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 W I dzélu ùczbòwnika przëzérelë jesmë sã rodnym Kaszëbóm.  
W II bédowelë jesmë wanogã kąsk dali – pò całi Pòmòrsce. 

 A terô rôczimë Waju w swiat. Zazdrzimë do wëbrónëch krajów, 
przëwitómë sã z ùznónyma ùsôdzcama i jich dokazama, jaczé – dzãka 
kaszëbsczim tłómaczóm – mòżemë téż czëtac w rodny mòwie. Pòznómë 
krôjnë, w jaczich żëją lëdze, chtërny jak më, mają starã ò dozéranié 
tegò, co stanowi dëchòwą i materialną wôrtnotã swòji môłi òjczëznë. 
Mdzemë przëzérelë sã kawlowi Kaszëbów, co żëlë westrzód jinëch, a téż 
lëdzóm, chtërnyma naje Kaszëbë stałë sã dodomã i przëbôcziwałë jich 
rodné stronë.

 Żëczimë Wama, bë cekawòsc swiata òtmikała przed Wama grańce 
i brómë. Wiedno równak niech towarzą Wama słowa ksãdza Janusza 
Stanisława Paserba: „Môłé òjczëznë ùczą żëc w òjczëznach wiôldżich, 
we wiôldżi òjczëznie lëdzy”.

Aùtorzë

Wstãp

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓW





– Zadzëwòwanié swiatã  
dérô dzãka mòcë  

ùdostóny w krôjnie,  
chtërny sercã je  

ta jedurnô darżëca,  
to jedurné miasteczkò,  

wies, dodóm

/Tadeusz Lipski/
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-

grańca (pn., śr.), granca (Kępa Pucka, Kępa Swarzewska), grańic (Gochy), grˡańica 
(Zabory), gronc (Brzeźno Szl.), greńca (Puzdrowo, Sierakowice, Gowidlino) – ë, f, 
1. ‘granica, miedza’. Vlezc komu v grańcą. Podorac grańcą. Zelonå grańca – ‘miedza’. 
Xrȯstova grańca – ‘żywopłot’. Vodnå grańca – ‘rzeka, jezioro, rów stanowiący granicę’. 
V́ečnå grańca – ‘próg wieczności’: On je ju na v́ečnė grańci – o człowieku umierającym. 
Nënko, poj na grańcą i dåj ḿe cëca – odzywa się nieraz dziecko do matki pracującej na 
polu. ◊ Granica odgrywa wielką rolę w prawie ludowym, wierzeniach i obrzędach. 
Grańca mö dva kṷu̇ńce ji ṷe te kṷu̇ńce lëʒe są növ́ącė praṷu̇jǫ – mawiają w Podjazach. 
Tradycja ludowa głosi, że jak jěš greńcȯw ńˡe ̮bëło, to są lëʒe ṷe zeḿą b̓ilë jałovcˡovima 
čijoma (Puzdrowo). Sv́ąti Miχåł grańce rozṕiχå – przysłowie oznaczające, że po dniu 
św. Michała wolno było niegdyś paść poza granicami swego pola. Inne prawo lu-
dowe nakazywało orszakowi weselnemu udającemu się na ślub stanąć na grańci vsi 
i zatańcovac třë tȯńce na znak pożegnania panny młodej jako dziewczyny z groma-
dą, orszakowi zaś wracającemu od ślubu nakazywało na tym samym miejscu znów 
zatańczyć trzy tańce na znak powitania nowożeńców przez gromadę i przejścia ich 
do społeczności kobiet zamężnych i mężczyzn żonatych (Lisewo). Podczas pochodu 
pogrzebowego otwierano niegdyś na granicy wsi trumnę i przewracano zwłoki glową 
na dół, aby przypadkiem umarłi ńe traf ̕ił dodȯm nazed. Bardzo często granica wsi 
bywa ulubionym miejscem stråškȯv, co lëʒom ńe dajǫ jic drogǫ. Prawie każda wieś 
posiada jedno lub kilka takich miejsc, które ludzie omijają, zwłaszcza nocą z bojaź-
ni, by ich ńe vëstråšëło. Po grańci χoʒǫ, czyli na granicy pól pokutują ci, co za žëcėgo 
odorivalë grańce sǫsadom, wołając: Tu grańca je! Tu grańca je! – Ten bë navet grˡańicą 
pˡodorił – mówią o bardzo złym człowieku, gotowym na wszystko (Gostomek). Xto 
grˡańicą podṷerił, temu dobře ńˡe ̮ puʒe. Zob. dëša. ◊ Ważne znaczenie przypisuje się 
granicy w magii. Tak np. w Wielki Piątek před vsχodą słińca b̓ałk̕i zaḿåtajǫ χëče, po 
czym śmieci, niekiedy także miotłę rzucają na grańcą zagrody, by się uwolnić na 
przyszłość od všelejak̕ëgo robåštva (śr). Również oborywanie granicy osady należy do 
odwiecznych praktyk magicznych, broniących wstępu złym siłom: Přȯdë na sv́ece lëʒe 
oborivalë grańce vsë před morovim pov́etřem i χolėrǫ. 2. ‘kres, koniec’. Z tim muši bëc 
terå grańca. Ten ńe znaje grańce v ṕicim.

grańca 
[w:] Sychta B., Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I,  
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972, s. 354–355

Grańca
I



10

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓW NAZÔD DO ZÔCZĄTKÙ ROZDZÉLU

Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, opracowany przez Zespół Zakładu  
Słowianoznawstwa PAN pod kierunkiem Zdzisława Stiebera i Hanny Popowskiej-Taborskiej),  
Wrocław 1964–1978
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l W Wiôldżi Piątk przed wschòdã słuńca białczi zamiôtają chëczë, pòzdze smiecë, 
czasã téż miotłã szmërgają na grańcã zôgardë, bë ùwòlnic sã na przińdnotã òd 
wszelejaczégò robactwa.

l Òbòriwanié grańcë òsadë je w magicznëch zwëkach òd niepamiãtnëch czasów 
i barni wstãpù złim sëłóm. Przódë na swiece lëdze òbòriwalë grańce wsë przed 
mòrowim pòwietrzã i chòlerą, bë stwòrzëc magiczny krąg, cobë ni mògła przezeń 
przelezc chòrosc. (SGK I 355, zob. grańca i wierzenia SGK I 227, zob. dokòła; 
SGK II 47)

l Pò grańcë chòdzą ti, co za żëcégò òdòriwelë sąsadóm. 
l Chto grańcã pòdòrôł, temù dobrze nie pùdze. (SGK I 355)
l Tich, co òdòriwelë grańcë, nie chòwelë piérwi na smãtôrzu, le tam, gdze òni tã 

grańcã òdòrelë. (SGK II 57) 
l Ten, co trôwã zesecze na òderzmim ‘granica na szczycie zbocza’, ten jã pierszi 

bierze. (SGK III 286) 
l Na niczejiznie kòżdi mógł pasc, chto chcôł. 
l Pò swiãtim Michale wszëtczé pòla bëłë niczejizną. (SGK III 258) 

l Pò swiãtim Michale wszãdze pôsalë, abò – jak mówiło przësłowié: Swiãti Michôł 
grańce rozpichô, òdmikô wrota, tj. pò sw. Michale mòże wszãdze pasc, le nié na 
włôsnym pòlu. (SGK I 354, IV 40) 

l Wedle gãbny tradicji krzëwòprzësãżców grzebelë na môlu falszëwëch zeznaniów. 
Môlã tim biwałë colemało grańce pòlów, mdącé rzeczą pieniacczich jiwrów. 

l Gdze chto grzeszi, bãdze mùszôł pòkùtowac (SGK I 377)

l Zwëk: wëswiãcëc gapã, tj. wëwiezc białkã letczich òbëczajów za grańcã wsë we-
strzód bicô w panewkã. Wëwôżëlë jã na wòzu do gnoju, zaprzëgłim w wòłë abò 
na karze. Lëdowé prawò zakazywało ji wracac nazôd. (SGK I 301)

l Wiãc piérwi, jak sã masło nie chcało zarobic, to białczi wëniosłë czerzenkã ze 
smiotaną na krziżewé miedze. (SGK V 113 s. 95)

zrëch. na spòdlim Kaszubi. Wierzenia i twórczość. Ze słownika Sychty,  
zgromadził i ułożył Jerzy Treder, Gdańsk 2002,  
s. 50, 66, 73–75, 147

II

Facecëjã ò kùpòwanim kòta w miechù wëz- 
wëskôł ju w 1643 rokù anonimòwi aùtór 
„Tragedii ò bògatim i Łazarzu”, dokazu 
dedikòwónégò gduńsczémù Senatorowi, 
w chtërnym pòkôzónô je môłô kaszëbskô 
scenka ò òcëganienim gduńsczégò kùp- 
ca. Prakticzno spòsób z kùpòwanim kòta 
w miechù czãsto béł w pòszëkù.

KUCHMISTRZ
Toś chłop jezdem ucieszon z responsu* twojego,
Aboć nam co przyniesie Kaszuba dobrego?
A, nasz ci to Sobieraj! Jakoż się miewacie?

KASZUBA
Dziękuję waszoc, pyszno – lecz kakoż* mię 
znacie?
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 Tak sã stało, że jeden z flészrów, co 
mieszkôł za grańcą szmùglowôł do Wòlné-
gò Miasta Gduńska zwierzãta, nie płacącë 
cła. Czedës so ùdbôł przeszmùglowac bez 
płaceniô dëtka żëwé celã.
 Czej ju miôł ùgôdóné, że celã chtos òd 
niegò kùpi, flészer wëpòżicził wiôldżégò 
scërza, chtërnégò wsadzył w miech, za-
wiązôł i wzął so gò na plecë i ùdbôł so 
przeńc grańcã.
 Kòl grańcznégò szlabanu zatrzimôł gò 
celnik i sã pitô:
 – Co môta w tim miechù?
 – Żëwégò scërza!
 – Żëwégò scërza w miechù? Pòkôżta, 
kò ze scërzã wòlno przechòdzëc grańcã.
 – Jo, żëwégò scërza. Jô gò wsadzył  
w miech, bë nie widzôł, gdze jidã i bë nie 
wrócył nazôd dodóm.
 – Mie sã zdôwô, że to nie je prôwda! 
Òtemkni, brace, nen miech, bë jô mógł 
negò scërza ùzdrzec.
 Flészer dosc długò mùdzył celnika, bë 
gò przekònac, że pò prôwdze w miechù je 
scyrz. Doch to jidze pòznac, pò tim jak to 
wëzdrzi, mùszi dac temù wiarã, bò bë nie 
chcôł rozrzeszëc miecha, kò scyrz mógł bë 
miec òrądz i nëkac pòd dodóm.
 Celnik równak nie chcôł ùstąpic, tak 
że kùreszce flészer rozrzesził miech.
 A z miecha pò prôwdze wëskòcził scyrz 
i chùtkò ùcekł. Celnik le sã na to głosno 
smiôł i rągôł na „mackòwatégò flészera”.
 Flészer ùdôwôł baro zajisconégò i gło-
sno jamrotôł. Òdszedł òd szlabanu, pòd-
szedł na plac, gdze stojôł jegò pòmòcnik  
z celãcã, wsadzył w miech prôwdzëwé ce- 
lã, wzął miech na plecë i zôs pòdszedł do 
grańcë. Pòznawszë flészera z miechã na 
plecach, przëwitôł gò smiéchã i rąganim, 
nie robiącë ju niżódnëch przeszkòdów  
w przechòdzenim grańcë.
 Tak tej flészer przechitrził celnika.

Leon Roppel Kupowanie kota w worku 
(tłóm. W. Myszk) 
[w:] Roppel L., Dykteryjki i historyjki  
z Kaszub, Gdańsk 1977, s. 80–81

KUCHMISTRZ
A jużeś mię zapomniał, panie Sobieraju!
Za* nie pomnisz, kiedym ci drwa przedawał  
w gaju?

KASZUBA
Dopierom sobie wzbaleł*! Wyżeście to, wierę,
Coście mi ono* byli przedali drew forę.

KUCHMISTRZ
Jam ci, mój Sobieraju! A coż masz dobrego?

KASZUBA
Mam dwu zającow w miechu i sarnu* tłustego,
Com go dębowym sidłęm niedawno ułowieł,
Jeszczęm go żywo zastał, że się nie udławieł.
Jeżeli waszmość kupisz, mąm też świeże szpaki,
Prawie na panski bankiet zejdą sie te ptaki.
Mam schaby i kiełbasy od knarza* tłustego.
Nabawię* was, paniczu, towaru niezłego.

Słownik wyrazów objaśnionych
respons – odpowiedź
Czyżby dla stylizacji na kaszubski: waszoc zam. 
waszeć, pyszno z kasz. pëszno ‘wspaniale’, ka-
kuż ‘jakoż’? 
za – czyż, por. np. aza, (a)zali
wzbalić, wzbaleć – przypomnieć, dopierom 
sobie wzbaleł
ono – wtedy; ono byli przedali
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AKT V
SALA ROZPRAW W SĄDZIE GRODZKIM 

PRZED SĄDEM TOCZY SIĘ SPRAWA WALKUSZA PRZECIWKO  
ZELONCE O ZAORANIE MIEDZY

W głębi drzwi prowadzące do izby narad. Za długim stołem, nakrytym zielonym 
suknem, siedzi Sądowy w powłóczystej todze i z łańcuchem na szyi. Obok leżą biret 
i akta. W środku stoi krzyż. Z boku siedzi Pisôrz. W wejściu Dwiérznik.
 Przed stołem stoją Walkùsz, Walkùszka, Zelónka, Zelónczënô i Stach. Z boku na 
ławach siedzi lud. Rozprawie przysłuchuje się także Antón, Złoch i Mónika, która nie 
śmie podnieść wzroku, bo czuje na sobie spojrzenie tylu znajomych oczu ze wsi. – Tëc  
to ji Stach, za chtërnym bë chòc w òdżin szła, stôwô dzys przed sądã. Stôwô prôwdac 
jakno swiôdk, ale mòże i jemù dokôżą, że to òn sóm abò razã z òjcã zaòrôł miedzã  
i dąbczi scął, a tedë zapadnie na niegò wërok. Mòże sôdzô nawet…? Jena kòchóny, co to 
mdze… Lëdze sã bãdą smie- 
lë… A niech…! Z tegò òna 
so wiele nie robi. Sowizdrzôł 
mówi: Pò zle przińdze do-
brze. Gòrzi mdze z tatkã… 
Terô òn sã ju nigdë nie zgò-
dzy na Stacha. Chòc òna w to  
nie wierzi, ale wiedno prziń-
dze ji do mëslë to, co ji An-
tón rzekł no tej, czedë tatk 
jachôł skarżëc, a mëmka szła 
do ksãdza na mszã zaniesc: 
„taczi to je ten Stach! Co za 
chcywc!...
(…)

sarn – rogacz; por. kasz. sôren
knarz – kiernoz, wieprz (por. kasz. knur); knarza 
tłustego
nabawić – 1. obdarować, uraczyć: uciechy naba-
wić, 2. napełnić: lamęntu serce nabawić

Intermedium Secundum 
[w:] Tragedia o bogaczu i Łazarzu.  
Z rękopisu odczytał i do druku przygotował 
Jerzy Treder, Gdańsk–Gdynia 1999

III

Teatralné karno w scenie z Dzéwczã i miedza. 
[w:] Krynicka K., Stolëca Rodny Mòwë Chmielno, Gdynia, s. 19
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SĄDOWI 
(dyktuje pisarzowi)
Złoch zeznaje, iż na miejscu stanowiącym przedmiot sporu napotkał Antoniego 
Stopkę w nocy ze środy na czwartek. Obecny na Sali rozpraw Antoni Stopka 
po przedstawieniu mu powyższego zeznania przyznał się do zaorania miedzy, 
nadmieniając przy tym, że uczynił to dla żartu. Wobec tego powód skargę cofa.
(…)

WALKÙSZ 
(podchodzi do Zelonki wzruszony)
Sąsôdkù, przebaczë mie, żem cë krziwdã wërządzył.

ZELÓNKA
Ninia widzysz, że jesmë cë nie łgelë.

WALKÙSZKA
Taczi lizajk! Chtëżbë sã béł taczi klëczczi spòdzôł! W jedny paji trzëmac chléb, 
a w drëdżi scëskac kam! Òn to, wejtale, chcôł nas skłócëc, żebë jô Mónikã 
nié Stachòwi, le jemù dała. Czejbë Mónika nie bëła sã òpiarła, to òna bë ju 
bëła z nim żeniałô.

ZELÓNKA
Tak je. Më sã téż wama nie dzëwùjemë. Tec wszëtczé szlachë wskazywałë na nas.

ZELÓNCZËNÔ
Pùdzemë witro w pòle i ùprawimë miedzã nazôd.

ZŁOCH
Terôzkã móm abò bezpieczné sëmienié, a tak òno mie wcyg stojało za mòr-
darza z topórkã. Jak jô sã redëjã, że jesta, sąsedzë, pògòdzony. Rëbóm wòda, 
lëdzóm zgòda!

WALKÙSZ
Tej niech zgòda takô mdze jak donëchczas! Tak midzë stôrima, jak i młodima.

ZELÓNKÒWIE
Më wama nic nie pamiãtómë.
(podają sobie ręce. Lud powoli się rozchodzi)

ZELÓNCZËNÔ
(ściskając rękę Walkuszce)
Czej le sã wëdało!
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WALKÙSZKA
(wskazując na Monikę i Stacha rozmawiających na boku ze sobą)
Òj, ti młodi!

WALKÙSZ
(do Zelonki, podając mu róg z tabaką)
Chcemë le so jesz na to wszëtkò zażëc i tej jedzmë razã dodóm. A Złoch niech 
przësadnie do nas na wóz.
(zażywają tabakę, opuszczają salę rozpraw, za nimi wychodzą kobiety, tak, iż 
młodzi zostają sami)

MÓNIKA
(stęskniona a uszczęśliwiona opiera się o ramiona Stacha)

STACH
(tuli ją do siebie)
Naju nie rozłączi niżódnô miedza!
(całują się)

Bernard Sychta Dzéwczã i miedza 
[w:] Dramaty Bernarda Sychty, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 3,  
oprac. J. Treder i J. Walkusz, Gdańsk 2008, s. 517–532

Nad samą miedzą w pòlu w nieszczestną gòdzënã,
Pòbódł sã gbùra Jana wół z wòłã Môrcëna.
Stąd sprawa pòszła w sądë. – Dzys gbùrzë stracëlë
Pół dobra. Prawò jidze! Wòłë sã zgòdzëłë.

Aleksander Majkowski Prawo 
[w:] Majkowski A., Karnowski J., Heyke L., Poezja Młodokaszubów,  
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 7, oprac. H. Makurat, Gdańsk 2012, s. 408

Ùcékô z łączi na pòle –
kwiatów rozcygô strój –
czëcé zabiérô mòje
i smùtk bierze mój…
Leżec na łące trudno,
czej słowa ni mòżesz rzec –
kwiatama tu je lubno
i spiéwnosc zgùbionô gdzes…

IV
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Tak chcôłbëm tu sedzec wiedno,
le miedza cygnie mie w dôl
i wiém dzys pewno jedno 
i przińc nazôd tu bãdã chcôł…
Bò miedza chòc cygnie w pòle,
jałówcã malëje dôl –
tu czëcé òstało mòje
i przińc tu bãdã jesz chcôł… 

Jan Piepka Miedza 
[w:] „Kaszëbë”, 2,16–31 X 1961

Wòjskò òstało w Przëmùszewie i nie szło dali, czim Riszard i Glasa sã zmartwilë. 
A czej za jaczis czas sã dowiedzelë, że grańca òsta ju definitiwno ùgôdónô midzë 
Przëmùszewã a Sominama naczãlë sã jiscëc, że òstelë òdcãti òd krewnëch w Somi-
nach. Pòlôszë Kaszëbi téż ni mòglë zdrzec na tã grańcã. I pitelë sã jeden drëdżégò: 
– A gdze je nasze Bëtowò? Czemù ti granicë nie pòpchną dali?
 Riszard ju w najim dodomù wëmierził scanë, bò chcôł halac ze Somin machtną 
szafã. Terô dostôł wiôldżi górz i głosno trzôskòwôł na Heringa:
 – Co ma tu chcema? Ani do krewnëch, ani do kòscoła, ani nic!
 Glasa gôdôł to samò. Hering béł zadzëwòwóny i dostôł wiôldżi strach. Przez 
dwadzesce sztërë lata biôtkòwôł sã z ną zemią, zléwôł jã mòklëzną, sôł, żniwòwôł 
i zôs sôł, a terô bë jã miôł òstawic? Szedł prosto bez dóm do naju i ju w dwiérzach 
zawòłôł do òjca:
 – A matizernoga! Ju głëpszi grańcë ti pãkôlë, co tam wësok sedzą, wëmëslec ni 
mòglë! Czë wë dobrze czëlë? Żebë grańca bëła, jakbë mie na psotã, midzë Przëmù-
szewã a Sominama? To jak ma ùmrzema, gdze nas pòchòwają? – I bez sztót zdrzôł na 

môl m
idzë nosã  

a gãbą.Wëzgódka:

Chłop przez miedzã z białką mieszkają, 

ale nigdë sã nie schôdają?

Bernard Sychta SGK, t. III, s. 157,  

òb. miedza

V
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rodzëców z wëwalonyma na wiérzch òcza-
ma, a pònemù stôł sã cëchi, zamëszlony, 
kòmùdny, zajiscony.
 Pòlsczi żôłniérze wachtowelë ju na grań-
cë pòlskò-niemiecczi. Tej Riszard dërno 
chcôł wënëkac do Niemców. Ni mógł rów-
nak òstawic rodzëców Martë z chòrą Jidą  
i Hermanã. Hering jak napiti chòdzył z jed- 
ny stronë na drëgą i machającë rãkama, mrë- 
czôł do se i pitôł na głos, za czim òn mô 
ùcekac przed Pòlôchama. Riszard w tim cza-
su wërôbiôł dokùmentë, do jaczich mùszôł 
miec òdjimczi, co kòsztowało wiele jadło-
bë i ùcemiãdżi. Z całą rodzëną, szesc lëdzy, 
mùszôł jic do Czôpiewsczégò, brata zãbiôrza 
w Brusach, bë zrobic ù niegò òdjimczi.
 (…)
 Ò wëcygniãcym Heringów za grańcã, gdze ju drãgò sã bãdze z nima òbaczëc, 
gôda mëma cëchim głosã, jakbë chtos miôł ùńc z tegò swiata. A Hering, chòc do 
naju zazérôł, sôdôł kòl piécka nick nie gôdającë. Nôwëżi zażił tobaczi, czichnął czile 
razy. Pònemù zôs zdrzôł czësto òd se w jeden pùnkt.
 (...)
 Kòrbiónka szła drëszno ò mniészich sprawach. Bëło téż nadczidłé ò grańcë. Jida 
rôd bë bëła wiedzec, pò jaczi stronie òsta wies Stëdnice. Tam pò wòjnie przëwanożił 
ji lubòtny Fryc Majer. Stëdnice òstałë pò niemiecczi stronie. Jida tej cziwnãła głową, 
cëchò rzekłszë: Aha!
 (...)
 W jeden wiatrowi dzéń Herindzë zaladowelë òstatny wóz. Całô néga zachów: 
łóżka, stołë, szafã i jinszé. Wszëtcë ju mielë skòrznie na nogach. Hering klãkł na zemi 
i kòrczi, czedës robioné przez Janka, cësnął w miech i zarzesził gò. Mëma rôczëła 
jich do naju na ùgòtowóną rëchli kùrã w rosole. Le òni żałosno sã wëmôwielë òd 
jedzeniô, jak chòri lëdze, nibë mielë „Reisefieber”. Dlôte, że naju bëło jednôsce,  
a jich szesc, mëma pòdzelëła kùrã na sédmënôsce dzélëków. Rosół z szesc dzélëkama 
miãsa zaniosła jima i pòstawiła na pùsté place. Jô zaniosła talérze z łëżkama i chléb. 
Jedlë stojącë, jak czej w Stôrim Testamence, Izraelicë przed ùcékã do Egiptu. Jaż ju 
nadszedł czas òddzãkòwaniô i rozestaniô na wiedno, weszlë do naju. Riszard, co 
tak sã cesził na nowé mieszkanié, a tak sromòtno przegrôł, chùtkò sã òddzãkòwôł 
i szedł. Herman, Heringòwô i Jida chlëchelë. A Hering trąbiącë nosã w sznëptuch, 
jamrowôł, że prawie dzysô mùszôł sã zerwac tak òstri wiater, jakbë sã diôbéł żenił  
i tak mù sã kùlają łzë.
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 – Bãdzeta miała bliskò do kòscoła – pòcesziwa jich mëma kòmùdnym głosã.
 – Jo, Bóg wié nôswiãtszi, co robi – rzekł Hering przez scësniãté gardło. – Niech 
wama tam, w tim Pôrzënie dobrze jidze i òstańta z Bògã!
 Czej Jida pòda mie swòje krzëwé pôlce, më so wezdrzałë w òczë. Jesz dzysô so 
wdarzã ji kòmùdny zdrok z łzą i chòc le to béł sztót, czëjącë to, wezdrzenim jesmë 
so rzekłë, że ju nigdë sã nie ùzdrzimë. I tak sã stało.
 (…)
 Hering òstatny przelôzł przez próg naji chëczë, pòchwaliwszë Bòga pò katolëckù. 
Na wóz wdrapałë sã le białczi, Marta z mëmką i Jidą. Sadłë so na kanapce, co jã òjc 
miôł jima z przódkù pòstawioné, slôdë za ji òpiarcym stojała wiôlgô szafa. Klopka 
z léckama w rãce miôł jic kòl wòza z Heringã i Hermanã, i òjcã, chtëren chcôł 
jima towarzëc jaż do ny piôskòwi górë przed Mùtkòwã, gdze białczi mùszałë zlezc 
z wòza, wóz chwëcëc za sztërë kłonice i pòmòc kòniowi cygnąc w górã. Hering so 
pòprawił mùcã na głowie, bë ji nie zerwôł wiater, a jegò pòszadzonô na wietrze broda 
bëła wnetka biôłô. Kùreszce rëgnãlë z òbòrë, a czej na zôkrãce szafa zakrëła białczi, 
ùtacką jô za nima zachlëchała z tesznotë. Mëma z psã szła za wòzã jaż do mòstu  
i tam stanãła. Stôri Hering, chòc pòtłëkłi przez cwiardé żëcé, chcôł jesz pòdezdrzec 
na chałpã Widrów, gdze ùrodzëłë mù sã wszëtczé dzecë, a w chtërny terô w jedny  
z jizbów bëła grańcznô placówka. Stanął tej na rzmie drodżi, zdrzôł téż na swòjã 
łączkã i zemiã, pò chtërny wiertel wiekù deptôł za płëgã i kòsą. Stojôł z rãkama 
wspiartima ò krëczew, jaczis môłi, zmôrlony, a brodã miôł do pasa. Fóra na zôkrãce 
ju zdżinãła, a òn stojôł i mòcny wiater jakbë zybôł jegò zgrużdżoną pòstacją. Jesz rôz 
wezdrzôł w najã stronã. Na mòsce stojała mëma, a midzë nią a nim – pies, chtëren 
nie wiedzôł, co to wszëtkò mô znaczëc. Kùreszce Hering cãżką nogą pòwlókł sã dali 
i zdżinął za stodołą nadlesyństwa. Pies pònëkôł za nim.
 Sromającë sã swòjich łzów, jô nie weszła w chëczë, dze ju w pùstim kùńcu bawiłë 
sã młodszé dzecë. Jô sã chcała zatacëc w szałasu, le tam coteczka, klëczącë na zemi, 
czechlała òd niepamiãcë wrëczi dlô krowów. Ji òczë téż bëłë czerwòné òd chlëchaniô.

Anna Łajming Dzieciństwo (tłóm. W. Myszk), Gdańsk 1997, s. 237

Liniowé grańce dzelą państwa ò prawno, pòliticzno i gòspòdarczo-spòlëznowò zùni-
fikòwónym abò sfederalizowónym teritorium. Są i téż grańce lëdzczi kòndicji, grańce 
jãzëka, grańce dzelącé niejednorodné abò jednorodné etniczno i kùlturowò òbéńdë, 
grańce ùgôdóné, chtërne apartnią sã nié liniowim sztôłtã, le bierzą czerënk góra-dół. 
To prawie sprôwiô, że nie są òne taczé òstré, mògą na se nachadac, a i téż – jak no je 
w lëteraturze – mògą w całoscë bëc znikwioné (òsoblëwie w kùńszce). Kò w kùńszce 
grańce są nôczãscy ùgôdónym elementã aktu twòrzeniô, a jeżlë jidze ò lëteraturã  
– elementã ji fikcjonalnégò swiata i czësto jinszi jãzëkòwi jawernotë, przekłôdóny 

VI
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równak na jinszé jãzëczi, nié zôs kònkretną liniã z bariérkama, stołpama na grańcë, 
grańcã zaòróną i pòd kòntrolą, na jaką mô bôczenié pòlicjô, wòjskò i celnicë. Ògrań-
czenié, dzelenié bëło i òstónie znanką apartny mentalnoscë plemienno-etniczny, 
preferëjący zamkłi, kòntinentalny ôrt swiądë i kùlturë, tak baro dalek òd òdemkłégò 
(strzódzemno) mòrsczégò jejich mòdła.

Jan Watrak Gdańsk symbolem pogranicza w twórczości Grassa   
(tłóm. W. Myszk) [w:] „Pomerania” 4/1993 s. 23–24

Bëło to jesz za prësczich czasów. Na rusczi 
grańcë z naszi starnë wachòwelë niemiecczi 
celnicë, a z drëdżi rusczi. Kruzów Jan zarô 
pò żôłniérce wdostôł sã za celnika i bez czi-
le lat dozérôł swòje stanowiszcze na rusczi 
grańcë. Stikôł sã tam z celnikama rusczima. 
Rôz zaszlë w taką gôdkã:
 – Ù nas nie je lëchò – rzekł Jan – le co 
ksãgòwòsc sztëmùje do feniga.
 – A ù nas – rzekł Jiwan – tim lepi, jim  
lëszi ksãgòwòsc sztëmùje. Më mómë mie- 
sãczno wicy złotëch rubli jak wa papioro-
wëch marków. Nie chcôł të przeńc do nas 
za celnika?
 – Kò pò ruskù jô mògã, a żlë to prôw-
da, co wa gôdôta, tej òd zetana dóm sã 
przesadzëc. Chtëżbë, chto mô dobrze, nie 
chcôł miec jesz lepi?
 – Kò tej le sã dôj przesadzëc!
 Jan, jak rzekł, tak zrobił! Prowadzył ksãgòwòsc na nowim placu sëmienno, chãdo-
gò i wedle niemiecczégò wzerzégò.
 Carsczi kòntrolnik, co òbjéżdżôł pòdsebnëch celników, wstąpił téż do Jana. Pòczął 
kartkòwac ksãgã i mrëczëc. Kąsk z gòrzã zamkł ksãgã i mierząco rzekł:
 – Takô rechùnkòwòsc je do żopù! To doch nie je niżódnô ùtcëwô robòta. Nick  
a nick tu nie sztëmùje! Za miesądz jô zôs przëjadã, ale tej jô chcã widzec czësto jinszi 
pòrządk w tëch ksãgach. Do swidaniô! – I jachôł.
 Tak cos Jan sã nie spòdzôł. Ùsôdł i pòczął znowa rechòwac, ale wszëtkò sztëmòwa-
ło co do kòpiejczi. Tej szedł sã ùskarżëc do swégò kómpla Jiwana. A ten czidnął sã 
pôlcã w łësënã i rzekł:

VII
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 – Durny! Héwò tak sã ù nas robi: Môsz zaskriblëc 20 rubli, zaskriblë dlô cara 
le 10, a 5 włożë w ksãgã dlô kòntrolnika, a 5 dlô se! A môsz zaskriblëc 50 rubli, 
to zaskriblë 30 dlô cara, 10 dlô kòntrolnika, a 10 dlô se w taszã. Môsz zaskriblëc 
100 rubli, zaskriblë 40 dlô cara, 30 włożë w ksãgã, a 30 dlô se. Môsz zaskriblëc 
1000 rubli, zaskriblë 500 dlô cara, 250 włożë w ksãgã dlô kòntrolnika, a 250 dlô se  
w taszã. Tak sã ù nas robi i tej ksãgòwòsc sztëmùje.
 Za miesądz przëjachôł zôs kòntrolnik i wertowôł ksãgã, wëjimôł zrãczno ruble  
i sã cmùlił. Czej skùńcził, rzekł:
 – Òt charaszo! Czemù zarô tak nié? Terô to czësto jinaczi sztëmùje!

