy papież do Gdańska, Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie zwróciło 
się do niego, czy nie zrobiłby dla papieża takiej figury, bo oni chcieliby wręczyć. Zrobił i jest to jedyna 
jego rzeźba polichromowana.

18   L. Reiter, Lubi utrwalać piękne pejzaże, „Norda”, nr 53/1998.
19   J. Antonowicz, Jubileuszowy plener, „Norda”, nr 22/1997.
20   E. Pryczkowski, Talent poświęcił Kaszubom, „Norda”, nr 47/1997.
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i młodzież z Kaszub. Prawdziwą kuźnią intarsji jest Szkoła Podstawowa w Koloni 
pod Sianowem. Jej uczniowie bardzo chętnie przedstawiają w swoich pracach za-
bytkowy kościółek i figurę. Natomiast Jadwiga Reglińska z Sianowa wykorzystuje 
te motywy w zdobieniu kaszubskich bombek21. 

Uznanym rzeźbiarzem specjalizującym się w wykonywaniu replik cudownej figu-
ry jest Czesław Birr z Mściszewic. Jest autorem ponad dwudziestu figur. Większość 
umieszczona jest w kapliczkach przydrożnych i przydomowych. Pierwsza stanęła 9 
grudnia 2000 r. w centrum Sierakowic jako podziękowanie za opiekę nad Kaszubską 
Ziemią. Druga powstała jako intencja prośby o dalsze wstawiennictwo w nowym wie-
ku dla fundatorów kapliczki, czyli członków ZKP w Sierakowicach22. Inne kapliczki 
z rzeźbami Cz. Birra stoją na prywatnych posesjach w Kawlach Dolnych, Baninie, 
Grzybnie, Klukowej Hucie, Chmielnie, Załakowie, Szymbarku, Chojnicach, Kolbu-
dach i Kościerzynie. Trzy wizerunki są przy sanktuarium w Sianowie. Jeden z nich 
niesiony jest na czele procesji do ołtarza polowego podczas ceremonii odpustowych. 
Kolejny stoi na zewnątrz kościoła w kapliczce symbolizującej znalezienie cudownej 
figury w krzaku paproci. Trzeci, wykonany jako płaskorzeźba, jest w domu pielgrzy-
ma. Szczególną rolę spełnia rzeźba usytuowana z inicjatywy ks. Zygmunta Słom-
skiego w kościele pw. Bł. Doroty z Mątów w Gdańsku Jasieniu. Symbolizuje tam 
kult wszystkich mieszkańców całego Pomorza do Matki Boskiej. Kolejne wizerunki 
znajdują się przy parafiach w Grabowie Kościerskim i w Sychowie. Inne trafiły za 
granicę, do Hiszpanii, Francji, Austrii, Niemiec. Jedną z replik Cz. Birra ofiarowali 
w 2002 r. pielgrzymi z Gowidlina Janowi Pawłowi II w Rzymie23. W podziękowa-
niu za kanonizację polskiego papieża Kaszubi zawieźli jedną z replik do Bazyliki 
Opatrzności Bożej w Warszawie, gdzie została uroczyście – pod przewodnictwem 
kardynała Kazimierza Nycza – zainstalowana 1 czerwca 2014 r.

Wyjątkową rolę w pielęgnowaniu kultu Królowej Kaszub ma replika, która zna-
lazła swe miejsce w ogrodach Kurii Diecezjalnej w Pelplinie. Drewniana kapliczka 
z kopią cudownej figury stanęła tam w 2008 r. Poświęcił ją bp Jan Bernard Szlaga. 
U podnóża kapliczki umieszczono następujący napis: „Matka Boża Sianowska / módl 
się za nami. Wotum Księży i Kleryków z Kaszub w 100-lecie Klubu Studentów 
Kaszubów w Wyższym Seminarium Duchownym / Pelplin 2008”. Na uroczystości 
jubileuszowej odbyło się nadanie klubowi imienia Matki Boskiej Sianowskiej. Od 
tego czasu klerycy bardzo często zatrzymują się przy tym wizerunku na modlitwie. 
Co miesiąc odbywają się tam wspólne modły całego klubu. Studenci proszą o łaski 

21   D. U. [D. Ulenberg], W poszukiwaniu własnego stylu, „Gazeta Kartuska” z 12.03.2002; Kaszub-
skie bombki, „Norda”, nr 51/2001.

22   J. Antonowicz, O dobrą przyszłość, „Norda”, 9/2001; Kapliczka Matki Boskiej Sianowskiej, „Wia- 
domości Sierakowickie”, nr 6/2001, a w nich też wiersz „Kaplëczka” Barbary Klawikowskiej: Ùpiãkszo-
ny wërzinkama kaszëbsczich kwiatów / lëpòwi piéń / ùsadzëlë w zeleniznie / przë pierszi szasëje / w naji 
wsë / bënë ùmôlëlë / spòsobną figùrkã / Swiónowsczi Matinczi / Mdze Królewô terô ù naj wiedno / Dzãka 
Ji za ùstrzegã za sta lat / bë Kaszëbi wiedno bëlë z Nią jedno / A przińdnosc bez Ni / To cëzy béłbë swiat.

23   Informacja od Czesława Birra z Mściszewic i Andrzeja Bigusa z Sierakowic, 8.07.2013r.
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i dziękują za opiekę Królowej Kaszub24. Dzięki kapliczce Matki Boskiej Sianowskiej 
wszyscy neoprezbiterzy udając się do parafii w diecezji pelplińskiej znają jej kult, 
a niektórzy są już jej gorącymi orędownikami.

Wizerunki cudownej figury wyeksponowane są w kościółku pw. św. Rafała Ka-
linowskiego w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Znajduje się 
tam replika figury dłuta Cz. Birra, ponadto duży obraz na szkle, który przedstawia 
znalezienie figury w krzaku paproci. Również świece ołtarzowe zdobione są wize-
runkami Królowej Kaszub25.

W ostatnią niedzielę sierpnia 2004 r. ks. R. Phliliposki poświęcił replikę Mat-
ki Boskiej Sianowskiej w ontaryjskim Wilnie. Wykonał ją rzeźbiarz Paweł Dumka 
z Nowej Szkocji w USA26. Od tej chwili stoi ona w tym kościele i służy Kaszubom 
kanadyjskim.

Szczególną rolę spełnia replika Królowej Kaszub usytuowana w centrum ołtarza 
polowego w Sianowie. Jest to dzieło dra Tomasza Sobisza, wykładowcy Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Artysta ten należy do najbardziej utytułowanych rzeź-
biarzy, synów Kaszubskiej Ziemi, młodego pokolenia. Jest także miłośnikiem Królo-
wej Kaszub. Jego dziadek Bolesław Sobisz zawdzięczał uzdrowienie z nieuleczalnej 
choroby cudownej figurze z Sianowa27.

Kaszubska Droga Krzyżowa

W latach 2001–2014 na placu pielgrzymkowym w Sianowie powstała Kaszubska Droga 
Krzyżowa. Założono, że autorami płaskorzeźb będą ci sami twórcy, którzy pracowali 

24   Zwónk Kaszëbsczi. Pismiono Klubù Sztudérów Kaszëbów „Jutrzniô” WSD w Pelplinie, nr 9/2009.
25   W kościółku znajdującym się w CEPR w Szymbarku wszystkie ławki kościelne pochodzą z Sia-

nowa. Są to ławki wymieniane w sanktuarium w latach 90-tych ubw. Poddano je renowacji i od tego 
czasu służą dziesiątkom tysięcy turystów, corocznie odwiedzających centrum w Szymbarku.

26   Zob.: List ks. R. Philiposkiego do autora, w którym napisał m.in.: On the last Sunday of August, 
2004, he came with his family and brought the statue that was blessed at the 10:00 am Mass in St. Mary’s 
Church. It was also a celebration of twenty five years of priesthood and a farewell as I was being trans-
ferred back to the United States. The choir sang a special hymn to Our Lady Queen of Kashubs and all the 
neighboring priests of Kashub heritage were present for the celebration. (W ostatnią niedzielę sierpnia 
2004 on [Paweł Dumka-EP] przybył z rodziną i przywiózł statuę, którą poświęciliśmy o godz. 10 na mszy 
w kościele Marii Panny. To była również uroczystość 25-lecia mego kapłaństwa i moje pożegnanie, gdyż 
zostałem z powrotem przeniesiony do USA. Chór śpiewał specjalny hymn do Królowej Kaszub. Byli też 
obecni wszyscy księża sąsiednich kaszubskich parafii.)

27   Tomasz Sobisz urodził się 11 lutego 1973 r. w Lęborku. Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Gdyni i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 1998 r. został uhonorowany nagrodą Ministra 
Kultury i Sztuki. Pracuje w stopniu doktora, w pracowni rzeźby prof. Sławoja Ostrowskiego na Wydziale 
Rzeźby ASP w Gdańsku. Jest uczestnikiem licznych wystaw zbiorowych i indywidualnych. Laureat wie-
lu nagród i stypendiów m.in. Grand Prix Ministra Kultury i Sztuki w 1998 (najlepszy dyplom w kraju),  
a także autor realizacji pomnikowych i małej architektury w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, Szwe-
cji, Kanadzie i Hiszpanii. Mieszka i tworzy w Skrzeszewie pod Sierakowicami. Zob.: H. Dobosz, Źródło, 
„Pomerania”, nr 4–5/2002.
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przy wykonaniu ołtarza papieskiego w Sopocie w 1999 r. Prezes Edmund Zieliński 
przyjął tę propozycję, jako uznanie dla Stowarzyszenia Twórców Ludowych i jego 
członków. Osobiście zaprojektował płaskorzeźby. Według jego koncepcji kapliczki sta-
cyjne miały być ustawione na podmurówce z kamieni. Poszczególne stacje symbolizują 
kaszubskie chaty podcieniowe, w których są umieszczone płaskorzeźby ze scenami 
Męki Pańskiej28. Wykonawcami płaskorzeźb są: Henryk Dejk z Żukowa (I stacja), Jerzy 
Kamiński z Barłożna (II i V), Jerzy Walkusz z Hopowa (III), Czesław Birr z Mściszewic 
(IV), Maciej Zagórowicz ze Zwarcienka koło Choczewa (VI), Henryk Lepak z Bytowa 
(VII), Rajmund Zieliński ze Zblewa (VIII), Stanisław Śliwiński z Gdańska (IX i X), 
Józef Semmerling z Gdańska (XI), Janina Gliszczyńska z Przęsina koło Miastka (XII 
i XV), Halina Krajnik z Kościerzyny (XIII) i Włodzimierz Ostoja-Lniski z Czerska 
(XIV)29. Nad koordynacją działań czuwał specjalny Komitet Budowy Drogi Krzyżowej 
powołany na posiedzeniu Rady Oddziałów Środkowych ZKP w Kartuzach30. Kształt 
kapliczek zaprojektowali architekci Maria Kowalska i Bohdan Szyłański31. Kustosz 
sanktuarium, ks. Waldemar Piepiórka upatrywał w inicjatywie przede wszystkim kolej-
ny element rozwoju sanktuarium. O skali rozmachu świadczyły też deklaracje poparcia 
różnych osobistości. Prezes ZKP prof. Brunon Synak, uznał budowę kaplic stacyjnych 
za bardzo ważne zadanie organizacji, natomiast E. Zieliński przyrównywał znaczenie 
Drogi Krzyżowej w Sianowie do ołtarza papieskiego w Sopocie32.