 Zmądrził nasz Jan, jak to robic i wnetka przebrôł w tim Jiwana i wszëtczich 
Nikòlajów i Wasylich.
 Zmądrził Jan i robił jesz mądrzi,
 Wnëkôł sobie co dzéń sto rubli.
 Chcemë le so zażëc!

Aleksander Labùda Za cara 
[w:] Labuda A., Gùczów Mack gôdô,  
Bolszewo 2013, s. 191

Naszi tatkòwie gôdelë, że to, co je cëzé nie je lëché, ale swòje je wiedno lepszé. 
Przed wòjną bliskò naszich pòlów grańczëlë cëzyńcë, co mielë tłësté kònie. Kaszëbi 
gôdelë: 
 – Jich kònie są tłësté, nasze zmiarcészé, leno że ne nasze wicy jak jesz rôz tëli 
ùcygną. 
 Cëzyńc miôł snôżégò kùróna, co ò pòrénczi spiéwôł. Naszi lëdze gôdelë, że nen 
jich spiéwôł taczim przëchrapłim głosã, a nasz mô czëstą spiéwã. Naszi tatkòwie 
wiedno widzelë wiôlgą snôżotã w tim, co bëło nasze. Béł przëtrôfk, że jeden z cëzyń-
ców spitôł sã chłopa z Dąbrowë tak:
 – Pòwiédzceże mie, jak to bãdze? Czej przińdã jô pò smiercë do nieba?
 Kaszëba jemù rzekł: 
 – Na co të, głëpcu, rechùjesz! Jaczé to niebò bë szëk miało, czejbë taczich jak të, 
tam przëjimelë! Do nieba przëchôdają le taczi lëdze, co z tatka pratatka w Dąbrowie 
mieszkelë. 
 Nen cëzyńc nie rozgòrził sã taką gôdką, bò béł përznã zwëczny dąbrowsczich 
wiców.

Jan Szutenberg Dąbrowa w Ùnii  
[w:] Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé.  
Dokôzë kaszëbsczi prozë, Wejerowò 2004, s. 206 
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Żebë sąsedzë nie ùczëlë nocny awanturë, òdsztëka. Jónk jakno dobiwca stojôł 
rozpiarti w ramã dwiérzi. Ana chca wińc. Nie pùscył ji.
 – A jes sama! Tej leżë i zdechnij! Terôzka mòżesz sã zasztëkac – trzepnął dwiérza-
ma, że jaż òbrôzk Nôswiãtszi Panienczi Czãstochòwsczi spôdł na zemiã. Pòdniosła 
gò. Wejle, jaczi jes zakùrzony – pòmëslała i rãkôwã wëcarła gò dosc dokładno.
 Ana długò zdrza w lica Matczi Bòsczi, widza Ji szramë i ùmãczoné òczë. 
Przëcësnã òbrôzk do piersë. Zafelało łzów na płacz. Ji òczë bëłë sëché, a serce 
spòkójné.
 Nad renã përznã przësnãła, òbùdza sã dosc pózno. W drëdżi jizbie bëło cëchò.
 Czej w robòce na sztócëk wspòmnia ùszłą noc, cesza sã, że ju je jednôstô, że to, 
co bëło wieczór i òb noc, je ju historią. Le jak z tim żëc? Przëbôcza so téż pòwie-
dzenié: „Je takô cerpieniô grańca, za chtërną sã ùsmiéch pògódny zaczinô”.
 Le chto to pòwiedzôł i gdze je ta grańca? Gdze je ta grańca? 

Wanda Czedrowskô Dze je ta greńca?  
[w:] Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé. 
Dokôzë kaszëbsczi prozë, Wejerowò 2004, s. 54

Tec nié wszëstczim sã widzy roscenié Gôchów. – To nie je dobré – przekònëje wójt  
A. Lemańczik, a dolmaczi: – Kaszëbë to rozmajité subregionë. Kòżdi mô swòjã apart-
nosc a pòzwã. Pewno dzél gminë Stëdińce mô sã za Gôchów, tec z nama grańczą, ale 
jô nie jem gwës, czë w Parchòwie chtos bë sã zgòdzył, żebë òstac Gôchã. Prôwdzëwé 
grańcë Gôchów jidą tak: na mòsce na Kamienicë, co je midzë Glësnã a Cemnã.  
W stronã Miastka Gôchë kùńczą sã na Zolach, to je nowim Brzéznie, a w stronã 
Chòniców przed Zeloną Chòcëną krótkò zjachaniô na Jarantë. 
 Jesmë jesz czekawi, co ò tim dbô prof. Cezari Òbracht-Prądzyńsczi, socjolog, 
historik, mieszkańc Bëtowa, chtërnégò òjc pòchòdzy z samégò westrzódka Gô-
chów, z Prądzonë. – To kòscérzenié nazwë je widzec òd wiele lat. Bieg Gôchów, 
browôr. Wôrt nadczidnąc, że pòzwã tegò drëdżégò wëbiérelë w plebiscyce. Dlôte 
mòże rzeknąc, że je òna jima znónô i je krótkò nich. Piérwi te lokalné grańce 
bëłë prosté, wërazné, przecã nëkałë wedle dôwny pòlsczi państwòwi grańcë. To sã 
zmieniło pò wòjnie czej wiele Gôchów przëcygło do Bëtowa, do gminów Tëchòmie  
a Stëdińce.

Alina Werochòwskô, Witek Wantoch Rekòwsczi, Łukôsz Zołtkòwsczi  
Jak to richtich z tima Gôchama je  
[w:] Na Gôchach. Repòrtersczé ùczbòwé zajmë, 
Bëtowò–Stëdińce–Lëpińce–Tëchòmie, 2011, s. 31

IX
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mòji Sostrze
Mój rodny dodóm stoji na rozéńdze
Dlô jednëch stoji òn na kùńcu
Dlô jinëch na samim zôczątkù
Dlô mie stoji òn na pògrańczu
Dwùch dargów – pólny i asfaltowi
Dwùch dargów – dzectwa i staroscë

Zdrzącë do wschôdającégò żëcégò –
– Pò lewi móm pseùdoprzińdnotã
A pò prawi pamiãc
Pò lewi żëcé nëkô z rëmòtã mòtórów bezmëslnotë
Z dzysdniowim trzôskã, bez zamëszleniô

Mòżebno je to scëszëc òknã z PCV
– fabrikatã dniów òstatnëch

Ale to nie òdmłodzy mie, nie zabije mòji pamiãcë
Nie zabije môla pierszégò mòjégò wrzeszczeniégò
Môla bòlëznë òstatny i redotë mòji Nënczi
Môla, gdze – jeżlë jã móm – òdebrôł jem swiądã
Chtërna rozriwónô je dzys przez terôczasnotã

„Zdrzący” wcyg do „wschòdu” słabszim prawim ùchã
Wëchwôtiwóm no, co dôwné, prôwdzëwé
Zôs lewim, czëjącym – czë gwës – dzysdniowé i przińdné
Wstôwóm pòrenë i zdrzã na òbëdwie drodżi

Jedna i drëgô pùlsëją żëcym
Pò prawi Nënka, Òjc, Bracyna, sąsedzë i dzectwò
Pò lewi henetné teskniączczi, ÙB i wezdrzenié do lepszégò
Dzys to nie je prôwdą, nie je aktualné i nié taczé krótczé

Dzys krótszi, prôwdzëwszi je klangòr trulôcza
Jazgòt jastrzãba czë téż mësznika
Chtërne bùdzą òczarzënk ù mòjégò sëna
Hewò tu pòczãtégò

Dzysô sztërk cëszë w ògardze – starszim nigle jô…
Wachòwanié szarégò psa, chtëren òddôwô miłotã

XI
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Sztërk, czej òbadwa ùcha czëją tak samò
Czej gwiôzdowé niebò – tak jak nigdë w miesce – 

Czej latosé wiodro – taczé westrzódzemnomòrsczé,
Cepłé

Taczé swiãtozemné

I ta Òjcowskô gòscëna miłoserdza
Fùl ùcemiãdżi i cepła

Niech nigdë nie zabôczã negò pògrańcza
Zbigórz M. Jankòwsczi Pògrańcze 
[w:] Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (1991–2008), 
Gdiniô 2010, s. 129–130

Jes midze lëdzama
jak w plecónce
òkòlé je dlô ce
równak kwiat ju w nim béł
przed tobą i snôżotą nãcy
a dim òd miodu òdgóniô
czej przińdze czas òdbiéraniô
le czas do ce nie nôleżi
i pòrządk przëkôzaniów
trzimô ce krótkò zemi lëdzy
bãdzesz chcôł dobëc słuńce
jak nen Ikar Dedala syn
ale tej mòrze ce wcygnie
w swòje czelësce
jaż na zberk te swiata
gdze wôłtôrze sã dwigają
na òfiarowanié

Stanisław Janke W grańcach 
[w:] „Pomerania” 5–6/1990, s. 21

XII
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Cwiczënczi:

l Z pòmòcą szkólnégò rozwidnij ùkłôd zéwiszcza w słowarzu Bernata Sëchtë.
l Zazdrzë do internetowëch zdrzódłów i wëwidnij słowò ‘transkripcjô’.
l Przeczëtôj zôpisë z pòchwatu (pòdóné przez ùsôdzcã w półfòneticznym pisën-

kù) w lëteracczi kaszëbiznie.
l Wëpełnij w zesziwkù tôbelkã:

Lëtra w lëteracczi 
kaszëbiznie

Transkrypcjô w słowarzu  
B. Sëchtë

e

é

ë

o

ô

ò

ó, u, ù
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y

ą

ã

ch

w, wi

dz

cz

sz

rz

ż

l Jaką spółzwãkòwą òbòcznosc badérowelë jãzëkòznajôrze?
l Jaczégò dzélu gramaticzi tikô kôrta 695 AJK?
l Przërównôj infòrmacje z SGK B. Sëchtë z kôrtą 695 Atlasu językowego kaszub-

szczyzny i dialektów sąsiednich (AJK) tikającé jãzëkòwégò zjinaczeniô słowa 
grańca i pòdzelë sã wiadą ò jich zjinaczenim. Skądka wzãłë sã rozeszłoscë?

I
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l Z òpisu B. Sëchtë i òpracowaniô J. Trédra przërëchtuj gãbną wëpòwiesc  
ò prawach lëdowëch sparłãczonëch z grańcą. Pòdzelë je wedle òbrëmiów:
– znaczenié grańcë przëpisóné w magii,
– wëpôsanié bëdła,
– wieselé,
– rola grańcë w pògrzebòwëch zwëkach, 
– wierzenia ò pòkùtnëch dëszach,
– òdniesenié do niewiérnëch białk,
– przesądë sparłãczoné z grańcą;

l Ò jaczich wierzeniach, zwëkach pòdónëch ù B. Sëchtë i J. Trédra môsz czëté 
abò znajesz je ze swòjégò òkòlégò? Dofùluj je znónyma tobie òpòwiescama  
i rzeklënama. 

l Zazdrzë do zdrzódłów:
1. kòmentarzów w pùblikacji Tragedia o bogaczu i Ła- 

zarzu,
2. Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny. Z ręko-

pisu odczytał i do druku przygotował Jerzy Treder, 
Gdańsk–Gdynia 1999,

3. Samp, Literatura kaszubska [w:] Pomorze – Mała 
Ojczyzna Kaszubów (Historia i współczesność), red. 
J. Borzyszkowski, D. Albrecht, Gdańsk–Lubeka 
2000, s. 656-657,

4. Kaszëbskô stilizacjô jãzëkòwô w lëteraturze [w:] Tré- 
der J., Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiznie, Gduńsk 2014, s. 222 i òdpòwiédz 
na zapitania:

– Na czim zanôlégô stilizacjô w dokazu i jaczi mô cél?
– Pòdzelë sã wiadą ò historii dramë.
– Na czim zanôlégô sowizdrzalsczi szpôs w wëjimkù intermedium?

l Jaczé lëdowé prawò stało sã mòtiwã òbëczajowi dramë B. Sëchtë Dzéwczã  
i miedza?

l Òpòwiédz zamkłosc dramë, dofùlowùjącë jã swòjima ùmësleniama na temat 
tegò, jak mògło duńc do taczi sytuacji?

l Ùdokaznij, że tekst A. Majkòwsczégò je satirą.
l Òkreslë semanticzné relacje midzë słowama miedza i grańca.

II

III
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l Dlôcze miedza we wiérzce J. Piepczi mô znaczenié dlô liriczny òsobë?
l Nazwij wseczëca liriczny òsobë.

l Òdczëtôj z tekstu A. Łajming, co sprawiło, że grańca òsta zjinaczonô?
l Z jaczima jiwrama pòtkelë sã mieszkańcë kòlgrańcznëch zemiów?
l Pòlskò-niemiecczé sąsedztwò – wrogòwie czë drëchòwie? Napiszë wëpòwiesc.
l Jaczich partii tekstu w pòdónym wëjimkù tłómôcz ni mùszôł przekładac na 

kaszëbsczi jãzëk?

l Jaczé, wedle J. Watraka, mògą bëc grańce?
l Dlôcze w lëteraturze i kùńszce nie jidze wërazno stawiac grańców? Pòdôj 

argùmentë.

l Òbsądzë bòhaterów felietonu.
l Jaczé znaczenié mô dwaréżkòwé zakùńczenié tekstu Gùczowégò Macka?

l Na spòdlim tekstu J. Szutenberga wëkaże, co pòmôgô w nawzôjnym rozmie-
nim sã wespòlëznów.

l Òpòwiédz ò znónëch cë przëtrôfkach szlachùjącëch za przedstawionyma  
w teksce.

l W jaczim znaczenim òstało wëzwëskóné słowò „grańca”?
l Napiszë esej na temat: „Je takô cerpieniô grańca, za chtërną sã ùsmiéch pò-

gódny zaczinô”.

l Wëznaczë grańcë swòjégò subregionu.
l Spòrzãdzë biografną notkã ò prof. Cezarim Òbracht-Prondzyńsczim.

IV

V
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l Przedstawi ùmôlnienié dodomù liriczny òsobë i jegò jinaczenié sã w przërów-
nanim z jinszima.

l W môłëch karnach przeprowôdzta rozwôżanié na temat pògrańcza rodnégò 
dodomù liriczny òsobë i pògrańczów, z jaczima mòże sã spòtkac w żëcym. Swòje 
wniosczi przedstôwta pòsobicą, a tej przeprowadzta jich kriticzną analizã.

l Wëpiszë z wiérztë do tôbelczi w zsziwkù pasowné wërażenia i zwrotë. Pòwiédz, 
jak to zjinaczenié sã parłãczi z przemijanim czasu:

Wërażenia twòrzącé dodóm 
liriczny òsobë

Wërażenia przékùjącé dodomòwi 
liriczny òsobë

l Przedstawi zdarzenia „bùdzącé òczarzënk sëna”.
l Przeprowadzta diskùsjã wkół wëznaniô liriczny òsobë: „Niech nigdë nie za-

bôczã negò pògrańcza”.
l Napiszë esej ò titlu: Mój rodny dodóm.

l Pòdôj grańce, w jaczich człowiek żëje.
l Co pòcygô, nãcy człowieka?
l Co sprôwiô, że człowiekòwi nie je letkò sã realizowac?
l Jak rozmiejesz zakùńczenié wiérztë?

XI

XII
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Pogrzeby samobójców, o ile nie byli ludźmi psychicznie chorymi, odbywały się bez 
ceremonii kościelnych i dlatego mogły przechować niejeden stary obrzęd. Grzebano 
ich pojedynczo około 200 metrów poza wsią, zwykle na krziżewëch drogach, nie 
usypując im zwykle mogił, jeśli zaś chowano na cmentarzu, to wprowadzano ich nie 
główną bramą, lecz podawano przez mur, a na ich mogiły rzucano gałęzie. 
 Porównaj: Tëch, co sobie sami smierc zrobilë, chòwalë przódë na swiece na krzi-
żewëch drogach, a jich grobë przëwalëlë kamieniama, żebë òni nie wstelë i nie ùceklë 
(Jamno). Z grobù brelë piérwi zemiã i sëpelë wieszczémù pòd brodã (Puzdrowo). SGK 
I 363 zob. grób

Kaszubi. Wierzenia i twórczość. Ze słownika Sychty,  
zgromadził i ułożył Jerzy Treder, Gdańsk 2002, s. 146

Jak wiele òd nich zanôlégô!
z krzikanim i ùrzasã,
przechôdôsz przez pierszą –
spòd cepłégò serca mëmczi
na zëmny swiat.

Bróma
I

Słowo „brama” trafiło do nas z języka czeskie-
go, gdzie jako „brana” odnosiło się ściśle do 
funkcji obronnej. Strzeżenie bezpieczeństwa 
tych, którzy za nią wiedli żywot, było głów-
nym jej przeznaczeniem w czasach, gdy nikt 
jeszcze nie myślał o zdobieniu miast bramami 
na przykład łuków tryumfalnych.

Jerzy Samp Miasto czterdziestu bram, 
Gdańsk 1996, s. 103

bróma, - ë, f ‘brama’. Zamknąc brómã. Kòle 
brómë. Wjachac w brómã. ◊ Etymologia 
lud. (Sierakowice): Bróma nazéwô sã pierwi 
bróna, bò òna broniła przëstãpù do zómkù. 
Ta bróna miała gòzdze i temù jã lëdze wzãlë 
do brónowaniô i stądka bróna nazéwô sã 
bróna, a dôwniészą brónã, co broniła zómkù, 
zaczãlë lëdze nazéwac „bróma”.

brómny, adj. od bróma. Parobk wjachôł  
w brómny słup i gò złómôł. Brómné wrota.

Bernard Sychta SGK I s. 11

II

III
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Na dardze żëcégò 
przechôdôsz
bez wiôldżé, môłé,
szeroczé, wësoczé,
biôłé, czôrné,
wëwôżiwôsz zasztëkóné,
jidzesz bùszno
bez szerok òdemkłé.

Stracëła jem serce
W Kaszëbsczi Brómie,
Òna
w jasny zélnikòwi dzéń
zaprowadza mie
w lubòtny môl.
Je tu miłota,
Robòta, 
Przińdnota.

Wanda Lew-Czedrowskô Brómë 
[w:] Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (1991–2008), 
Gdiniô 2010, s. 105–106

Ojciec był zamyślony i posępny. Przejeżdżając 
przez na pozór bezkresny las, poprosiłem go, by 
opowiedział mi jakąś historię. Okazała się ona 
ostatnią, jaką kiedykolwiek od niego usłyszałem 
i zarazem najsmutniejszą.
 Do Bramy Złotej* podchodzi mężczyzna i pró- 
buje ją przekroczyć. Olbrzym, srogi jak Kozak 
odźwierny zastępuje mu drogę. „Wstęp wzbro-
niony!” Czy może zaczekać? Odźwierny wska-
zuje na krawężnik i mężczyzna siada. Czeka ty-
godniami i latami. W chwili desperacji decyduje 
się odepchnąć na bok stróża i przebiec. Odźwier-
ny wydaje się odgadywać zamiary mężczyzny  
i śmieje się: „Za tą bramą są kolejne bramy, a przed 
każdą z nich inny stróż, wyższy i silniejszy. Wra-
caj na krawężnik!’ Mija wiele lat i mężczyzna 

IV
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czuje, że umiera. Gdy osuwa się twarzą ku ziemi, na-
chodzi go straszna myśl i kiwa na odźwiernego. „Wszy-
scy ludzie szukają Bramy Złotej – mówi ostatkiem sił. 
– Dlaczego przez te wszystkie lata nikt nawet tutaj 
nie przyszedł?” Odźwierny krzyczy mu prosto w oczy: 
„Nikt inny nie mógł przejść przez tę bramę, ponieważ 
była ona przewidziana dla ciebie! Teraz muszę iść ją za-
mknąć”.
 Lubię sobie wyobrazić, że po śmierci ojciec rozpoznał 
odźwiernego z czasów młodości spędzonej w Łomżycy  
i przeszedł przez bramę, biorąc ze sobą moją mamę.

* Brama Złota – brama prowadząca na Wzgórze Świą-
tynne w Jerozolimie, jedna z ośmiu bram Starego Miasta. 
Zgodnie z tradycją chrześcijańską przez tę bramę wjechał 
do miasta Jezus. Według tradycji żydowskiej wejdzie nią 
Mesjasz. Bramę zamknięto w XVI w. na rozkaz sułtana 
i muzułmanie założyli u jej stóp cmentarz.

Frank Meisler Zaułkami pamięci. Gdańsk – Londyn – Jaffa,  
Gdańsk 2014, s. 179–180

Hewòtné szkice tak pò prôw-
dze są zataconą chwalbą mò- 
rza. Òbkrãżnym a ùgôdónym 
w przëcmienim ditirambã na 
tczã widzałoscë ti nadzwëkòwi 
drodżi, chtërna pòkazywô òd  
zôczątków dzejów ji zapëzglo- 
né i nierôz drãdżé do òdczëta- 
niô czerënczi. Dozwòlëłë mie  
w rozmajitim czasu stawac przed 
brómama tegò dzéla eùropej- 
sczégò òbrëmia, jaczé na ùbrze- 
gach Bôłtu – Strzódzemnomò- 
rza Nordë w dobrim a lëchim  
sąsedztwie krôjnów a lëdów,  
zamanówszë parłãczëła pòspól- 
nô historiô.

Żëdowsczi Skrzëpk  
– drzewianô figùra F. Meislera, 
s. 167

V

Balticana
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 Stawac przed brómama – mòże i òznaczac: stôwanié w cëchi pòkòrze przed dotkniã-
cym mało znóny, colemało krëjamny wcyg materii dzejów tacący sã w zôpisu, legendze, 
znance òdsëniãti na chropawi wiéchrzëznie rapakiwi, runiczno wëkùmóny przez Czas.
 Dotknąc – mòże téż òznaczac przëzwòlenié na wlézenié bez zachãcywająco 
òtemkłé letkò dwiérze, chtërne wiedno skrzëpią, czej më bë chcelë sprawòwac sã 
cëchò i ùwôżno, jak sã słëchô niespòdzónémù gòscowi.

Paweł Dzianisz Na drogę (tłóm. W. Myszk) 
[w:] Dzianisz P., Śródziemnomorze Północy, Gdańsk 2011, s. 17 i 25

Mùszã jic òb noc
òpòcëszkù zasztëkóm dwiérze,
czej chaja mie nańdze
strzãsnã ze skarni zëmny sniég,
Nicht ju nie chce mie na zemi.
Jidącë kòl brómë
napiszã: żegnóm,
czej wstanieta reno –
nie szëkôjta.
Ju jem za brómą

Anna Karwowska Odchodzenie (tłóm. F. Baska-Borzyszkowska) 
[w:] Karwowska A., Nawet ptakom zabrano nuty, Słupsk 2014, s. 22

Chociaż świat jako całość idzie naprzód, mło-
dzież musi ciągle zaczynać od początku i w roz-
woju indywidualnym przeżywać epoki, tysiąc- 
lecia kultury, przemiany.
 Nowsze czasy cenią się nader wysoko z po-
wodu mnóstwa materiału, jaki zdołały objąć. 
Główna wartość człowieka polega wszakże na 
sposobie traktowania opanowania nauki.

Józef Chełmowski  
Brama Milenium 2000-2001, 
rzezba w Kaszëbsczim Òglowò- 
sztôłtącym Liceùm w Brusach  
(òdj. Z. Gierszewski)

VI

VII
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Cwiczënczi:

l Wëwidnij zjinaczenié midzë etimòlogią nôùkòwą pòdóną 
przez J. Sampa i lëdową ù B. Sëchtë, na spòdlim wërazu 
„bróma”.

l Zazdrzë do Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, 
red. J. Treder, Gdańsk 2006 (zdrzë: òdjimk) i przedsta-
wi, na czim zasôdzô sã lëdowô etimòlogiô.

l Na spòdlim dokazu J. Trédra wëwidnij, jaką rangã Kaszëbi przódë nadôwelë 
brómie.

l Wëkażë pasownotã mòtiwù brómë do spòsobù òbrazowaniô wiérztë. Jak słowa: 
„Stracëła jem serce w Kaszëbsczi Brómie” mòże òdniesc do biogramù aùtorczi 
wiérztë.

l Wëpiszë w zesziwkù z tekstów J. Sampa, B. Sëchtë, J. Trédra, W. Lew-Czedrowsczi,  
A. Karwòwsczi, F. Meislera, P. Dzanisza czasniczi parłãczącé sã ze słowã „bróma”.

l Napiszë esej na temat: Symbòlika brómë w religiach.
l Òpòwiédz pò kaszëbskù historiã, jaką pòwiôdôł òjc sënowi.
l Przetłómaczë gãbno tekst F. Meislera na kaszëbsczi.
l Gdze mòże nalezc pòmnik z òbkłôdczi ksążczi? Chto je jegò aùtorã?

l Przedstawi pòzdrzatk ùsôdzcë szkiców na sąsedztwò krôjnów i lëdów wkół 
Bôłtu.

l Òpòwiédz, jaczé je znaczenié Bôłtu, chtëren ùsôdzca pòzwôł Westrzédnomòrzã 
Nordë? 

l Pòdôj przëkładë dobrégò sąsedztwa nôrodów wkół Bôłtu.

I

II

III

IV

V
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l Za czim szlachùje sztôłt Bôłtu? Skònfrontuj wiadã z zéwiszczã Bałtyk w Bede- 
kerze kaszubskim.

l Wpiszë w zesziwkù do tôbelczi (pò kaszëbskù) pòzwë wkółbôłtowëch państwów:

Tu jem béł Tu jesz jem nie béł

l Pòdzelë sã wspòminkama ze swòji bëtnoscë abò chãcą bëcô w jaczis krôjnie 
nad Bôłtã. Co òsoblëwégò ce tam chłoscy?

l Òpòwiédz, jak nazwa i jak pòetka zòbrazowa mòment z żëcô człowieka?

l Przëzdrzë sã rzezbie J. Chełmòwsczégò i ùdokaznij, że jegò darënk je pasowny 
do placu, w jaczim sã nalôżô.

l Zapiszë w zesziwkù argùmentë ùgwësniwającé wskôzë J. Chełmòwsczégò.
l Przełożë i zapiszë tekst z rzezbë J. Chełmòwsczégò pò kaszëbskù.

l Przëbaczë so z ùczbòwnika I dzélu Wdzydze Stefana Bieszka, s. 65. Jaką rolã 
òdgriwô tam słowò bróma?

l Wësłëchôj piesni Wdzydze nagróny na platce bez karno „Wdzydzanki” i spò- 
rzãdzë w zesziwkù krótką notkã ò nym karnie, jegò przédniczce Władisławie 
Wiszniewsczi i ôrce wëkònywónëch spiéwów.

l Przeczëtôj ùwôżno tekstë w dzélu „Bróma” i wpiszë w zesziwkù do tôbelczi, 
dofùlowùjącé, znóné cë zwrotë i wërażenia:

Òkreslenia brómë
Przëmiónkòwé wërażenia 

sparłãczoné z brómą
Zwrotë sparłãczoné 

z brómą

l Na spòdlim kôrtë 218 AJK òdpòwiédz na zapitania:
– Jaczé nazwë notowelë eksploratorzë na Kaszëbach w òdpòwiedzë na pëta-

nié ò ‘wrota w płocie’?

VI

VII
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Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, opracowany przez Zespół Zakładu  
Słowianoznawstwa PAN pod kierunkiem Zdzisława Stiebera i Hanny Popowskiej-Taborskiej,  
Wrocław 1964-1978
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– Nalezë w dostãpnëch cë zdrzódłach infòrmacje ò eksploratorach AJK  
i òpòwiédz ò nich.  

l Zabawi sã w eksploratora w swòjim òkòlim. Pëtôj infòrmatorów, nagriwającë 
jich òdpòwiedzë na zapitanié:
– Jak pò kaszëbskù pòzéwô sã ‘wrota w płoce’?

l Gromadzącë materiał zanotuj infòrmacje, skądka pòchôdô òsoba dôwającô 
òdpòwiedzë.

l Przedstawi wniosczi ze swòjich badérowaniów.
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…wsłëchiwac sã w pùls swiata…
/Stanisław Janke/

Stanisłôw Janka – pòeta, prozajik, tłómôcz, ale téż gazétnik i badéra dokazów ka- 
szëbsczich ùsôdzców, kùńczi – 60 lat. Brzadã tegò czasu je nié le bòkadosc ksążków 
i artiklów, ale téż drëszstwa. Lëdze, chtërny mielë leżnosc pòtkac na swòji stegnie 
Stanisława Jankã przëznôwają, że są zadzëwòwóny jegò òsoblëwą òsobòwòscą.

Marek Adamkowicz Jubileusz stolema kaszubskiej literatury  
[w:] „Gryf Kościerski” 11 III 2016-03-24. (tłóm. F. Bôska-Bòrzëszkòwskô)

DZÃKA ZA DARËNK
(na 600-lecé Lëpùsza)

PRZÉDNIK
Lëpùszanie pòprosëlë swòjégò rodôka Stanisława Jankã ò zrëchtowanié fòl- 
deru ò lëteraturze pòswiãcony Remùsowémù Lëpnu. 
(pòkazywającë wëdóny fòlder)
Czëtómë w nim „Wies mô szczescé do lëteraturë i lëdzy pióra”. Aùtor ùmies- 
cył tekstë: ks. Władisława Szulista, Édmùnda Szczesôka, Felicji Bôska-Bòrzësz- 
kòwsczi, Jana Rómpsczégò, Aleksandra Majkòwsczégò, Juliana Zôbòrowsczé- 
gò, Zbigórza Żakewicza, Bòlesława Jażdżewsczégò, Anë Łajming, Lucynë 
Legùt, Jizabelë Trojanowsczi. A nóm zafelało Stanisława Janczi. Dofùlowùjemë 
to, czegò pòeta – pisôrz, bez swòjã skrómnosc, nie pòdôł.

RECYTATOR  II
Zrëchtowelë jesmë fòlderk, w chtërnym nalôżają sã wiérztë wastë Stanisława 
Janczi pòswiãconé jegò ùlëdónémù môlowi – Lëpùszowi.

RECYTATOR  III
Mdze to dokôz òd nas – młodëch dlô rodôka z Lëpùsza.

RECYTATOR  IV
„Staszk Janka (…) pòchòdzy z pôłnia Kaszëb z Lëpùsza – Remùsowégò Lëpna, 
gdze dëch Majkòwsczégò mało straszi, a na szczescé, chòc za rzôdkò, kąsk spiącëch 
bùdzy, Staszk Janka nijak nie wińdze, a wiedno mòcë wicy bierze, jak no z nô- 
lepszégò zdroja” – pisze Józef Bòrzëszkòwsczi ò Stanisławie Jance.

Séwôrzów szlachã...
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PRZÉDNIK  (zdrzącë na òdjimk rzéczi Wdë w Lëpùszu) 
„ … krajobrazy. Wszystko tutaj tchnie swojszczyzną”.

RECYTATOR  I  (stojącë kòl Przédnika)
„Nad Wdą”
Wòda przódë pòzwónô słowã
co wëlecało z redosnégò zawòłaniô
spragłëch wanożników
hewò dzysô òdmikô sã
przed pòetą wanką
jaczi òd ni wëszedł w długą
a sã wrôcô z grónkã
zeschłëch kwiatów wiedno
żebë nalezc zymk
knôpiczich lat i sã òbmëc
z pichù ùżercégò tim a tamtim
dniã wiekù òbrotë
a òbléc sã òchłodą cëchòscë

RECYTATOR  II  (stojącë kòl Przédnika)
 „W latny wieczórk”
Bzë sã ùdżibłë
a swój biôłi spik sëpią
w kòlibkã ùtlëczonégò gôwòru
Czôrnô Wòda le smòloną nitką
przãdze cëszã grzãpów
a pò drodze òbzbieriwô
grónczi rozmajitëch zelów
jaczé stôré białczi sëszą
na arbatë chòrosców
a przë chëczach przëdëszonëch smrokã
chłopi zażiwają tobakã
na zdrowié nocë

RECYTATOR  III  (na tle òdjimkù Tuszkòwsczi Matczi)
„Tuszkòwskô Matka”
Wej jak krótkò je
òd słowa piastowati
do słowa piastowac
hejnë le zemia lëchô
co wiedno w òczë
pieklënkã wieje
z rajsczégò ògrodu
wënëkónym
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i dzeckò môłé
jakno skra żëcô
krëchô w przepadlëskach
tróna jasnistégò
to sã dô sparłãczëc
w miłoce matczëny
pòkórny przed namienienim
z jaczi rodzy sã
chòjna człowieczi mòcë

PRZÉDNIK  (zdrzącë na òdjimk chëczë z Tuszków)
 „Ludzie (…). Wszystko tutaj tchnie swojszczyzną”.

RECYTATOR  IV
 „Tuszkòwiôcë”
Ju wëłowilë stôri mëccë swój miesąc
z cemny stëdni nizawczora
i piórzëska nowòsców rozsëpalë
na ùmierającé chëczë
a młodi mëccë jidą drogą
do Lëpùsza
i dali w swiat òd jiwru starszich
jaczi są terô le topiącé
w swòjich pùstëch nocach

RECYTATOR  V
Mòja mëmka żëje so
za gardinama dozdrzelałégò żëta
dze zédżer na scanie
jidze copającë sã do dzectwa
w juszkach cësze
a pluchë szeroczé jak latné niebò
sniją ò chlebòwim piecu
rozpôlonym pôchą wieczórnégò jałówca
dze swiãté òbrazë
wiedno tak samò zdrzą
w kòżdi nórt jizbë
dze telewizór
wiôldżi i môłi pòliticzi
je zgaszony cemną plamą
a narakòwóné rãce
ùklãkłé pòd krziżã wiarë
gwës trzimają
môłé kòrunczi swòjégò szczescô
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PRZÉDNIK  (zdrzącë na òdjimk figùrczi sw. Michała w Lëpùszu)
 „Ksãdzu Probòszczowi Zygmùntowi Jutrzenka-Trzebiatowsczémù za pòsta- 
wienié w Lëpùszu figùrczi swiãtégò Michała”.

RECYTATOR  VI   
Jo
Swiãti Michôł stanął
z dobëcym na kamieniach
malinczégò plachcu zemi
w lëpùsczi parafii
wëmòdlony do biôłoscë alabastru
z milczenim swòjégò miecza
wedle trzôskù naszégò żëcô
wedle grzésznëch
stoji widã mòcë
i sã rozdôwô
czej biôłi chléb
ùdżãtim – szaroscą głodu
bòżi miłotë – 
do lëchëch piôsków
słabi wiarë

PRZÉDNIK  (zdrzącë na òdjimk pòmnika pòmòrdowónëch w Karpnie)
 „Miejsca (…).
Wszystko tutaj tchnie swojszczyzną”.

RECYTATOR  VII
 „Karpno”
Co të jes ùzdrzôł
dzéwczëcé òkò jezora
zeloną blewiązkã
ti tuniôrczi ùsmiéwajczi 
co w słuńce jidze na wrëje
czó le krëwawi môltëch
ju sã skùńcził i wejle
strach leno krący sã w pichù
pòmión krzikaniô minął ce
pòde drogą jak nen gzyk ùprzikrzony
za régą dwadzesce jeden grobów
zrechùjesz ale nijak
nie òdpòwiész pò prôwdze
kùli to je żëcô
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WSZËTCË
Rôczimë na pôłnié dzectwa do Remùsowégò Lëpna.
Dokazë Stanisława Janczi:

        
RECYTATOR  I

„Ju nie jem mòtélnikã” – wiérztë
 
RECYTATOR  II

„Żużónka jak mrzónka. Kołysanka z marzeń” – wiérztë dlô dzecy
 
RECYTATOR  III

„Łiskawica” – pòwiesc

RECYTATOR  IV
 „Jak Kòlumbùszów Krësztof Amerikã òdkrił”, adaptacjô scenicznô pòwiôstków 
Alojzégò Bùdzysza wespół z Jerzim Łiskã

RECYTATOR  V
„Kòl kùńca wiekù” – wiérztë

 
RECYTATOR  VI

„Kolce syberyjskiej róży” – zbiérk repòrtażów wespół z Édmùndã Szczesôkã

RECYTATOR  VII
„Psë” – pòwiôstka

RECYTATOR  I
 „Do biôłégò rena” – wiérztë

WSZËTCË
Czëtómë je nié le z leżnoscë Kònkùrsu „Rodny Mòwë”.
(kłóniają sã i wrãcziwają pòece zrëchtowóny dlô niegò darënk – fòlderk)

BIBLIOGRAFIÔ:
Janke St., Ju nie jem motélnikem, Gdańsk 1983.
Janke St., Kol kuńca wieku, Gdańsk 1990.
Janke St., Do biôłégo rena, Gdańsk–Wejherowo 1994.

A BËŁO TO… 
w kòscele pòewangelicczim w Lëpùszu 3 V 1998 r.

Dzãka za darënk (na 600-lecé Lëpùsza) 
[w:] Baska-Borzyszkowska F., Ùsôdzczi na wdôr…, Gduńsk 2013, s. 54–60
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(...) Tak jakòs bëło, że jô w 1977 miôł swòjã lëteracką pierszëznã, ale ùsadzac pò 
kaszëbskù jô zaczął w 1976, to je sztërdzescë lat temù. Przez nen całi czas, do dzys, a 
jesz w tim przez 25 lat gazétnikòwi robòtë w „Pòmeranie”, ùzebrało mie sã dosc tëli 
przemëszleniów w sprawach kaszëbsczi deji i lëteraturë.

Mògã so wdarzëc, jakbë to bëło terô, infòrmacjô w „Pòmeranii” (4/1977) z rozsą- 
dzeniô pierszégò kònkùrsu na lëteracczé dokazë pisóné pò kaszëbskù. Tamò pisało, że 
razã z Jaromirą Labùddą, córką pisarza Aleksandra Labùdë, jô dostôł ekstra nôdgrodã, 
westrzódka wëprzédnionëch, chtërny nie przekroczëlë 21. rokù żëcô. Jô to dostôł za 
krótëchné pòwiôstczi, chtërne nigdë nie òstałë òpùblikòwóné, a pierszëznã to jô 
miôł przez wëdrëkòwanié w „Pòmeranii” (6/1977) sétmë mòjich wiérztów. Wrãczenié 
nôdgrodów i wëprzédnieniów tegò kònkùrsu òdbëło sã òb czas kòleżeńsczégò zet- 
kaniô nôleżników klubù sztudérów Pòmòraniô (z leżnoscë 25 lat jistnieniô). To bëło 
dlô mie wiôldżé przeżëcé, czej jô òd kaszëbsczégò pòetë, Méstra Jana Trepczika, 
dostôł bògato grawérowóny mòsãżny swiécznik. Do dzysô òn wisy ù nas doma  
w paradnicë. Ale tej nôwôżniészé bëło to, że Méster Jan skłôdôł mie pòwinszowania  
i żëczbë pò kaszëbskù swòjim piãknym baritonã. Jô słëchôł tegò jak zaczarzony. To 
bëła kaszëbizna, jaczi jô nigdë ni miôł czëté. To tej jô pòczuł ji òsoblëwą, apartną 
szmakã.

S. Janka Chcã gadac prosto jak czijã w płot  
[w:] „Pomerania” 4/2016, s. 4.

Cwiczënczi:
l Napiszë wëpòwiesc pt. „Rodzynnô wies w pòezji Stanisława Janczi”.
l Napiszë wspòmink ò swòjich pierszich zwënégach w ùledónym przez ce ôrce 

dzejaniô.
l Zrëchtuj lëteracką kôrtã liricznëch wanogów S. Janczi.





WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓWNAZÔD DO ZÔCZĄTKÙ ROZDZÉLU

– Kùli razy të do mie 
przëchôdôł…?

– Të to lëchò rzekł…  
Kùli razy më  

przëchôdelë do se.  
Tak bë to mùszôł rzec.

/Jan Piepka/
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Jest stara gruzińska legenda mówiąca o tym, jak to Pan Bóg rozdzielał krainy ludom.
Tłoczno było wokół Stwórcy, bowiem każdy chciał otrzymać najlepszy kawałek. 
Tylko Gruzini usiedli nieopodal kołem i skracali oczekiwanie śpiewem. Skończył 
wielki Szafarz rozdawać ziemię, a Gruzini ciągle śpiewali. Usłyszeli te pienia anieli, 
najmuzykalniejsi mieszkańcy niebios i polecieli do Pana: „Panie wszystkich ludów, 
zapomniałeś o Gruzinach”. Stropił się Dobry Ojciec i powiada: „Ale ja już wszystko 
rozdałem... chociaż zostawiłem sobie najpiękniejszy skrawek na tej ziemi, gdzie góry 
dotykają mojego nieba i schodzą do łagodnego jak baranek morza. Weźcie tę działkę, 
tyle piękną, ile trudną do zamieszkania”.
 I stanęli Gruzini przed ścianą skał i zaczęli śpiewać; śpiewali pieśń radości i dzięk-
czynienia: silną potężną pieśń na chwałę Stwórcy. I rozstąpiły się góry, rozścieliły 
się przed nimi złotorunne łąki Kolchidy, hen ku dobremu morzu o czarnych grze-
bieniach fal. I zeszły z białych szczytów srebrzyste strumienie i splotły się w rzeki –  
i powstała Gruzja.

Stara legenda gruzińska 
Zdrzódło: www.prus.pl

Legenda o powstaniu Chorwacji mówi, że kiedy Pan Bóg stworzył świat i zaczął przy-
dzielać poszczególne tereny różnym narodowościom to, kiedy już rozdał wszystko 
wszystkim okazało się, że jeszcze został jeden człowiek, który nic nie dostał
 Pyta go, więc:  „A, Ty, kto?”. „Chorwatem jestem – odpowiada człowiek”. „Co 
ja Ci mam dać, kiedy już wszystko rozdałem?”. Zadumał się Pan Bóg. No, ale nie 
byłby Bogiem, żeby coś nie wymyślił.
 I powiedział tak: „Wprawdzie wszystko już rozdałem, ale sobie zostawiłem kawa-
łek ładnej ziemi u wybrzeża Adriatyku, to ci ją dam. I tym to sposobem Chorwaci 
stali się właścicielami jednego z najładniejszych skrawków na ziemi.
 Ale na tym nie koniec. Kiedy Pan Bóg spojrzał z góry na świat, jaki stworzył, 
to ze szczęścia się rozpłakał, a łzy wpadając do Adriatyku, utworzyły piękne wyspy, 
które dzisiaj są ozdobą chorwackiego wybrzeża.

Legenda o powstaniu Chorwacji 
Zdrzódło: www.mojachorwacja.eu

Dokôz stwòrzeniô
I
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Według legendy, kiedy Bóg stwarzał świat i rozdawał narodom ziemię, zapomniał 
o Mołdawianach. W ramach zadośćuczynienia zaproponował im zamieszkanie  
w raju.

Legenda o stworzeniu Mołdawii 
Zdrzódło: http://goscniedzielny.wiara.pl

Kiedy Pan Bóg rozdawał narodom grunty pod ich terytoria, właśnie ze Szwajcarem 
miał najwięcej problemów. Szwajcar milczał, gdy ten pytał zgromadzonych o to, 
jakie są ich preferencje. Pan Bóg ponaglał, aż Szwajcar przemówił: „Pragnę, by mój 
kraj miał góry, potężne i niedostępne góry”. Życzenie to zdziwiło Stwórcę, ale je spełnił. 
Szwajcar otrzymał Alpy. Zatem pozostały mu jeszcze dwa.
 Po chwili poprosił o to, by na tych górach były łąki, piękne i soczyste, na których 
mogłyby się paść wspaniałe krowy. Ta prośba wprawiła już Pana Boga w ogromne 
zakłopotanie, lecz ją spełnił, nie do końca rozumiejąc Szwajcara, po co mu krowy  
i łąki. Obdarowany i szczęśliwy podszedł do krowy i zaczął ją doić, a Stwórca się temu 
przyglądał. Mleko, które pozyskał, wypijał natychmiast, a na jego twarzy pojawiał 
się niebiański zachwyt. Pan Bóg nie wytrzymał i podszedł do Szwajcara, prosząc go 
o łyk mleka. Ten nie odmówił.
 Bóg pił i pił, mając radość na twarzy. W końcu zaczął ponaglać Szwajcara o po-
danie ostatniego życzenia. Szwajcar popatrzył, podumał i rzekł: „To teraz należy się 
3 franki i 50 rappów”. 
 Nie na darmo mówi się, że jest to kraj ludzi oszczędnych i bardzo zaradnych.  
W końcu to jeden z najbogatszych krajów świata, na bogactwo którego składają się  
w głównej mierze usługi bankowe i ubezpieczeniowe.
 Na jego wysoką pozycję na arenie międzynarodowej wpływa kilka aspektów  
– między innymi jego uznana neutralność i precyzja we wszystkich podejmowanych 
działaniach ekonomicznych, politycznych, czy społecznych.

Stworzenie Szwajcarii 
Zdrzódło: www.turystykakulturowa.org

Kiedy Pan Bóg rozdawał narodom ziemię – Cygan spał w słońcu. Gdy się obudził, 
Stwórca nie miał już żadnego skrawka ziemi dla niego:
 – Szkoda mi Ciebie, ale może i lepiej – rzekł Pan Bóg. Państwo, ziemie, granice 
powodują nienawiść i wojny. Ja Wam daję talent, mądrość i będziecie żyć pośród 
innych narodów...

Opowieść cygańska 
[w:] Romane Dyvesa (Cygańskie Dni), Gorzów 1998
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Wszëtkòmòżny Òjc
Pòspòłu z dëchama górów,
Przëłożił rãkã do stwórzbë człowieka.
Temù òn je ze zemi, kama i zelony lëstowiznë.
Jegò łizë są z padwicë,
A głos z chajowëch grzëmòtów.
Cëż piãkniészégò jak wëspiewac
Tã sëniną jednotã ze zemią.
Z wszelejaczim zwierzã,
Wùlkanową skałą i krëształã.
Navajo nie wzérô kamnym, zgardnym òkã
Na zwierzã i dzëwą ptôszëznã,
Kò dowiérzô szamańsczim tôblëcóm
Z drzéwiany kórë.

Jan Zbrzyca Tuńc Navajów  
[w:] Zbrzyca J., Wieczórny widnik, Gdańsk 2002, s. 69–74

Apartny dzél skarbnicë piesniów znónëch na Kaszëbach w òkòlim Parchòwa to fran-
tówczi i nôbòżné pienia roznôszóné czedës pò swiece przez wanożnëch pracharzów i cy-
gniączkã do cëgańsczich piesniów i ò Cëgónach. Ò jednëch i drëdżich mùszôłbë pisac 
wiele. Zdôwałobë sã, że jedny i drëdżi przeszlë w II pòłowie XX stalata do historii, bò 
w 60. i 70. latach zdżinãlë z kaszëbsczich dróg i chëczów nié le pracharze, le téż wano-
żącé co rokù i biwakùjącé nierôz czile dni w sąsedztwie wsë cëgańsczé wòzënë. Dzysô 
pòjedińczo Cëgónów, Romów pòtikô sã le w miesce. Za to pracharzenié domôków, ju 
w jinszim wëdanim, pòkôzało sã czilenôsce lat nazôd i sã zwikszô. Cëgóni zôs, czãscy 
dzysô pòzywóny Romama, mieszkają i wanożą bùten Kaszëb. Dlôte téż wôrt je sëgac 
do dokazów jich wiôldżégò drëcha Jerzégò Ficowsczégò, wënôdgrodzonégò i acht-
nionégò nié le za zdrëszoną z Parchòwã Fùndacjã „Przëgrańczé” w daleczich Sejnach. 
Ò Romach wiémë, że żëją w nômniészich spòlëznach – etnicznëch mniészëznach  
w Pòlsce. Pòkùtëją ò nich, kąsk jak ò Kaszëbach, dali wielné stereòtipë.

Józef Borzyszkowski Mòdrô kraina. Dzieje i współczesność gminy Parchowo,  
Gdańsk–Parchowo 2005, s. 400 (tłóm. W. Myszk)

Z colemało, jak czedës, dzecną redoscą ùceszëła jem sã z òdnieseniô do Cëgónów w Twò- 
jim dokazu. Wiedno żëją w mòji pamiãcë. Òbòzowelë rôz w rok bez czile dniów 
pòd najim òknã w Kòscérznie. „Cygnãlë wid” òd naju. Biwelë doma ù naju. Mëma 
ni mògła sã nachwalëc „cëgańsczi panewczi”, na chtërny sã ju nic nie przëpôliwało. 

II
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Biegelë jesmë jakno dzecëska jima naprocëm, czej pòkazywałë sã jich tabòrë na dar-
żëcë Wòjskòwi (pòzdze Tkaczika). Niezabëté òstóną ne tuńce z drëszkama – Cëgón-
kama przë naji darżëcowi „zelony pómpie”. Zôdroscëłë jesmë jima nëch klédzëków, 
chtërne tak w tuńcu fùrgòtałë.

Felicja Baska-Borzyszkowska W pòdzãkòwanim Wasce Edmùndowi  
za lëteracczi dokôz i z pòzdrówkã dlô szkólnëch prowadzącëch  
regionalną edukacjã abò ùczącëch jãzëka i kaszëbsczi kùlturë 
(tłóm. F. Baska-Borzyszkowska) 
[w:] Zieliński E., Na ścieżkach wspomnień, cz. II, Gdańsk 2010, s. 357–372

Tak ju na tim swiece je, że lëdzëska mają różné farwë skórë. Òkróm biôłëch, czôr-
nëch, żôłtëch a czerwònëch są téż lëdze, chtërny farwë mają pòstrzédné, to znaczi są 
bruny, czôrniawi, czerwònawi, żôłtawi, jasny, jasniészi, cemny a cemniészi itd. Farwa 
skórë bëła czãsto w dzejach swiata przëczëną wszelejaczich biôtk. Òsoblëwie biôłi 
czôrnégò nie lëdôł. Czemù to? To cë je wëzgódka, na chtërnã òdpòwiescë, wierã, 
próżno szëkac. A mòże chtos spróbùje to wëdolmaczëc.
 Stôrô indiańskô gôdka tak nã różnofarwnosc dolmaczi: Bóg, Wiôldżim Dëchã 
zwóny, wzął glënã i zaczął twòrzëc wszelejaczé stwòrzenia na zemi, pòtemù so sôdł, 
a zrëchtowôł zwierzã, co na dwùch szpérach rozmiało kraczac. Ùlepił jegò z glënë,  
a żebë nen kraftniészi i mòcniészi béł, dôł gò w piéckù, jak grónk, wëpalëc. Za 
pierszim razã kąsyczk za długò trzimôł człowieka w ògniu i temù wëszedł òn jemù 
czôrny jak smòlusz i stąd Mùrzinowie na swiece sã nalezlë. Za drëdżim razã za chùtkò 
gò z piécka wëcygnął, i tak pòwstôł bladélc, tj. biôłi człowiek. Dopiérze za trzecym 
razã bëlno ùdało sã jemù człowieka wëpalëc, i stąd wzãlë sã czerwònoskóri, tj, In-
dianowie. Jak to z Chińczikama bëło, tegò na pòwiôstka nie gôdô, abò téż pamiãc 
lëdzkô je za krótkô.
 Wierã to je baro dobrze, że lëdze są wszelejakò farwòwóny. Temù téż kòmùdno 
na swiece nie je. Jakbë to lëchò bëło, czejbë wszëtcë jednakò wëzdrzelë. Jeden òd 
drëdżégò apartnic sã doch mùszi, jinaczi nicht bë nie wiedzôł, chto je chto.
 Jednakò niechtërnym no skórowé wëapartnienié nie sygô. Òni chcą jesz dali 
w cëdze twòrzeniô zańc, a Bòga pòprawic, Farwùją sã wiãc na mòdro, zelono i li- 
lapëtlëwò. Wnetka jak gwiôzdowi kòsmicë wëzdrzą. Mòże chcą na jinszé planétë 
wërézowac, temù z se taczé dzëwòlądżi robią? Przënômni wiesoło człowiekòwi, czedë 
taczégò tãczowégò cëdôka widzy. Gòrzi je ò cemnicą, tej mòże sã feste ùrzasnąc  
a hercklekòtë dostac. A cëż, jak chto chce bladi pësk wëfarwòwac, tej niech so farwù-
je, bële bë dzecy nie strasził.

Rómk Drzéżdżón Na swiece lëdzëska mają różné farwë skórë 
[w:] „Norda” 4/2008, s. 4

III
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Sédmë dniów Pón Bóg twòrził swiat. Pòtemù stwòrził wszelejaczé kraje. Pòlskã 
ùmëslił so zrobic bògatszą òd jinëch. Na pôłniu pòwstałë górë, na wzénikù rzéczi, 
na zôpadze lasë i bòrë, a na nordze dôł mòrze, piôchë, jezora i barabónë. Stwòrził 
téż pierszich Kaszëbów, chtërny zamieszkelë na łące kòl jezora. Ten plac nazwôł Pón 
Bóg Smùg Żëcégò. Rządzył tam mądri Barnim.
 Pò drëdżi stronie jezora béł drëdżi plac, chtëren Bóg nazwôł Krôjna Schiłkù. Rzą-
dzył nią mądri, ale zmiarti jak nitka Smiercoch. Òbëdwùm Bóg wlôł wiele mądroscë 
do głowë, żebë ti mòglë dobrze rządzëc.
 Na łące Barnima dorazu zaczãło sã żëcé. Wschôdało i zachôdało słuńce. Nastałë 
dnie i nocë. Kaszëbi sã baro ùceszëlë z tegò wiôldżégò Bòżégò darënkù. Żebë wszëtkò 
mògło sã rozmnażac, Stwórca wësłôł na zemiã Miłotã i nakôzôł ji dac Kaszëbóm 
szczescé. A czej tak sã stało, Bóg wezwôł Barnima do se i rzekł:
 – Terô chcemë sã przëzdrzec na tëch lëdzy, chtërnëch të nazwôł Kaszëbama. Niech 
òni przãdą nitczi żëcô bez nikògò jinégò pòmòcë.
 Òd te czasu Kaszëbi zaczãlë sami ò se mëslec. Z jich dobrëch mëslów zrodza sã 
ùcecha, a z lëchëch żałota i jiwer. Dëcht wnet lëdzeska doznelë, że żëcé to le nie je 
smiéch, to są téż łzë w òczach. 
 Kaszëbi jiwru ni mòglë zniesc, tak tej szlë z tim do Barnima, a nen jima rzekł:
 – Niech Miłota mdze dlô waji Cëszą. Òna je téż pierszim krokã do nowégò żëcô.
 Tak téż Smùg Żëcô zarojił sã òd lëdzy. Zaczãło brakòwac jagód, brzadu na drze-
wach czë miodu. Chto béł rozëmniészi, ten pòczął karczowac las i pòsewac zôrna.  
I tak nasta na zemi Prôca. Wszëtcë Kaszëbi chùtuszkò sã do ni zabrelë. Òna sã stała 
kòniecznô do żëcô.
 Z robòtë zrodzył sã zmachcënk, bez chtëren lëdze bëlë czësto mer. Wszëtcë zaszlë 
do Barnima prosëc ò òdpòczink. A ten jima rzekł:
 – Stwórca nie dôł mie taczi dôdżi, żebë jô mógł dali rozwijac żëcé, ale jesz jedno 
mògã dlô waji zrobic. Pòdarëjã wama Spik.
 Kaszëbi zôs sã ùredelë z darënkù. Szlë gò zarô wëpróbòwac. Spik dôł jima wikszą 
mòc, wësësził jak dobrô nënka łzë w òczach. Głowë spiącëch przëkrił jakbë letką, 
cëchą dôką. Jak sã òbùdzëlë rzeklë:
 – Bãdzë wëchwôlony Spikù, bò jes lepszi òd Żëcô. Szkòda, że nie trwôsz wieczno. 
Czej më sã zbùdzymë, tak a tak czekô nas prôca i zmachcënk.
 Te mëslë trôpiłë jich tak czãsto, że znôwù szlë do Barnima prosëc, żebë dôł jima 
Spik wieczny. Mądri Kaszëba w jich jiwrze nick ni mógł zrobic. Doradzył jima, żebë 
szlë nad jezora, tam na drëdżi stronie nalézą to, co szukają.
 Całé ùrmë szłë we wskôzóny plac.
 Na drëdżi stronie jezora bëło widzec piãkné drzewa, kwitnącé kwiatë, bezpiek  
a wieczny spik. Wszëtkò tam sã wëdôwało ze szkła. Chmùrczi letëchné, bielëchné jak 
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sniég. Nôbarżi zmachcony lëdze chcelë tam bëc jak nôchùtczi. Tak téż zarô wlezlë 
w wòdã, a ta za kòżdim krokã sã rozstąpiwa. Szlë nie òbzérającë sã w tił, chòc na 
sztrądze Żëcô wòłałë za nima jich rodzëznë. I tak zbliżëlë sã do Mòrlawégò Môla. 
Jich pòstacje stôwałë sã corôz lżészé, corôz bladszé i tak jakbë sã miałë roztajac.
 Smiercoch jich serdeczno przëwitôł, a òni ùleglë na westrzódkù kwiatowi łączi  
i ùsnãlë wiecznym spikã. Za tim karnã Kaszëbów, corôz wicy òdchôdało do Krôjnë 
Schiłkù.
 Barnim dostôł strach, że wszëtcë Kaszëbi òdińdą do Smiercocha, a przez to wëdżi-
ną. Tak tej prosył Stwórcã:
 – Panie retôj żëcé! Krôjna Schiłkù je tak snôżô i szczestlëwô, że wszëtcë tam òde-
szlë. Przë żëcym òstało le jedno dzéwczã i jeden knôp. Òni sã mòcno miłują, leno 
czej to jich minie, gwës téż òdińdą.
 Stwórca rzekł do Barnima:
 – Krôjna Schiłkù mùszi òstac tak piãknô i bezpiecznô, ale móm jednã radã. Anio-
łë ùprzãdzą grëbą dekã z cemnoscë. Tą më zasłonimë Krôjnã Schiłkù. Przë brómie 
mdą stojałë dwie straszné babë. Jednã nazwiemë Bòlesc, a drëgą Mòrnica.
 Òd te czasu żëcé na Kaszëbach zôs zakwitło. Kòżdi miôł strach przechadac do 
Smiercocha. Mùszôł bë sã spòtkac z nyma dwùma strasznyma babama.
 Tak Pón Bóg òcalił Kaszëbów, a ny są Jemù wiérny jaż do dzys dnia.

Halina Wreza Barnim i Smiercoch 
[w:] „Zsziwk” 3/1998, s. 24–25

Gôchë bëłë na òstatkù stwòrzoné. Tak swiãti Pioter z Panã Jezëskã jachôł, jachôł, a na  
kùńc ùsnął. Czej sã òbùdzył, gôdô do Swiãtégò Piotra: „Matkò Bòskô, co to tu je. 
Jaczés pùstinie, piôchë… A jak to są piôchë, to niech to bãdą Gôchë”. I tak ju òstało.

Alina Werochòwskô, Witek Wantoch Rekòwsczi, Łukôsz Zołtkòwsczi  
Jak to richtich z tima Gôchama je  
[w:] Na Gôchach. Repòrtersczé ùczbòwé zajmë,  
Bëtowò–Stëdińce–Lëpińce–Tëchòmie, 2011, s. 29–31 

Jak Bóg lëteraturã wëdôwôł, to Kaszëba, jaczi òn je, sedzôł w swòjim kące nad mòrzã, 
nick nie wiedzôł ò lëteraturze.
 Jak sã czasã lëdze spòtkają, tak rôz Kaszëba sobie wëjachôł w jiné stronë, zagôdôł 
sã z tima lëdzama ò wszelejaczé sprawë, a sã òd nich dowiedzôł, że Bóg lëteraturã 
wëdôwô. Pitôł sã tëch lëdzy, cëż to je ta lëteratura? – Ale, chłopie, të jes dzywny, to 
të nie wiész! – Nié! – òdpòwiedzôł Kaszëba. – Kò to je gôdka! – òdpòwiedzelë òni.
 Scekawiony przëjachôł Kaszëba dodóm, òpòwiôdôł doma, a wëjasniwôł ò lëte-
raturze.
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 Zebralë sã Kaszëbi, òbradowalë, wësłalë jednégò Kaszëbã do Bòga, abë lëteraturã 
kaszëbską przëniósł.
 Kaszëba sã zabrôł na nogã, wzął kòsz na rãkã, szedł do Bòga.
 Przëszedł w niebò, rzekł pòchwôlenié, Bóg sã spitôł: – Co të jes za jeden? – Jô 
jem Kaszëba z tëch mòrsczich strón! – Bóg sã drapôł w swòjich dłudżich włosach, 
sã domëslôł. Nie wiedzôł, gdze to je, wzął landkartã w rãkã a szukôł. Kaszëba zdrzi, 
pôlcã pòkazywô tu: – Tu nad mòrzã më mieszkómë!
 Bóg sã pitôł: – Cëż wa jesta za nôród? – Kaszëba rzekł: – Z nama rządzą jaczés 
ksãstwa, do se òni gôdają jaką super łacyńską mòwą, chtërny më nie znajemë. Do nas 
òni wcale nie gôdają, bò nas nie rozmieją, jô sã òd jinëch dowiedzôł, że ten wiôldżi 
Bóg lëteraturã wëdôwô, a móm kòsz, abë tã lëteraturã dodóm zabrôł!
 Bóg sã zaczął w głowie drapac, przëpòmniôł sobie, mëslôł a mëslôł, sã domëszlôł 
a gôdôł: – Jô lëteraturã wëdôwôł, ale jô móm ju rozdóné. – Zdrzôł na swój stół, 
a widzôł pôrã plików papioru. Rzekł do Kaszëbë: – Përznã tu òstało, trzëmôj twój 
kòsz! – Kaszëba trzimôł kòsz.
 Bóg gôdôł: – Jaczé néżczi mie òstałë. – Kłôdł Kaszëbie përznã rusczégò, prësczégò, 
pòlsczégò, z Czechów përznã, a jesz chwôcył w jiny kąt, a nalôzł jugòsłowiańsczé.
 Kaszëba ùradowóny przëszedł z nieba z kaszëbską lëteraturą.