Inicjatywa pobudzała też do działań na innych płaszczyznach. Na przykład w tym 
samym czasie, w pierwszym kwartale 2002 r., powstało dziełko – miniatura budowa-
nej Drogi Krzyżowej. Te same projekty stacji wykorzystały dzieci z Gniewina, które 
pod kierunkiem E. Zielińskiego namalowały na szkle stacje pasyjne. Trafiły one do 
kaplicy w Sianowskiej Hucie za sprawą proboszcza gniewińskiego ks. M. Miotka, 
pochodzącego spod Sianowa, który chciał przez nie nawiązać do budowanej Drogi 
Krzyżowej. Podkreślał przede wszystkim ich kaszubski charakter33. 

Fotografia i druki okolicznościowe

W wielu domach spotkać można obrazy z wizerunkiem Królowej Kaszub34. W do-
mach parafii sianowskiej i w okolicznych wsiach starsi mieszkańcy przechowu- 
ją jeszcze obrazy wydane przez księży Franciszka Okoniewskiego (1900) i Dawida 

28   Jak powstała Droga Krzyżowa w Sianowie [w:] Edmund Zieliński, Na ścieżkach wspomnień, 
Gdańsk 2009, ss. 384–391. Zob. także: List E. Zielińskiego do E. Pryczkowskiego z 10 marca 2002r. 

29   Z.  Joskòwsczi, Przez Krziż do Bòga…, dz. cyt., ss. 7–15. 
30   D. Ulenberg, Droga Krzyżowa w Sianowie, „Gazeta Kartuska”, nr 18/2001; D.Ulenberg, Drogi 

Krzyżowej ciąg dalszy, „Gazeta Kartuska”, nr 12/2002.
31   E. Pryczkowski, Królowa Kaszub, Sianowo-Banino 2002.
32   E. Zieliński, Jak powstała Droga Krzyżowa w Sianowie [w:] Na ścieżkach wspomnień, Gdańsk 

2009, ss. 384–390.
33   E. Pryczkowski, Dziecięcy dar, „Norda” nr 12 z 22.03.2002r.
34   Także w powiecie puckim można spotkać te obrazy, np. w domu E. W. Radtków w Mieroszynie.
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Sartowskiego (1938)35. Kolejne wyprodukowano przy okazji koronacji. Kilka nowych 
serii pojawiło się w ostatnich latach. Między innymi jedną serię wydał karmelita bosy 
o. Benedykt Belgrau. Pochodzi z Borowca w parafii sianowskiej. Inną wyprodukował 
miłośnik Królowej Kaszub, znany trójmiejski fotografik, Alfons Klejna. Także jego 
zdjęcie zdobi obrazek wydany za sprawą ks. prałata Franciszka Gruczy, na którego 
odwrocie jest pieśń „Swiónowskô Panienka”36. Obrazki te rozdano w ilości około 
5 tys. egzemplarzy37. Zdjęcia Królowej Kaszub wykonał wejherowski fotografik 
Edmund Kamiński. Wraz z wystawą „Matka Boża na Kaszubach i Pomorzu” objechał 
z nimi niemal całe Kaszuby38. Zdjęcia figury i kilka innych z odpustu opublikowano 
w książkach „Kult Matki Bożej na Kaszubach i Pomorzu”39 oraz w pomnikowym 
albumie „Kaszubskie pory roku”40. Inne pojawiło się na wewnętrznej stronie okładki 
książeczki Edmunda Puzdrowskiego „Kartuzy. Serce Kaszub”41. Zdjęcia kościoła 
i figury ujęto też w albumach Agnieszki i Włodzimierza Bilińskich z Krakowa42 
oraz w „Kartuzy – w starej i nowej fotografii”43 i „Kaszuby”44 i w wielu nowszych 
albumach45. Opisy sanktuarium wraz ze zdjęciami znalazły się w przewodnikach: 
„Królowa narodu”46 i „Z dawna Polski Tyś Królową”47. Sianowo zaprezentowane 
jest w albumie „Kościoły Diecezji Pelplińskiej. Nasze dziedzictwo”. Oprócz opisu 
i pięknych fotografii, na stronie przedtytułowej zamieszczono wizerunek cudownej 
figury48. We wszystkich tych publikacjach zdjęcia MB Sianowskiej umieszczane są 
na czołowych i eksponowanych miejscach, co świadczy o dużej randze sanktuarium. 

W obiegu pojawiają się także kalendarze z wizerunkiem Królowej Kaszub oraz 
podstawowymi informacjami o historii figury i sanktuarium49. Wezwania do Niej 
umieścili na obrazkach prymicyjnych księża Bernard Sychta, Benedykt Gierszewski, 
Władysław Szulist, F. Grucza, który dał napis: „Panienkò Swiónowskô, miéj naju 

35   Obraz występuje znacznie rzadziej niż poprzedni z czasów ks. Okoniewskiego, gdyż powielono 
go tuż przed wybuchem wojny. Na początku wojny ten właśnie wizerunek umieszczono w ołtarzu.

36   Pojedyncze egzemplarze wszystkich tych obrazów i obrazków są w moim posiadaniu.
37   Relacja ks.F. Gruczy.
38   (ep), Matka Boska na fotografiach, „Norda”, 35/2000.
39   Kult Matki Bożej na Kaszubach i Pomorzu, Wejherowo 1999, s.167.
40   Kaszubskie pory roku w obiektywie Edmunda Kamińskiego, Puck 2000, s.83.
41   E. Puzdrowski, Kartuzy. Serce Kaszub, Kartuzy 1993.
42   A. i W. Bilińscy, Kaszuby Kashubia Kaschuby, Kraków 1999, s.68–69.
43   Kartuzy w starej i nowej fotografii, Bydgoszcz 1993, s.104–107.
44   Kaszuby. Tu spełniają się marzenia, Bydgoszcz 2001, s.64–65.
45   Np.: Miasto i gmina Kartuzy, Kartuzy 2011; M. Kosycarz, Niezwykłe zwykłe zdjęcia Kaszub, 

Gdańsk 2013.
46   A.Giese, Królowa Narodu, Gdańsk-Pelplin 2000.
47   Z dawna Polski Tyś Królową – przewodnik po sanktuariach maryjnych w Polsce. Koronowane 

wizerunki Matki Bożej 1717–1990, Szymanów 1990.
48   Kościoły Diecezji Pelplińskiej. Nasze dziedzictwo, t.III, ss.60–63 i przedtytułowa, teksty Danuta 

Dettlaff, Jan P. Dettlaff, Pelplin 2009.
49   Kalendarz z 1999 roku opracował ks. Ireneusz Bruski. Jest on też autorem broszury Królowa Ka- 

szub, Olsztyn 1998, w której zawarł informacje z dziejów sanktuarium i podstawowe modlitwy i pieśni 
wykonywane ku czci Madonny.
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Kaszëbów, wiérny lud w łaskawi òpiece!”50, a także księża: Marian Miotk i Jacek 
Dawidowski51 i zapewne wielu młodszych kapłanów. 

O Sianowskiej Pani mówi się coraz częściej na zajęciach szkolnych. W ramach 
zajęć z edukacji regionalnej często omawiana jest legenda o pojawieniu się figury. 
Obowiązkowo dzieci uczą się o Kaszubskiej Królowej na lekcjach języka kaszub-
skiego, które prowadzone są już w wielu szkołach na Kaszubach. W 2013 r. blisko 15 
tys. uczniów objętych było tym nauczaniem. Liczba ta wzrasta52. Dzieci korzystają 
już z wielu podręczników, między innymi z elementarza kaszubskiego „Kaszëbsczé 
abecadło”, w którym zawarto opowieść o Sianowie i wiersz „Kaszëbskô Królewô”53. 
Także w innych podręcznikach i pomocach dydaktycznych są informacje o Pani Sia-
nowskiej54. W zbiorze konspektów do nauki języka kaszubskiego „Ùczba kaszëb-
sczégò jãzëka w szkòle” są dwie lekcje o kulcie Królowej Kaszub55.

50   W. Szulist, Maryjne sanktuarium w Sianowie, „Norda”, nr 3/1996.
51   M. Trybowski, Ruch pielgrzymkowy do kaszubskich sanktuariów maryjnych w Swarzewie i Sia- 

nowie, mps, s.118.
52   Zob. np. E.Pryczkowska, Kaszubski w szkole, „Norda”, nr 8/1998.
53   K. Kwiatkòwskô, W. Bòbrowsczi, Kaszëbsczé abecadło, Gdańsk 2000, s.132–133.
54   Na przykład w: Danuta Pioch, Żëcé codniowé na Kaszëbach, Banino 2004, ss.142–144; Elżbieta 

Pryczkowska, Teresa Wejer, Dorota Formela, W krójnie Grifa. Téatrowé scenarniczi, Gdańsk 2012.
55   Ùczba kaszëbsczégò jãzëka w szkòle, Gduńsk 2001, s.142–146.



Eugeniusz Pryczkowski 

Paweł Szefka  
– wybitny kaszubski folklorysta

Na stronie internetowej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie w gminie 
Łęczyce (powiat wejherowski) znajdujemy informację, że jednym z dwóch patronów 
placówki jest Paweł Szefka – nauczyciel i folklorysta związany z Ziemią Kaszubską. 
Występuje on obok Karola Olgierda Borchardta, pisarza, kapitana Żeglugi Wielkiej i na-
uczyciela wielu pokoleń marynarzy, który patronuje szkole od 1987 roku. W tym samym 
roku powstała Szkolna Izba Pamięci i Tradycji Regionalnej, którą współtworzył właśnie 
P. Szefka – rodowity mieszkaniec tej wsi. Po latach, w roku 2001, a więc dziesięć lat po 
śmierci, nadano tej izbie jego imię1. Oprócz licznych zbiorów etnograficznych znajdują 
się w niej pamiątki po Pawle Szefce oraz niektóre jego publikacje książkowe. Izba ta 
została niedawno (30.05.2014r.) pokazana w programie „Spiéwné ùczbë” realizowanym 
w Telewizji Wybrzeże. W programie młodzi lektorzy z Banina przedstawili główne 
dokonania Szefki, zaprezentowali też jego publikacje. Pokazano także izbę regionalną 
oraz tablicę, która zainstalowana jest na kamieniu przed szkołą. Umieszczono na niej 
sentencję Aleksandra Labudy: „Chto dzys nie chce mòwë òjców tczëc, mùszi witro 
słëgą cëzëch bëc”. Przeprowadzono także rozmowę z dyrektorem szkoły Teresą Hinc 
o zasłużonym i bardzo szanowanym w Strzebielinie kaszubskim patronie2. 

Niestety, pamięć o P. Szefce, w innych częściach Kaszub, zanika. Koniecznie 
trzeba zmienić ten niekorzystny fakt przez wzgląd na jego wielkie dokonania dla kul-
tury kaszubskiej, zwłaszcza dla ruchu folklorystycznego regionu. Do dziś większość 
kaszubskich grup regionalnych wykorzystuje pieśni zebrane przez P. Szefkę, nato-
miast niemal wszystkie układy taneczne oparte są na jego dziełach ujętych w trzech 
zbiorach tańców kaszubskich. 