Stanisław Okoń Jak Kaszubi dostali lëteraturę 
[w:] Okoń St., Za lasã mòrze, Krokowa–Gdańsk 1998, s. 43–44

Wiele je na swiece dzywnosców, a nôwikszą je żëcé, apartno no lëdzczé. Wiôldżi 
ùczałi biochemik, Albert Szent-Gyӧrgyi napisôł, że żëcé je nômni prôwdopòdobnym 
ôrtã jistnieniô materii, a Skaldowie zaspiéwelë, że „żëcé je fòrmą jistnieniô biôłtka”, 
chòc ksądz profesór W. Sedlak òdkrił żëcé òpiarté na krzemie, a nié na wãglu, jak 
biôłtkò i kwasë nuklejinowé. 
 Jak to z tim żëcym richtich je? Skądka òno sã wzãło?
 Ti, co wëznôwają religiã, wierzą, że żëcé je dóné òd Bòga. Béł téż czas, że wiele 
mądrëch lëdzy ùwôżało (a jesz terô niechtërny tak mëszlą), że żëcé przëklatrowało 
na Zemiã z jinëch planétów, abò z kòsmòsu. Jesz jiny ùwôżają, że pòwstało czësto 
samò i próbùją dokazac jak to miało bëc. Że nibë na Zemi dôwno, dôwno temù 
wszëtkò bëło wëmiészóné, béł taczi prôwdzëwi chemiczny zós, a do tegò dërch sã 
łiskało. I tej w nym zósu pòwstôwałë rozmajité substancje. Në, to sã łączëłë do kùpë, 
to pùrgałë kòl sebie, to sczidiwałë na dno, to szlópòwałë jedna drëgą, jaż sã z nich 
zrobiłë drëmelczi. Jak ne drëmelczi bëłë wiôldżé, jak bëło w nich skòpicą rozmajitëch 
substancjów, tej òne abò sã rozwôlałë, abò grużdżëłë, abò rozdzeliwałë. To, że òne 
sã rozdzeliwałë, nie bëłobë nic taczégò, ale jak òne sã rozdzeliwałë tak, że jedna 
szlachòwa za drëgą – to ju wedle niechtërnëch ùczałëch mògło bëc òznaką żëcégò. 
Pózni te drëmelczi tak sã łączëłë i rozdzeliwałë, że jedne bëłë pòtrzébné drëdżim, 
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że jedne ni mògłë bez drëdżich pòwstawac. Pò wiele miliónach lat wëkùcharzëło sã  
z tegò to, co widzymë terôzkù i zwiemë żëcym.
 Jakbë na to wszëtkò nie wzérôł, prôwda je takô, że czedëskù to żëcé bëło abò kąsk, 
abò czësto jiné, i że w jednym môlu negò żëcégò na Zemi nastôł człowiek. Lëdze òd 
pòczątkù bëlë czekawi wiedzec, skądka òni sã wzãlë? Czë mają dëszã i cało, czë blós 
samò cało? Czë materiô je zrobionô za sprôwką deji, czë deje są brzadã materii?
 Òd dôwnëch czasów ò to sã spiérają i spierac bãdą. Jedny bez wątpieniô wierzą, że 
Bóg ùlepił człowieka z kału (abò z glënë), tchnął w niegò żëcé i dôł mù dëszã niesmier-
telną. Jinszi wierzą, że te pierszé grużelczi żëcégò przëcygnãłë jednak z kòsmòsu (chòc 
są i taczi – jak E. von Däniken – co chcą wierzëc, że to jistwë rozëmné przëlecałë na 
Zemiã); z tëch grużelków z kòsmòsu abò drëmelków zemsczich pòwstałë wszëtczé jiné 
ôrtë żëcégò, a na kùńcu człowiek. Jistné fizmatenta. Są téż taczi, co są ùdbë, że Bóg je 
blós kùczrã, co wszëtczim czerëje, ale żëcé pòwstôwało na dłudżi drodze rozmajitëch 
zmianów (biologòwie zwią to ewòlucją), a nôwëższim gòzdzã na ny rozwòjowi drôbce 
je człowiek, chtërnémù Bóg dôł dëszã, rozëm i wòlną wòlã. Ta ùdba je nôprãdzy do 
przëjãcô bez biologów katolëcczich, bò òna zgòdzywô to, co dokazywô nôùka swiec-
kô z tim, co głosy Bibliô w Ksãdze Pòczątków. Kò bibliscë doch dokazëją, że przekôz  
w Ksãdze Pòczątków je blós lëteracczim òpisanim tegò, co sã za sprawą Bòga dzało,  
a kòżdi „dzéń” stwôrziwaniô mógł sã cygnąc miliónë abò miliardë lat.
 Le jesz dërch òstôwô pitanié: żelë tak bëło, tej czedë nen żëwi stwór mòże bëc 
ùznóny za człowieka i òd jaczégò môla na ny ewòlucyjny drôbce òn béł òbdarowóny 
niesmiertelną dëszą?

Stanisław Bartelik Żëcé  
[w:] Antologia dzysdniowi prozë kaszëbsczi. Dërchôj Królewiónkò,  
Gdynia 1996, s. 24–25

Dwùch drëchów spiérało sã rôz ò to, co je starszé: prawò czë medicyna. Czedë ni 
mòglë sã dogadac, ùdelë sã do ksãdza, bë ten rozstrzignął jich spór. Ksądz chwilkã 
pòmeditowôł i przëznôł prôwdã temù, chtëren sã ùpiérôł, że starszé je prawò.
 – Czedë Kain zabił Abla, to tam ju bëło pòtrzébné prawò – rzekł ksądz.
 Drëdżi drëch pòkrącył banią i òdrzekł:
 – Ale czedë Pón Bóg wëjął Adamòwi żebro, bë stwòrzëc Jewã, to tedë ju bëła 
pòtrzébnô medicyna.

A. N. Adamòwé żebro i medicyna 
[w:] „Kaszëbë” 4/1958, s. 8

Trzeba jednak wiedzec, że Stwórca, jak czedës pòdzelił pierszégò człowieka, tak 
pòdzelił i lëdzką mòwã na dwa dzéle: „rajską” (na pamiątkã, że tam bëlë) i „pie-
czelną” (na pamiątkã tegò Pùrtka, co w pòstacji żnije na drzewie sedzôł). Jedny 
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lëdze trzimelë sã barżi ny mòwë rajsczi – ti żëlë dosc zgódno. Ale drëdżi czãscy 
òdzywelë sã do se w mòwie pieczelny – pleskòtelë bez miarë, pòdkôrbielë sã, łgelë, 
òbmôwielë sã wzajemno i sã szkalowelë. I tak na nen swiat przëszłë łżélstwa, pò-
gòrchë, szkalindżi i wòjnë.
  Le zwierzãta òstałë taczima, jak bëłë òd pòczątkù swiata. Istniałë szczestlëwé na 
swiece, bò nie bëła jim dónô żódna mòwa, a czej ju gôdają pò lëdzkù, to leno rôz do 
rokù w gwiôzdkòwą noc, a tej colemało gùtorzą nié wiedno dobrze ò tëch, co jich 
dozérają.
  Terô je ju wiedzec, co to je mòwa. Jak w mòwie stracysz miarã, mòżesz i to 
stracëc, co jes ju miôł. A „pieczelnô” mòwa mòże zaprowadzëc do piekła, tak samò 
mizerôka jak filozofa.

Feliks Marszałkowski Kara bòskô  
[w:] Feliks Marszałkowski (1911–1987). Pro Memoria, 
zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk 2007, s. 97–99

Bóg stworzył  
świat

Nie stworzył tego świata 
tych ludzi wokół siebie, 

nieludzki świat, z którego 
nie ma ucieczki. A jeżeli 

nawet była kraina inna nie 
ludzi to jeszcze bardziej 

nieludzki świat.

UNIA EUROPEJSKA

Uprowadzenie  
Europy

W unii demokracji czło-
wiek jak ryba w wielkiej 

sieci. Uważa się za wolne-
go, podczas gdy są  

schwytani.

Józef Chełmowski
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Jak wiédzô niese, Pón Bóg nie stwòrził wszëtczégò òd razu i nié w cządze jednégò 
dnia. Nôpierwi stwòrził mòrza, zemiã, wszëtkò, co na ni rosce i żëje, në, i przede 
wszëtczim człowieka. Zabrało mù to wszëtkò jaż szesc dni.
 Wiéta pewno, że Pón Bóg to je stôri człowiek. Òn béł ju stôri, jak stwòrził tã 
naszã zemiã. Tegò szóstégò dnia stwòrzeniô béł ju zacht ùmãczony i zmarachòwóny 
tą całą robòtą, pòrozdôwanim tëch wszëtczich dobrów i bògactwów. Ale nimò te 
jesz wiedno je szpórowôł na kùńc i òstało mù cos niecos we fartuchù, w ti séwance, 
z jaczi sôł te swòje diamentë i snôżé rzeczë na tã zemiã.
 Në, i béł ùmãczony ten nasz stôri i dobri Pón Bóg i… sã zdrzémnął. A jak sã 
zdrzémnął w ti wanodze pò niebie, to akùrat béł nad Kaszëbama. Ta jegò séwanka 
mù sã z ti lewi rãczi wëmkła i te wszëtczé diamentë sã wësëpałë na Kaszëbë.
 Temù to téż kaszëbskô zemia je takô snôżô i widzałô; mô tëli mòrzëc i jezorów, 
tëli rasz i rzéków, tëli ùrzmów i grzëpów wëstrojonëch w zelonëchenczé gaje i lasë, 
co dôwają ùtulenié mirnym chëczóm naszégò robòcégò lëdu.

Józef Brusczi Jak to Pón Bóg stwòrził swiat 
[w:] Gôdczi Józwa Brusczégò, Chojnice 2008, s. 14

stwôrzóm swiat z wrażlëwòscë
i grożã mù żecym
sok egzystencji wëtrisnął
do sufitu nieskùńczonoscë
miãso hòdëjã w inkùbatorach błãkitu
i móm nôdzejã że nie rozczarëjã
mùszebnoscą jistnieniô mòjich stwòrzeniów
pò równi pòchëłi pòpichóm zemiã
pòlisemiã niesmiertelnëch zwierzãt
z przerażeniô przed nieskùńczonoscą
kłopòtlëwò môłczącëch metafizyczno
jakôs sëła twòrzącô niegòtową zemiã
zapôlëła widnosc szëkù jistnieniô
kómpòzytor baletu dëchów
w swòjich paluchach wëchùchôł
melodiã òkrëchów żëcô
i chòdzą panowie i panie
pò hòrizonce òntologiczno niepewny rëmi

Hana Makùrôt Stwòrzenié swiata  
[w:] „Stegna” 2/2011, s. 30

VI
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To nie je do wiarë że nasz swiat stwòrził pón przëpôdk
Że wejle z cemnicë cemnosców wëcygnął wid nad widama
W smrokù môłczeniô òstawił kamë a roscënë namalowôł farwama
Że midzë nima narôz wëszedł człowiek na sóm przódk

A hewò le pón przëpôdk mô sã wcyg dobrze i wiele rozpòwiôdô
Ò rozëmie znikądka że zamiast nick i cos i wszëtkò je òd niegò
Że w maszinach celesnëch jistnotów motór biegô z niczegò
Z mòjégò nôzwëska rozniosłë sã miliardë gwiôzd tak òn gôdô

Przëpôdk bez miona je bùszny wiedno z dokazów swòjich
Wezmë na to grawitacjô co trzimô planétë a òn trzimô tã co trzimô
Pón nad panã nawetka czôrny dzurë i tegò sã wiedno jimô
I nick sã nie robi z òdczëców mëslów i pòzdrzatków mòjich

Stanisław Janke Pón przëpôdk je taczi dbë 
[w:] Janke St., Tamkun M., Szescdzesątka, Bolszewo 2016, s. 13

Cwiczënczi:

l Z legendów ò stwòrzenim wpiszë pò kaszëbskù do tôbelczi w zsziwkù òkresle-
nia, chtërne pòdsztrichùją apartnosc krôjnów i môlów mieszkańców:

Gruzjô

Chòrwacjô

Mòłdawiô

Szwajcariô

Cëgóni

Navajowie

l Jakô réza bëła òrãdzą do napisaniô wiérztë Tuńc Navajów? 
l Pòdzelë sã infòrmacjama ò Navajach.
l Jak pòeta zòbrazowôł Navaja?

VII

I
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l Òbmëslë i napiszë swòjã òpòwiesc ò stwòrzenim ùlëdóny przez cebie krôjnë 
w swiece.

l Zapòznôj sã z historią i kùlturą Cëgónów, Romów i pòdzelë sã swòją wiadą.
l W internetowëch zdrzódłach nalezë wiadã ò Fùndacji „Przëgrańcze” (Funda-

cja „Pogranicze”) w Sejnach i òpòwiédz ò ji dzejanim.
l Rozszerzwi wiadã pòdóną przez ùsôdzcã parchòwsczi mònografii ò rolë pra-

charzów, dżadów.
l Jaczi òbrôz Żëda Gabë i dżadów przedstawił A. Majkòwsczi w swòji epòpeji?
l Przeprowadzëta diskùsjã na temat stereòtipów.

l Z felietonu R. Drzéżdżona wëpiszë farwë skórë lëdzy.
l Jaczé kwestie wëwòłiwają zdzëwienié felietonistë?
l Jak tłómaczi wielefarwnosc skórów ù lëdzy stôrô indiańskô gôdka?
l Jaczi je pòzdrzatk felietonistë na skórowé wëapartnienié lëdzy? 
l Jaczé je twòje òdniesenié do malënków na skórze człowieka?

l Ùdokaznij, że geògrafné ùsztôłtowanié zemi òdbijô sã w legendze.
l Òpòwiédz ò wôrtnotach darënków òd Bòga a jich przëjãcym przez Kaszëbów. 
l Napiszë wëpòwiesc, w chtërny òdniesesz zamkłosc legendë do pòwiedzeniô 

„Miejże starã trzëmac miarã”.

l Co to są Gôchë? Pòdzelë sã swòją wiédzą ò tim subregionie.
l Na mòdło pòdóny legendë ò stwòrzenim Gôchów zredagùj legendã ò stwòrze-

nim kaszëbsczégò subregionu, w chtërnym mieszkôsz.

l Ùdokaznij, że w lëteracczim darënkù òd Bòga dlô Kaszëbë jidze nalezc spar- 
łãczenia kaszëbsczégò jãzëka z pòdónyma jãzëkama w gôdce Stanisława  
Òkònia.

l Wëkażë sã wiadą ò kaszëbsczi pismieniznie. Wëbierzë so jaczis cząd lëteracczi 
i przedstawi ùsôdzców wnenczas twòrzącëch, a téż dokazë ùlëdónégò ùsôdzcë.

II

III

IV

V
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l Na spòdlim dokazu St. Bartelëka wpiszë w zesziwkù do tôbelczi pòzdrzatk 
ùczałëch lëdzy na pòwstanié żëcô.

Ùczałi Jegò òbsąd na pòwstanié żëcô

Albert Szent-Györgyi

Skaldowie

ks. prof. W. Sedlak

l Òbjasnij genezã lëdzczégò żëcô pòdług religii chrzescëjańsczi.
l Jaczé jesz jinszé próbë wëtłómaczeniô pòwstaniô żëcô nalézesz w dokazu?
l Jaczi je stanowiszcze narratora na ten temat?

l Na czim zanôlégô szpôsownosc Adamòwégò żebra i medicynë?

l Jaczé òkreslania mòżesz wstawic w plac znankòwników: „rajskô” i „pieczelnô”, 
òpisywającëch mòwã w dokazu Kara bòskô?

l Nalezë w teksce sfòrmùłowania, chtërne bë mògłë służëc jakno mòtta rôczącé 
do starë ò kùlturã słowa. Dopiszë jesz czile swòjich.

l Pòrównôj etapë twòrzeniô swiata przez Bòga przedstawioné w gôdce Brusczé-
gò z przekazã biblijnym z Knédżi Zôczątków.

Dzéń 
twòrzeniô 

swiata
W Biblii W gôdce

1

2

3

4

5

6

l Czim apartni sã mòtiw stwòrzeniô snôżôtë Kaszëb òd wëzwëskónëch w znó- 
nëch cë dokazach lëteracczich?

l Jaczé je òdniesenié narratora do lëdzy w òpisu Bóg stworzył świat na malënkù 
Unia Europejska J. Chełmòwsczégò? Do jaczégò mitu nawlékô malôrz?
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l Òdniesëta sã do stanowiszcza artistë-malôrza Unia Europejska i rozważëta je 
stosëjącë „metodã òksfòrdzką”. Pòdzelëta sã na trzë karna. Dwa pierszé, sedzą- 
cë naprocëm se, są za abò procëm stanowiszczu. Trzecé karno mdze aùdito-
rium. Ùczniowie dwùch karnów przedstôwiają na òdmianã swòje argùmentë  
i kòntrargùmentë. Na kùńc diskùsji słëchińcowie òpòwiôdają sã pò jedny abò 
drëdżi stronie. Ùczeń prowadzący debatã (z pòmòcą szkólnégò) òdczëtiwô 
pòzebróné wniosczi, pòdsztrëchiwô całą debatã i òceniwô zaangażowanié  
i meritoriczną rówiznã ùczãstników.

l Òbgadôjta kòrelacjã midzë dzélënkama òbrazu.

l Do jaczégò, znónégò z jinëch dokazów lëteracczich, mòtiwù nawlekła H. Ma- 
kùrôt?

l Jaką rolã przëpisywô ùsôdzczëni wiérztë pòece?
l Òkreslë rolã liriczny òsobë w wiérzce i ji òdniesenié do nachôdającëch na se 

„swiatów”.
l Jaczé pòzalëteracczé zdrzódła pòetka wëkòrzista w wiérzce?
l Jak zòbrazowa pòetka człowieka i jegò bëcé w swiece?

l Jaczé znanczi przëdôł pòeta przëpôdkòwi?
l Jaczé pòeticczé òkreslenia są zaprzeczenim, że „pón przëpôdk” stwòrził swiat.
l Jaczi ùdbie procëmstôwiô sã liricznô òsoba?
l Òdczëtôj ze Swiãtëch Pismionów wëjimk, chtëren bë béł pasowny do „òdczë-

ców, mëslów i pòzdrzatków” liriczny òsobë.

l Wëwidnij, co to są ajtiologiczné pòwiôstczi i czim sã wëapartniwają. 
l Wëpełnij w zesziwkù tôbelkã wpisëjącë ùsôdzcã i titel ajtiologicznëch kaszëb-

sczich dokazów tikającëch tematiczi:

Kaszëbë
i swiat

Człowiek
i jegò 

przedstôwcë

Nôrodë
i krôjnë

Zwierzãcy 
swiat

Elementë 
rodë

Mòwa
i lëteratura

VI

VII
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Ò mòwie kaszëbsczi tczëwôrtny i piãkny
Òd dôwna pisóné ju wiele,
Rozprawë piselë naszińce i Miemcë,
Piselë z dalek przëjacele.

Chcã chòc le napòmknąc ò nëch czasach dôwnëch,
Pamiãtnëch i dôwno minionëch,
Czej mòwą naszą kaszëbskò-słowińską
Sã zajãlë rusczi ùczony.

Toc głosné sã stałë i znóné przezwëska
Niklôsza Grafa Rumiancewa,
I Piotra Prejsa i Hilferdinga
I miono Fiodora Tiutczewa.

Z pôłniowi stronë, òd bratińców Czechów
Bratérskô sã dłóń wëcygnãła
I nóm pòmògła niesc kłopòtë nasze
I naju na dëchù dwignãła.

Ùczony Pùrkinie i Franc Czelakòwsczi
Karl Jôrka Erben – chòc le te trzë miona,
Serdecznie w nasze mëslë są wprzëgnioné,
Na wiedno są z nama związóné.

Ò dzyrsczich Serbach téż tu wspòmniec mùszã –
Wcąg jesma z nima jedny mëslë bëlë,
Co naj ceszëło, jich ùcechą bëło,
Co naj gòrzëło, tegò téż nie chcelë.

Stąd to przezwëska taczé jak Jordana,
Arnoszta Smòlera, czë chòc le Bronisza
W dobri mdą ù naj pamiãcë na wiedno,
Przëjazniô próbã przeszła nié òd dzysô.

W łączbie z jinyma
I
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Przëjacół z Ùkrajinë téż wëmienic mùszã
I chòcô wspòmniec miono Srezniewsczégò.
Pamiãcą darzëc Mikkòlã z Finlandii
Za wiôldżé serce dlô lëdu kaszëbsczégò.

Z tegò, co rzekł jem, mëslã chcã wëcygnąc w kùńcu:
Chòc w proch ju dôwno òbróconé są jich cała,
Pamiãc òstała jich dobrégò dzeła
I przëjazń dlô lëdu i zemi, chtërna jich wëdała.

Jesma téż ùdbë, że przez nasze wiérztë
Tak w Aùstrii jak i w swiece przëjacół nóm przëbãdze.
Wic dolmaczce, Wasto! Niech w swiat sã rozéńdą!
Przëjazń lëdów głoszą! W wasze rãce, Wasto Ferdinandze!

Leon Roppel Toast na czesc przëjazni ludów 
[w:] Roppel L., Z piesnią do Cebie jidzemë, Mateńko, Gdańsk 1988, s. 7–8

Kaszëbi w Pòlsce są téż mniészoscą – nié nôrodną, bò czëją sã Pòlôchama, a pra- 
wie etniczną, etniczno-regionalną. Stąd ceszi, czej w Parchòwie òb czas „Remù- 
sonaliów” jich bëtnicë pòznôwają i przedstôwiają kùlturë jinëch gromadów szla- 
chòwnëch Kaszëbóm. Jak donądka bëlë tam m.jin. Serbòłużëczanie, Ùkrajińcë  
i Lëtwinowie, a nawetka nie zafelało Cëgónów – Romów. Timczasã pòznôwa- 
jącë jinëch, lepi pòznôwómë sebie. Wôrt je téż dac bôczënk, co gôdają i piszą  
ò naju jiny, bò równak òb czas pòtkaniów dzãka wespółrobòce pòspólné òbrôzczi 
jinaczą sã.

Józef Borzyszkowski Mòdrô kraina. Dzieje i współczesność gminy Parchowo,  
Gdańsk Parchowo 2005, s. 401 (tłóm. F. Baska-Borzyszkowska)

VI 
Jak Janusz do Cëgónów zemkł

(…)
A Janusz, jakbë wbiti słup,
za krzã na grzãpie sedzôł,
jakbë zastëgłi leno trup –
ò swiece nic nie wiedzôł.

II

III
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Le całi swój wëtãżôł słëch
w daleczich lasów stronë,
skąd – jakbë je przenosył dëch –
czarowné płëną tonë.

Nie wiedząc, skąd sã wzãłë tu –
czë niebios to òrganë?
Jaż chtos pòdszepnął słówkò mù:
to cągną skąds Cëganë…

Tej nie wstrzimało gò ju nic,
za nima pnął w te pãdë,
nie chcało mù sã jesc ni pic,
wszelczé pòrzucył wzglãdë.

(…)

VII 
Czej Janusz òd Cëgónów wrócył 

 i jak sã grac naùcził

Je w karczmie, gdze grô Janusz Skwierk,
że prawie czësté cëda!
i pełno ò tim we wsë spiérk
i pełno w karczmie lëda.

Bò ani wierzëc chce chto z nas,
bë to mógł bëc ten bãksa,
co nasze zbòża, bùlwë spasł
i kwiczôł z swégò stãksa.

A dzys, czej smëczkã skrzëpczi tnie,
to jak skrë tonë lecą,
w bajeczny swiat cë dësza mknie
i wòkół gwiôzdë swiécą.

Te skrzëpczi, jakbë w lëdzczi głos,
to smieją sã, to płaczą,
jakòbës gdzes w swiat jiny wlôzł –
mëslë sã milą, paczą.
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A czej włôscëwi trafi tón,
to chòcbës wił z mąk, bólu,
a smierc cë diktowała zgón,
skòczisz jak jeléń w pòlu…”

„Czó… czó?…” – zawòłôł Ùsark – Czii… czczii!
- i czichnął pôrã razy. –
Ò cëdach nóm sã czãsto sni,
toc mòże sã i zdarzi…”

I tedë z Pëlą bieżi téż
na tonów dzëwòwiskò.
Chcą wlezc do karczmë, ale gdzeż –
wòkòło le mrowiskò!

Całi sã tłum z wsë, z pùstków zwlókł,
jak w dzéń jasnégò cëdu.
Calutką wies bës òkrasc mógł –
nie bëłobë i dudu.

Ale téż co to je za gra!? –
Cziwają głową starzi!
Mëslisz, że z skrzëpków priskô skra,
tak je swim smëczkã prażi.

I nie dowiérzôsz ùszóm swim,
że to ze skrzëpków tónë,
czedë jim daje trafny sztëm,
sądząc, że w tim òmónë;

Le òmanienié czar i gra,
co sã pò jizbie krący,
i w òczach twëch i w dëszë mgła,
cos cë sã w głowie mący.

Ò! dzywną taczi smëk mô mòc,
że człeka tak rozbierze.
I mëszląc ò tim całą noc,
w bezbrzeżné mkniesz rozsceże.

Franciszek Sędzicki Gôdka ò Januszu Skwierkù, nôsławniészim grajkù kaszëbsczim 
[w:] Sędzicki F., Utwory kaszubskie, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 9, s. 229–230

Strona tytułowa poematu Franciszka Sędzickiego 
Godka o Januszu Skwierku (Starogard 1923)  
z własnoręczną ilustracją Autora 
[w:] Schodzińska J., Franciszek Sędzicki  
(1882–1957) działacz narodowy,  
regionalista i poeta kaszubski,  
Gdańsk-Wejherowo 2003, s. 122
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Bãbnã zwòłiwają na szôłtëstwò  
i pamiątkã pò królu Sobiesczim.

Z Òsłonina do Rzucewa jidąc so spòkójnie,
Czuł, że bãbnią gdzes niedalek, richtik jak na wòjnie.
Wiãc òn w nodżi! bòc pamiãtôł bitwã pòd Òsekã,
Ale czej ju kawał ùbiégł, spòtkôł sã z człowiekã.
Ten gò pitô: – Co tak lecysz? Wierã sã gdze pôli?
– Nié! – rzekł – ale czuj le! bãbnią, że jaż w ùszach bòli.
Człowiekòwi jaż òd smiéchù pôsek pãkł na brzuchù:
– Wiãc sã bòjisz, bës òd bãbna nie ùtracył słuchù?
Czë të nie wiész, co w Smòlënie terô wëstwôrzają?
Tam doch lëdzy na szôłtëstwò bãbnã zwòłiwają!
Wierã żes ù pani matczi chòwôł sã za piecã,
A jes w płôszczu, jakbës sobie jaczim béł szlachcëcã!
Czôrlińsczémù sã òd wstëdu zapôlëłë lëca,
Bòc wej srodze brzëdkô plama padła na szlachcëca.

Ùspòkòjił sã i w chwilkã przëszedł do Rzucewa,
Gdze béł ògród, w chtërnym widzôł dużé, stôré drzewa.
Tam mù lëdze pòwiôdelë, że ju dôwno srodze
Pierszé drzewa król Sobiesczi sadzył w nym ògrodze;
Ten béł piérwi na cziszewsczim zómkù kasztelónã,
Jegò w Pòlsce i Kaszubach zwalë Trzecym Jónã.
Czej Kaszubë mù pòmògłë z Wiednia wëgnac Turka,
Tej szlachcëcã za to zrobił niejednégò gbùrka.

Wiãc, że Jón béł taczim dobrim królã dlô nôrodu,
Za to szlachcëc batożëskò ùrznął so z ògrodu…

Hieronim Jarosz Derdowski Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł,  
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 2, oprac. J. Samp, J. Treder, E. Gołąbek,  
Gdańsk 2007, s. 337–338

We Widnie chùtkò naprôwiają mùrë,
A tu ju Tërków cygną całé chmùrë,
Hùczą kanónë, szczãkają szablëce,
Strach wiôldżi pòwstôł w wideńsczi stolëcë.
Drżą òblãżony, jakno w łapce mëszë,

IV

V
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Dokòła miasta stoją wroga rzesze,
Szturm przëpùszczają we dnie jak i nocë,
A miasto próżno wëglądô pòmòcë.

Wówczas we wiôldżi chòdzył mankòlëji,
Cesôrz Leòpòld, pón biédny Aùstrëji.
Wszãdze strach seje srodżé Tërka jimiã
Papież sã nawet niepòkòji w Rzimie.
Próżno wzéwają chrzescëjańsczich króli,
Abë pòmòglë w ti nieszczesny doli.
Kòżdi sã bòji Tërka krzëwëch mieczi
I krôj niemiecczi zlécô Bòsczi pieczi.

Tedë pòkòrnie cesôrz apòstolsczi
Prosy ò pòmòc Sobka, króla Pòlsczi,
Co mòcno nierôz trząsł tërecczim trónã
A béł ù naju zwóny Trzecym Jónã.

Król sobie mieszkôł w cëchim Wilanowie
I mądré planë ùkłôdôł so w głowie.
Jednégò razu zbùdzył sã ò swice
I na mszã swiãtą spiesził do kaplëcë
Wtim klãkô przed nim aùstrijacczi pòseł
I złamùjącë rãce, tak gò prosył:
– Ach, retuj Widno, Nôjasniészi Panie,
Bò je òbleglë tërecczi pòganie!

Ale król òdrzekł: – Jidzże sobie, hrabio,
Niechże wóm Tërcë chòc wszëtkò zagrabią!
Niech pògón Niemców dobrze rôz wëkùrze, 
Bò wa le zdzércë jesta i tchórze!

To rzekłszë, dali jidze król Sobiesczi.
Wtim przed nim klãkô pòsłaniec papiesczi
I prosy: – Królu! Retuj chrzescëjaństwò,
Bò jesz Rzim zajmie òkrutné pògaństwò!

Król òdpòwiôdô: – Żôl mie je papieża,
Ale jô terô mało móm żółniérza. 
Skòrno Tërk z prôwdë na Rzim sã òdwôżi,
Kòżdi z nas żëcé za wiarã pòłożi,
Le jesz do tegò brëkùje òn czasu,

Medal ùdbë Henrika Fajhaùera. 
Na awersu (wëżi): piersny òbrôz Jana III,  
z mòtiwama kaszëbsczégò wësziwkù  
i datama 1683-1983. 
Na rewersu (niżi): wizerënk znónégò  
pòmnika Jana III Sobiesczégò,  
wëkònónégò w 1898 rokù przez Tadeùsza 
Barącza dlô Lwòwa, a pò òstatny wòjnie 
przeniosłégò do Gduńska. 
Òdjimk medalów A. Klejna 
[w:] Leon Reszka Medale zgody i wiktorii, 
„Pomerania” 8/1983, s. 7
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A jô tu w Pòlsce dosc móm ambarasu! 
Tej ny pòsłowie gòrzkò zapłakalë
I do królowi w prosbã sã ùdalë.

Czej sã król pò mszë spòtkôł z Marëszeńką,
Rzekła do niegò: – Le słëchôj, serdeńkò!
Zarô mie pùdzesz bic pòd Widnã Tërka,
Bò nié, to cebie srogô spòtkô bùrka!...

Mësli król Sobek: – Bãdze z tobą lëchò!
Rzecze wiãc: – Żonkò, mi dëszë pòcechò!
Czej të mie kôżesz, pùdã na pòganë,
Z wòjskã za miesąc ju pòd Widnã stanã;
W piéń całô zgraja wnet bãdze wëcãtô,
Bëles le, dëszkò, të bëła kòntentô!
Tej sã królowô rozsmiała milutkò,
A król na wòjnã szëkòwôł sã chùtkò. […]

Rzeknie król Sobek: […]
– Widzysz tam w dole to miasto ze żôgli,
To òbóz Tërków, czas do bitwë nôgli.
Czó! Jakò strasznie wstec kanónë bùczą.
Terô sã Niemcë pôcerza naùczą!
– Zdrzij le! We Widnie ta czerwònô łuna,
Tam na ny wieżë swiãtégò Szczepóna,
To znak, że pòmòc mómë niesc czim prãdzy,
Bò głód ju miasto do rozpaczë pãdzy!

Skòrno na niebie jutro wzéńdze słuńce,
Zaczniemë z Tërkã zôpasczi i tuńce!
Ale të, drëchù, jes doch kawał franta,
Pùdzesz do Widna dzys do kòmendanta
I rzekniesz jemù, co ni mô sã lãkac,
A skòrno nasze flintë zaczną pãkac,
Niech wëprowadzy za brómë piechòtã
I na tërecczé ùderzi namiotë.

– Cebie ju Tërcë bez òbóz przepùszczą,
To so pòradzysz z tą pògańską tłuszczą!

Kùlczik sã trochã pòdrapôł pò głowie,
A tej królowi w te słowa òdpòwié:
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– Rôdbëm jô spełnił, królu, to òrãdzé,
Ale jak téż to z mim ricerstwã bãdze?
Chtëż to Kaszëbów w bitwã pòprowadzy?
Jesz jich beze mie staré szczescé zdradzy.
Król gò pòcesził: Dómë sobie radã,
Jô jich do włôsny zacygnã brigadë.
W kaszëbsczé mãstwò gwës jak w tuza wierzã,
Bò to nôlepszi na swiece żôłniérze!
Czej tak, to pùdã. – Kùlczik rzecze żwawò,
A król: – Zrób swòje, a krziknã cë brawò!

Tej sã pòżegnôł Kùlczik z swòją bracą,
Ceszi jich: – Niechôj nôdzeji nie tracą.
Dô Bóg, to jutro znôwù sã òbaczą, 
Niech le pòd królã biją sã òchòczo!

Hieronim Derdowski Kaszëba pòd Widnem 
[w:] Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.),  
przërëchtowôł R. Drzeżdżon, G. J. Schramke, Gdiniô 2004, s. 19–23

ÒSOBË
Wika-Côrnowsczi – kaszëbsczi szlachcëc zascankòwi

Bôsza – jegò żona

JICH DZECË:
Anka
Jónk

Franek Kùlczik – żôłniérz wëbraniecczi

ŻÔŁNIÉRZE, SZLACHTA Z CÔRNOWA:
Wricza-Rekòwsczi

Wantoch-Rekòwsczi
Wiszk-Côrnowsczi
Dólny-Côrnowsczi

ŻOŁNIÉRZE, SZLACHTA Z CZÔPIC:
Nôwóz-Wësocczi

Grón-Czôpiewsczi
Złosz-Czôpiewsczi

Żuroch-Czôpiewsczi
Góniec

DZÉWCZÃTA:
Masza, Frana
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Przédnica (z wińcã)
Kòsnicë, grabiôrczi

(...)

AKT I 
Scena 4.

(Goniec starościński wpada i rzuca na podłogę wici)

GÓNIEC
Wojna! Wojna z Turkiem...

WSZËTCË
Jezës, Marija! Wòjna?

WIKA
A nie mówił jô!
(Kobiety płaczą)
(...) 

KÙLCZIK
Mùszã jic i Tërka bic,
w rejestr jem wpisóny – 
cët – dô Bóg, to przińdã zdrów!
Chòc Tërk srodze ògón wznosy,
diadë Pón Bóg kùle nosy.

ANKA
Niech cã strzeże Aniół Stróż!
Włóż ten szkaplérz, włóż!
(...)

Akt II
Scena 1.

(...)

BÔSZA
Widno – to nié za góreczką...
Stôri, jak dalekò mòże bëc
do tegò spieklonégò Widna?
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WIKA
Hã? – tam do Widna?
Naji tam ju dôwno mùszą bëc! (...)

DÓLNY
Wiwat, lëdze, wiwat!...
Król Jegòmòsc niech nóm żëje...
Czëjeta, jakô redosc z zwònów bije!
Wiedno wòlné!
Na kòlana pôdł tërecczi kat, 
wòlny chrzescëjańsczi swiat.
Dodóm jadą ju żôłniérze,
òdemknita szerok dwiérze!
(Ogólna wrzawa, wesołość)

WSZËTCË
Wiwat! Wiwat!

WIKA
(Wita się z Dolnym)
Zarô jem tak mëslôł...
Król sã rôd biôtkùje z tim Turczinã,
Rôz gò smùknął ò płot pòd Chòcymã – 
Ale tegò razu szło diôchelnie chùtkò!

DÓLNY
Dëcht, jakbë pies szpërczi żarł,
Jakbë gôrscą pòpiół scarł,
ledwie przëszedł, òkã mërgnął,
zarô jô hùzarów w Tërka szmërgnął.
Òni jadą żelôzną gromadą,
wpedlë jak czej chmùra gradu.
Trzasłë szeredżi tërecczé,
Jak czej òbrãcz stôri beczczi...
(...)

Scena 3.
WIKA

Witôjta mie, wòjôcë,
terô òdpòcznita pò ti prôcë.
Mùszimë na wiwat krziknąc,
szurëmeju triknąc.
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(Trącają)
Jaż do nédżi z tegò zbana,
pijã zdrowié króla Jana!
Pòczi wòjôk rządzy w pòlsczim kraju,
Niemiec, Rësk i Tërk
nóm granic nie òdkrają!

ŻÔŁNIÉRZE
Wiwat! Wiwat! Niech nóm żëje!

WIKA
Terô mówta dëcht do zdebła,
jak Tërkòwi łómalësta żebra.

CZILKA
Niech to Kùlczik òpòwiôdô,
òn tam nôbarżi wëstwôrzôł.

KÙLCZIK
Ja, to nie bëłë żartë.
Tërcë – to są lwë zażarté!
Zarô pòwiém, jak to bëło z kùńca...

Wiéta, jak më wërëszëlë w pòle,
w Chònicach ju bëło ze dwasta w pòspòle.
Denhóff, wòjewòda nôcowiãcy,
Prowadzył nas jak czej zãcy.

WSZËTCË
Wiwat! Niech żëje Denhóff!

KÙLCZIK
Na chòrągwi tëch kaszëbsczich dzecy
na czerwionym pòlu Grif sã swiécy.
„Terô, Tërkù, bãdz ju pewny zgùbë – 
czedë jidą Fajn- i Grëb-Kaszubë”.
Smiôł sã król i kòskôł w rãce:
„Dobrze waju móm w pamiãcë.
Ale słëchôjta le – tak król rzecze – 
Mòże bë sã taczi nalôzł,
co bë jachôł bez tërecczi òbóz,
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prosto do Widna bë zalôzł,
wiadło òde mie bë zawiózł!”
Tej jem wëstąpił przed szereg
i jem tak królowi òdrzekł:
„Tërcë – wiéce – gôdają jak Żëdze,
doch jô z nima dogôdóm sã w biédze.
Chto kaszëbsczi jãzëk dobrze znaje,
òbjachac z nim mòże wszëtczé kraje.
(Śmiech)
(...)

KÙLCZIK
Cët le cët – jesz dali gôdka jidze – 
Wtim jô króla jadącégò widzã.
„Brawò, Kùlczik! – rzecze – bëlny zabijôkù,
bez cã łeb ùcął jem tërecczémù smòkù!
Do ti wëgrë të jes bëlnie pòmógł,
że mie Niemcë pôdają jaż do nóg.
Mòżesz prosëc, co le chcesz, mój Franie,
wszëtkò, co le chcesz, sã tobie stanie”.
Tej jô rzekł jem: „Rôdbëm z ti wëprawë
przëwiózł dodóm czilka wòzów kawë.
Chòc më jesmë lëdze kąsëczk proscy,
jednak kawą mést czestëjem gòscy.
Tërcë bòdôj kawë mają fùl stodołë,
kôrmią kawą swinie i téż wòłë”.

Król sã na to smieje, jaż gò rwało:
„Të jes dërny, to je prosba môłô.
Môsz miec kawë całi ten ładunek,
A jô dodóm lepszi pòdarunek”.
Tej mie chlastnął szablą bez remiã:
„Jes szlachcëcã i szlachecczé twòje jimiã.
A twój herb sã nazéwô Lelëwa,
w nim je miesądz i jesz kóńskô grzëwa.
Nie brëkùjesz ju pòstradac trokù,
czedë szlachcëc sadnie kòle bòkù.

Jón Kôrnowsczi Kaszëbi pòd Widnã. Widowiskò w 2 aktach  
na pamiątkã 250. roczëznë bitwë pòd Widnã 
[w:] Karnowski J., Dramaty, oprac. i przypisy M. Cybulski,  
Gdańsk 2011, s. 401–432
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– Më szitã Môléhò Mòrzéhò nie ùdobrzalë. Më hò nie 
trëlë jindustrijalnym stokã, ani nie trzapalë jehò gruń-
të fòsfògipsamë abò jinym kęstlëcha. Më nie nikwilë 
pòdwòdnëch ląk òrzącë je tralą, cobë dostac sërowinã na 
agar- agar. Lëdze òd stalat żëlë kòl nas w zgòdze z rodą, 
bò dzëka ni mają chleba, a letnicë nie przëjeżdżalë tu ni-
gdë, cobë rodã niszczëc, le nią sã nadzëwòwac ë ùceszëc. 
– Tere jem dopiérze ùzdrza, że prosto nad glową nehò 
mòcnéhò chlopa gôdającéhò w miono òprzéczników, na 
scanie z czerzwiony ceglë, je czôrnô marmùrowô tôfla 
z nôdpisã na tczã pùcczéhò starostë Jana Sobiesczéhò.
 Cotka Lucja mie pòwiôda, czédë jô jesz bëla smôr-
kòlą, że ten Sobiesczi, jak bél ju pòtemù pòlsczim kró- 
lã, wezwôl Kaszëbów, razã z wiele jinszima nôrodamë, do bronieniéhò Eùropë przed 
mòhamedańsczima Tërkamë. Naszi szlë na nen Widen ë stanęnë do biôtczi ò swiat 
chrzescëjańsczi kùlturë, chtërnéhò dzélã sã czëlë.
 – Chcemë tej, cobë nasz glos nie bél òdrzucony. Bédëjemë wësztrichnięcé z rech- 
towónëch dokùmeńtów wszëtczéhò, co je procëm czlowieka. Ëżlë nie dô sã dogadac, 
żądómë zmianë greńców „Nôtëra 2000”, cobë nie bëlo w ti direktiwie pòzabùdo-
wónëch môlów, ani téż niechtërnëch célów òchronë, jak zélint falszëwò tu przëcy-
gniony, mòrawina nigdë dërch nie żëjącô w pùcczim wikù, abò czidzëna rozwijającô 
sã bez niżódny zagróżbë.

Artur Jablonsczi Fényks, Gdiniô 2015, s. 100–101

Czej miesąc wzéńdze nad miasto
cygnącë slôdë rzmë gwiôzdów 
i Zygmùnt Agùst wësokò
łisnie kòl nich na rôtëszu,
skrzëpią co noc na Kòrzénny
krąconé, dãbòwé trapë…
To dwigô sã na krąg nieba
Browôrz w pòlsczim kòntuszu

Dzéń całi ùwijôł sã chiżo
i warził jopejsczé piwò
terô ùszlë rajcowie,
kliencë i czeladnicë.

VI

VII
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Zaòstôł sóm… Leno w dole
wëżi Redëni cerplëwi 
stróż klepie swòją halabardą
w cemnicë ùsniony darżëcë.

Dwie zgwiôzdżënë nad miastã
Òrzeł sënie nad Wãżã;
astronóm znô mòwã widów
cëdaczny pòdniebny machinë
Wąż to patricjôt, co z dôwna
trzecy pòrządk cemiãżi,
a Òrzeł – krôj, chtërnym rządzy
król i przëjôcél – Sobiesczi

I narôz sã gwiôzdë stôwają
jak czejbë stalatów sztãple,
Héweliusz w niebò daleczné
remiona wëcygô krëszné
w cëszbie miesądzowi nocë
wiészô na firmamence
midzë Òrzłã a Wãżã
gwiôzdową Janową Tôrcz

Franciszek Fenikowski Tarcza Sobieskiego (tłóm. F. Baska-Borzyszkowska) 
[w:] Fenikowski F., Okręt w herbie, Warszawa 1960, s. 157–158

Widowisko plenerowe „KASZUBI POD WIEDNIEM”  
Brzeźno Szlacheckie, 10 września 2006 r.

 Tegoroczne widowisko plenerowe to czwarta z kolei  
edycja imprezy, którą zapoczątkowano w 2003 roku  
– w 320 rocznicę wymarszu Kaszubów pod Wiedeń.  

Upamiętnia ono mieszkańców tej części Kaszub w odsieczy 
wiedeńskiej. Poza inscenizacją bitwy jest to też okazja  

do prezentacji dorobku kulturowego Ziemi Bytowskiej.  
W imprezie co roku uczestniczy kilka tysięcy osób. 

[w:] leżnoscowim fòlderze

Zdrzódło: http://pl.wikipedia.org
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Cwiczënczi:

l Kòmù pòswiãconô je wiérzta L. Roppla?
l Przedstawi dokazë Ferdinanda Neùreitera dlô kaszëbiznë i òdniesenié liriczny 

òsobë do niegò.
l Na spòdlim wiérztë wëpełnij w zesziwkù tôbelkã.

Ùczałi, chtërnyma Kaszëbi 
są wdzãdzny za jich studia 

nad kaszëbizną

Lud i zemia, 
chtërna jich 

wëdała

Òkreslenia  
òddôwającé jich 

wspòmóżkã

l Zazdrzë do zdrzódłów i przërëchtuj biogramë dwùch ùczałëch z wiérztë  
L. Roppla. Wiadą ò nich pòdzelë sã òb czas prôcë w karnach.

Odsiecz Kaszëbë pod Wiedniem  
– ùsôdzca Józef Chełmòwsczi i jegò  
malënk na dodomie w Brusach-Jagach

„Kaszubi pod Widnem” – inscenizacja odsieczy  
wiedeńskiej w Brzeźnie Szlacheckim 
[w:] Kaszubi. Ziemia. Ludzie, Gdańsk 2007, s. 25

I
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l Przediskùtujta scwierdzenié aùtora mònografii ò pòczëcym Kaszëbów, jich 
juwernoce.

l Jaczé gromadë szło pòtkac w Parchòwie?
l Pòdôj argùmentë za wespółrobòtą rozmajitëch gromadów. Czë le Kaszëbi 

mògą sã ùczëc òd jinëch? Czegò jinszi mògą sã òd naju naùczëc?

l Wëpiszë w zesziwkù òkreslenia òdnôszającé sã do snôżotë cëgańsczi mùzyczi  
i òpisywającé zachòwanié Janusza Skwierka, czej sã ji przësłëchiwôł.

l Scharakterizuj Skwierka z czasów knôpiczich i cządu dozdrzeniałotë.
l Jaczé znaczenié mia mùzyka Cëgónów dlô Skwierka?
l Scharakterizuj grã Skwierkã na skrzëpkach. Jaczi cësk mia òna na słëchińców 

mùzyczi Janusza?
l Pòdôj title jinszich dokazów kaszëbsczi lëteraturë z mòtiwã grajka. 
l Przedstawi kùlturowé sparłãczenia tikającé Cëgónów w tekstach F. Sãdzëcczé-

gò i F. Bôsczi-Bòrzëszkòwsczi (zdrzë s. 47 ùczbòwnika).

l Z czëjim kùltã na Kaszëbach parłãczi sã wëjimk pòemë H. Derdowsczégò  
Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł? Òpòwiédz ò nim.

l Zadrzë do kaszëbsczich pòdaniów lokalnëch abò artikla J. Sampa A za tego 
króla Jana [w:] „Pomerania” 8 VIII 1983 i òpòwiédz facecjã òbjasniwającą 
pòrzekadło: „Słowò sã rzekło – kòbëła ù płota”.

l Òpòwiédz historiã pòwstaniô cekawi legendë sparłãczony z królã Janã Sobie-
sczim w Rzucewie.

l Przedstawi znóné ce dôwné ôrtë zwòłiwaniô lëdzy na zéńdzenia.

l Nalezë w zdrzódłach infòrmacje òdnôszającé sà do pòemë H. Derdowsczégò. 
Pòdzelë sã wiadą ò:
– pòsobnëch wëdaniach pòemë,
– pierwòsznym titlu pòemë i jegò znaczenim.

l Dlô jaczich célów wëkòrzistôł ùsôdzca historiczné wëdarzenié pòd Wiedniã?
l Jak przedstawił Kaszëbów ùsôdzca pòemë?

II

III

IV

V
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l Napiszë charakteristikã Kùlczika – przedstôwcë kaszëbsczich żôłniérzów. Òbja-
snij, jaczé znanczi i mòtiwë òstałë zastosowóné, bë ùdowiérnic historiã Kùlczika?

l Òpòwiédz ò rolë Marëszeńczi w żëcym Jana III Sobiesczégò.
l Zapiszë w zesziwkù dokazë kaszëbsczi lëteraturë, chtërne ùpamiãtniwają Jana 

Sobiesczégò – dobiwcã spòd Wiednia.
l Na spòdlim wëbrónëch lëteracczich przekazów przërëchtujta scenczi pòkazy-

wającé znanczi i czënë ùlëdónégò przez Kaszëbów króla Jana III Sobiesczégò.

l Zazdrzë do dokazów: Breza E., Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej, 
Gdańsk 1986 i Breza E., Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, t. I, 
Gdańsk 2000 i pòdôj genezã nôzwësków bòhaterów dramë J. Karnowsczégò.

l Ùdokaznij, że żôłniérze z dramë są szlachtą z rodnëch strón Jana Karnow- 
sczégò.

l Przërëchtuj biogram Władisława Denhòffa.
l Òpiszë nawzôjné òdniesenia króla i Kaszëbów.
l Nalezë w teksce słowa, chtërne są cytatã z Kaszëbi pòd Widnã H. Derdow- 

sczégò.
l Przeczëtôjta z Bedekera kaszubskiego zéwiszcze kawa po kaszubsku i w karnach 

przërëchtujta jak nôwiãcy receptów i spòsobów wëzwëskaniô kawë.
l Wëpiszë lëteracczé, gatënkòwé i tekstowé znanczi, jaczima jinaczą sã dokazë 

H. Derdowsczégò i J. Karnowsczégò Kaszëbi pòd Widnã?
l Zazdrzë do zdrzódłów (np. J. Samp A za tego króla Jana… [w:] „Pomerania” 

8/1983; Wiktoria wiedeńska z 1683 r. [w:] Bedeker wejherowski; Szlach J. So-
bieskiego [w:] „Norda” 24 XII 1998; Historia z kontekstem – rozmowa z prof. 
dr hab. Zygmuntem Szultką [w:] „Pomerania” 1/2004.) i napiszë wëpòwiesc: 
Òsobisté kòntaktë hetmana Sobiesczégò, pòzdze króla Jana III, z pòmòrską 
zemią i ji mieszkańcama.

l Wskażë w pòemie i widzawiszczu elementë kòmizmù i facecji.

l Òkreslë rolã narratora w teksce.
l Przedstawi sparłãczenié ùsôdzcë tekstu z Pùckã?
l Przediskùtujta bédënczi narratora.
l Zapiszë tekst w znormalizowónym pisënkù.

l Wëpiszë w zesziwkù z wiérztë F. Fenikòwsczégò włôsné pòzwë, chtërne tikają 
môla dzejaniégò i żëcô Jana Heweliusza.

VI

VII
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l Czegò, na spòdlim wiérztë, mòże sã dowiedzec ò ji bòhaterze? Zazdrzë téż do 
jinszich zdrzódłów i òpòwiédz ò jegò dokazach.

l Dlôcze J. Heweliusz nadôł jedny ze zgwiôzdżënów pòzwã Janowô Tôrcz  
i ò czim to swiôdczi w òdniesenim do òdkriwcë?

l Przëzdrzë sã òdjimkóm (na s. 72–73 ùczbòwnika) i pòdôj jesz jiné, szlachòw-
né przikładë, że żëje w tradicji Kaszëbów pamiãc wëprawë pòd Wiedeń.

l Napiszë relacjã z ùroczëstoscë tikający tëch wëdarzeniów.
l Co wiész ò tuńcu „Szewiec” i jegò sparłãczenim z Janã III Sobiesczim?
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I kòło zamikô sã. Hôwinga.
Chëcz w bùjónach. Spłiwô ùstrzeszk.
A pòd nim céniô. Wëkalkòwónô jizba.
Kaszëbë. Môłą swòją Òjczëzną
Pòzwała jes zemiã. Bëła jinszô.
Wdôrzeniô òbrôzk Wilna
Taczi jedurny.

Zbigniew Szymański Wilno   
(tłóm. F. Baska-Borzyszkowska) 
[w:] Pro memoria. Róża Ostrowska (1926–1975), 
zebrał i opracował J. Borzyszkowski,  
Gdańsk–Wejherowo 2003, s. 243

Jeżlë chcã zatrzëmac i jakòs pòùkładac ùcékającé, lózé i niepòsłëszné rozëmòwi 
òkrëszënë mëslów i zdarzeniów, ten żôrotny mój òbrôz, krącący sã wkół jedny sprawë, 
jeżlë chcã gò zatrzëmac i zachòwac, żebë szło przezdrzec sã w nim, tak nieùdałim  
i niegwësnym – nót mie je copnąc sã do dniów, w chtërnëch pierszi rôz jô ùzdrzała 
krôjmalënk òstrowa. Òn jediny òstôł, z tegò co sã stało, ùretóny, nieskażony, na 
wiedno czësti i dérô wiedno górą mie rozcygniony jak baldach.
 (…)
 Gôdelë swòjim dzywnym jãzëkã, na pierszi pòzdrzatk cwiardim i kòszlawim, 
równak czej sã gò dłëżi słëchało, czësto jinym, najeżonym jak rzmë, równak nié 
kańtowatim, pôłnym zapadlënów, głãbiznów, wëszëznów i niespòdzajnëch zmit-
czeniów, szlachòwnym za tim krôjmalënkã zemi, czej gò narôz òcepli wid z letka 
òdchmùrzonégò nieba.
 (…)
 – Waleska! – Wòłôł z bùtna chtos rôz za razã, z przëzwãkã na pierszé a. 
 Waleska zazdrza i rzekła:
 – Jadã do miasta na kòle.
 Miasto – to bëło pòwiatowé miasteczkò, nalôżającé sã stądka piãtnôsce kilo- 
métrów, a kòło – [pòl.] rower.
 (…)
 Terô spiéwelë wszëtcë razã, gòspòdëni głosno i przecygającë, dzéwczã kąsk nie-
gwësno. Czej më wjéżdżelë w gãstwã céni, pòmësla jô jesz rôz ò òstrowie darzącym 

Kaszëbë jinëch Tatczëzną
I
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òbrôzkama jaż nié do wiarë. I narôz wzãła mie pragniączka pòstawic na nim stopã, 
legnąc so na jegò nagrzóny, piôszczëti ùbiedrzé i pòd rozcygnionym całã pòczëc 
pùlsowanié ti zemi.
 (…)
 – Në jo. Tu je rôj, wiész Waleska?
 (…)
 Jak baro sparłãczony są ze sobą ti lëdze – mëslała jem terô. Waleska i stôri Pastwa, 
stôri Pastwa i całô wies. Wepchniãti tu, midzë Wiôlgą Wòdã, z jaczi nie je wòlno jima 
żëc, i lasë, chtërnëch nie je wòlno jima tknąc, pòwtikóny jak ji kòrusowaté chòjnë 
w jałową piôszczëstą zemiã, kòżdô òsóbno, a równak razã.

Róża Ostrowska Wyspa, Gdańsk 2005, s. 7–8, 19, 27, 43, 55, 71  
(tłóm. F. Baska-Borzyszkowska)

Pònemù nadeszedł wërok. Òkôzało sã, że miast suchòtów mô òsoblëwą pòstac 
reka òskrzelów. W Palmòwą Niedzelã 1975 rokù ju nie żëła. Pògrzéb miôł môl  
w Wiôldżim Tidzeniu (26 strëmiannika 1975 rokù). Jesz krótkò przed smiercą 
robiła nad òstatną ksążką (òsta wëdónô, nieskùńczonô, w 1977 rokù pòd titlã Mój 
czas osobny), jesz pòprôwiała zéwiszcza do nowégò wëdaniô Bedekera kaszubskiego, 
a ju pòmału gùbiła swiądã. Mòże wrôcała sã nazôd na tamtą, kresową, wileńską 
stronã?

Andrzej Mestwin Fac Notatki do portretu Róży Ostrowskiej  
(tłóm. F. Baska-Borzyszkowska) 
[w:] „Pomerania” 3/2015, s. 38–39 

Kùli bëło stegnów w mòjim żëcym?
Wiele. Nôpiãkniészô stegna wszëtczich stegnów pramëmka stegnów, darżënków – to 
stegna mòjégò dzectwa. Nie bëła tej pòzwónô stegną. Leno „stecką”. Szła òna òd 
rodzynnégò dodomù na wszëtczé stronë swiata, a swiat nen béł wiôlgòscë Kòsmòsu. 
I jô tą „stecką” chòdzył. Jô to lubno robił i z zamiłowanim, mijającë szasëje i dep-
towniczi, i nié dlôte, że w mòjim Miastkù nie bëło jich za wiele, le prawie dlôte, że 
na „stecce” jô béł dlô se panã.
 „Stecka” szła tam, gdze chca, wëmëslno i nié do przewidzeniô, le prawie dlôte mie 
sã zdôwało, że jô jem Kòlumbã, òdkriwającym nowé swiatë. Jaż hewò terô, na Piotra 
i Pawła pamiãtnégò 1944 rokù, pò nocnym bómbardowanim, jô rëgnął z mëmką 
„stecką” na zôpôd. I jô ju nigdë ni miôł wrócëc nazôd do swòji pratatczëznë, do swòji 
wileńsczi Eùropë jakno człowiek, chtëren pò òdkrëcym Nowégò Swiata ni mòże wë-
cygnąc nazôd do stôrégò. Nowé gò pòżarło.

II
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 Le prawie młodeczańsczé, panizczé, léònpòlsczé „stecczi” naùczëłë mie wano-
żeniô „na cknienié”. Naùczëłë téż wanożeniô w samòtnoscë, bò cëż jidze ùzdrzec  
w gromadze? Stegnë, „stecczi”, szlachë, darżënczi nëkającé tądka i nądka, prowadzącé 
w niespòdzóné môle, rozprzenôszającé òdkriwanim, le téż nierôz prowadzącé na 
pùstinné place, gdze ùcemiãga, sëszô i òpùszczenié.
 Tak tej jô nôpiérwi zeszedł z wileńsczi „stecczi”, bë wanożëc mazowiecczima, slą-
sczima, karpacczima stagnama i turama. I hewò lato òdkrëcô 1970 rokù, ze swòjim 
òrzłowsczim drëchã Jãdrzejã Smùlkòwsczim jô przewanożił barabónama wprzék całé 
Kaszëbë: òd Òrzłowa do Czôrny Wòdë nad Wdą. I tej pierszi rôz pòd nogama jô 
pòczuł kaszëbską stegnã. (…)
 Pierszé lata na Kaszëbach bëłë latama jesz rôz wrostaniô w zemiã pò repatriacyj-
nym exodusu 1946 rokù. I hewò pierszi rôz òd henëtnëch czasów jô to czuł, że jô 
wrôcóm nazôd „do se”.
 Pierszé, na co jô dôł bôczenié, to takô sama flora: taczé same lasë i ôrtë drzéwiãtów 
(òkòma bùków), krzów i zelów, czësto szlachùjący za tamtim krôjmalënk, bò takô 
sama geògrafnô szérzô, nen sóm pas skandinawsczégò lodnika.
 Òblubienié so òstôwianiô gbùrstwów bùten wiesczi zabùdowë, co stwòrzëło ù naju  
„òkòlé”, a bëło pòòstałoscą pò szlachecczich dwòrach, a mòże nawetka lëtewsczich 
„laùksach”. Téż dosc swójskô bëła apartno niedbałosc, czasã nawetka szërmëcel na 
pòdwòrzach i òtemkłosc na rodã: nieùjarzmioną i nôtërną, i to òblubienié do òbsô-
dzaniô gbùrstwa dankama abò brzózkama. Rozmajitosc drzéwiãtów i krzów na grań-
cach i kòl zakùrzonëch, pólnëch drogów. Dało sã czëc, że lud tuwò mieszkający żił 
òd wiedna na wòlny przestrzeni, mało zalëdzony, cëwilizacyjno młodi, w nieùstôwny 
łączbie z rodą. A co to za lëdze są tu? Pierszi pòzdrzatk prôwdac nôwôżniészi i òn 
wëapartnił nen nôród òd dobrze ju znónëch „łodzôków”, òpòlsczich Szlązôków abò 
mieszkańców Karpacczégò Pògórzô. Czë to bez nen krôjmalënk, ôrt bùdowiznë, czë 
jaczés intujicyjné merkanié – Kaszëbi w niepòjati spòsób przëbôcziwelë mie Biôłoru-
sków z òbéńdë Wilniznë. Z biôłoruską przësłowiową mùczkòwatoscą, dobrotlëwòscą 
i tolerancją, z wëzbëcym sã do czësta gwôłtownoscë, wstrzëmòwnym kònserwatizmã 
i zataconą niedowiarą, chtërna je znanką mòcny etniczny jawernotë. Czej zôs òb 
czas swòjégò wanożeniô co sztërk jô czuł wëpòwiôdóné ze sromòtną bùchą: „Më 
Kaszëbi”, i na nóta mia bëc ùsprawiedlëwienim, że jich Kaszëbów nie rozmiejã, jak 
téż i pòdsztrichnienim swòji nobilitëjący stôrodôwnoscë wzglãdã mie – pòtłukôcza 
i wãdrowczika ze swiata. Wnenczas jô so przëbôcził naje pògrańczné, wileńsczé:  
„a më jesmë stądka”.
 Tak tej kaszëbsczi lud, jak przëstało na prôwdzëwé przëgrańczé, mòcno je wrosłi 
w swòjã etniczną i dëchòwą juwernotã, swòjã apartnosc i samòswòjosc.

Zbigniew Żakiewicz Kaszubską stegną (tłóm. W. Myszk) 
[w:] W cieniu morza czasu, pod red. M. Borzyszkowskiej-Szewczyk,  
Gdańsk 2013, s. 82–84 
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Wątk wileńsczi z kaszëbsczim krziżëją sã nieùstôwno na 
kartach prozë. Widzałosc pòrządnëch grobniców stôrëch 
kaszëbsczich rodów: Bòrzëszkòwsczich, Trzebiatowsczich, 
Rekòwsczich, Czedrowsczich na jaczis ôrt zajimô cotecz-
kã, chtërna na lëpnisczim smãtôrzu mùszi wëbrac môl dlô 
swòjich gnôtów. Bò jak nadpòmkła coteczka – „Gnôtë 
najich starków scërze cygnãłë pò pòlach, a te rozmajité prze-
tlałé sëknie i żubrónë lôtałë w lëfce jak jesénnô pajiczëna”. 
A na rodny zjôzd coteczka rôczi Bùtarewiczów, Karabanów, 
Léòszów, kôże przërëchtowac żubrówkã i lëtewsczi miodny 
krëpnik. I temù, chtos scwierdzywô nawetka, że tuwò, na  
Kaszëbach „roda, jakbë nie zdrzôł, takô sama jak na Lëtwie, 
bò i geògrafnô szérzô za nią szlachùje. Lodë nã krôjinã stwòrzëłë” czë ùdba, że na Lëtwie 
jistno jak na Kaszëbach żëwé są przepòwiôstczi i znanczi na niebie i na zemi, to wiedno 
te kònstatacje parłãczą sã ze wspòminkama i taconą tesznotą tatczëznowëch stronów: 
Bòłtuc wspòminô òb czas kôrbiónczi z coteczką, jak òjc brôł gò na całonocné wëprawë 
na Zeloné, Sulbińsczé Jezoro, na Werkòwsczé Stawë, abò na Wiejã, Wilenkã abò Wakã, 
żebë łowic i przëzerac sã mòwie reków. Zajimającé są to òpisënczi. „– Z jezora wëchô-
dałë reczi! Zatrzimiwałë sã na méter, półtora òd ògniszcza w mòkri òd rosë trôwie, 
przebiérałë klészczama, rëszałë wąsama i wëdôwałë le knap do ùczëcô zwãczi, czejbë 
pãkającëch bąbelków lëftu. Bąbelczi szło nawetka òbaczëc na kùńcu gãbny dzurë”.  
I zemia kaszëbskô je równo snôżô, bò jak nadczidô coteczka, je to krôjna bògatô w rëbë  
i grzëbë, kamienie, błota, torfòwiska a lasë. Tuwò na torfòwiskach, mòkradłach, lesnëch 
rozestajach, w nocë wëchôdają dëchë nôrozmajitszich Pùrtków, Mùmôczów, Stolemów, 
Szôlińców i Smãtków.
 (…)
 Dlô Żakewicza, chtëren ùrodzył sã we Wilnie i tam przeżił dzecné lata, Kaszëbë 
są „drëgą tatczëzną”, chtërnã próbùje zestawiac z Arkadią dzecnëch lat. Dlô niegò 
prawie mitë, pòdania, kaszëbsczé legendë są czims nowim i egzoticznym, a téż są 
zdrzódłã twórczich inspiracjów.