Kim był nieco zapominany dziś Paweł Szefka? Urodził się 21 lipca 1910 roku 
w Strzebielinie pod Wejherowem w wielodzietnej rodzinie chłopskiej Jana i Joan-
ny z domu Funk3. Był najmłodszym, siódmym synem. Jego bracia stanowili trzon 

1   Patrz: http://spstrzebielino.pl/index.php/patroni-szkoly.
2   Patrz: http://www.tvwybrzeze.pl/index.php/programy,5,10237.
3   http://www.strzebielino.com.pl/znani_mieszkancy/22-pawel_szefka. Ta i kilka innych stron inter- 

netowych – w tym strona szkoły – podaja, że Szefka urodził się 27 lipca 1910r. Trudno stwierdzić, skąd 
bierze się ten błąd. P. Szefka urodził się bowiem 21 lipca, co zgodnie podają wszystkie ważniejsze pu-
blikacje.
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rodzinnej kapeli kaszubskiej, do której on także dołączył w bardzo młodym wieku. 
Twórcą kapeli był jego ojciec Jan, który do 1907 r. był członkiem kapeli braci Głębi-
nów z Domatówka i Mechowej4. W ten sposób Paweł Szefka uczestniczył w kaszub-
skim ruchu folklorystycznym od najmłodszych lat. Znakomicie znał liczne utwory 
kaszubskie, obrzędy, zwyczaje. Grał na skrzypcach, basie, tubie i tenorze. Po ukoń-
czeniu Szkoły Powszechnej w Strzebielinie uczęszczał do Studium Nauczycielskiego 
w Wejherowie. Tam nauczycielem muzyki był Zbigniew Madejski. Na jednej lekcji 
w roku 1927 polecił on uczniom zapisać z pamięci dowolną pieśń. P. Szefka zano-
tował aż pięć, czym wzbudził zachwyt nauczyciela, który zachęcił go wówczas, by 
nadal spisywał kaszubskie utwory. Tak, w wyniku współpracy ucznia i nauczyciela, 
powstał zbiór sześćdziesięciu dwóch pieśni o tytule Kaszubskie pieśni i tańce ludowe, 
wydany w 1936 roku. Od tego czasu każde letnie i zimowe wakacje Szefka poświęcał 
na zbieranie melodii ludowych5. Już w 1928 r. zadebiutował jako publicysta w nie-
dzielnym dodatku do wejherowskiej „Rodziny Kaszubskiej”6. W latach 1934–36 
współpracując z Łucjanem Kamieńskim, utrwalił techniką fonograficzną około 700 
melodii kaszubskich na potrzeby Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Przed wojną angażował się również w działalność Związku Harcerstwa Polskiego7. 

W roku 1937 P. Szefka związał się z kaszubskim ruchem regionalnym. Stało 
się to za sprawą powołania pisma o tytule „Klëka”. Jego pierwszy numer ukazał 
się 8 grudnia tego roku. Jego głównym założycielem był urzędnik wejherowskiego 
magistratu Franciszek Szroeder. W gronie inicjatorów był też Szefka, wówczas już 
nauczyciel muzyki w wejherowskiej szkole powszechnej. Oprócz nich byli to także 
Konrad Ponka i Zygmunt Kreft. Oni wszyscy finansowali też pierwsze numery pisma. 
Niebawem pozyskano do redakcji Leona Roppla, w przyszłości najbardziej znanego 
spośród nich, poetę kaszubskiego i wydawcę8. 

P. Szefka należał do bardziej zaangażowanych redaktorów „Klëczi”. Publikował 
zarówno po kaszubsku, jak i po polsku. W pierwszych numerach pisma przedstawił 
opis zwyczajów noworocznych, zamieścił popularną do dziś kolędę „Na kòlãdze”, 
opublikował poemat „Wieżëca i Òstrzëca”. Pisał zgodnie z polityką redakcyjną 
„Klëczi”, bardzo uproszczoną kaszubszczyzną. Stosował mało znaków graficznych 
typowych dla kaszubszczyzny. „Klëkowcy” powołali swe pismo w opozycji do 
kartuskiej „Zrzeszë Kaszëbsczi”, wobec czego również ich poglądy w stosunku do 
języka kaszubskiego były w skrajnej opozycji wobec Aleksandra Labudy czy Jana 
Trepczyka. Uważali kaszubszczyznę za gwarę języka polskiego, stąd i ortografia oraz 

4   Paweł Szefka, Narzędzie i instrumenty muzyczne z Kaszub i Kociewia, Wejherowo 1982, s. 100.
5   Bogumił Bielawski, Aurelia Mioduchowska, Kaszuby. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i ma- 

teriały, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1997, t. I, s. 26.
6   Muzyka Kaszub. Materiały encyklopedyczne, pod red. Witosławy Frankowskiej, Gdańsk 2005.
7   Bogusław Breza, Paweł Szefka w historii i kulturze Kaszub, Wejherowo 2000, s. 6.
8   Ewa Kminikowska, „Klëka” – tło historyczne, program, twórcy i współpracownicy [w:] Leon Rop- 

pel i wejherowska „Klëka”, Wejherowo 2008, s. 42.
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semantyka kaszubska były bardzo spolszczone9. Szefka pozostawał pod wpływem 
swych przyjaciół, zwłaszcza założyciela pisma F. Schroedera. Jednakże kwestia 
samego języka nie leżała zbytnio w jego zainteresowaniach. Jego zasługi są nie-
kwestionowane natomiast w utrwalaniu i rozwoju kaszubskiej muzyki i tańca 
ludowego.

Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego Szefka rozpoczął pracę w charakterze 
nauczyciela. Pierwszą placówką było Żukowo10. Pracował tam przez kilka miesię-
cy 1931 roku11. Po latach owocem tego była piosenka o tytule „Żukowo”. Jako że 
jest to prawie nieznany utwór, warto zacytować choćby jego początkowy fragment: 
Gdzie wartki prąd Raduni / W uroczym jarze mknie, / tam Stolem się zadumał / we 
wspomnień czasów śnie. // W radosnym plusku rzeki, / z kolorów bryzgu wód, / haft 
złoty tu już wielki / i dzielny żyje lud. Do tekstu Szefka napisał także nuty rozpisane 
na trzy głosy12. 

W grudniu 1931 r. przeniósł się z Żukowa do Wejherowa, gdzie coraz ofiarniej 
pracował nad zbieraniem kaszubskiego folkloru. Tam ukazały się pierwsze jego sztuki 
wystawiane chętnie przez amatorskie grupy teatralne. Były to: Dożynki kaszubskie, 
Wesele na Kaszubach oraz Kòsôrze. Publikował także mniejsze utwory sceniczne 
i poetyckie. Organizował grupy teatralne. Był m.in. kierownikiem „Zespołu Kaszub-
skiego” przy Kolejowym Przysposobieniu Wojskowym13.

Przed wojną rozpoczął eksternistyczną naukę w Państwowym Konserwatorium 
Muzycznym w Katowicach. Na początku okupacji był komendantem Hufca Harcer-
skiego i polskim oficerem. Zainicjował i współorganizował Wejherowską Ochotniczą 
Kompanię Harcerską. Liczyła ona 120 młodych żołnierzy, z których 20 poległo. On 
sam trafił do niemieckiego obozu jenieckiego – Oflagu II D Gross Born (Borne Suli-
nowo). Tam włączył się w tajną obozową działalność oświatową. Umożliwiło mu to 
kontynuację studiów muzycznych. Po wojnie uznano mu je i przyznano uprawnienia 
równoznaczne z ukończeniem konserwatorium muzycznego. W oflagu spod jego pió-
ra wyszedł szkic pierwszego kaszubskiego widowiska obrzędowego Sobótki, którego 
prapremiera odbyła się w 1950 r. w Starzynie14.

9   Patrz: Jerzy Treder, Kaszubski w tekstach drukowanych w „Klëce” [w:] Leon Roppel i wejherowska 
„Klëka”, Wejherowo 2008.

10   Niektórzy podają (patrz: Maciej Kaliński, Paweł Szefka. Zasłużony folklorysta Kaszub, Łęczy- 
ce 2007.), że Paweł Szefka pracował w Żukowie aż do 1939 r. Nie jest to prawdą, gdyż już w grudniu  
1931 r. był na pewno w Wejherowie. Błąd ten pojawia się, dlatego że w Żukowie aż do 1939 r. pracował 
brat Pawła o imieniu Walerian, skądinąd wielce zasłużony nauczyciel kaszubski, patron jednej z gdyń-
skich ulic. Patrz: Dzieje Żukowa, red. Błażej Śliwiński, s. 214.

11   Jerzy Szews, Bolesław Bieszk, Kształcenie nauczycieli i 350 lat szkolnictwa w Wejherowie, Wej-
herowo 1994, s. 142.

12   „Czas Żukowa”, marzec/kwiecień 2009, nr 3–4/09, s. 22.
13   Szefka Paweł, oprac. Bogusław Breza [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Su-

plement I, s. 308. 
14   www.szwajcaria-kaszubska.pl/kaszuby/muzeum-kaszubskie/item/281-pawel-szefka-o-idei-zrze-

szenia-kaszubsko-pomorskiego.
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W latach 1947-1956 pracował w kilku placówkach kulturalno-oświatowych 
w Wejherowie, Gdańsku, Gdyni, a nawet Szczecinie. Przez trzy lata był wizytato-
rem wychowania pozaszkolnego w gdańskim kuratorium15. W tym czasie pojawia 
się w jego życiu kolejny epizod związany z organizacyjną działalnością regionalną. 
W dniu 22 stycznia 1956 r. Szefka – obok Bernarda Szczęsnego – figuruje jako 
organizator spotkania w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach, którego celem mia-
ło być powołanie stowarzyszenia kulturalno-społecznego pod nazwą Zrzeszenie 
Kaszubskie lub Zrzeszenie Przyjaciół Kultury Kaszubskiej. Na spotkaniu obecni 
też byli: Andrzej Bukowski, Lech Bądkowski, Feliks Marszałkowski, Władysław 
Kirstein, Leon Roppel i Franciszek Treder. W osobistych wspomnieniach sam Szef-
ka napisał: Rozdzielono prace. Jedni zajęli się sprawą poszerzania kręgu ludzi 
potrzebnych i chętnych do urzeczywistnienia dzieła. Drudzy zaczęli opracowywać 
składniki statutu a inni zajęli się sprawami organizacyjnymi, kulturalnymi i forma-
mi działania16. Spotkanie to rozpoczynało proces powołania Zrzeszenia Kaszub-
skiego. Kolejne dwa odbyły się w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Gdyni 
w dniach 11 i 25 lutego 1956 r. Na obu Szefka także był obecny. Ostatecznie, 
powołanie nastąpiło 2 grudnia 1956 r. Nazwisko Szefki widnieje wśród członków 
założycieli organizacji17. Już 12 grudnia 1956 r. zawiązał się oddział ZK w Gdyni. 
Szefka zostaje wybrany do jego zarządu. Niestety, oddział ten dosyć szybko upadł 
wskutek braku aktywności jego założycieli. Także Szefka był „wciąż nieuchwytny”. 
Zdecydowanie bardziej, niż działalność organizacyjna, pochłaniała go w tym czasie 
etnografia, działalność edukacyjna i artystyczna. Niebawem zresztą przeprowadził 
się do Wejherowa18. 

Od 1957 r. do 1962 r. uczył muzyki w Liceum Pedagogicznym w Wejherowie. Potem 
został wychowawcą i dyrektorem Domu Dziecka w Gdyni. Tę funkcję pełnił do 1968 r.  
Rok wcześniej ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Gdyni. Od 1968 r. aż do  
przejścia na emeryturę w roku 1972, prowadził w Gdyni poradnię zawodową. Mi- 
mo częstych zmian miejsc pracy, z czym też wiązały się przeprowadzki, nie zanie-
dbywał pisania i publikowania swych prac. Jego wiersze ukazywały się w antolo-
giach, na przykład w roku 1967 dwa wiersze „Mòrskô ceszba nad Rewą” i „Dzesz 
je nasz tatk” opublikował Jan Szczawiej w Antologii współczesnej poezji ludo- 
wej. W antologii jest też biogram twórcy, w którym jest informacja, że w szu-
fladzie poety w tym czasie leżało około czterdziestu wierszy19. Jak wiadomo, 
dotychczas nie ukazał się żaden tomik poezji Szefki. Jeden z wierszy przyniosła 

15   Jerzy Szews, Bolesław Bieszk, Kształcenie nauczycieli i 350 lat szkolnictwa w Wejherowie, Wej-
herowo 1994, s. 142.

16   Norbert Maczulis, O nowe – po zmianach administracyjnych – Województwo Kaszubsko-Pomor-
skie, mps., zbiory własne.

17   Cezary Obracht-Prondzyński, Zjednoczeni w idei, Gdańsk 2006, ss. 24 i 47.
18   Roman Klebba, Naji karno, Gdynia-Gdańsk 1997, ss. 17–18.
19   Jan Szczawiej, Antologia współczesnej poezji ludowej, Warszawa 1967, ss. 626–628 i 844.
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także antologia Modra struna. W nocie o autorze podano, że w tym czasie – czyli 
w 1973 roku – autor mieszkał w Gdańsku20.

Przez cały czas swej największej aktywności twórczej ściśle współpracował 
z Wojewódzkim Domem Twórczości Ludowej w Gdańsku i z Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W latach 1957–1969 wydał 
pierwszy z trzech zeszytów Tańców kaszubskich, potem opublikował Gwiżdże (1957) 
i Sobótki (1958). W 1959 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w 1960 r. nagrodę za 
widowisko Dëgusë na konkursie ogólnopolskim. W 1979 r. nakładem WDTL uka-
zało się plenerowe widowisko obrzędowe Wyzwoliny kosiarza. We wstępie do tego 
dziełka autor sam podaje źródła swej ogromnej wiedzy na tematy obrzędowe regionu 
kaszubskiego, pisząc: Obrzędy te udało mi się w takiej formie odtworzyć, że stanowią 
one logiczną i treściową całość, a informatorzy twierdzą, że za czasów ich młodości, 
tak właśnie je obchodzono w ich rodzinnych wsiach, jak je przedstawiłem w opisach. 
Pragnę tu podkreślić, że w takich obrzędach jak: odczarowanie łąk, wyzwoliny ko-
siarza, bãks, òżniwinë, ostatnia fura i cepôrze – uczestniczyłem w latach 1919–1926 
jako chłopak – młodzieniec. Znam więc z autopsji wiele szczegółów, pieśni czy oracji. 
Byłem np. w «wodzie kąpany» jako wilk, oblewałem dziewczęta wodą w ostatniej 
furze, grałem w kapeli podczas ożniwin, a przez tydzień młóciłem cepami, by zdobyć 
miano «cepôrza». Wiele pieśni, tańców, oracji i porzekadeł poznałem wówczas – za 
młodych lat”21.

W tym samym – 1979 r. – ukazały się Ulubione pieśni dziecięce z Kaszub i Ko-
ciewia. We wstępie do tego dzieła Krystyna Kruszko napisała o autorze: W jego 
bogatym życiorysie mieści się tak wiele działań i treści, tyle inicjatyw i działalności 
społecznej, że aż dziw bierze, iż w jednym życiu można zmieścić tak wiele i tak wiele 
pozostawić trwałych opracowań twórczych22. Zbiór zawiera 75 pieśni dla dzieci, 
m.in. do dziś znane i śpiewane przez grupy ludowe takie utwory, jak: „Marëszka”, 
„Wide, wide witka”, „Òkrąc sã wkół”, „Nasza nënka”, czy dwa utwory „Béł jeden 
gbùrczik” i „Mòdré òczka”, ostatnio przypomniane prze kaszubski zespół „Lëdowô 
nóta” z Hamilton (Kanada) na płycie z 2014 r. o tytule „Zeza wiôldżi wòdë”, zreali-
zowanej w kooperacji z Oddziałem ZKP w Baninie.

W roku 1981 ukazało się kolejne obrzędowe widowisko plenerowe. Była to zmo-
dyfikowana wersja Dëgusów, o tytule Wrëjôrze jidą23. Rok później wydano Narzędzia 
i instrumenty muzyczne z Kaszub i Kociewia. W tym samym roku Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie uhonorowało autora prestiżowym Medalem Stolema.

Jako emeryt pomagał w pracach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- 
-Pomorskiej w Wejherowie. Przygotowywał monografię Rok obrzędowy na Ka- 
szubach. Niestety, tego dzieła nie zdołał już ukończyć. Zmarł 29 kwietnia 1991 r. 

20   Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej, Gdańsk 1973, s. 202 
21   Paweł Szefka, Wyzwoliny kosiarza, Gdańsk 1979, s. 5.
22   Paweł Szefka, Ulubione pieśni dziecięce z Kaszub i Kociewia, Gdańsk 1979, s. 10.
23   Paweł Szefa, Wrëjôrze jidą, Gdańsk 1981.



Referaty polskojęzyczne   335

Pochowany został w obecności syna i nielicznych osób na cmentarzu w Gdyni Kac-
ku24. Dopiero po dziesięciu latach jego szczątki przeniesiono na rodzinny cmentarz 
do Strzebielina. O pierwszym pogrzebie zasłużonego Kaszuby jeden z biografów, 
Maciej Kaliński napisał, że był więcej niż skromny. Natomiast drugi pochówek 
w Strzebielinie: stał się świadectwem manifestacji mieszkańców Strzebielina i ludzi 
kultury powiatu wejherowskiego, którzy przyszli pożegnać i oddać cześć ziomkowi 
wielce zasłużonemu w historii i kulturze Kaszub. Żegnało go wiele osób, delegacje 
stowarzyszeń i instytucji regionalnych25.

Dorobek życia Pawła Szefki jest imponujący. Sporo prac, zwłaszcza z zakresu 
kaszubskiej obrzędowości, czeka wciąż na opublikowanie. Znajdują się w prywat-
nych zbiorach Joanny Cichockiej w Wejherowie oraz MPiMKP. Tam też znajdują 
się dokumenty osobiste i niektóre pamiątki po twórcy26. Istnieje ogromna potrzeba 
skrupulatnego opracowania i wydania tego materiału, a także wznowienia opubli-
kowanych dzieł. Pierwsze nakłady są już dawno wyczerpane. Kaszubskie grupy 
artystyczne często korzystają z odbitek kserograficznych. Trzy zeszyty z tańcami 
kaszubskimi są dostępne na portalu Wejherowskiej Biblioteki Cyfrowej, co stanowi 
już znaczne udogodnienie, zwłaszcza dla zespołów tanecznych. Konieczna jest też 
solidna biografia Pawła Szefki. Dopiero te opracowania ukażą w pełni, jak wiele 
Kaszuby zawdzięczają temu niestrudzonemu i nieco zapomnianemu regionaliście, 
twórcy i poecie kaszubskiemu. 

 

24   Na niektórych stronach internetowych (np.: http://spstrzebielino.pl/index.php/patroni-szkoly) 
znajdujemy informację, że po śmierci P. Szefka pochowany został w Strzebielinie. Nie jest to prawda. 
Miejscem jego pierwszego spoczynku był cmentarz w Gdyni Kacku. Dopiero po dziesięciu latach, w dn. 
7 kwietnia 2001 r, zwłoki ekshumowano i przeniesiono na cmentarz parafialny do Strzebielina. Patrz np.: 
Konspekt magazynu „Rodnô Zemia” z 13 maj 2001 r., Archiwum TVG.

25   M. Kaliński, Paweł Szefka. Zasłużony folklorysta Kaszub, Łęczyce 2007.
26   Szefka Paweł, oprac. Bogusław Breza [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Su-

plement I, s. 310.
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Kaszubska kultura materialna i duchowa 
w Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego 

Stefana Ramułta

1. Wstęp

Celem tego artykułu jest przedstawienie przykładowych treści dotyczących kultury 
kaszubskiej w Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana Ramułta1. 
Słownik ten dostał nagrodę w Konkursie im. S. B. Lindego w roku 1889 i został opu-
blikowany w Krakowie przez Wydawnictwo Akademii Umiejętności w 1893 roku. 
W roku 1993 ukazała się niepublikowana wcześniej druga część słownika, którą 
przygotowała do druku Halina Horodyska2. Jerzy Treder scalił obie części słownika, 
uwspółcześnił jego pisownię i opublikował w roku 20033.

Słownik Ramułta jest nie tylko świadectwem ówczesnego stanu języka kaszub-
skiego, ale i także – pośrednio i w pewnym stopniu – odzwierciedleniem kaszub-
skiej kultury materialnej i duchowej II połowy XIX wieku. Jerzy Treder uważa, że 
„Miłość Ramułta do Kaszub idealizowała obiekt badany”4, jak również, że „Cytaty 
Ramułta – jak też częściowo dla egzemplifikacji podawane przysłowia i frazeolo-
gizmy – świat Kaszubów upiększają i uwznioślają, słabo oddając realia ich kultury 
materialnej i duchowej […]”5. Jerzy Treder wymienia następujące wybrane – wśród 
nielicznych – przykłady haseł powiązanych z kulturą kaszubską: gładzëdło, szczo-
drôk, roztrãbach, skrzebel, klëczka6.

Kultura kaszubska rzeczywiście nie jest obecna w słowniku w stopniu zadowala-
jącym, jednak Ramułt starał się przybliżyć niektóre jej aspekty potencjalnym polskim 
czytelnikom, co postaram się wykazać w tym artykule. 

1   S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893. 
2   S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, cz. II, red. H. Horodyska, Kraków 

1993.
3   S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, red. J. Treder, Gdańsk 2003.
4   J. Treder, Ramułt i jego słownik, [w:] S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, 

red. J. Treder, Gdańsk 2003, s. 454.
5   Tamże, s. 448.
6   Tamże.
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2. Klasyfikacja treści kulturowych w słowniku Ramułta

Treści kulturowe występujące w słowniku Ramułta możemy sklasyfikować według 
formy ich podania oraz kręgów tematycznych.

Treści kulturowe w słowniku występują pod postacią peryfraz, objaśnień, przy-
kładów/cytatów, związków frazeologicznych i przysłów. Peryfrazy (peryfrastyczne 
odpowiedniki) występują wtedy, gdy Ramułt nie znalazł jednowyrazowego polskiego 
odpowiednika kaszubskiego wyrazu hasłowego. Czasami autor słownika dostarcza 
dłuższego wyjaśnienia dotyczącego znaczenia danego słowa. Również przytoczone 
przykłady/cytaty służą ilustrowaniu znaczenia wyrazu hasłowego. Ponadto, zamiesz-
czone w słowniku przysłowia i związki frazeologiczne także klasyfikuje się jako 
przejawy kultury. 

Wśród kręgów tematycznych wyróżnić można następujące: odzież, budynki, na-
rzędzia, instrumenty muzyczne i inne przedmioty, praca, kuchnia, jednostki miary, 
upodobania, cechy i sądy, prawo zwyczajowe, zwyczaje i zabawy, życie duchowe 
i podania/baśnie. Kręgi te reprezentują kulturę materialną (np. odzież i narzędzia) 
i niematerialną (np. życie duchowe i podania).  

3. Przykłady haseł powiązanych z kulturą kaszubską 

W tej części artykułu przedstawione zostaną wybrane przykłady haseł bezpośrednio 
bądź pośrednio dotyczących kultury kaszubskiej7. 

3.1. Odzież

W swoim słowniku Ramułt zamieścił sporo haseł z pola leksykalnego ODZIEŻ8. 
Wśród form prezentacji znaczenia kaszubskich słów odnoszących się do części gar-
deroby znalazły się peryfrazy, np.