Stanisław Gostkowski Wilno i Kaszuby w „Ciotuleńce” Żakiewicza (tłóm. W. Myszk) 
[w:] „Autograf” 1988 nr 4, s. 63–64

– Biédã jô móm z tobą, nick le biédã samã. Żebë jô bëła wiedzała co i jak – na tã 
grańcã jô bë z tobą nie przëszła – rzekła coteczka wërazno skòmùdzałô, tej i słunuszkò 
przëkrëło sã blóną nie wiedzec skądka wëczarowóną.

III
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 – Të stracył tuwò slëbny piestrzéń, a jô narãcznice i no wszëtkò, co bëło mie 
nôdrogszé, i nie pòwiém, nawetka dosc widzałé. Nick to! Më sã zôs zeńdzemë: dësza 
mòja ze mną samą i z tobą, i z tą tuwò zemią, chtërnã pòdarowôł nama Bóg – za 
henëtné lasowé rzmë, za zeloné łączi, pòla malowóné i rapsã, i bùkwitą, i kléwrã 
i czegò tam jesz nie bëło... Bòh, të mój Bòh i Të, Miłosernô Ksãżniczkò w Òstri 
Brómie swiécącô!

Zbigniew Żakiewicz Ciotuleńka. Opowieści żartobliwe,  
Gdańsk 1988, s. 138–139 (tłóm. W. Myszk)

W SWIECE WÔRTOSCÓW

Jinszim, baro wôżnym wątkã, a mòże nôwôżniészim w Coteczce, òkòma kaszëb-
sczégò, je religijny mòtiw. Dokładno przëzéróm sã ùróbkòwi Żakewicza i zdôwô 
mie sã, że prawie w slédnym tomie òpòwiôdaniów ùsôdzca w nôwikszim stãpieniu 
zdôwô sã wmikac w Krëjamnotë slédnëch sprawów. Katolëckô religiô w całoscë 
parłãczi sã z żëcym kaszëbsczégò lëdu, towarzi mù w pòwszédny codniowòscë, 
przë robòce, swiãtach, pòkrzésnikù, zabawie abò kùreszce – pògrzebie. „Cekawé 
są sztótë, czej w swiat wierzeniów pò- 
gańsczich abò lëdowëch wchôdają ele- 
mentë christianiznë (…) szepnã co-
teczka, chtërna naczãła parłãczëc fak- 
të i nen nôwôżniészi, że kania ni mù- 
szi bëc nijak kanią. I to, że w nen 
wieczór kania mùszi cerpiec za lëdz- 
czé grzéchë, spłôcającë krëwią swò- 
ją òfiarã przënôleżną bògóm, a to za  
wiôlgą głëpòtã, jaką je człowiek”. Gò- 
rzi je wnenczas, czej ùsôdzca „nôùczô” 
przëjimającë gestë kaznodzeje. Wnen-
czas zdania brzëmią doktrinerskò abò 
czëc je w nich zesztiwniałą retorikã. 
Ale nimò to, nie jidze prozë Żakewi-
cza w ji religijnëch akcentach, òdmó-
wic głãbòk gòrąca i wiarë w òstateczné 
prôwdë. Widzec tam je czëstą prôwdã, 
głãbòk przeżëtą i przemësloną, bez cë-
gaństwa i falszëwòtë. To ùjimô i wzrë-
sziwô. Dodôwô òptimizmù i wiarë 
w szëk i dobro lëdzczégò jistnieniô, 

Matka Bòskô Òstrobrómskô  
– òbrôzk Józefë Izdebsczi wësziwóny kòralikama  
(w zbiérach F. Bôsczi-Bòrzëszkòwsczi)
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tak samò téż i Christusowégò cerpieniô („jakno mònstrancjô z kaszëbsczi krôjinë  
z jigłów bëłë parmienie, a zdłuż straszné renë”).
 Bòhaterowie ny prozë czasã przejimają mòdła z ewanielicznëch przëpòwiesców. 
Czej coteczka rôczi gòscy, to Bùturewicze wëmôwiają sã zdënkã córczi brata, Karabó-
nowie-Barabónowie czasã zriwaniô pòtrôwniców, Gebùrtowicz robòtą przë łowienim 
jantaru, tak tej mdze mùsza jak czedës w Ewanielii, wëchadac na rozestaje i rôczëc 
kalécznëch i biédnëch.
 W òpòwiôdanim Swiãti Òdżin nimò te, że jak krziknął kanonik, jednã Bòską 
Matkã mómë, to równak coteczka mòdli sã do Matczi Bòsczi z Òstri Brómë, bò 
nawetka smierc nie je strasznô, czej „Naja wiôlgô Lëtewskô Ksãżnô ju nas rozpòznô. 
Òd te je Matką Miłoserdzô, a nawetka Apòkalipticzną Niastą, co jidze pòznac pò 
miesądzowim serzpie”.
 Zdrzącë na zachòwania lëdzy w odniesenim do zmaterializowónégò swiata bez-
ùstôwnëch miónków, biôtczi ò bëcé, gòńbë za dëtkã, zwënégama, ùrojonym szcze-
scym, pòzdrzatk coteczczi nót je wząc so do serca. Prawie głãbòk przeżëtô christia-
nizna dôwô nen sztót òdetchniãcô, bezpiekù i pòczëcô swòji wôrtnotë westrzód 
małowôrtnégò a zjinacziwającégò sã swiata.

Stanisław Gostkowski Wilno i Kaszuby w „Ciotuleńce” Żakiewicza (tłóm. W. Myszk) 
[w:] „Autograf” 1988 nr 4, s. 64

A jô móm córkã, jedinôczkã, dzeckò spóznioné, ale ju w maturalny klasë – òdezwała 
sã wastna Swietłowô, téż przëzérającë sã dzecóm.
 – Mało szlachùją za òjcã, Łajmingã. Wasta je czëstégò zortu człowiekã grëzyń-
sczim, pòcygłô skarń i te swiécącé òczë.
 – Matka mòja bëła Grëzónką.
 – A pisze?
 – Trzë móm lëstë. Jeden z 1925 rokù, a pònemù z 1929 z błogòsławieństwã na 
zdënk, a trzecy dostelë jesmë łońsczégò rokù – lëstë baro, baro krótëchné, z biédą 
czile słowów.
 – A òjc wierã rozstrzélóny? – żëwò spitała generałowô.
 – Nié. Béł półkòwnikã i zdżinął na turecczim fronce w rokù 1916.
 (…)
 Chłop żił jesz dłudżé lata. Béł Ruskã, a kòchôł, jak pòwiôdôł, swòjã drëgą òj-
czëznã – Pòlskã. Jegò ùlubienim bëła robòcosc, gòscynnosc i pòmôganié drëdżémù 
człowiekòwi. Ùmarł w rokù 1964 pò cãżczim płëcnym schòrzenim i pòchòwóny 
òstôł na słëpsczim smãtôrzu w nôwiãkszi prostoce i cëszë.

Anna Łajming Mój dom,  
Gdańsk 1997, s. 273 (tłóm. F. Baska-Borzyszkowska)

IV



83

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓWNAZÔD DO ZÔCZĄTKÙ ROZDZÉLU

Dodóm
Zdrzącë na cemné blónë Barnimk szedł stegną. Wchôdôł na nã samã ùrzmã, na 
chtërny czedës ùzdrzôł na niebie wiôldżégò ptôcha. Bëło to czej béł mòże szesc abò 
òsmë lat stôri.
 Je terô przëjachóny nazôd do domôcégò gardu pò dzesãcu latach nieprzëtom-
noscë. Pierwi szkòła, pózni sztudérowanié w cëzym swiece mają gò zrobioné 
za ùzdrzeniałégò chłopa. To ju nié nen sóm Barnimk, co gò ómka pò głowie sëchą  
i delikatną rãką smùka. Naju Barnimk, a pò prôwdze cali Barnim, mô ne swòje 
kòl piãcdwadzesce lat, ceszną a òdwôżną gãbã, zdrok widny. Stanął na stegnie… 
pòzdrzôł w górã…
 Òb nen czas, czej béł tuwò, tej cziles lat temù, bëła pësznô słuńczëzna. Grelë  
z knôpama ze szkòłë, jak wiedno pò ùczbie, sedzelë i gôdelë. W jednym sztóce, chtos 
tam miôł kòpłé balã na bùten, Barnimk zawrzeszczôł:
 – Aùt!
 – Jo, le aùt je dlô naju, wa na nie doch môta wëbité!
 – Bzdë! Bzdë! Të wiedno bë chcôł blós dobëwac i dobëwac… aùt je naj!
 – Z Wama to je tak…
 Môłi Barnimk czuł tej to wszëtkò, co miôł czëté przódë, przez jegò mùsk nëkałë 
òbrazë z ùszłotë.
 „Wa Kaszëbi to blós do płëga”… jaczi cemny pòmión zawisł nad głową. Wdôrzôł 
gwës z òpòwiescë – historiã swòji ómczi. Na kòbiéta, ùrodzonô we Wòlnym Gardze, 
jak wikszosc tuwò mieszkającëch òb wieczi, nie bëła niżódną Miemką. Ji kaszëbizna 
bëła kąsk jinszô, jak nëch, co Krësztofa w rzëc mùszelë kùszkac. Ji zdrzenié na swiat 
bëło kąsk jinszé, jak naszińców z głãbi lądu. Czëła jem dejade, jak pòtikającë sã  
z nyma na rënkù, gôda nym samim jãzëkã. Rozmia jich. Miemiecczégò baro długò 
ni mia sã naùczoné, pòlską mòwã pòzna dopiérkù pò wòjnie i bëła baro zdzëwionô, 
że tëli je nëch Pòlôchów z pôłniô, i że òni pò prôwdze jinaczi gôdają.
 Rëbë kùpòwa kòl jednégò stôrégò rëbôka, co bôt swój òstôwiôł na samim kùńcu 
mòla. Nigdë tegò głosno ni mia rzekłé nikòmù, że nen człowiek przëbôcziwôł ji 
pierszą miłotã. Czasë, czej jesz dosc bòkadno żëła, jesz kòl starszich, na Dolnym Gar-
dze. Terô kùpòwa bantczi kòl stôrégò Tónë, chtëren tak wiedno ùtobaczony sedzôł 
na bôce i pògóniôł młodégò knôpika – gwës ùczącégò sã na rëbôka. Zôs zerwôł sã, 
scygnął wãps i zakrzikł:
 – W naju mòrze… wezmi miã Bòże... – pôdł na dek bôta. Knôpik skòcził kù 
niemù, ùrzasłi:
 – Wùja, wùjkù, cëż je lóz? – wùja Tóna nie òdpòwiôdôł. Wòlno brzątwia sã wkół 
ùrma lëdzy zdrzącëch na rëbôka, knôpka i Anã stojącą z bantkama w taszë. Szła  

V
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cëszno, chòc chlëdë ji lecałë pò skarniach. Nawetka òbrôz, òmana nick ju nie par- 
łãcził z dôwnym ùkòchónym. Schilëła sã nad młodim:
 – Pòj, kòl naju mdzesz.
 Pòmësla: mdze mie za sëna.
 Barnimk nigdë nie znôł swòjégò starka, òjc miôł mù czedës rzekłé, że nen ùmarł, 
czej béł òn môłi knôp. Le nigdë nawetka përzinczi òdjimka starka nie widzôł. Pôda, 
zapitóny ò starka nick mù ni miôł rzekłé.
 Terô jidącë przez las òd Wrzeszcza do Òliwë miôł czas mëszlec. Gwësné bëło dlô 
nie, że to jegò gard, i czejbë chto gò pitôł, gdze je jegò plac na zemi, òn bë pòwie-
dzôł „hewò”. Z drëdżi stronë wszëtcë knôpcë ze szkòłë i pózni téż ze sztudiów mielë 
swòjã rodzënã, czãsto tak wiôlgą, że pòłwë ji nie wdôrzelë. Barnima skriwa jakôs 
krëjamnota. Skądka je, pò co je, czemù, kògùm?

Wòjanów Pioter Cëchô Erba  
[w:] „Òdroda” 1/2002, s. 6

Cwiczënczi:

l Jaczi cësk miôł môl pòchòdzeniô na pózniészé żëcé Różë Òstrowsczi?
l Co sprawiło, że R. Òstrowskô pòzwała Kaszëbë swòją môłą òjczëzną?
l Jaczé bëło sparłãczenié R. Òstrowsczi z Wdzydzama?
l Jaczé bëło òdniesenié narratorczi do Kaszëbów, jich jãzëka i kùlturë?
l Pòdzelë sã wiadą ò artisce Apòlinarim Pastwie.
l Òpòwiédz ò dokònaniach R. Òstrowsczi dlô kaszëbiznë. Wspòmóżką mdze 

cë téż rozdzél Séwôrzów szlachã… w dzélu I ùczbòwnika, s. 38–40.

l Przedstawi stegnã dzectwa narratora tekstu Kaszubską stegną i ji znaczenié  
w pózniészim jegò żëcym.

l Jaczi cësk na żëcé narratora miało wëdarzenié z 1944 rokù?
l Òpiszë i nazwij wseczëca narratora wanożącégò swòją „stecką”, a pòzdze jiny-

ma stegnama.
l Co sprawiło, że narrator wrôstôł w kaszëbską zemiã i czuł, że wrôcô nazôd 

„do se”?
l Òpòwiédz, w czim narrator widzôł sparłãczenié Kaszëbów ze swòjima rodôkama.
l Pòdôj synonimë słowa stegna.

I

II
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l Wëpiszë do tôbelczi znanczi parłãczącëch sã w Ciotuleńce wątków, nacéchò- 
wónëch przez recenzenta.

wileńsczi kaszëbsczi

l Jaczé znaczenié dlô Z. Żakewicza mô jegò „drëgô tatczëzna”?
l Òpiszë twòjã wëprawã / wanogã z rodzëcama z dzecnëch lat, np. na rëbë,  

w las itp.
l Jaczé je òdniesenié coteczczi do zemi dzecnëch i terôczasnëch lat?

l Jak recenzent òceniwô przedstawienié przez Z. Żakewicza akcentów reli- 
gijnëch?

l Dlôcze mòtiw religijny je pasowny z wątkã kaszëbsczim?
l Wëpiszë do zesziwka òkreslenia Matczi Bòsczi Òstrobramsczi.
l Jak, wedle recenzenta, ùsôdzca Ciotuleńki przekazywô òdniesenié do òstatecz-

nëch prôwdów?
l Òpiszë ùlëdóné przez ce artisticzné przedstawienié wizerënkù Matczi Bòsczi.
l Napiszë wëpòwiesc na temat: Kùlt Matczi Bòsczi na Kaszëbach. Wëzwëskôj mi-

dzë jinszima materiał z pòdrozdzélu Miona naji Królewi, s. 353–370 w II dzélu  
ùczbòwnika.

l Zazdrzë do zdrzódłów, np. Jan Kulas Tczewskie ślady w biografii A. Łajming 
[w:] „Kociewskim Magazynie Regionalnym” 2/2006 i przedstawi w pisemny 
charakteristice chłopa Anë Łajming.

l Scharakterizujta w karnach gard, w jaczim dzeje sã akcjô Cëchi Erbë, i lëdzy 
w nim mieszkającëch.

l Òpòwiédz, jaczé widzysz sparłãczenia midzë titlã Cëchô Erba a przedstawio-
nyma w dokazu sytuacjama.

III

IV

V
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l Na spòdlim znónëch dokazów lëteracczich i włôsny wiédzë pòdzelëta sã wiadła-
ma ò rozmajitëch spòsobach rozrzesziwaniô problemów midzë lëdzama z róż- 
nëch etnicznëch, religijnëch itp. karnów, mieszkającëch w jednym môlu.

l Na spòdlim znónëch cë tekstów napiszë wëpòwiesc na témã: Na Kaszëbach 
nalezlë swòjã nową môłą òjczëznã.
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Po latach widzę jego szorstkie dłonie, które trzymały nie wiosło, tylko lejce dwu-
konnego zaprzęgu, a jednak mimo tej różnicy pan Bieszk wypływa z krainy pamięci 
jako przewoźnik nie z jednej dzielnicy miasta do drugiej. Może nazywał się Bieszke? 
Na pewno nie Bieszczański. Kaszubi nie nosili takich nazwisk. Przynajmniej nie 
ci, których znaliśmy z targu w Oliwie, Gdańskiej Wyżyny albo wiosek na Helu. 
Więc niech już tak zostanie – Bieszk. Dlaczego jednak zaczynam od niego? Miał 
powykręcane reumatyzmem palce, symetryczne blizny na obu policzkach, zawsze 
trzydniowy zarost, który nigdy nie stawał się regularną brodą, pachniał przy tym 
cały tabaką, końmi i ciężką pracą, a ulgę w niej przynosił mu od czasu do czasu łyk 
czegoś mocniejszego. Kiedy zaciął batem Gniadosza i Baszkę, gdy wóz załadowany 
naszym dobytkiem zaczął powoli toczyć się aleją lipową w dół, do bruku ulicy Po-
lanki, spojrzałem za siebie i w oknie dużego pokoju, za pożółkłą firanką ujrzałem 
panią Gretę. Kiwała dłonią najwyraźniej tylko do mnie, jakbym był jej wnukiem. 
Jakby chciała zatrzymać mnie jeszcze na chwilę po tamtej stronie. Ale Bieszk z kozła 
już podśpiewywał po kaszubsku:
 – Chcemë so wëpic z ti malinczi bùdelczi – czemu nieśmiało towarzyszył, po-
mrukując, mój ojciec.
 Mama milczała. Jednak po chwili, gdy wóz turkotał już na Polankach, powie-
działa:
 – Nareszcie. Coraz dalej od Niemry!
 Kopyta perszeronów człapały o kamienie ułożone tutaj za czasów kajzera Wilhel-
ma, a ja byłem właściwie szczęśliwy, że przeprowadzimy się do nowego mieszkania,  
w którym nareszcie będę miał własny kąt. Właśnie mijaliśmy przęsła zerwanego 
mostu umarłej linii kolejowej, które – niczym żebra starożytnego mamuta – od-
dzielały tamtą część Oliwy od Wrzeszcza, gdy pan Bieszk odwrócił się z kozła do 
mnie, pytając:
 – Wëzgódka?
 Skinąłem głową w oczekiwaniu.
 – Co to je: nie bòdze, chòc mô rodżi, nie chòdzy, chòc mô nodżi?
 – Stół – odparłem natychmiast.
 Ledwie przytaknął i natychmiast zadał następną zagadkę.
 – Co to je: je zeloné, wisy na drzewie i spiéwô?
 Nie znajdowałem odpowiedzi. Pan Bieszk uśmiechnął się triumfalnie i wreszcie 
powiedział:

Czas przeprowadzczi
I
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 – To je slédz!
 – Ale śledź nie jest zielony – zawołałem.
 – Czej të gò wëmalëjesz, tej òn mdze zelony.
 – Ale śledzie nie wiszą na drzewach – wątpiłem.
 – Czej të gò pòwiesysz, tej òn mdze wisôł.
 – No, ale śledź nie śpiewa – wątpiłem.
 – To jô tak rzekł – uśmiechnął się pan Bieszk – żebës nie wëzgôdł.
 Ojciec, który siedział obok mamy na drewnianej ławeczce zaśmiał się cicho, a pan 
Bieszk uznał, że musi jeszcze coś do mnie powiedzieć. Przeszedł w tym momencie 
na polski.
 – I co się smucisz? Nie ma co. Przeprowadzka to nie wojna. Nie pożar. Nie cho-
roba. To początek. A nié kùńc – zakończył jednak po swojemu.

Paweł Huelle Śpiewaj ogrody, Kraków 2014, s. 8–9

Namiar na célôczu, mierzoné pitania
przez całi żëwòt nachôdają na wizér:
Czej jem zeszedł z ławë swiôdków
przed sąd, pòd scaną ùstawiony,
gdze sã grańce kùńczą rzékama,
Szesc tësąców métrów pòwëżi smrodu,
w chëczë frizéra òchùchôł zdrzadło
a jegò pôlc pisôł:
Czej ùrodzony? Në, gadôj gdze?

To je na nordowim wschòdze, na zôpôd òd
i jesz wiedno pòdskôcô òdjimników.
Na to rôz gôdelë tak, a dzysô tak.
Mieszkelë tam jaż, òdtądka tam mieszkelë.
Lëterëjã: Wrzeszcz, taczé bëło chùtni jegò miono
Dodóm jesz stoji, le nen pùc.
Smãtôrz, jaczi jô, ni ma gò ju dzysô.
Gdze czedës płotë, kòżdi mòże przeńc.
Tam gòtickò dami so Bóg.
Bò zôs miéwô sã za wiôldżé dëtczi
Jô czëpë rechòwôł, niżóden nie felôł:
dogòniwają sã strzédné wieczi.
Le nen pòmnik z wiechą
zdrzi na zôpôd i stądka nëkô.

II

Günter Grass  
Aùtopòrtret II – Selbstporträt II, 1972 
[w:] Günter Grass. Grafika, Słupsk 19



89

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓWNAZÔD DO ZÔCZĄTKÙ ROZDZÉLU

A kòżdô paùza niese pitanié;
czej jô, midzë mùszlama, nuzlôł 

sã w piôskù
czej jem w Brãtowie plata z grobù nalôzł,
czej jem papiorë zrësziwôł w archiwùm
i w piãc mòwach w hòtelu pitanié
Czej ùrodzony i gdze, czemù?
Gòniącë spòwiédz, 

spòwiôdóm mòje pisadło: 
(…)
Czej ùrodzony? Gdze? Czemù?
To jô cygnął w tã i nazôd,
Topiącë w Renie, pòd Hildesheim 

zakòpiwającë
le pòdwòdnicë òdkrëlë i kòszama szła
Pieglëszczów bòkadosc nëkòwnyma 

pasama na wiérzch.

Wrëk, jantar, lemòniada w proszkù
tóny nożik i hewòtnô kalkòmaniô,
kùńszt za kùńsztã, lëczbë tomów ùdwigù
wskôzniczi minutów, gùzë a dëtczi
dlô kòżdégò môla je tuta wiatru.
Skłôdaniô ùczi mòje bióro nalazłëch zgùbów
pôchë, wëcarté nogą prodżi,

zminioné dłudżi, baterijczi le 
szczestlëwé w taszlãpach
i nôzwëska, co są le nôzwëskama
Elfriede Broschke, Siemoneit,
Guschnerus, Lusch i Heinz Stanowsczi;
i Chòdowiecczi téż, Schopenhaùer
tam rodzony bëlë. Czej? Czemù?
(…)
Chto jesz sã pitô gdze? Mój jãzëk sedzy
je òchëbno bôłtowò-swójno-cepło
Jak robi Bôłt? – Blubb, piff, pschpsch...
Z niemiecka, z pòlska: Blupp, piff, pszcz...

Günter Grass Zamki na piasku (z pòl. tłóm. W. Myszk) 
[w:] W cieniu morza czasu,  
pod red. M. Borzyszkowskiej-Szewczyk, Gdańsk 2013, s. 47–48

Günter Grass  
Aùtopòrtret z stôrnią i piórã  
– Selbstporträt mit Butt und Feder, 1980 
[w:] Günter Grass. Grafika, Słupsk 1993
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Zweifel ni miôł niżódnégò célu, le dosc tëli strachù. (Kaszëbë, chtërne za centrum  
i stolëcã miałë Karthaùs, dzysô Kartuzë, mdą òb czas wanożeniô pòzéwóné Kaszëb-
ską Szwajcarëją)1. Strach je nieòbéńdnym drëchã wanodżi. (Kąsk grzãpòwato roz-
cygają sã Kaszëbë òd Tczewa kòl Wisłë2 jaż do Słëpska na Pòmòrsce, òd Pùcczi 
Plëtë i Élsczi Kòsë jaż do kòscérsczégò krézu)3. Pò drodze Zweifel mdze sã smiôc 
ze sebie i swòjégò strachù. (W wanożnëch prospektach je napisóné: Na Kaszëbach 
je skòpicą jezorów z wielnyma rekama)4. Midzë Żukòwã a Dzerzążnã5 przëjachôł 
Zweifel przez drobny deszcz, chtëren równak niżódnëch drogòwëch slëmieniów 
z jejich kòlszasëjowëch grobów nie wëcygnął: bëło jesz za wczas. (Tobie, Raòùlu6 
dlôte, że zajimają ce gałãze genealogòwégò drzewa i nieùpòrządkòwóné kòl-
graniczné ùprocëmnienia, piszã òbjasniającë: Kaszëbi7, chtërnëch do dzysô mia-
ło pòòstac jesz trzësta tësąców, są prasłowiańsczim lëdã, chtëren gôdô dżinącą 
mòwą, naszpikòwóną niemiecczima i pòlsczima zapòżëczeniama). Prawie że ju 
czësto wëschłi, zmerkôł Zweifel krótkò Kartuz, że jachôł na pãkłi slédny òpònie. 
Mòja rodzëna je òd stronë matczi kaszëbskô i téż të, Raòùlu, jak i twòja sostra8, 

1 W oryginale: „Kaschubische oder Kassubische Schweiz”. Okazuje się, iż dla Grassa po 
dziś dzień, jak przez wiele lat dla mnie samego, Kaszuby i Szwajcaria Kaszubska to pojęcie 
mogące występować zamiennie. Podczas gdy dziś jest mi to wiadomym na pewno, iż jedynie 
środkowa część Kaszub, właśnie ta „przykartuska” bywa tak właśnie z europejska, zresztą 
ostatnio coraz rzadziej, nazywana. Po prostu dla Grassa, Kaszuby „kartuskiego”, jasną jest 
rzeczą, iż to właśnie Kartuzy stanowią w stopniu największym o istocie Kaszub. Swoisty 
„kartuzocentryzm”, który pojmuję i jak najbardziej doceniam. 
2 Najwyraźniej upodobał sobie Grass to miasto. Już na pierwszych stronach „Blaszanego 
Bębenka” napisał o Tczewie, jako o mieście wyznaczającym kres jego kaszubskiemu patrze-
niu. Może działa tu niegdysiejsze hallo wzniesione wokół tego miasta przez międzywojenną 
propagandę, kiedy to doprawdy niewiele brakowało, aby Tczew pełnił funkcję największego 
(i jedynego) – w miejsce Gdyni – polskiego portu na Bałtyku. Więc raczej nie Tczew pełnił 
rolę wobec Kaszub graniczną. Położony, jak do dziś określamy, na Pomorzu Nadwiślańskim, 
od Kaszub jest oddzielony jeszcze skrawkiem Kociewia.
3 Bez dwóch zdań: powiat chojnicki oddaje Grass w pacht Kosznajdrom i Kosznajderii. 
Patrz: powieść Grassa „Psie lata”. W tej to powieści wiele uwagi poświęca Grass – Tulla Po-
kriefke jest z Kosznajderii rodem – właśnie tym sprawom. Jednakowoż wówczas sytuował 
Grass tę dość odrębną grupę etniczną na południe od Chojnic w rejonie wsi Ostrowite, co 
zgodne jest z historyczną i najbardziej współczesną miarą rzeczy. A zatem: Wiele, Brusy, same 
Chojnice, owa „Brama Kaszub”, zostały tu przez Grassa pominięte Licentia artistica?
4 W oryginale: „Taschenkrebse” – raki kieszonkowe (?). A więc drobne, jak wolno mnie-
mać, racze (?) gatunki.
5 W tekście książki: „Zuckau” i „Seeresen”.
6 Jeden z bliźniaczych synów Güntera Grassa.
7 W oryginale: „Die Kaschuben oder Kassuben”
8 Córka Grassa, jedyna, ma na imię Laura.

III
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jak i twòji bracynowie9, jesta w jed- 
ny czwiôrti Kaszëbama. Jaż do sto- 
lëcë krézu pònëkôł Zweifel swòjim 
kòłã. (Kartuzë leżą midzë Karczem- 
nym Jezorã òd pôłnia10 a Klôsztor-
nym òd nordë. To jezoro je tak pò- 
zwóné, bò zôkón kartuzów w 1381  
rokù wedle ùdbë jednégò gwësno 
znudzonégò swiatã kaszëbsczégò  
ksążãca zbùdowôł klôsztór: kartës- 
czi Rôj Mariji, môl kòntemplacji). 
Zweifel znôł Kartuzë. Klôsztorny 
kòscół z jegò dakã w sztôłce zar-
kòwégò dekla szmërgôł i szmërgô 
swòje zdrzadłowé òdbicé w jezo-
rze. (W 1818 rokù òstôł ùtwòrzo-
ny prësczi kréz kartësczi). Tak tej, 
czedë ten krézowi gard pòmidzë 
dwùma swiatowima wòjnama na  
nowò béł zwóny Kartuzama, Zweifel przewanożił Kaszëbë razã z ùczniama gim-
nazjum miona pòsobnika tronu Wilema, pózni z ùczniama żëdowsczi strzédny 
szkòłë. (W Kartuzach béł kòlklôsztorny browar, ropny młin, mléczarniô i sztë- 
rë tartaczi, chtërne Zweifel dalek z zôpadnym wiatrã miôł jesz ùczëc). Òb czas 
jegò òstatnégò wëleceniô na pòczątkù lata tegò rokù, co wëbùchła wòjna, ùczeń 
Zweifala Fritz Gerson nalôzł w ólszkach kòl ùbrzegù Redëni wiãkszą lëczbã slë- 
mieniów z dwùma zãbama. (To ce Raòùlu gwës mdze cekawiło: dzysô w Kartu- 
zach je kaszëbsczé mùzeùm. Jachac11 tam czedës i pòsznëkrowac w kronikach...).

Günter Grass Z dziennika ślimaka  
(z pòl. tłóm. W. Myszk) 
[w:] Ciemiński R., Kaszubska glossa Guntera Grassa  
[w:] „Pomerania” 8/1983, s. 17–18

9 Franciszek, brat bliźniaczy Raoula (nazwany tak dla uczczenia pamięci rozstrzelanego 
na Zaspie w r. 1939 Franciszka Krause, wuja autora „Blaszanego bębenka”. Najmłodszy syn 
Grassa ma na imię Bruno. 
10 Jezioro Karczemne podchodzi pod same okno kartuskiego mieszkania familii Wróblów 
z Grassem skuzynionej i spowinowaconej („W okolicy Kartuz mam około setki krewnych”, 
mówił w wywiadzie dla tygodnika „Polityka” w roku 1971), a mieszkającej przy dawnej ulicy 
Zamkowej, obecnej ulicy Armii Czerwonej.
11 A słowo ciałem się stało. Odwiedzili Günter i Raoul Grassowie kartuskie muzeum przy 
okazji pobytu na Pomorzu Gdańskim podczas kręcenia przez zachodnioniemiecką ekipę 
filmu podług „Blaszanego bębenka”.

Günter Grass  
Wanożącë pò Pòlsce – In Polen unterwegs, 1972 
[w:] Günter Grass. Grafika, Słupsk 1993
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Ò sprawie Hanemanna gôdało sã na Langer Markt, 
w biórach Hersena, na Òstrowie Spichrzów, ù Kaùff- 
mana, na dłudżim Pòbrzegù, ale tak pò prôwdze mia-
sto nie chcało ò tim czëc, zajãté jinszą robòtą, jinszim 
wachtowanim. W szuflôdach, szafkach i szelbiągach, 
na spódkù skrzëniów, kùfrów i blaszanëch pùdełków, 
w schòwkach, pòd ùstrzechama, na pòlëcach i ksąż-
kòwëch szafach, w sklepiczkach, w kòmòrach, na sto-
łach i na òknownikach zachë trzimóné na wszelejaczi 
wëpôdk i zachë, co co dzéń z zawzãtoscą są ùżiwóné 
do szëcô, przëbijaniô, krajaniô, pòlerowaniô, przë-
cynaniô, skrobaniô i pisaniô, wszëtczé te zachë czëłé  
i wëszczérzné, płënącé w bezrëszny arce miasta razã 
z wastną Stein, Hanemannã, wastną Walmann, Aną, 
wastą Kòhlã, Alfredã Rotką, Stellą, Albertã Fòrsterã, 
wastą Zimermannã, Albertã Pòsacczim, Hansã Wichmannã, Greiserã, wastną Bier-
nestein, Emilã Białkòwsczim, małżeństwã Schulzów, profesorã Ùngerã, asystentã 
Retzã, Hermanã Raùschningã, wastą Lempke, Hildą Wirth, wszëtczé ne zachë rëch- 
towałë sã do drodżi.
 Ju terô, w cëszë zalégający miasto, òdbiwôł sã slédny sąd – zajimniãcé pasownëch 
môlów, mitczé pòdsuwanié sã pòd rãkã, bë wiedno bëc na wiérzchù i bëc na czas. 
Zachë, bez chtërnëch nie jidze żëc, òddzeliwałë sã òd nëch, co pùdą w niwecz.
 Biôłé serwisë w sztôłcë kôłpiów i pelikanów, lubné cëczernice ze strzébra  
w sztôłce dzëczich kaczków z turkùsowim òczkã, bôcëczi na krëszkòwą kònfiturã 
– damiłë ò prosti rówiznie blachów, dôwającëch sã letkò wsënąc pòd pòdłogã abò 
midzë balczi stodołów i pòòstawionëch młënów. Jesz sã bùszniłë mërgòtnyma 
łiskama na niedzélnëch òbrëskach w mieszkaniach na Breitgasse, Fraùengasse, 
Jaschkentaller (pisënk!) Weg, jesz szpôsowno pòbrzãkiwałë stikającë sã ze strzébrną 
łëżeczką, a ju na spódkù, wnetka jak cemnô patina, cygła sã gwësnosc, że są môłima 
sarkòfagama.
 Liselotte Paltz filcową szmatką pòlerowa wiérzch garnuszka òd kawë, chtëren 
nocą snił, że je statkã smiercë. Lëchtarze i òdłiskiwné tarcze przekłoté wësok na scanie 
w Artusowim Dwòrze ùdôwałë redotã bëcô, jesz bùszniłë sã jidżelnicama swiéców, 
le ju w karbùnkùłowëch złoceniach tacëła sã płomnô gwësnota, że czej przińdze 
czas, stopią sã w ògniu w grëbé walce stëdnącégò kòpru. Sédmëremienné lëchtarze 
z synagòdżi kòl Karrenwall, dërżącé płomkama w gòdzënã szabasu, ju ùdżibałë 
sã swòjim strzébrnym łiskã w czerënkù Erfùrtu, bë przëòzdobic szlachetnym metalã 
paradną szablã sturmbannführera Greùtze. Kòmùż z naju w latné pòpôłnia, fùl  

IV
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słuńca, krzikaniô czirków, skwirleniô  
jaskùlëczków, bë przëszło do głowë, 
że złoté zãbë Anë Janowsczi z Bröse-
ner Weg 63 stopią sã we wiôlgą kilo- 
wą grużlã złota z piestrzeniama biał-
ków z Theresinstadtu i dëtkama Żë-
dów z Saloników?
 Szafë ù Minclów, Jabłonowsczich, 
Hasenvellerów fùl pòscelë ùłożony na  
pòlëcach wnetka jak bezpieczné szëch- 
të miocenu, dãbòwé łóżka z wëkùmó-
nym òpiarcym ù Greùtzów, Schultzów,  
Rostkòwsczich, stołë ù Kleinów, Gòld- 
steinów, Rosenkranzów, drzémiącé pòd  
przëkrëcym płôchtów héklowónëch  
w gwiôzdowé mòdła, cegłë mùrów na Pòdwalim, domòwé sztukaturë na Hùndegasse, 
żelôzné kratë na Jopengasse, złoté pòrtale na Langer Markt, granitowé kùgle przedpro-
żów na Fraùengasse, kòprowé rënë, òknowé ramë, dwiérzowé łoża, sztaturë, dakówczi 
– wszëtkò to spłiwało w òdżin, lżészé òd mléczowégò pùchù.

Stefan Chwin Hanemann,  
Gdańsk 1996, s. 25–26 (tłóm. W. Myszk)

Wiôldżé òkno z marmùrową òknicą
W malowinie szari, përzinkã z farbą òdprisnioną
Z nótą krëjamnoscë knôpiczą cekawòscą 
Z widã na pich na bezpòczątk.

Łiszcze i nãcy mòsągòwô wërzinónô klëczka
Cëchò zdrzi – mô cos bënë ùtaconé…
Òtemknąc?! I ju jes we wiôldżim swiece dzejów
Za mòzajką tãcznégò òkna epòk.

Czej ju wzérôsz przez òkno lëdzkòscë
Nie chcesz òdińc, wtopiony w kòrzenie
Leno pitanié pitanim, òdpòwiédz – tësąc pitaniów
I rozmiejesz? Mądri chce bëc głupim, głupi mądrim.

Tëli nôrodów, lëdzy, bëlnëch mësli
Widzałëch zómków, mésternëch wôłtôrzów

Günter Grass pochyla się nad  
„Hanemannem” Stefana Chwina 
[w:] Tadeusz Skutnik Syzyfowe zabawy,  
„Dziennik Bałtycki” 13.06.2005

V
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Miłotë, cerpieniégò i réga zachów
Na jaczé człowiek kùrz i pajiczënã zarzucył.

Czë ju rutë mdą żôłknąc, òbróc głowã a ùzdrzisz
Lubòtny krôj, drëchów, familijã
Czas, jaczégò tak kò gwësno ni ma

I mòdrawé niebò, sejącé nôdzejã
I Bòga co w kwiacënie sã schòwôł.

Òdińdzmë na sztót òd òkna i zazdrzijmë w se
Na nënkã, sostrã, bracynã, na chëcz
I jic z kwiatã do Tegò, chtërnégò ju ni ma.

Michał Pieper Historiô 
[w:] Pieper M., Wanoga pò mëslach, Banino–Rëmiô 2002, s. 24

Szemar lëdzy chlëchającëch,
Co jidze westrzód mùrów
A chtëren béł swiôdkã,
Bómb, płaczu, bólu,
Trójnëch parad wòjskòwëch
A cësnął sã przed nima,
W rëjinã – na kòlana.

Fùchtnosc òd łzów,
jakô wpijô sã w mòje płëca,
słono, metło, słodkawò,
Tak jiscebnô z pamiãtanim.
A bùcha nad dakama, wieżama,
Réskô, przedzérając dôkã
Redosnym waranim.

Òdcësnioné cepłé stopë
Miliónów, przechôdającëch tim miastã,
Przede mną, dzysdzéń i przódë
Tëch bëlnëch, nijaczich,
Bùdowónëch i w gruzgòt rozwôlającëch
Tëch, chtërny krew wëléwelë,
Czë pò prôwdze wiedno wôrto.
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Gardné wieże,
Brómë, wësoczé szpëce,
Bùszné lwë przed bùdinkã,
Kòscołë – lubno znobné,
Czë czëją historiã.
Jôrmarkòwé zwëczi,
Teszné kùfrë – niezgaróné

Melodiô łąk z òstã scygnionëch,
Gôdka jich zwãcznô, swiergòlenié ptôchów,
Jim téż je teszno.
Pësznosc sztôłtów, liniów,
W przënôleżny zgòdze ùstawionëch
Znak, chtëren tu téż twòrzëlë.

Krew krążącô
W niespòkójnym célu,
Brëkùjącô mòrza, wiatru,
Pòjudżi, miru, prôwdë,
Nowëch miasta dzejów.
Z czëcym i zuchternoscą
Òdwôżno kòle ce stojimë.

Michał Pieper Czë czëjã? 
[w:] Pieper M., Wanoga pò mëslach, Banino–Rëmiô 2002, s. 17–18

Pòd kòscół Òberskansny wëkùstrził piãc diôbłów. Sztërech do pilnowaniô zwié-
dzôków i jednégò – òbiegôcza do noszeniô meldunków Òberskansnémù a téż 
diôbłóm z òbòcznëch bùdowniów. Pòdług pòlétu Lëcëpera, òberdiôbeł Skansny 
miôł sóm òdnąd donąd latac pò skansenie i wszëtczégò pilnowac. A òn przë kòżdi 
bùdownie pòstawił ekstra òbiegôcza, a sóm sôdł so pòd biórã. Skansny są zdzëwòwó-
ny pòstawą szefa i ni mògą sã domaklac, co òn w biórze wëcknął, że bez ùstónkù 
tam sedzy.
 Diôblë òd kòscoła nalezlë so môl do pilnowaniô midzë ùsztaplowónyma dãbama 
do sëszeniô, czësto kòle kòscoła. Tam sedzą i mają dac bôczenié na gôdanié zwié-
dzôków ò kòscele.
  Drëdżégò dnia, a bëło to trzënôstégò zélnika, Skansny nic nie robilë, bò trzënôsti 
mòże nawetk diôbłóm wszëtkò pòmachtac. Sztërnôstégò zélnika, w niedzelã, naczãlë 
swòje òbsprawiac jak sã przënôlégô. Leno ò dzewiąti lëdze z kòscoła wëszlë, ju diôblë 

VI
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ùszë nadstôwielë, czë chtos nie pòdzywiô kòscoła. Rëchło ùzdrzelë dwie białczi i jed-
négò chłopa, chtërny ò kòscele gromkò rozprôwielë, jak ò jaczis cëdowny bùdowni. 
Tak wëchwôlelë snôżotã kòscoła, jaż to diôbłóm w kótë szło. Tedë pòsłańc òbiegôcz 
zarô chùtkò drawòwôł do chëczë pòchadny ze Skòrzewa, skądka scygnął drëdżégò 
diôbła òbiegôcza i przekôzôł jemù nëch troje zwiédzôków, a pònemù z parolą surnął 
do Òberskansnégò.
  Scygniãti z òbòczny chałpë diôbeł miôł przeczidłi jeden róg, a stało sã to jemù 
przë kùńcu drëdżi wòjnë swiatowi, czej w piekle bëła biôtka przez pòmiloné zakòtło-
wanié niekaszëbsczich dësz w kaszëbsczim dzélu piekła. Nen diôcheł razã z trójką 
zwiédzôków pòlôzł do „swòji” chałpë ze Skòrzewa, gdze do se przëwòłôł dwùch 
òstałëch tam diôchłów. Bëlë to kąsynk apartny czôrcë. Jeden miôł rzëc òpôloną, bò 
niłońsczégò rokù òb czas sarcëstégò mrozu kąsk za krótkò ògrzéwôł sã przë pieczel-
nym kòcle.
 Drëdżi miôł nadgrëzłé ùchò, bò jak czedës zabôwiôł sã z czarownicą w Gòstomiu 
pòd Łësą Górą to, czej do se zãbë wëszczérzelë, czarownica gò ùżarła.
 Chałpã przed zwiédzôkama z „dłudżima pôlcama” pilnowała Irena. Snôżé bëło 
to dzéwczã, bielôszka z dłudżima włosama i mòdrima òczama. Òblekłé mia biôłą 
jakã, czôrną sëczenkã z gùbama, bezowé stréfle i biôłé bótë.
 Do te dzéwczãca rzekł zwiédzôk:
 – Wëzdrzi tu, jakbë lëdze mieszkelë!
 – Nié, nicht w skansenie nie mieszkô – òdrzekła Irena.
 Le zwiédzôk nie dôł wiarë dzéwczãcu, bò czej ju pòmale wëchôdiwelë, tej pitôł 
sã białków:
 – Jem cekawi, chto stądka, z ny chëczë gwôscëceli wënëkôł?
 – Chòba Niemcë – òdezwała sã białka w mòdri sëkni.
 – Nié Niemcë, le Ruscë – rzekła drëgô.
 – Wa chòba òbarchniałë! – chłop òstro sôdł na białczi. – Tec to naji lëdze, Pòlôsze, 
to zrobilë… Jak ny w Klukach.
 Troje zwiédzôków stanãło pòd wëstôwkã i tam dali naczãlë sã spierac. To diôbłóm 
pasowało i zarôzka na zwiédzôków sedlë. Nen z ùchã nadgrëzłim sôdł na białkã  
w mòdri sëkni, diôbeł z przëpôloną rzëcą sôdł na drëgą białkã, a nen z przeczidłim 
rogã na chłopa.
 Diôblë szeptalë rągadła na ùszë zwiédzôkóm, a ti sã wadzëlë corôz głosni. Le czëc 
bëło wëzwëska: trampkù jeden, faflotka, ùtobaczony cap, zesmôrkónô żaba, chlazdra, 
niezgódnica, strëpiałi strëch, fizgòlita, kropówka, nieczka, pãpòrzëca, ùczałi lelek, 
diôcheł spieklony, zezowatô makrela, nieòbëcznica, stôri rup, ùtrôpiélc, wëschłô 
knaga, przeżarti żłãpała, flóta…
 Nen trzôsk scygnął z chałpë Irenã. A czej sã domakla, ò co nëch troje sã sztridëje, 
tej jima rzekła:
 – Ta chałpa je przëwiozłô ze Skòrzewa i z ni lëdzy nicht nie wënëkôł, bò je kùpionô, 
tu przëwiozłô i òd nowégò pòstawionô. A z Kluków niżódny chałpë ni mómë.
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 Diôblë sã zestraszëlë anielsczi snôżotë Irenë, zlezlë ze zwiédzôków, chùtkò sã 
schòwelë i ùtacëlë sã w jamach dzëczich trusów, chtërne mielë ju wczasni wëpòra-
joné… Zwiédzôcë òprzestalë sã hajtakòwac i pòmalë szlë dali òbzerac jinszé bùdow-
nie. Tedë diôbłë wëkùstrzëłë òbiegôcza do Òberskansnégò z parolą ò ògłëpienim 
trzech zwiédzôków.
  Bëło to pierszé diôbelsczé ògłëpienié zwiédzôków, ùczënioné przez Skansnëch  
w mùzeùm – Parkù Etnograficznym we Wdzydzach Cziszewsczich.

Ryszard Landowski Pierszé diôbelsczé ògłëpienié 
[w:] „Pomerania” 3/1989, s. 47

Cwiczënczi:

l Czedë i gdze dzeje sã akcjô dokazu P. Hùellegò?
l Jaczi òbrôz Kaszëbë wëkreòwôł ùsôdzca tekstu? 
l Wëwidnij òkreslenié „czasë kajzera Wilhelma”.
l Zazdrzë do òpracowaniô Brezë E., Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, 

Gdańsk 2000 i wëwidnij genezã nôzwëska Bieszk.
l Skądka pòchòdzą słowa: „Jeżlë chto dostôł do rozwiązaniô cãższé zadanié, to 

gôdô, że mô do „rozgrëzeniô cwiardi òrzeszk” i jô dôwóm Wóm do rozgrëze-
niô pònad pół tësąca cwiardëch òrzeszków i żëczã wiele ùcechë”. Zazdrzë do 
I dzélu ùczbòwnika s. 190.

l Na czim zanôlégô stilizacjô w teksce?

l Jaczé problemë przëszło rozrzeszëwac liriczny òsobie wiérztë Zómczi na 
piôskù i jak mòże je parłãczëc z biografią samégò ùsôdzcë? 

l Òpòwiédz ò wspòminkach liriczny òsobë z ùszłotë i ji terôczasnym dzejanim, 
wpisëjącë do tôbelczi w zesziwkù òkreslenia z wiérztë:

ùszłota liriczny òsobë terôczasné dzejanié liriczny òsobë

l Zastanowi sã nad titlã wiérztë i pòdzelë sã swòjima refleksjama nad jegò pa-
sownoscą w òdniesenim do zamkłoscë wiérztë.

I

II
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l Günter Grass w lësce dołączonym do wiérztë Zómczi na piôskù, przesłónym 
òrganizatoróm cyklu seminariów tikającëch pamiãcë i tożsamòscë dôwnëch 
i dzysdniowëch mieszkańców Gduńska Wspólnô jizba (Wspólny pokój), 
napisôł: „Jem ùdbë, że wspòminóm w ni czile sprawów, chtërne bë mògłë 
bëc tematã kôrbiónków we „wespólny jizbie”. Napiszë wëpòwiesc, w chtërny 
ùdokaznisz brëkòwnotã i wôrtnotã taczi debatë. Wskaż mòżlëwé òbkrãża kôr- 
biónków, ò jaczich mësli G. Grass.

l Òpòwiédz ò zamiłowaniach G. Grassa do kùńsztów.

l Na spòdlim przëpisów R. Cemińsczégò do tekstu Z dziennika ślimaka:
– wëwidnij zjinaczenia midzë pòjãcama Kaszëbë i Szwajcariô Kaszëbskô,
– òkreslë òdniesenia G. Grassa do zwiédzónëch gardów i môlów na Pò- 

mòrzim,
– przedstawi rodzënã G. Grassa,
– wëmieni dokazë G. Grassa,
– òpòwiédz ò bëtnoscë Grassa na Pòmòrzim.

l W karnach ùstalta kògùm, ò czim i na jaczi ôrt prowadzy dialog narrator?

l Òpiszë, gdze i czedë dzeją sã zdarzenia w Hanemannie? Òkreslë atmòsferã 
panëjącą w miesce?

l Wëmień, jaczé lëteracczé strzodczi wëzwëskôł ùsôdzca, cobë òddac drãgòsc 
mùszebnoscë òstôwianiô swòjégò pòmieszkaniô?

l Przediskùtuj, dlôcze ùsôdzca tëli placu pòswiãcywô òpisóm bòkadoscë za-
chów i jich rozmajitoscë, i jaczi dzãka temù ùdostôł brzôd?

l Napiszë òpòwiôstkã przedstôwiającą historiã twòji ùlëdóny pamiątczi.
l Pòdzelë sã wiadą ò ksążce S. Chwina:

– na jaczé jãzëczi òsta przełożonô,
– jaczé dobëła nôdgrodë,
– dlô jaczich ùsôdzków bëła inspiracją.

l Przedstawi pòstacjã Stefana Chwina i jegò dokazë.

l Jak zòbrazowôł pòéta „historiã”?
l Jaczi wedle liriczny òsobë je swiat dzejów i co je zataconé w ùszłoce?
l Jaczé wskôzë dôwô liricznô òsoba dzysdniowémù czëtińcowi?

II

IV

V
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l Nad czim i na jaczi ôrt rozmiszlô liricznô òsoba w wiérzce Czë czëjã?
l Jaczé dzejowé zdarzenia przëwòłiwô liricznô òsoba, kòmù i czemù sã przëzérô, 

do kògò i jaczé czerëje zapitania?
l Jak liricznô òsoba pòstrzégô samą se w historii dzejów?
l Wëpiszë w zesziwkù wërazë òddôwającé wseczëca liriczny òsobë, rozmiszlają-

cy ò historicznëch zdarzeniach.
l Jaczé widzysz sparłãczenia midzë tematiką dokazu S. Chwina i lirikama  

M. Piepera?

l Jaczé efektë òsygnął ùsôdzca w teksce Pierszé diôbelsczé ògłëpienié przez wëz- 
wëskanié mòtiwù diôbła? 

l Na czim zanôlégô szpôsownosc tekstu?
l Jaczé dzejowé zdarzenia stałë sã przëczëną spiérków zwiédzôków?

VI
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Smiej sã ze mną z te,
Co do smiéchù je!

/Aleksander Labuda/

Gadki Labudy były publikowane w przedwojennej prasie, głównie w „Zrzeszë Kaszëb- 
sczi”, a następnie w „Pomeranii”. Z wydań książkowych należy wspomnieć o czte- 
rech książeczkach z podtytułami: Kąsk do smiéchu (Gdańsk-Wejherowo 1971), Zupa 
z krëszków (Gdańsk 1971), Kukuk (Gdańsk 1974), Chochołk (Gdańsk 1979). Zawartość 
wszystkich zbiorków ukazała się później (w 1992 r.) jako jeden obszerniejszy tom  
o tytule Guczów Mack gôdô. We wstępie do ostatniego wydania Tadeusz Lipski napisał: 
„Iluż polskich publicystów może poszczycić się książkowym wydaniem felietonowego 
dorobku? Wśród nich jest Aleksander Labuda.

Jaromira Labudda Wstęp 
[w:] Labuda A., Gùczów Mack gôdô, Bolszewo 2013, s. 9 

(Aleksandrowi Labudzie)

Stefan Bieszk XII Oliwa / XII Òlëwa 
[w:] Bieszk S., Sonety kaszubskie, Gdańsk 1986, s. 25 – 26

Séwôrzów szlachã...

Pusty Kaszubów gród, dumna Oliwa.

Ciemny nasz Gral! – Kędy jego rycerze?

Zaklęty Wawel i królewskie leże,

Gdzie oko ni ręka nie dotrze chciwa.

O, Czarny Książę, zbrojny w dwa koncerze!

Czemu płomieniem wzrok twój mnie przeszywa,

Iż odtąd dusza moja drży wstydliwa

I spłonąć w świętej sprawy chce ofierze?

Ach! Czyliż znowu, Wielki Świętopełku,

Oliwa twa zabrzmi od sławy zgiełku?

Kiedy zaszumi ludna – w twojej mowie?

Ach, czemu w cudzym kraju śpią twe prochy,

Co Niemce nie posiedli ni Polochy,

Ani niegodni twoi my synowie…

Pùsti naj gard, głëchi – bùsznô Òlëwa.

Zabëti król i bòdrã jegò bartczi,

Co Pòl’sze z Krzëżôkã szlë na nie zwiarti,

Nie duńdze gò ju górz, ni rãka chcëwô.

Ò, Czôrny Ksążã, zbrojny we dwa barnie!

Cëż òkò twòje płomã mie przesziwô,

Że mòja dësza òdnąd d’rżi wstëdlëwô,

A chcałabë wëżôlëc sã òfiarnie?

Ach, Wiôldżi Swiãtopôłkù, czedë zôskù

Òlëwa twòja zbrzątwi w słôwë trzôskù?

Abò ju nigdë zabrz’mi w twòji mòwie?

Czemù spòcziwôsz w cëzy zemi bënë,

Co nie je Pòl’chów ani Niemców mscëwëch,

Ani naju, niewôrtnëch twòjich sënów?
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Òjcu

Kòchôł jes żëcé, ùspiało Cebie.
Bëła ju tãgwa, zôs blón na niebie
Przë spadłi gwiôzdze.
Jô chca Cë przëniesc ùsmiéwã w rãkach,
Wëspiewac lato w naj piesni zwãkach.
Bëło za pòzdze.

Chòc rzôdkò słuńce parminiã skrzëło,
Czej béł jes z nama, wioderno bëło.
Ju Cebie ni ma.
Pòsobny zymk sã ju nie pòwtórzi
I niebò znôwù nóm sã zachmùrzi.
Zemia sã wstrzima.

Łzów ju nie leją nieczëłé chmùré,
Słuńce parminie wësyłô z górë,
Lëstë są spadłé.
A na gwiôżdzëstim i mòdrim niebie
Òb noc wëtrwało ùzérô Cebie
Miesąc wëbladłi.

Jaromira Labudda Wdôr 
[w:] Labudda J., Kôrba cëchòtë, Gdańsk 1986, s. 6

Ùsôdzca dôwô bôczënk na taczé m.jin. wëdarzenia jak: òbrzészkòwé ùbezpieczenié 
wsë, zwikszenié szkólnyma zôróbków, lecënk „Apòlla” abò naczinającé sã jiwrë z do- 
stanim w krómach miãsa. Z òbëczajowëch sprawów nie òstôwô Gùczów Mack òbò- 
jãtny na zmieniwającą sã białgłowską módã abò òbëczaje kùszkaniô białków w rã- 
kã. Są téż òrãdze ò mòralnym òdniesenim: małżeńsczé żëcé, lëché gòspòdarzenié, 
pijaństwò, wëchòwanié dzecy, midzëlëdzczé òdniesenia, biórokracjô, wëcyganié mło- 
dëch ze wsë do miasta, zlëszenié jãzëka, niewdzãcznota dzecy wedle rodzëców, òpti- 
mizm-pesymizm, òszëkaństwa, rozdrzëtné żëcé, òdpòwiedzalnosc za swój kawel, mi- 
łota. Ni mùszi tuwò wëmieniac wszëtczich tematów, na jaczé wëpòwiôdô sã Gùczów 
Mack. Felietonizna Labùdë òdbijô wszelejaczé farwë żëcô, kònceptë zmieniwają sã 
jak w kalejdoskòpie. Dlô felietonu felëje niepasownëch tematów. Sygnie leno ten to- 
wôr sprzedac w bëlnym òpakòwanim, bò – jak gôdô D. Passent – „wszëtkò mòże miec 
szëk”, ale felietón – równak – mùszi. Aleksander Labùda stwòrził dlô Gùczowégò Mac- 
ka swiat, w chtërnym narrator mòże kòrzëstac z jaczichs, pòmôgającëch w zrozmie- 
nim juwernotë, mòdłów. Pòtikóny bez Macka bòhaterowie twòrzą galeriã tipòwëch 
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pòstacjów, przemikłëch znankama swòji wëspòlëznë. Pòcwierdzenim tegò są gôda- 
jącé miona, m.jin. Dobrëszk, Złoszk, Piwkò, Tôblëca (szkólny), Klëka (szôłtës), Knąpka 
(krôwc) itp. Mùszi nadczidnąc, że Gùczów Mack intelektã przewëższiwô wiãkszosc 
spòtikónëch pòstacjów.

Tadeusz Lipski Wiarygodny żart felietonu (tłóm. F. Baska-Borzyszkowska) 
[w:] Labuda A., Guczów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 8

Cwiczënczi:
l Przedstawi znanczi felietonów Gùczowégò Macka.
l Przedstawi, na jaczi ôrt i dlôcze prawie tak achtnął S. Bieszk w swòjim sonece 

A. Labùdã.
l Na spòdlim wiérztë Wdôr napiszë charakteristikã òjca J. Labùddë.
l Pòdzelë sã infòrmacjama ò znaczenim cządników „Pomerania” i „Zrzesz Ka- 

szëbskô” dlô sztôłtowaniô regionalny swiądë.
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„Do mie, òb dargã
Gdze le przëzdrzã sã,
Smiôc sã bãdze swiat”

/Jan Trepczyk/
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Ò redoto, jiskro bògów, kwiece Elizejsczich Pól,
swiãtô, na twim swiãtim progù stôwô naj kaszëbsczi chùr.
Widnosc twòja wszëtkò zacmi, sparłãczi co kawel wzął,
mdą familią wszëtcë lëdze tam, gdze twój mdze mądri głos.
(…)
Òna w sercu, w zbòżu, w spiéwie, òna w schwôce lëdzczich rãk,
z ni nôlëchszi robôk bierze, w ni nôlepszi nieba krąg.
Wstańta, lëdze, wstańta wszãdze, jô nowinã niesã wóm:
na gwiôzdownym nieba skłonie ta redota łiskô nóm.

Òda do redotë (himn Sparłãczony Eùropë) 
[w:] „Òdroda” 7/2003, s. 14–15

Przëszło nama żëc w czasach, czej le môłi dzélëk czasu dzeli nas òd przëjãcô najégò 
tczëwôrtnégò kraju do Ùnii Eùropejsczi. Jedny naszi lëdze bòją sã tegò, jiny z nie-
cerplëwòtą żdają na chùtczi przëjãcé do Ùnii. Czej wierzëc temù, co w zdrzélnikù 
òpòwiôdają, tej Pòlskô baro zwëskô na tim. Kò ny z Ùnii leno żdają, żebë nama 
wszãdze i we wszëtczim pòmagac, bò żelë je nóm cos trzeba, tej chùtuszkò bãdą to 
nama dôwelë.
 (…)
 Jaczi môl bãdze mia kaszëbizna w przińdnoscë? Pòlskô jak swiat swiatã nigdë 
swòjégò dobrze nie pòzna, a cëzé chwôlëła. Pisôł ju ò tim Mickewicz; wezmë tuwò 
chòc jegò dokôz „Pón Tadeùsz”. W nëch czasach Pòlskô bëła zarażonô módą francë-
ską. Jak chtos cos bëlnégò chcôł rzec, tej próbòwôł pò francëskù szlabizowac. Dzys 
je takô midzënôrodnô móda, zdrzec leno na wszelejaczé reklamë przë szasëjach  
i tôblëcach w krómach. Pisze sã we wszelejaczich jãzëkach, żebë le nié blós pò pòlskù!  

W eùropejsczim krãgù
I

II
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Czë nasz jãzëk, kùltura, zwëczi i regionalizm są za baro przestarzałé i wlezc z nyma 
zachama do Ùnii nie je mòżebné? Czej to tak wezdrzec, tej dobrze bëłobë zabaczëc 
téż ò naszi historii! Kò historii nijak nie służi drëszstwù midzë nôrodama, barżi 
dzeli, jak łączi. Ny, co bëlë dlô nas niedrëchama, dzys chcą baro òpiekòwac sã 
nama i pòmagac. 
 Czë abë dobrze na tim wińdzemë?
 (…)
 Më Kaszëbi wiedno bëlë jesmë, jesmë i bãdzemë jiny òd drëdżich! Tim sã 
apartnimë. To je dobrze i tak trzëmac dali! Rozmajice gôdô sã ò tëch, chtërny służą 
kaszëbiznie, że robią to dlô pieniãdzy, że chcą barżi òd drëdżich bëc achtniony i że  
wszãdze chcą bëc widzóny. Kò jô bënômni nie spòtkôł jesz w swòjim żëcym taczégò  
człowieka, chtëren piszącë pò kaszëbskù, dorobił sã na tim grëbëch miliónów. We- 
dle mie taczé zachë nie są blisczé nikòmù z piszącëch pò kaszëbskù. Òbgadac nen 
temat nie je letkò, bò jidze przëtoczëc wiele wszelejaczich argùmentów. Mòją pra-
gniączką nigdë nie bëło i nie je, żebë jô béł achtniony. Mòja rolô jakno piszącégò 
je rolą służebną. Chcã służëc tim, co mie rozmieją, mòjim bracynóm i sostrzëcóm 
Kaszëbóm! 

Jan Szutenberg Dąbrowa w Ùnii  
[w:] Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé, Wejerowò 2004, s. 204–208 

Cëż jô, nagùsz, zdzejac mògã – nick wicy jak w mëslach przeniesc sã na òstrowë 
szczestlëwé. Nie przescygnã swòjégò czasu. Leno czë ta prôwda mùszi mie baro 
zasãpòlëc? Zdrzã ùwôżno na jawerną, kaszëbską òkòlënã. Przescyganié czasu tu nie 
je w módze.
 Dzysdniowi cząd mô w sobie taką machtną mòc, że na sztôłt magnésu przëcygô 
do se nieùjadłé lëdzczé karna. Terôzkù wkół nas tëli sã pòtikô rozmajitëch wëwlën-
ków z przëtrôfkama i niespòdzónkama. Ùrzas zawdë miészô sã z redoscą. Wiele kra-
jów przeżiwô jistamãtné trzãsenié zemi. Sztërk terazny zajimô nas całowno. Dzëwòtë 
w tim ni ma. Czë mòże bëc jinaczi skòrno dotëchczasny pòrządk, bùdowóny przez 
sztërdzescë lat w përzënã sã òbrôcô? „A naju, żôrotnëch lëdzy, jawernota ze spikù 
bùdzy” – jak zagwësnił pòeta.
  Gdze jic, w jaką stronã dali sã czerowac, wskazywają bùszné wizrë wëjaskrzoné 
pësznotą zéwiów: demòkracjô, równosc, jużnota, bracyństwò, zbëlnienié solidarnëch, 
wëdwigniãcé prôcë z trëchelny przepadni. Na pòczestnym môlu sklëni sã zéwié: wspól-
ny, ùpragłi eùropejsczi dóm! Nôteskniészi òdzéwk òno wëwòłiwô ù mieszkańców 
wschòdnégò partu Eùropë, chtërny bliskò pół sta lat bëtowalë za ùstogą przezérnëch 
i nieprzezérnëch mùrów i kùrtinów. Mnodżim rzeszóm ta Eùropa wëturziwô sã nibë 
Arkadia ze stôroczasnégò mitu. A skądjinądka wiémë, że mit to nié leno słowò, 
maklewny zôpis, le òsoblëwi nasztelënk ùmësłów.
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  Jaczi je dzysô nasztelënk, abò téż pòzdrzatk na sebie, na sąsadów, z tëch czësto 
blisczich i dalszich zôkrãżów – nôrodowëch, etnicznëch, regionowëch? Baro wôżnô 
je òdpòwiesc na zapitanié czë wszëtcë równo i dosëzno rozmieją mùszebné dogôdanié 
sã i zéńdzenié apartnëch kùlturów?