7   Skróty i symbole stosowane w słowniku Ramułta (wymienione są tylko te, które występują w przy-
toczonych w artykule tym hasłach): Ceyn – F. Ceynowa; Ceyn Skôrb – F. Ceynowa, Skôrb Kaszébsko-sło-
vjnskjè mòvé, Svjecè 1866–1868, reprint: Wejherowo 1985; Derd – H. Derdowski; Derd Czorl – H. Der- 
dowski, O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł, Chełmno 1880; Hilf – A.F. Hilferding, Остатки 
Славянъ на южномъ берегу Балтийскаго моря, Petersburg 1862; Pobł – G. Pobłocki, Słownik kaszub-
ski z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich i kociewskich, Chełmno 1887; dniem. – dolnoniemiecki; niem. 
– niemiecki; pom.-niem. – pomorsko-niemieckie; pr.-niem. – prusko-niemiecki; śr.-łac. – średniołaciń-
skie; Przysł. – przysłowie; • – oznaczenie związków frazeologicznych; ob. – obacz, zobacz. W artykule 
pominięte są podane w słowniku formy dopełniacza, a także informacje o rodzaju gramatycznym itp. 
Pominięta jest również informacja, że dane hasło pochodzi z drugiej części słownika. 

8   Zob. D. Stanulewicz, Leksykalné pòle RUCHNA w Słowarzu jãzëka pòmòrsczégò to je kaszëb-
sczégò Sztefana Ramùłta / Pole leksykalne ODZIEŻ w Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego 
Stefana Ramułta, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2013, 
s. 178–187 [wersja kasz.], s. 273–282 [wersja pol.].
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brëslôc ‘kamizelka męska, którą się nosi na kaftanie (wãps)’, niem. Brustlatz ‘Weste, 
bei Männern, bei Frauen’ (s. 38);

grónkò ‘bukiet’ […] gùlôk z grónkama ‘czepiec, ozdobiony kwiatami, który noszą 
kobiety w pow. bytowskim’ (s. 101);

karwôtka ‘surdut albo raczej długi kaftan, jaki noszą rybacy nadmorscy w Pomorsce 
(w pow. lęborskim i słupskim)’ (s. 122); 

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

pùster ‘czarna przepaska na głowie, część ubrania dziewcząt pomorskich’. [Hilf] 
(s. 314);

bòrsdëk ‘kawałek materii ozdobnej, noszonej przez kobiety z prowincji pomorskiej 
pod sznëbrustką, czyli liwkã ‘gorsetem’, niem. Brusttuch, dniem. Borstdök. Gdzie 
indziej nazywa się ta część ubioru strzódk ‘środek’. [Hilf] (s. 35).

Niekiedy Ramułt zamieszcza wyjaśnienia dodatkowe, żeby przybliżyć użytkowni-
kowi słownika wygląd danej części garderoby bądź dostarczyć innych szczegółów, np.

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);

czôłbôsa ‘część dolna liwka ‘gorsetu’, wypchana sianem, aby suknia (spódnica) od-
stawała więcej od stanu […] (s. 61);

złotogłowa ‘starodawna czapka kobieca, bogato złotem wyszywana, zwana także 
złotą mùcą’. Złotogłowy wyszły już dziś niemal z użycia (s. 435).

Przykłady/cytaty ilustrujące znaczenie słów z tego kręgu tematycznego również 
dostarczają użytkownikowi słownika informacji semantycznych, np.

kabùza ‘czapka męska’: Chłopi noszą w zëmie kabùzë, to je czôpczi z czôrnégò  
ë czerzwionégò sukna. Ceyn Skôrb 62 (o Kabôtkach) […] (s. 118).

Ramułt również niekiedy podaje przysłowia, ilustrujące przeważnie przenośne 
użycie słów hasłowych. W haśle szërtuch znajdziemy następujące przysłowie: 

szërtuch ‘fartuch’: Białce bez szërtucha jak krowie bez ògóna. Ceyn [Przysł.]  
(s. 362).

3.2. Budynki, narzędzia, instrumenty muzyczne i inne przedmioty (oprócz odzieży)

Ramułt niekiedy, za pomocą peryfraz i przykładów, wyjaśnia znaczenie słów odno-
szących się do budynków, narzędzi, instrumentów muzycznych i innych obiektów 
wytworzonych przez człowieka, np. 
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bakùz ʻbudka, domek umyślnie postawiony z piecem piekarskim’, niem. Backhaus 
[…] (s. 26);

bòdôrz ʻdrąg kolczasty do łowienia węgorzy’: Bòdôrzama pchelё wãgòrze ʻkłuli 
węgorze’ (s. 34);

bôrё ̒ nosze, jakich się używa do przenoszenia ciężkich sieci rybackich’, niem. Bahre 
(s. 37);

bierc ʻwałeczek drewniany lub kościany, służący do nabierania oczek przy wiązaniu 
sieci’ […] (s. 31);

klészczka ‘iglica do wiązania sieci’. Bywa zwyczajnie zrobiona z drzewa sosnowego. 
Klészczką robi się oczka, które zbiera się na klocek, zwany bierc […] (s. 126);

bôt ʻbat, statek’: Hél nasz to je nôszczestlёwszi z całi zemi kątk, bò chto mô tam pôrã 
bôtów, wiôldżi mô majątk. Derd (Gra wyrazów: bôt = statek, bót = but) (s. 37);

czerzniôk ʻkij do robienia mleka w maśniczce’ (s. 57);
bónerka ʻmiotełka do czyszczenia garnków’, pr.-niem. Bohner […] (s. 36);
bazuna ʻtrąba drewniana, zwykle z drzewa klonowego, lub olchowego zrobiona, 

6 do 8 stóp długa’, niem. Pousane. Używają jej pasterze: Pasturze trąbilё na 
bazunach. (s. 28).

Wiele z nazw narzędzi pochodzi z języka niemieckiego, co – jak widać w przy-
toczonych wyżej przykładach – Ramułt skrzętnie odnotowuje.  

3.3. Praca – znakowanie narzędzi i spółdzielnie rybackie 

W poprzedniej sekcji artykułu zacytowane zostały hasła słownika związane z pracą 
rybaków (bòdôrz, bôrё, bierc, klészczka, bôt). Należy też tu wspomnieć o znakowaniu 
swoich narzędzi przez rybaków merkami, o których Ramułt, korzystając z publikacji 
Hieronima Gołębiowskiego Obrazki rybackie z półwyspy Helu9, pisze następująco:

merk 1. ‘znak, uwaga’ […] 2. ‘znak rybacki, godło rybackie’. Często na krzyżu 
zamiast nazwiska wyryty tylko tzw. merk, jakoby herb szlachecki. Każdy rybak 
bowiem ma sobie tylko właściwy znak, składający się z kilku w najprzeróżniejszy 
sposób zestawionych kresek, i to dziwna, że każdy rybak nie tylko swój, ale też 
każdy inny zna. Tym merkã zaznacza swoje wiosła, pale, szelki i inne narzędzia 
rybackie, ażeby w razie zgubienia każdy natychmiast właściciela poznał. Szcze-
gólniejsze uczucie, gdy się nawet krzyż grobowy tym merkiem oznaczony widzi 
(s. 166).

Kilka przytoczonych niżej haseł słownika dotyczy maszoperii, spółdzielni rybac-
kich zakładanych przez rybaków (maszopstwò / matszopstwò, maszoperëjô / matszo- 

9   H. Gołębiowski, Obrazki rybackie z półwyspy Helu, Pelplin 1888. W roku 1995 publikacja ta 
została na nowo opracowana przez Józefa Borzyszkowskiego i wydana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie w Gdańsku.
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perëjô, maszop / matszop, maszoperowac / matszoperowac, maszopsczi / matszopsczi). 
W haśle maszopstwò Ramułt krótko wyjaśnia, na jakich zasadach spółdzielnie te 
funkcjonują. 

maszopstwò ‘związek rybacki, którego członkowie łowią wspólnie ryby i dochoda-
mi dzielą się po równej mierze’, śr.-dniem. mâtschopie, pom.-niem. maschopij: 
Òni mają swòje maszopstwa. W maszopstwie dzeli sã wszëtkò na równé partë  
‘w związku rybackim dzieli się wszystko na równe części’ (s. 164);

maszoperëjô ‘związek rybacki’ (s. 164);
maszop ‘rybak, należący do związku rybackiego, członek maszoperëje, maszopstwa’, 

pr.-niem. Mât ‘Geselle, Genosse, Gehilfe bei einer Arbeit, Kamerad’ […]: Maszop 
maszopòwi krziwdë nie zrobi [Przysł.] (s. 164);

maszoperowac ‘łowić ryby łącznie ze związkiem rybackim, tj. z maszoperëją, na-
leżeć do maszopstwa’ (s. 164);

maszopsczi ‘dotyczący maszopa lub maszoperëji’: związk maszopsczi; maszopsczé 
naradë. To je taczé maszopsczé prawò (s. 164).

3.4. Kuchnia 

Wśród nazw produktów żywnościowych i napojów10 odnotowanych w słownika Ra-
mułta znalazły się m.in. następujące:

ananasowi ‘ananasowy’: ananasowô gòrzôłka (s. 23);
bejersz (bejrisz, bejrsz) ‘piwo bawarskie’, niem. bayrisch (s. 28);
brzadowi ‘owocowy’: brzadowô brejka ‘zupa owocowa’ (s. 39);
brejka ‘ polewka z mąki, żur’ (s. 37);
ingberka ‘gatunek wódki, zaprawnej imbirem’, niem. Ingberschnaps (s. 107);
łososowi ‘łososiowy’: miãso łososowé; kro łososowé ‘ikra łososiowa’ (s. 159);
prażnica ‘jajecznica’ (s. 289);
swini ‘świński, wieprzowy’: swinié miãso […] (s. 358).

Umieszczenie tych i wielu innych haseł z pola leksykalnego ŻYWNOŚĆ w słow-
niku świadczyć może (ale nie musi) o pewnej popularności nazywanych potraw 
i napojów na Kaszubach.

 
3.5. Jednostki miary

Nazwy jednostek miary, również często zapożyczone z języka niemieckiego, opa-
trzone są w słowniku wyjaśnieniami, np.

10   Nazwy trunków w słownikach kaszubskich analizuje Róża Wosiak-Śliwa w artykule pt. O czym 
mówią kaszubskie hasła odnoszące się do nazw napojów alkoholowych? / Ò czim gôdają kaszëbsczé 
słowarzowé zéwiszcza tikającé sã pòzwów alkòhòlowégò wëpitkù?, „Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò 
Jãzëka / Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” 2009, s. 216–235.
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achtel ʻmiara na płyny, ósma część beczki’; niem. Achtel. Ob. anczer (s. 21);
achtelk zdr. od achtel ʻósma część beczki’ (s. 21);
anczer ʻmiara na płyny, ósma część beczki’; niem. Anker (s. 23);
dracht ʻdwa wiadra, dwa kubły (np. wody), tj. ilość, którą za jednym razem można 

przynieść’, dniem. Dracht […] (s. 74).

3.6. Prawo zwyczajowe

Leksemy odnoszące się do prawa zwyczajowego, nieznanego w innych regionach Polski, 
wymagały objaśnień. Na przykład, Ramułt w kilku hasłach przedstawia prawo brzegowe:

brzegòwi ̒ brzegowy’: •brzegòwé prawò ̒ prawo brzegowe, na podstawie którego to, 
co woda wyrzuci na brzeg, staje się własnością właściciela gruntu’ (s. 39);

bargòwac ʻzbierać, chronić’: Jest to wyraz rybacki, odnoszący się głównie do zbie-
rania szczątków rozbitych okrętów: pr.-niem. bargen […] (s. 27);

bargòwnik ʻten, co bargùje, tj. zbiera resztki rozbitych okrętów’ (s. 27);
bita ʻzdobycz, łup’, niem. Beute. Wyraz ten służy do oznaczania szczątków okrę-

tów rozbitych, które fale morskie wyrzucają na brzeg. Kto je pierwszy znajdzie, 
zwłaszcza na swoim gruncie, ten staje się ich właścicielem (s. 32);

bitownictwò ʻchodzenie za bitą, zbieranie bitё’ (s. 32);
bitownik ʻten, co chodzi po sztrądze za bitą, ten, co zbiera bitã (s. 32).

3.7. Upodobania, cechy i sądy

W przytaczanych przykładach Ramułt przedstawia upodobania i cechy przypisywane 
Kaszubom. Przykładowo, Kaszubi lubią barwę niebieską: 

mòdri ‘modry, siny, niebieski’: Kaszëbi nôwicy mòdrëch kòlorów pòtrzebùją ‘Ka-
szubi używają najwięcej modrych kolorów’. Kaszëbsczé białczi nôwicy rôd mają 
mòdrą farwã ‘Kaszubki kochają się najbardziej w niebieskiej barwie’ (s. 175).

Kaszubi są również gościnni:

gòscynny ‘gościnny’: Tak Pòlôsze, jak ë Kaszëbi, są baro gòscynny (s. 96). 

Przytoczone przysłowia zaświadczają o przedkładaniu przez Kaszubów szczęścia 
i wolności nad dobra materialne:

dobrze ‘dobrze’: Dobrze miec piądze, lepi szczescé [Przysł.]. […] (s. 67);
głodno ‘głodno’: Głodno, ale swòbòdno. [Przysł.] (s. 92).

3.8. Zwyczaje i zabawy

Słownik Ramułta zawiera informacje o niektórych kaszubskich zwyczajach świą-
tecznych, weselnych i pogrzebowych, np.
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gwiôzdka zdr. od gwiôzda 1. ‘gwiazdka’, 2. ‘gwiazdka, z którą chodzą kolędnicy po 
domach w czasie świąt Bożego Narodzenia’ (s. 104);

Gwizd (Gwiżdż) ‘chłopak, który towarzyszy Gwiôzdce chodzącej po domach pod-
czas świąt Bożego Narodzenia. Dzwonieniem oznajmia zbliżanie się Gwiazdki’ 
(s. 104);

gwizduch ‘chłopiec chodzący z „gwiazdką” podczas Bożego Narodzenia’ (s. 104);
szczodrôk 1. ‘chleb pieczony w wigilię Trzech Króli kształtu rogala’, 2. ‘szczodraka-

mi nazywają się też i kolędnicy, chodzący tego dnia po domach z pieśnią „Dobry 
wieczór, szczodry wieczór” (s. 361);

dёgòwac ‘obchodzić uroczystość śmigusa’: Na Wiôlganoc chodzą dzecё dёgòwac. 
Biorący udział w tej zabawie chodzą od domu do domu z rózgą brzozową, którą 
uderzają domowników. Gospodarze winni ich czymś poczęstować lub obdarować 
(s. 64);

bôrwik ‘barwinek (rośl.)’. Używają go panny młode i drużki do wieńców ślubnych 
(s. 37);

pùsti ‘pusty, próżny’ […]. Pùstima nocama nazywają się te noce, przez które od 
śmierci aż do pogrzebu ciało nieboszczyka pozostaje w domu. (s. 314);

klëczka ‘zasuwka drewniana lub żelazna u drzwi’. Zasuwy takiej używa się jeszcze 
na Kaszubach zamiast zamków. Pò trupa jic do klëczczi, prowadzëc trupa òd 
klëczczi ‘po zwłoki iść do zasuwki, prowadzić trupa od zasuwki np. cmentarnej’. 
Dla wyjaśnienia dodaję, że ksiądz prowadzi kondukt pogrzebowy albo od krzyża 
we wsi, tj. z większym honorem, albo tylko od drzwi cmentarnych, tj. od klëczczi 
(s. 126–127).

Ramułt również zamieszcza w słowniku informacje o niektórych zabawach. I tak, 
użytkownik słownika może poznać nie tylko znaczenie słowa gładzëdło, lecz także 
zabawę nazywaną chòdzenié pò gładzëdło11. Ramułt korzysta z jej wcześniej opu-
blikowanego opisu w Słowniku kaszubskim z dodatkiem idyotyzmów chełmińskich 
i kociewskich Gustawa Pobłockiego:

gładzëdło ‘narzędzie do gładzenia w ogóle’. Słyszałem ten wyraz, gdy mowa była 
o żelazku do prasowania. Ks. Pobłocki zaś pisze: Gładzëdło, narzędzie niby do 
gładzenia, tj. przycinania wystających gałęzi świeżo nastawionego płotu. Parobcy 
(lub ktokolwiek inny), chcąc kogo spośród siebie wziąć na fundusz i wywieść 
w pole, wysyłają go na wieś do gospodarzy pò gładzëdło z miechem po ugrodze-
niu płotu. Pierwszy gospodarz wysyła przybyłego do drugiego, któremu go niby 
pożyczył, ten znów do drugich, aż ostatni, włożywszy tajemnie to miecha spory 
kamień, odsyła z tym, co prosił, do domu, gdzie z wysłańca śmieją się do rozpuku. 

11   Zob. także: J. Treder, Kaszubskie Prima Aprilis? Idiom „chodzić po gładzidło”,  <http://www.
skarbnicakaszubska.pl/kaszubskie-prima-aprilis-csb>, dostęp: 30.09.2014.
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Zabawa ta, odbywana na wiosnę, kiedy płoty grodzą, kosztem przygłupich, zowie 
się chòdzenié pò gładzëdło. Jest to rodzaj prima aprilis na Kaszubach (s. 92).     

Ramułt opisuje nie tylko zabawy dorosłych, ale także gry dziecięce, np.:

eczel ‘przychodzący w „mętowaniu”: eczel, peczel, kroma, deczel, optje, potpje, 
klacz. Dzieci bawiące się w „łapankę” rachują do siedmiu. Na które padnie klacz, 
to musi biegać za drugimi i chwytać’ (s. 82);

skrzebel ‘jakieś stworzenie, może zaginione, może postać mityczna’. Trudno się dopy-
tać. Ostała się zabawa dzieci, w której mówi się: jic na skrzeble, chwatac skrzeble, 
przy czym tych „skrzebli” oczywiście się nie znajduje. Stąd słowa: òn skrzeble 
chwôtô stosuje się do człowieka fantasty, optymisty’ [?] [Pobł z Kociewia!] (s. 340).

W haśle roztrãbach Ramułt nie zamieścił żadnych szczegółów dotyczących zaba-
wy (należy też tu odnotować, że w słowniku brakuje hasła gònienié, z ewentualnym 
podhasłem gònienié roztrãbacha):

roztrãbach 1. ‘obleciświat, oczajdusza, swawolnik’, 2. ‘zabawa znana pod nazwą 
gònienié roztrãbacha’ [Pobł] (s. 327).

3.9. Życie duchowe

W słowniku Ramułta znaleźć można przykłady odnoszące się do życia duchowego 
Kaszubów, np.

bóżk zdr. od bóg, ʻbożek’: Nasi przódkòwie tczёlё rozmajitёch bóżków (s. 36);
chrzescёjón ʻchrześcijanin’: Mё chrzescёjanie wierzimё w jednégò Bòga (s. 52). 

Jednak – jak twierdzi Jerzy Treder – Ramułt w swoim słowniku nie poświęca 
dużo uwagi duchowej kulturze Kaszubów. Publikacja nie uwzględnia zbyt wielu 
nazw bogów i demonów z kaszubskich ludowych wierzeń – wśród tych nielicznych 
znalazły się m.in. następujące:

mòra 1. ‘zmora (uosobienie duszności podczas snu)’: Mie ju òd dôwna mòra dëszi 
kòżdi nocë. […] (s. 176);

mòrzëszcze, zgr. od mòra, ‘zła, brzydka zmora’: To mòrzëszcze chòdzëło do mie 
kòżdi nocë (s. 177);

pùrtôk ‘sracz, zasraniec; duch nieczysty, diabeł’ (s. 314);
Smãtk ‘zły duch, diabeł’. Derdowsczi pisze: „niezawodnie jako bożek Smutku; dzi-

siaj najstarszy z diabłów” Derd Czorl 137. Czy najstarszy, nie wiem. (s. 343);
ùpi ‘upiór, strzygoń’: Ùpi abò wieszczi to je jedno. […] (s. 381);
wieszczi ‘upiór, strzygoń’: Ùpi abò wieszczi to je jedno. [Hilf] (s. 406);
wieszczëca ‘upiór żeński’ (s. 406);
wieszczô ‘upiór żeńskiego rodzaju, upierzyca’ (s. 406).
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Słownik notuje niektóre słowa odnoszące się do bogów i duchów, jednak nie 
podaje tych znaczeń, np.

Jastrzëbóg ‘nazwa pagórka w powiecie wejherowskim’ (s. 112);
bòrowi ‘borowy’ (s. 35);
kania ‘kania’ (s. 120);
môłniô ‘błyskawica’ […] (s. 178).

W słowniku Ramułta brakuje następujących haseł: Welewit, Żëwiô, Płaczëbóg, 
Mòrlawa, Klabaternik, Marzana, Pólnica i Czernik, a także wielu innych z kręgu 
kaszubskich wierzeń12. Wyjaśnienie – przynajmniej częściowe – można znaleźć w po-
słowiu napisanym przez Jerzego Tredera: „Ramułt zgromadził – poza kaszubskimi 
z innych źródeł – słownictwo mało charakterystyczne dla wsi, co wynikiem doboru 
informatorów, przeważnie inteligentów (duchownych i nauczycieli, często pocho-
dzących nie z tej okolicy, w której ich Ramułt zastał)”13. Świat wierzeń kaszubskich 
mógł być traktowany przez inteligencję w kategoriach zabobonów. Świadczyć o tym 
może przykład przytoczony w haśle dac:

dac 1. ‘dać’ […] 2. ‘być’, z niem. es giebt: Terôz żódnëch wieszczich nie dô ‘teraz 
nie ma żadnych upiorów’ […] (s. 62).

Również nierozróżnianie wieczczich od ùpich (Ùpi abò wieszczi to je jedno) też 
może służyć jako dowód słabej orientacji informatorów Ramułta w temacie kaszub-
skich wierzeń ludowych.

3.10. Podania i baśnie

Słownik niekiedy odwołuje się do motywów i postaci popularnych w podaniach i ba-
śniach kaszubskich, wśród których znalazła się zaklęta królewna, krasnoludki oraz 
stolemy, np. 

bôjka ʻbaśń, opowieść’: bôjka o zaklãti królewiónce […] (s. 37);
Dãbrówka im. wł. imię pewnej księżniczki pomorskiej, o której krążą podania w oko-

licy Żukowa w pow. kartuskim. Jest to niewątpliwie ta sama postać, której imię 
przekręcili kronikarze na Damroka […] (s. 63)14;

12   O kaszubskich bogach i duchach pisze m.in. Aleksander Labuda w pracy pt. Bògòwie i dëchë 
naj przodków (przëłożënk do kaszëbsczi mitologii) / Bogowie i duchy naszych przodków (przyczynek do 
kaszubskiej mitologii), przekł. J. Labudda, Bolszewo–Wejherowo 2011.  Praca ta powstała w roku 1976.

13   J. Treder, Ramułt i jego…, s. 449.
14   O imionach Dąbrówka i Damroka pisze Edward Breza w następujących pracach: Dąbrówka  

– imię pomorskiej księżniczki, „Język Polski” 1978, nr LVIII, s. 194–198; Niektóre rzadsze imiona kobie-
ce (VI): Damroka, Dabrówka, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XIII: Językowa przeszłość 
i współczesność Mazowsza i Podlasia, red. H. Sędziak, Łomża 2009, s. 224.
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dremné ʻkarlątko, krasnoludek’: W naszych chёczach są dremné (s. 75);
stolëm ‘olbrzym’: Stolëmòwie żëlë niegdësz na swiece. •mòcny jak stolëm (s. 353).

4. Słowo końcowe

Według Jerzego Tredera, którego opinia przytoczona została na początku artyku-
łu, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego słabo oddaje realia kaszubskiej 
kultury materialnej i duchowej. Jednak Ramułt starał się wyjaśnić niektóre pojęcia 
nieznane polskiemu czytelnikowi, a tym samym przybliżyć mu kulturę kaszubską, 
szczególnie tę materialną (ubrania i narzędzia, a także inne przedmioty). Ramułt starał 
się opisać wygląd i przeznaczenie niektórych przedmiotów, do których odnoszą się 
wyrazy hasłowe. Zdecydowanie najmniej informacji słownik odnotowuje w zakresie 
kultury duchowej, szczególnie wierzeń ludowych. 

Ze względu na ograniczoną objętość tekstu, nie zostały przytoczone wszystkie 
hasła dotyczące kaszubskiej kultury materialnej i duchowej. Także nie została tu 
przedstawiona konceptualizacja obiektów i zjawisk wykorzystująca kaszubską kul-
turę. Zagadnienie obecności treści kulturowych w słowniku Ramułta zasługuje na 
znacznie szersze opracowanie.



Bożena Ugowska

Bohaterowie swoich miejsc  
i czasów w publicystice Stanisława Pestki  

(Jana Zbrzycy)

Któż ze współczesnych Kaszubów, Pomorzan... nie zna nazwiska Pestka, a z pew-
nością na równi z nim i pseudonimu literackiego, jaki obrał – Jan Zbrzyca? Gdyby 
jednak dociekać wiedzy nie tylko o samym twórcy, pisarzu, poecie, dziennikarzu  
(z tą profesją był przecież związany zawodowo przez większość życia) pochodzącym 
z maleńkiego Rolbika na południu Kaszub, niewielkie grono znawców i czytelników 
podjęłoby dyskusję. I to nie tylko dlatego, że z uwagi na wiek i stan zdrowia już nie 
publikuje. Często podejmowana problematyka i tok myślenia, w jaki próbował się 
z nią zmierzyć, określane były jako trudne, niekiedy zbyt zawiłe bądź niezrozumiałe. 
Pasjonowały go różnorodne dziedziny życia: bieżące sprawy polityczne, demokraty-
zacja społeczeństwa polskiego i kaszubskiego, przemiany ustrojowe prowadzące do 
oczekiwanej samorządności, sytuacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i założe-
nia programowe dla tej organizacji, mające przyczynić się do jej rozwoju, a także, co 
wydaje się szczególnie interesujące przy tak globalnym oglądzie rzeczy – pojedynczy 
człowiek, zakorzeniony w swym środowisku.

Pestka w swej twórczości publicystycznej był niezrównanym obserwatorem, ba-
daczem i humanistą – wyróżniał się na tle środowiska dziennikarskiego „Pomera-
nii” wszechstronną wiedzą, nie tylko humanistyczną, umiejętnością łączenia zdarzeń 
z analizą czynników je warunkujących, znajomością wielu różnych osób i ich doko-
nań, często w zaciszu swego „zapiecka” bądź ich twórczości, chętnie wplatając ich 
portrety w tok narracji tudzież poświęcając im osobne publikacje. Wśród nich znala-
zła się plejada bardziej lub mniej znanych (mniej szczególnie młodszemu czytelniko-
wi miesięcznika) rodzimych twórców kultury. Nie sposób skupić się i przeanalizować 
wszystkich w ramach referatu, można natomiast wyróżnić wśród nich pewne kanony.

Ars poetica współczesności – STANISŁAW JANKE

Okazją do pochylenia się nad poezją S. Jankego jest publikacja tomiku „Do biôłégò 
rena”. „Podmiot liryczny (...) wpisany jest w szeroki kontekst kulturowy Kaszub. 
W tym kontekście mieszczą się stare symbole, mitologia, archetypy i religijne znaki 
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tożsamości. (...) Drążenie w głąb, to «schodzenie do studni przepaści»; do głębokich 
pokładów rodzimej mistyczności, by sprawdzić moc i trwałość fundamentów ka-
szubszczyzny”1. Felieton w całości poświęcony jest nie tyle poecie, co podmiotowi 
lirycznemu jego utworów, który „przeżył zbyt wiele gorzkich rozczarowań, zdobył 
taką wiedzę o wielorakości zagrożeń, że w rezultacie utracił dziecięcą prostotę” i choć 
„przeciwstawia się «séwôrzóm zwątpieniô», głosząc pochwałę (...) gospodarza wro-
śniętego w rustykalne otoczenie, co «jidze w pòle... i nosy jaskré niebò nôdzeji»2”, 
to jednak nie jest pozbawiony hamletycznego rozdarcia odnoszącego się do polityki, 
wzajemnej ludzkiej presji i dominującego w relacjach egoizmu, cierpienia niezawi-
nionego, istnienia zła, barbarzyństwa wojen i więzi człowieka z Bogiem3. Felieton 
jest doskonałym przykładem krytyki literackiej, mogącym być inspiracją i kanonem 
dla współczesnych badaczy literatury kaszubskiej.

Kaszubski Sienkiewicz – AUGUSTYN NECEL

Twórczość A. Necla Autor określa mianem „osobliwego zjawiska”, dodając, że pod 
„jego piórem przeszłość zamienia się w teraźniejszość”4. Niewątpliwie przechował 
on i uchronił od zapomnienia, nie tak dawny przecież, ale jakże współcześnie zmie-
niony obraz północnych Kaszub i życia rybaków, a uczynił to z taką pieczołowitością 
i plastyczną wyrazistością, że Pestka określa go mianem „kronikarza spod rozewskiej 
blizy”5. Co więcej, literatura przezeń tworzona, nie jest li tylko literacką fikcją, ale 
opiera się na faktach, dokumentach, przeżyciach własnych i zasłyszanych, wspo-
mnieniach ludzi starych i relacjach współczesnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że mimo iż nie dane mu było zdobywać wykształcenia, a jako urodzony w czasach 
zaboru pruskiego (1902 r.) elementarną naukę pobierał w niemieckiej szkole, zaś 
gdy zakończyła się I światowa wojna, „młody Gust” – mając zaledwie szesnaście 
lat – dołączył do ojca i starszych braci ciężko pracując na morzu, (związał się z tym 
morzem jako marynarz floty handlowej na długie 40 lat, szybko zamieniając Bał-
tyk na akweny całego świata), przejawiał niespotykany głód wiedzy, którą chłonął 
w dzieciństwie od babci, przybliżającej mu historię Polski, a potem z dostępnych 
gazet i książek, początkowo, jak np. trylogię Sienkiewicza, też dostępnych w postaci 
odcinków zamieszczanych w tygodnikach. Wówczas to któryś z rybaków, gdy czytał 
im głośno o dziejach Podbipięty, Wołodyjowskiego i Zagłoby rzucił prorocko: „Szko-
da tylko (...), że Sienkiewicz nie napisał o nas, o Kaszubach i o naszej historii. Gust, ty 

1   J. Zbrzyca, Ars poetica Stanisława Jankego, „Pomerania” nr 7–8/1995, s. 44.
2   Tamże, s. 45.
3   Tamże.
4   S. Pestka, Kronikarz spod rozewskiej blizy, „Pomerania” nr 4/1972, s. 58.
5   Tamże.
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o tym powinieneś napisać”6. Nie wiadomo, kiedy obudziła się w nim pasja nie tylko 
delektowania się słowem pisanym i czerpania z niego wiedzy, ale też dzielenia się 
bogactwem doświadczeń własnych i okolicznych rybaków, dość, że wkrótce zaczęły 
się pojawiać wpierw fachowe artykuły związane z rybołówstwem, potem antyhitle-
rowskie wystąpienia, a w 1946 r., gdy pojawiły się debiutanckie opowiadania, od 
razu okrzyknięto go „nieprzeciętnej miary samorodnym talentem literackim”7. Po 
nich nastąpił czas na powieści i zbiory opowiadań dokumentujące życie północnych 
Kaszubów od XVII wieku przez czasy II wojny światowej (sam doświadczył jej 
okrucieństwa i tylko dzięki ucieczce z niewoli uniknął kary śmierci8), po czasy mu 
współczesne, czyniąc się tym samym „dokumentalistą życia kaszubskiego”9. A ko-
nieczna literaturze „domieszka baśniowości nie zabija prawdy, lecz (...) podkreśla 
jej monumentalność”10.

Zachwyt nad twórczością ludową – ANNA KONKOL 

Zaczyna się lekko sensacyjnie i legendowo – opisem ratowania helskich dzwonów 
przez dzielną rybaczkę, która podczas potężnej burzy próbuje odnaleźć tajemną nić 
pozwalającą wyciągnąć największy dzwon na brzeg, (wiadomo przecież, że pozostałe 
same pójdą za nim). Potem dopiero wskazuje na osobę – Annę Konkol, wejherow-
ską hafciarkę, której umiejętności sprawiły, że „legendarny wątek zmaterializował 
się na szarym kawałku lnianego płótna”11. Hafciarka nie tylko tworzy haftowane 
obrazy, co wszakże świadczy o niespotykanej zręczności, wyobraźni i mistrzostwie 
w posługiwaniu się igłą i kordonkiem. Do tego stosuje tradycyjną siedmiokolorową 
gamę barw kaszubskich. Przy okazji rozmowy nad warsztatem, jej nieskończonymi 
obrusami, serwetami..., stosami szkiców i prac rozpoczętych (bo pracuje nad kilkoma 
jednocześnie), mistrzyni dzieli się refleksją, że makatka osnuta na dawnej opowieści 
„zawiera cząstkę jej własnej rzeczywistości”, bo przecież, zgodnie z życiową mą-
drością, „największym bogactwem kobiety była nić”. Każda kobieta musiała umieć 
prząść, tkać, szyć, przetwarzać dostępne tkaniny, by domowników przyodziać, a wnę-
trze chaty przyozdobić.

Znamienne, że swoje umiejętności i zmysł artystyczny A. Konkol przypisuje ojcu, 
który był... kowalem, zaś matce zawdzięcza wrażliwość na piękno i tęsknotę, by móc 
to piękno, szczególnie przejawiające się w świeżo zerwanych kwiatach, tak szybko 

6   Tamże, s. 60.
7   Tamże, s. 61.
8   W. Świątkiewicz, 29 X 1976: Zmarł Augustyn Necel, „Idziemy” nr 43/2013, źródło: http://www.

idziemy.pl/kultura/29-x-1976-zmarl-augustyn-necel/, pobrano: 26.06.2014 r.
9   S. Pestka, Kronikarz..., dz. cyt., s. 66.
10   Tamże, s. 63.
11   S. Pestka, Między puszczą a morzem, „Pomerania” nr 3/1980, s. 6.
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więdnących zachować na dłużej. To marzenie już w latach dziewczęcych skłoniło ją 
do sięgnięcia po igłę i kolorową nić. Swą pasję rozwijała również po zamążpójściu, 
tym bardziej, że mąż Zygmunt Konkol, nie poszedł śladem rodzinnych rybackich 
tradycji, za to zasłynął „jako rzeźbiarz i autor prac malarskich”, przy czym to drewno, 
szczególnie twarde bukowe lub jaworowe było ulubionym tworzywem rzeźbiarza.

Na koniec wyjaśnia się, że była jedną z pierwszych uczestniczek wejherowskiej 
szkółki hafciarskiej, prowadzonej przez samą Franciszkę Majkowską, jej też siostra 
autora „Remusa...” powierzyła tajniki własnego haftu i komponowania wzorów, a na 
łożu śmierci, niejako w duchowym testamencie przekazała cały spadek artystyczny, 
czyli upowszechnianie tradycyjnego kaszubskiego haftu. Dobrze wypełniała testa-
ment zmarłej mistrzyni i przekazane jej dziedzictwo niosła w świat, dzieląc się do-
świadczeniami i wzorami z innymi kołami hafciarskimi.

Laudacje – LECH BĄDKOWSKI

Przyjaciel i współpracownik S. Pestki był również ceniony przez niego nie tylko za 
zaangażowanie społeczne, ale również za dzieła literackie. Stąd też kilkakrotnie jego 
nazwisko przewija się na łamach miesięcznika różnych roczników. We wspomnieniu 
z 2007 r. przedstawia go dość schematycznie i raczej sprawozdawczo, w kategoriach 
działalności, zainteresowań i charakteru, co odzwierciedlają podtytuły: Społecznik, 
Literat, Przyjacielski przywódca, Gdańszczanin, Polityk oraz profetyczny Gdyby 
żył...12, gdzie rozważa, co Bądkowski powiedziałby współczesnym politykom. Znacz-
nie bardziej osobisty, ale przy tym zupełnie nie patetyczny charakter ma urodzinowa 
laurka z 1980r.

 „Jesz wòjenné nie ùcëchłë grzëmòtë, a Òn kòlibôł ju w mëslach pòmòrską stanicã. 
Czej sã zjiscëła proroczô ùdba wieszcza Mickewicza, że „Gduńsk miasto czedës 
nasze bãdze znôù nasze”, tej ze spadochróniarską zuchternoscą nalôzł dlô se môl 
westrzód gduńsczich mùrów13 – to jedno z pierwszych zdań laudacji wygłoszonej 
z okazji 60-ej rocznicy urodzin, przy czym publiczne składanie życzeń nie jest częstą 
praktyką w twórczości S. Pestki14. W kilku zdaniach, świadczących o niezwykłym 
kunszcie słowa, potrafił zamknąć jego oddanie sprawom kaszubskim, wizjonerskie 
spojrzenie w przyszłość z głoszeniem idei samorządności w czasach monolitu komu-
ny, pokazać sposób gromadzenia źródeł do publikacji („Zdżinôł sã tedë spòłecznik 
i pisôrz nad stôrima, mòckò ju zblakłima pòwiôstkama i gôdkama, wanożił stegna-
ma Floriana Cenôwë, Aleksandra Majkòwsczégò, Jana Karnowsczégò. Zazérôł do 

12   J. Zbrzyca, Lech Bądkowski jakiego znałem. Państwo silne samorządnością i społeczeństwem 
obywatelskim, „Pomerania” nr 4/2007, s. 46–48.

13   S. Pestka, Na roczëznę Lecha Bądkowskiego, „Pomerania” nr 4/1980, s. 22. 
14   Tamże.
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chëczów, nié leno tich przë wdzydzczim strądze”15.), stawianie na młodych, którym 
często towarzyszył, a wszystko w tonie lekko humorystycznym. 

Z laudacji dowiadujemy się, że jej bohater wśród licznych przymiotów i dzieł 
pióra piastuje wysokie funkcje społeczne, m.in. jest prezesem gdańskiego oddziału 
Zrzeszenia K-P, gdzie „jednym dzélã serca i swòjich mëslów pòdskôcô płóm robòtë, 
chtërnã wëszczególniô Statut, drëdżim – dozérô żebë ludkòwie garnãlë sã do spòłecz-
ny robòtë, żebë bióro bëlno sã sprawòwało i żebe w miészkù zrzeszeniowim bëło 
wcyg tëli dëtków, co bełtków na jaglëwiu”16. 

Rocznicowe wspomnienie „piewcy rodnych stron”  
– STEFAN BIESZK

„Stefan Bieszk nie był ostatnim romantykiem w poezji kaszubskiej”17, natomiast 
w sonetach potwierdza „żywotność tradycji romantycznych”18 zafascynowaniem 
średniowieczem, poszukiwaniem odległej arkadyjskiej krainy, urzeczeniem bujno-
ścią kaszubskiej przyrody, pietyzmem wobec ruin, jako świadków odległej historii, 
urzeczeniem atmosferą świątynnych wnętrz, architekturą gotyku itp. Liryk, należący 
do grona Zrzeszyńców, działający w trudnym politycznie czasie, doświadczył szykan 
reżimu (wydalono go z pracy w szkolnictwie), a nawet, „jako wróg Polski Ludowej” 
w 1954 r. skazany na 14 miesięcy więzienia19, do końca swych dni pozostał gorliwym 
piewcą umiłowanej mowy kaszubskiej, a słowami „Kto piewcę obudzi dawnej naszej 
chwały”20, budował poczucie dumy z własnych dziejów i wzywał do aktywności. 
Setna rocznica narodzin była okazją, by Czytelnikom „Pomeranii” przybliżyć postać 
tego wybitnego poety i dramaturga, wychowawcy wielu pokoleń młodzieży, harcerza, 
nieugiętego obrońcy kaszubszczyzny, za co płacił wysoką cenę, łącznie z wydaleniem 
z pracy i ze Zrzeszenia Kaszubskiego, którego kilka lat wcześniej był współzałoży-
cielem21. Te doświadczenia z pewnością pogłębiły tylko obrany kierunek działalności 
i twórczości, w której „z każdego sonetu bije wszechogarniająca miłość do Kaszub, 
morza, Pomorza”, będących „słodszymi od miodu”22 i budzącymi wspomnienia, „co 
łzawią obficie”23. Poeta rozmyślnie posługiwał się morałem, ale czyż dziś, w roku 
pięćdziesiątej rocznicy śmierci24 Bieszka nie brzmią profetycznie jego słowa:

15   Tamże.
16   Tamże.
17   S. Pestka, Piewca rodnëch stron, „Pomerania” nr 7–8/1995, s. 31.
18   Tamże.
19   J. Lipuski, Pod urokiem kaszubszczyzny, „Pomerania” nr 7–8/1995, s. 30
20   S. Pestka, Piewca...,dz. cyt., s. 32.
21   J. Lipuski, Pod urokiem..., dz. cyt., s. 30.
22   S. Pestka, Piewca...,dz. cyt., s. 32.
23   Tamże.
24   S. Bieszk zmarł 18 lipca 1964 r.
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Wësoczé wachtë w zabëcym zaklãté,
A sprzëti płëną pòkòlenia mãtné. (...)
Ò gdze je ten, co stôré pismiã znaje
Chto zbùdzy spiéwcã przécë chwôłë naji?25

Żałobne karty – HENRYK HEWELT

Niektóre z felietonów powstały spontanicznie, z tzw. potrzeby serca, poruszonego 
nagłą wiadomością o śmierci niespodziewanej którejś z grona znanych Autorowi 
osób, za to noszą w sobie największy ładunek emocjonalny, zazwyczaj powściągli-
wego w tym względzie J. Zbrzycy. W takich właśnie okolicznościach powstało wspo-
mnienie o „ùtwórcë i kùńsztôrzu” Henryku Hewelcie26. Dobrze był znany Pestce. 
Wielokrotnie spotykali się m.in. na corocznym Turnieju Gawędziarzy we Wielu. Stąd 
tak ciepłymi słowami charakteryzuje „Waspóna z Kùrzi Grzãpë na Òrłowie”: „béł 
(...) na pòdobã pszczołë, chtërna zgarinô nektarë z rozmajitëch kwiôtków, nawetka 
parzuchwiów. Tim nektarã bëła redosc zychrowónô przez Henrika z rozplachconëch 
wszãdze nëpków i òkrëszków naji jawernotë”27. Dodaje, że był szczodrym siewcą 
tej radości. Tekst usiany jest metaforami i poetyckimi porównaniami, bo i jakże pisać 
o poecie: „bëło w nim cos z dzãcoła, co to òpùkiwô nabòlałé môle drzéwiãt i cos 
ze skórca, chtëren sôdô na wietewce, żebë frantówkòwim spiéwã egzorcyzmòwac 
kòmùdã, niesc nëpùszk wiesela zajisconym lëdzóm”28. Nic dziwnego, że zawsze oto-
czony był gronem ludzi, pragnących ogrzać się ciepłem jego radości. Nie ten aspekt 
jest jednak najważniejszy, ale ciągłe świadczenie o umiłowaniu swej kaszubskości, 
co wyrażał nie tylko słowem, tym ze sceny i tym pisanym, lecz również strojem: 
„Regionalné ruchna ùszëté na jaskùlczi ôrt z kwiacastą haftowóną kòszëlą bëłë dlô 
niegò tak pasowné, jakbë òd gzuba w czim jinszim nie paradowôł, leno w kaszëb-
sczim liwkù i skòrzniach pò kòlana”29. 

H. Hewelt był znanym i cenionym twórcą ludowym w zakresie rzeźby. Wiele 
z nich „zaludniło muzealne półki i prywatne kąciki ludowego piękna”. Jego cha-
rakterystyczne wysokie rzeźbione postaci ujmowały harmonią, kierującą myśli ku 
wychwalaniu stworzonego świata.

Zbrzyca nie pomija też wejrzenia w literacki dorobek H. Hewelta: „to, co nie dało sã 
wëpòwiedzec w drewnie, Héwelt próbòwôł òdszpéglowac w słowie – wiérztowónym, 

25   S. Bieszk, Sonety kaszubskie. Sonet VII: Żôrnówc [w:] J. Trepczyk, A. Labuda, J. Rompski, 
S. Bieszk, F. Grucza, F. Marszałkowski, Poezja Zrzeszyńców, Biblioteka Pisarzy kaszubskich Tom 8, 
Gdańsk 2013, s. 649.

26   J. Zbrzyca, Teskny swiat, „Pomerania” nr 9/1995, s. 38.
27   Tamże, s. 39.
28   Tamże.
29   Tamże.
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w gôdkach i pòwiôstkach.. Każdy tekst był długo cyzelowany w jego myślach, na-
tomiast miał sprecyzowany pogląd na narrację, zawsze opartą o znane fakty i nawią-
zujące do „òkrëszków żëwi faktografii”30. 

Unikatowość portretów

Utrwalanie pamięci to z pewnością nie jedyny cel, jaki towarzyszył Pestce w tworze-
niu tych portretów. Z pewnością, jako humanistę i dziennikarza, fascynował go czło-
wiek, jego czasoprzestrzeń, z którą niekiedy był w konflikcie bądź, jak L. Bądkowski, 
nie zgadzając się z istniejącym porządkiem społeczno-politycznym, kreował wizję 
świadomego, obywatelskiego społeczeństwa, osadzonego w ukształtowanej i oswo-
jonej przez siebie rzeczywistości. Swoich bohaterów przedstawiał zawsze w sposób 
całościowy, a więc nie tylko przybliżał, kim kto jest i co zdziałał, ale osadzał go 
w jego codzienności, środowisku życia, kontekście historycznym, w sposób tyleż 
sugestywny, co profesjonalnie obiektywny. I tym bardziej cenna to twórczość, gdyż 
jest praktycznie marginalna w przebogatym dorobku felietonistycznym Zbrzycy. Ce-
chuje ją nie tylko tematyka i swoista poecie wrażliwość, ale również język, wolny od 
analityczno-sprawozdawczego tonu, za to pełen plastycznych opisów, bogaty w me-
tafory, a poprzez wyrażanie własnych odczuć i fascynacji, dodatkowo ocieplający 
wizerunki prezentowanych osób.

30   Tamże.