Krëban z Milachòwa Përznę o szczescu ë tolerancëji 
[w:] „Pomerania” 4/1990, s. 13

Dlô waju ni ma placu w nowi jawernoce, wa zdżinieta w szôlonym gónie. Swiatowé 
sedlëszcza artistów z menadżerama i bëlnym rozgłosã – to cwiardi biznes. Mòcny 
przedërchają, słabi mùszą zdżinąc, a nôsłabszi ze słabëch – to artiscë.
 Taczé głosë dobiwałë sã z nórcëków cemny jizbë, czej wczora Gùstk daremno 
próbòwôł ùsnąc. Òne rozchôdałë sã z cëchim szëmã jezórnëch falów, czej i pòrénk 
sedzôł w swòjim czôłnie.
 To głos młodëch realistów, co kòżdé mòdło z zôpadu przënôszają na nasze 
pòdwòrzé, głos gazétników, chtërny wëmądrzają sã w zdrzélnikù. Gùstk dobrze jich 
znaje, bëlë téż pôrã razy ù niegò ze swòjima gòrzczima prôwdama. Ale terôzkù mdze 
jesz głëpi. Dzysô przed pôłnim zjadą gazétnicë jaż z Pariża z „Le Monde”. Gùstk 
ju widzy te lodowaté, bezdejné skarnie. Co òn mòże jima rzec? Kò òni mają swój 
pòzdrzatk na sprawë artistów.
 Zaprowadzy jich do swòji wiôldżi jizbë, pòczestëje kawą, dô czile prôc do wez-
drzatkù, përznã pògôdô i na tim kùńc.
 Tedë ògarnął kąsk chëczë i pòmału wëzérôł za gòscama.
 Zajachalë baro òstro, jaż òpònë zapiszczałë i chmùra kùrzu zakrącëła sã pòd 
stôrima kasztanama. Chùtuszkò wëskòczëlë a aùtoła, przëwitelë gòspòdarza i dosc 
dzywno pòzérelë na pòdwòrzé i bùdinôszk. Wëlãkłô brzózeczka cenëchnyma re-
miónkama wstëdno zakriwa bòczné òczenkò, jakbë chcała rzec: „Nie zdrzëta tu, 
to òkno mdze latos wëmienioné!”. Leno bùszny bùk triumfalno pòzérôł na nëch 
wanożników, nasztramòwôł szeroczé remiona, zaszëmarził lëstama jakbë na òstrzegã: 
„Spòkójno lëdze – jô jem pón na òbòrze!”.
 Gòsce pòprosëlë Gùsta, żebë jich òprowadzył pò swòjim królestwie. Zaszlë tedë 
za chałpã i tu Gùstk dozdrzôł wiôldżé zdzëwienié w jich òczach. Widzałé krzesnie  
i wisznie, przëòblekłé w majewé ruchna, na przëwitanié wdzãczno zdrzucałë na zemiã 
dzél swégò kwiatowégò przëòdzéwkù.
 Rozbawioné żabë z redosnym rechòtã wskakiwałë do ùtaconégò w kalmùsu błot-
ka. A wszëtkò serdeczno rôczëło do se. Wòłałë stôré jabłóncëska na kùńcu ògrodu, 
zaprôszôł malinczi szón. Brzózeczczi ùdżibałë sã wdzãczno jaż do zemi, nawetka 
stegna zaszëmia głosno i teskno ùzéra zeza wësoczi sycënë. Leno jezoro òwinioné 
wińcã biôło-żôłtëch lelijów markòtno czikrowało przez gãsté krze.
 Gòsce ùsedlë z Gùstkã na rzmie kòle lasa i zdrzelë na nen nórcëk zemi, na no 
sanktuarium artistë. Sedzelë w cëchòscë, bò blós cëchòta przëstojiwa do negò 
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môla. Dëcht le czile skòwrónków na kaszëbską nótã cerplëwie wëchwôlało ne 
apartné stronë.
 Dopiérkù w jizbie gòsce rozgôdelë sã, pitelë Gùstka wiele, a òn dolmacził jima 
swòje wiérztë. Zabôwielë sã dosc długò, wëpilë kawã i na kùńc jeden z gazétników 
rzekł:
 – Ta nôtëra, wasta i jegò pióro – to wespòlëzna, z chtërny zrodzëc sã mòże swia-
towi dokôz. Dlôte wastë wiérzta przeczëtónô tuwò je dokazã apartnym, bò hewòtny 
je ji pòchòdzënk, a nôwikszi dokôz swiatowi przeniosłi na nen môl stôwô sã marny, 
krëchi i bladi. To je prôwda, chtërnã më dzysô òdkrëlë i z ną prôwdą jedzemë do 
òdwiecznégò miasta artistów, miasta artistów pòjmańców. Wsedlë do aùtoła, a na 
òddzãkòwanié rzeklë:
 – Na ti drodze nôleżałobë pòstawic rozdrożnik: Do Eùropë!
 Aùtół pòmalinkù òdjachôł, a Gùstk długò pòzérôł w jegò stronã, bò na twarzach 
tëch lëdzy dozdrzôł prôwdzëwą òdmianã.
 – Taką òdmianã ùzdrzã rôz czedës na skarni mòjégò jedinégò sëna, chtërnégò 
zòchlëłë bùszné ruchna Hambùrga.
 Òn téż rôz przëscygnie w tim gónie i przezdrzi.
 Na nã mëslã ùsmiéchnął sã Gùstk serdeczno i rzekł sóm do se: – Czëjesz, Jankù? 
Tu je krodzy Eùropë!

Bogusława Labuda Krodzy Europë 
[w:] Dërchôj królewiónkò. Antologia dzysdniowi prozë kaszëbsczi,  
Gdynia 1996, s. 99–100

Kòl kùńca dwadzestégò wiekù
Eùropa chùtkô i akùratnô
jak tónié pôłnié z frëtkama
hambùrgerama i pepsy colą
do pòpicô a tu jesz
w Kaszëbsczi zabôczony
ùmarłégò biżkają piesnią
i pôcerzã trzimają sã wespół
w pùstą noc pò kòrunkach
różańca przesuwają pôlcama
człowiecztwò za człowiecztwã
na kòlanach pòkórnie wëpełniwają
tajemnicã chwalebną cerpieniô

Stanisław Janke Kòl kùńca dwadzestégò wiekù 
[w:] Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji, Gdiniô 2004, s. 219

III
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Być może apologia „rodzinnej Europy” nie do końca 
jest przekonywująca. Trzeba uczciwie przyznać, że ks. 
Tischner rozumiał obawy eurosceptyków, czego dowo-
dzi jego wymiana listów z Wandą Czubernatową. Na 
koniec zacytuję odpowiednie fragmenty, które powinny 
uspokoić nawet najbardziej zatwardziałych niedowiar-
ków powątpiewających w sens naszego wstąpienia do Unii 
Europejskiej. Pisze Wanda Czubernatowa w kwietniu 
1998:
 „Cięgiem myślem i nawet mi się śni, ze się budze do 
zycio ktotyjsi wiesny, a tu juz Polska i nasa wieś w Unii 
Europejskiej! I zaroz mi kazom wyciupać moje krzoki cornyj porzycki, bo za duzo 
jest w uprawie, a Bruksela pozwoli ino na telo i telo, i ament, trza iść z torbami, cyli 
na dziady ślyź. I tom radosnom nowinom dzielem się z Tobom, a Ty mi napis, ze 
»Kumosiu! Nie dozyjes takiej wiesny«. He, he”.
 Na co odpowiada Józek Szkolny – Tischner:
 „Pytos się, co bedze z Twojej cornej porzecki, kie Raba Wyźnio przystanie do 
Europy. Cy Ci nie kozóm ogródka zaorać? Cosi Ci opowiym. Jakisi cas tymu do 
jednej resturacyi w Paryżu przyseł Daniel Olbrychski. Zjod, co było do zjedzynio, 
wypiył, co było do picio i – poseł. A zaroz na drugi dzień na krześle, ka siedzioł, 
restaurator doł napis: »Tu siedzioł Daniel Olbrychski«. Zrobis podobnie. Na cornej 
porzecce dos napis: »Porzecka Wandy Czubernat, Babki Krzysia z Raby Wyżnej«. 
Powiym Ci, sprzedawać bedzes drozyj i jesce nie nadązys z pakowaniem. Na syćko 
trza mieć sposób. Były sposoby na Rusków, bedóm i na Europe”.

Łukasz Tischner Europa po góralsku 
[w:] Pro memoria. Ks. Józef Tischner (1931–2000). Filozof szczęsnych darów,  
zebrał i opracował J. Borzyszkowski, Gdańsk 2007, s. 135–136

Ni ma co wiele gadac i płacëc człowiek mùszi. Blós czim? Jeżlë dëtkama, tej jaczima? 
(…)
 Kaszëbi téż mają swòjã walutã. Są dëtczi. Jejich wôrtnosc òd wieków sã nie zmie-
niô. Czë to bëło przed wòjną, czë pò wòjnie wiedno 1 dëtk na 10 pòlsczich groszi sã 
wëmieniôł. Tak widzec je, że to nôbarżi stabilnô waluta na swiece. Temù ni ma co 
wiele mëszlec, a miast eùro nót je w całi Eùropie dëtczi wprowadzëc. Tak cos mùszi 
do gazétów dac wsadzëc, a ministrowi finansów zabédowac.

Roman Drzeżdżon Traktat ò wôrtoscë pieniądza 
[w:] „Norda” 17 XI 2006

IV
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I, 2
Zala przëjimniãców w zómkù. Wchòdzy Klaùdiusz, król Dëńsczi, Gertruda, królewô, 

Pòloniusz i jegò syn Laertes, Hamlet i jinszi.

KRÓL:
Chòc jesz smierc Hamleta, brata nóm drodżégò
W pamiãcë swiéżô; i chòc nóm sã słëchô
Trzëmac serca w żalu, a całémù państwù
Zmiészëc sã w jedną môrlenã bòlescë,
To równak rozwôga dobiwô z nôtërą
Na tëli, że jegò mającë w pamiãcë
Nie zapòminómë przë tim ò nas samëch.
Dlôte tã najã sostrã, a terô królewą,
Co wespółrządzy tim wòjarzczim państwã,
Z redotą mòcno zacygniãtą żalã,
Ze szczescym w jednym, a łzą w drëdżim òkù,
Z ùcechą na pògrzebie, z cerpienim na slëbie,
Z taką samą wôgą rozkòszë i bólu
Wzãlë jesmë za białkã. A taczim dzejanim
Nie stôwómë procëm wajim rozsądzenióm,
Jaczé jesta pòdjãlë pòjużno i wòlno,
Dôwając nóm zgòdã. Bóg zapłac wóm za to.
A terô mùszita dowiedzec sã ò tim,
Że młodi Fòrtinbras, gwësno mëslącë,
Że naja wôrtnota baro je òsłabłô
Abò, że pò smiercë brata naj drodżégò
W królestwie je wërwark i ni ma pòrządkù,
Zdrësził sã z brzątwienim ò swòji zwënédze;
Tej wcyg naju mãczi dając nóm do wiédzë,
Że chce dostac nazôd òd Dëńsczi te zemie,
Chtërne (zgódno z prawã), jegò òjc ju stracył,
A brat naji zwëskôł. Ale dosc ju ò nim.

Wchòdzą Wòltëmand i Kòrneliusz

V
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Terô chcemë gadac ò nas i ò célu
Najégò zéńdzeniô. Jesmë napiselë
Do króla Norwesczi, Fòrtinbrasów wùje
(Co òpôdł ju z mòcë i na łóżkù leżi,
Przez co mòże nie czuł ò sprôwkach bratińca),
Żebë mù rozkôzôł skùńczëc tã robòtã.
I niech mù zakôże wcyganiô do wòjska
Swòjich pòddónëch. A z tim pòsélómë
Cebie, Kòreneliuszu, i ce, Wòltëmandze.
Przekażta pòzdrówczi królowi Norwesczi.
Do niżódnëch jinszich geszeftów z królã
Ni môta prawa, jak leno do tegò,
Co òbjimają pòdóné wama wskôzë.
Jedzta w ùbëtkù i niech waji pòspiéch
Bãdze dokazã dobri, wiérny służbë.

WÒLTËMAND:
W tim i wszëtczim jinym

Bãdzema wiérnyma.

KRÓL:
Nigdë jem w to nie wątpił. Jedzta w ùbëtkù.
Wòltëmand i Kòrneliusz wëchòdzą
A të, Laertese, co nowégò ù ce?
Chcôł jes czegòs òd nas. Pòwiédz ò co jidze.
Chto do króla Dëńsczi przëchòdzy ze sprawą,
Słów darmò nie tracy. Bò co, Laertese,
Mòżesz chcec òd miã, czegò dac cë nie chcã?
Głowa nie je barżi domôkã dlô serca,
A rãka dlô gãbë nie je tak pòmòcnô
Jak ławelnica Dëńsczi dlô twòjégò òjca.
Rzeknij, z czim jes przëszedł?

LAERTES:
Chcôłbë jem, mój Panie,
Żebësce mie delë wrócëc sã do Francji,
Skądka jem rôd, prôwdac, przëjachôł do Dëńsczi
Pòkazac wiérnotã w czas kòrónowaniô,
Ale terô, czedë móm to ju zrobioné,
Mëslë mòje cygną wcyg do Francji nazôd.
Tej pòkórno proszã Króla ò ta łaskã.
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KRÓL:
Chcesz òstawic òjca? Czëjesz Pòloniuszu?

PÒLONIUSZ:
Tak długò mie swòje proszenié przedstôwiôł,
Że jem dôł mù w kùńcu sztãpel mòji zgòdë
I wespół z nim proszã: dôjce mù wëjachac.

KRÓL:
Tej jedz, Laertese,  i jak chcesz rozsãdzë,
Co ze swòjim czasã i łaską naj’ zrobic.
A terô co do ce, mój drodżi Hamlece:
Półbrace i sënie.

HAMLET (do se):
Kąsk wicy jak półbrace, ale mni jak sënie.

KRÓL:
Cëż sã z tobą dzeje, że jes całi w blónach?

HAMLET:
Tak nie je, Królu, sedzã wcyg na słuńcu.

KRÓLEWÔ:
Kòchóny Hamlece, wez tã nocną farwã
Cësnij òd se dalek i na dëńsczé państwò
Zdrzë pògódnym òkã. Ni mòżesz wcyg w pichù
Szëkac, w zemiã zdrzącë, ùmarłégò òjca.
To pòwszedné prawò, że wszëtkò, co żëje,
Czedës mùszi ùmrzéc i przeńc do wiecznotë.

William Shakespeare Hamlet (tłóm. D. Majkòwsczi) 
[w:] „Stegna” 1/2006, s. 22–24

No i nen Hamlet, zéwiszczé dlô samëch se, dlô czwirzkòlów kùlturë, i barżi prak- 
ticzné – jak sã pòkôzało – dlô piwòszów, a nawetka lékarzów, plemienia tëch, co 
górą sã zegną, a dołã trãpią. Zómk? – Hamlet. Hòtel? – Hamlet. Piwò? – Hamlet. 
Le i téż Òfeliô. Jidze sã z nią chùtkò przeniesc do Marienlëst, gdze mòże ùdostac 
zawòłónégò hamleta (to, rozmieje sã, wëszukóné pôłnié). Sprawdzonô reklama dôwô 
geszeft! A i klient cos z te ùdostónie: ùwdarzi so jaczés egzoticzné zéńdzenié z ham-
letã. Chto to béł?
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 (…)
 Człowiek, chtëren nigdë nie żił, czło-
wiek z legendë i sadżi, bez geniusz Szek-
spira stôł sã jistnotą ze krëwi i gnôta.
 (…)
 Zdrzã terô na jegò grób, abò lepi 
grobnicã, a tak pò prôwdze – nagrobny 
kam, sztôłtno wëkùmóny, dëchtownô 
skała z reliefã, jô nie òdczëtóm negò 
merkù… Chto ce tùwò pòchòwôł pòd 
tim klocã rapakiwi, słodczi ksążã?
 Bë nalezc twój grób mùszi duńc do pałacu Marienlëst, przëstanąc na stegnie przed 
twòjim a Òfelii pòmnikã, wëlezc na rzmã za pałacã…
 W céni parkòwëch drzéwiãtów, przëòbzdobiony widnyma palmama przedobi-
wajcégò sã bez lëstë słuńca, nen stolemny kam z wnetka runiczną wëmòwą fanta-
sticznëch zwierzãtów – jednoróżc z pótama lwa, skrzidłama òrzła, ògónã krokòdila… 
Żnija, wieszczór, płaz… Kògò pilëją?

Paweł Dzianisz Grób Hamleta (tłóm. W. Myszk) 
[w:] Dzianisz P., Śródziemnomorze Północy, Gdańsk 2011, s. 229–233 

Niezamieszkóné dolëznë, pùsté i czejbë zaczarzoné, gdze le dzëczé wietrzëszcza i pò- 
kùtné dëchë gwiżdżą pò wrzosowiszczach. Górë sërowé, zëmné jezora, tej-sej lasë, 
mòrze lëchi trôwë. Sëné blónë i znobné deszcze òb wikszosc rokù. Czasã mgłé słuń-
ce. Zómków rozwalënë i zómczi do terô zamieszkałé, stôré rodë i gôdka cwiardô  
a mòcnô, a przë tim melodijnô. I na mùzyka, co na równi z gôdką je dërżéniã negò 
kraju, a jaką ùplotłë wichrë i dzëkòsc górów, głãbia jezór, czipiel mòrzégò, tragicznô 
historiô, pôcha wrzosu i pikle òstu.
 Szkòcjô. Krôjna czitlów i klanów, whisky, haggisa (…), tuńców ceilidh, egzoticz-
négò jãzëka gaelic, strôszka z Loch Ness i òwcë Dolly, Rob Roya i Williama Wal-
lace’a, Johna Napiera, Davida Huma, Waltera Scota, wierã nôwikszégò òszukańca  
w lëteraturze – Jamesa Mac-Pershona, a téż jednégò z nôwikszich romantików swòjé-
gò kraju – Roberta Burnsa, jaczi bez to, że „skùńcził” latos 250 lat, mdze dzys herojã 
negò artikla.

VI
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 Robert Burns, zwóny bez równoczasnëch mù lëdzy ze spòlëznowi wëższëznë „plo-
ughman-poet” (òrôcz-pòeta), co sã tikało tegò, skądka pòchòdzył i czim sã zajimôł, 
przeszedł do historii lëteraturë nié blós jakno zwiastownik, pioniéra romantizmù  
w Szkòcji, ale téż jakno nôbëlniészi pòeta negò kraju.
 (…)
 Robert pisôł przédno w tzw. szkòcczim jãzëkù1.

Grégòr J. Schramke Robert Burns  
[w:] „Stegna” 2/2009, s. 33–36 

Ò mój mùleczkù, jes jak czerwionô róża
Swiéżo wërosłô w czerwińcu.
Ò mój mùleczkù, të jes jak melodiô,
Słodkò grónô czëstą nótą.

Jes nôczëstszim kùńsztã, mòje snôżé dzéwczã,
Tej jem ùtonął w ce, mùlkù,
I do tedë mdã ce kòchôł, wëzdrzóneczkò, 
jaż nie wëschną wszëtczé mòrza.

Jaż nie wëschną wszëtczé mòrza, mój skarbùlkù,
I kamów słuńce nie stopi!
I do tedë mdã ce kòchôł, jaskùleczkò,
Jaż żëcô piôch sã sëpac mdze.

Niech le cë dobrze jidze, nôdrogszô mòja.
Ach, niech le cë dobrze jidze!
Wiédzkôj, mój mùlkù, jô do ce nazôd przińdã,
Chòc wej z dzesãc tësãcy mil.

Robert Burns Jak czerwionô róża (ze szkòcczégò przełożił G. J. Schramke) 
[w:] „Stegna” 2/2009, s. 37

1 Je mùsz dopòwiedzec, że za szkòcczé jãzëczi ùznôwô sã dwa: – celticczi gaelic, jaczi do 
dzysô sã ùchòwôł przede wszëtczim na nordowim zôpadze Szkòcji a przënôleżnëch do ni 
Hebridów i znaje gò blós kąsk wicy jak 1% Szkòtów (kòl 55 tës. lëdzy), i scotts, jaczi bez 
jednëch je ùznôwóny jakno dialekt anielsczi gôdczi, bez jinszich jakno apartny jãzëk, jaczi 
wëapartnił sã z dialektów nordowòanielsczich.
 Òkróm nich je téż w Szkòcji anielsczi, w jaczim tak pò prôwdze gôdô nôwikszi dzél 
Szkòtów i le tam-sam wplôtają òni szkòcczé słowa i rzekniãca.
 Wôrt dopòwiedzec, że w Szkòcji, wierã nawetka barżi jak na Kaszëbach, sprôwdzô sã 
przësłowié „co wies to jinszô piesń”. Rozmajiti przëcësk, różnô melodiô zdania, jinszé ar-
tikùłowanié zwãków je òsoblëwą znanką jich gôdczi. Bez to czasã mają òni jiwer ze zrozmie-
nim jeden drëdżégò.
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Jakno pòetka I. Czajinô debiutowała w pismionie „Tatczëzna” (1990), a samòstój-
nym tomikã z jaż 36 miłosnyma wiérztama pt. Mòjim mùlkã je kam (1994), (…). 
Ne wiérztë na fińsczi jãzëk mô tołmaczoné Kirsti Siraste.

Jerzi Tréder Ida Czajinô jakno tołmaczka Szekspira na kaszëbsczi  
[w:] Shakespeare W., Rómeò i Julia, Gduńsk 2013, s. 159

Niechtërne zdania niemiecczich pisarzi:

a)  LESSINGA
1.  Złosc, chtërnã sã na wëgasłi przëjazni zaszczepi, mùszi jak nôgòrszi òwòc wëdac.
2.  Chłop lepi gôdô jak ùczony szczebiotnik, bò òn pòwié szczerze.
3.  Czej të, wëtrwałosc staroscë, nie jes mòjim dzélã, tej të, ùpòrze młodoscë, 

bãdzë mòją czãscą.
4.  Nasza wina i niewinnosc są wëstawioné na nie- 

zliczoné tak złé, jak dobré wëkładë.
5.  Jô nie chcã tegò, abë młodi człowiek miôł wszët- 

kò z ùwôgą i rozwôgą gadac.
6.  Tej sã rzemiãsnika dobrze chwôli, czej przë pò- 

chwale jegò dzeła ò nim samim sã zabãdze.
7.  Białka, co mãdrkùje, je tak nieprzëjemnô, jak 

mãżczizna, co rożëje.
8.  Precz mie z Waszima pańsczima domama, w chtër-

nëch wëmùszoné grzecznoscë dłudżi czas panëją.
9.  Nic ni ma smiészniészégò, jak szôlejącô głowa 

z sëwima włosama.

VII

VIII
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b)  ENGELA
1.  Ta dobrô pani nie bëła ju wicy dosc młodô do miłoscë, a jesz nié dosc stôrô 

do nôbòżeństwa.
2.  Cnota nie je nick jinégò, jak do skùtkù doprowadzonô wëraznô wiédza czło-

wieka ò sobie samim, ò naszim kùńcu, związkù i sëłach.
3.  Òn mô miód na jãzëkù, a nôgòrszészą żôłc w sercu.
4.  Nôtëra człowieka cygnie do doskònałoscë, dlôtegò òn nierôd pòłowicznym 

je. Zacznie òn rôz co chwalëc abò ganic, tej òn téż nié tak letkò òprzestónie.
Chto téż czejkòlwiek prôwdzëwą miarã dlô geniuszu nalôzł abò chto jã naléze?

c)  SCHILLERA
1.  Co człowiek je i mdze, to òn je i mdze przez nôùkã abò nienôùkã w swòji 

młodoscë.
 (…)
4.  Chcesz të sã sóm pòznac, tej zdrzë, jak drëdżi lëdze robią. Chcesz të drëdżich 

rozmiec, tej wezdrzë w twòje włôsné sëmienié.
 (…)
9.  Tak bëło wiedno, mòji przëjôcele, i tak téż zawsze mdze, nimòc mô prawò  

w sobie, ale mòc mô skùtk.
 (…)

12. Mòja wiesołosc je tak wiôlgô, że sobie òd smùtkù łzë pòżiczô, abë sã za-
spòkòjic.

Florian Ceynowa Teksty więzienne, z rękopisu odczytał, opracował  
i wstępem opatrzył Zygmunt Szultka, Wejherowo – Puck 2004, s. 155–159

Dzãka znajomòscë niemiecczégò Chełmòwsczi czëtô dokazë niemiecczich filozo-
fów (Kanta i Gòethégò) w òriginale. Sztudérëje nôùkòwé i albùmòwé wëdôwiznë 
dedikòwóné rozmajitim religióm, antikòwim kùlturóm, a téż ùczbòwniczi z òbrë- 
miô astronomii i fizyczi. Te problemë są dlô niegò pòdskôcënkã do ùsôdzkòwi 
robòtë.

Tomasz Siemiński Ciekawość świata (tłóm. W. Myszk) 
[w:] Józef Chełmowski człowiek renesansu, 
Urząd Miejski Brusy i Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, s. 9 

Tam wej na ti górce
Nierôz stojã sóm,
Patrzã do wądołu
Cëchò sobie gróm.

IX
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Jidã za òwcama
Pies mój ò nie dbô
W dole łączka môłô
Tëli kwiatów mô

Kwiatów całé pãczi
Pòcznã sobie rwac – 
Nie wiém wcale czemù,
Kòmù móm je dac! – 

Chòcô niepògòda,
Czekóm, gdze ten czerz,
Chëcza pùstô stoji,
Gdze je òna, wiész? 

Pòszła w cëzé kraje,
Chto téż wié tam gdze –  
Pãdzma, pieskù, dali – 
Nie wiém, co mie je.

Jan Karnowski Pòdług Gòethégò: Schäfers Klagelied2 
[w:] Aleksander Majkowski, Jan Karnowski, Leon Heyka Poezja Młodokaszubów,  
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 7, opr. H. Makurat, Gdańsk 2012, s. 470–471

W dole strëga płënie,
Cëchi młëna szum –
Dôwno ji tu ni ma –
Smùtny stojã sóm.

Òna wiérną chcała
Całé żëcé bëc…
Mie ten pierscéń dała
Z jinszim pòszła żëc.

Jô bë chcôł terô bëwac
Precz stąd leno precz –
Żôle mòje spiewac,
Gdze le trafiã chëcz.

2 Schäfers Klagelied [niem.] – piesniô smãtnô Schäfera

Rzezba J. Chełmòwsczégò „J. W. von Goethe” 
[w:] Józef Chełmowski, Bytów 2008, s. 36.
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Chcôłbëm jic i w wòjnie
Nie żałowac krwi –
Òb noc leżec w chòjnie,
Gdze zbójców òdżin skrzi.

Czedë terô czëjã
Smùtny młëna szum –
Lepi, żebë jô nie żił,
Mało ò to dbóm.

Jan Karnowski Pòdług Eichendorffa: In einem kühlen Grunde 
[w:] Aleksander Majkowski, Jan Karnowski, Leon Heyka 
Poezja Młodokaszubów, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 7,  
opr. H. Makurat, Gdańsk 2012, s. 469–470

X

W lat młodëch towarzësze
Na miemiecczi wiôldżi szkòle,
Rozsëpóny dzys pò swiece,
Dôwni w jednym miłim kòle!

Wiele wòdë ùpłënãło
Òd nëch lat, jak żesma snulë
Wiôldżé mëslë i tam w cëzy
Kùzni naje miecze kùlë.

Jednëch spôlił w pòdzymk żëcô
Smiercë gróm, a drëdżich nãdza,
Jinszi gniją gdzes w ùkrëcu
Tak was wiedze mëslë przãdza!

Ale drëdzë dopłënãlë
Do òjcowëch progów w kraju
I wëroslë taczim żniwã,
Jaczé òbiecelë w maju.

W lat młodëch towarzësze,
Wama òne spiéwczi w darze,
Taczim sercã niosã terô,
Jak no òndżi przë bawarze.

Jakò òndżi przë bawarze,
Czej ma wiôldżé mëslë snulë

Jak jem tak so meditëjąc,
Mëslë rzeszôł w głowie,
Ù stóp grëbi Berolinë,
Raptã òna pòwié:

Witôjże mie, mój Kaszëbò!
Mie teskniączka brała,

Pòmnik Bawarii 
Zdrzódło: www.garnek.pl



119

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓWNAZÔD DO ZÔCZĄTKÙ ROZDZÉLU

I z zãbama scësniãtima
W cëzy kùzni miecze kùlë.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bawarëjo, wiôlgô panno,
Co wësokò nad Mnichòwã
Władzã trzimôsz i królëjesz,
Dzãkùjã cë miłim słowã.

Pëszno stojisz na marmùrze.
Wiérnégò lwa kòle bòkù,
I nad miastã wińc pòdnôszôsz
Z sprawiedlëwą pëchą w òkù.

Miecz twój krëją lëstë sławë,
Sama w płôszczu gãstim włosów
Zdrzisz na górë stolëmòwé
I na pòla pełné kłosów.

Nierôz jô jem ce nawiédzôł
Tu pòd słunkã twégò nieba,
Czej teskniączka za òjczëzną
Solëła mój kawałk chleba.

Nierôz jô tu dôł bôczenié
Przë wësoczim twim pòdnóżu
Na sznur dzëczich gąsk, co jadą
Z daleczich gniôzd na Pòmòrzu.

Bóg cë zapłac, żes sztudańta
Skrëła berłã twòji mòcë,
Czej mie ze szkół wënëkelë
Nôserdeczniészi Prësôcë!

Tu ma sënë biédny Pòlsczi
Leglë na noc dobri wiarë,
Że wej naju nie òbùdzą
Pòlicëstë i szandarë.

Bò pòd twòjim, panno, berłã
Swiãti lud i domów strzegą,
Pòlicëstë le za psama
I za złodzejama biegą.

Bòm ce ju òd czilka latk
Ù se nie widzała.

Chòc të nie jes Prësôk żóden,
Le Kaszëba sobie,
Jednak lubiãc, bòm wërosła
Na twëch krewnëch grobie.

Dzeckã bãdąc, jesz mówiła jem
Waju piãkną mòwą,
A dzys, chòc jô sã òdmieniła,
Jem prëską królową.

Rzeczëże mie co za swiat,
Jôc pëtac nie wstidzã,
Chòc z kamienia wësoczégò
Dosc, wej, dalek widzã.

Wiedno zdrzec na roje lëdztwa,
Co sã chcëwie krący,
Czej jô bë nie bëła z żelazła,
Nie strzima jô bë wiãcy.

Cëż tam robi mòja krewnô,
Bawarëjô pani?
Czëż jesz wiedno pòdarënczi
Mòje dobré gani?

Czëż jesz wiedno sã tam sąpi
I nie ùznô w złoscë,
Że te prësczé pikelhaùbë
Szczitã są piãknoscë?

I òdrzekł jem: Berolino
Na wësoczim kamie,
Tu pòd waju prësczim berłã
Leżi klątwa na mie.

Tu pòlsczégò bë sztudańta
Redzë òddac katu.
Jô sã bòjã sprawiedlëwëch
Wëroków senatu.
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Jô jem zymkòwi wiater. Pôłnié je mòją tatczëzną, jô przebiégł jã ju zdłuż i w szérz, 
pòznôł wszëtczé òliwkòwé drzewa, wiele razy jô pòòblôtiwôł zómczi i gardë, i je 
mie to ju wszëtkò naprzikrzoné. I rzekã cë, jô móm chãc pòlecec na nordã, żebë 
òbznajmic twòje zawitanié.

A w Mnichòwie, twòjim miesce,
Żëje człowiek nibë w raju,
W zbiorowiszczu tim kùńsztarzi,
Jak niżódna w Miemców kraju.

Ale chòc ù cebie dobrze
I bògaté twòje darë,
Dësza cygnie na Kaszëbë
Ju bez radë i bez miarë.

Tam niżódnëch nóm òbrazów
Nie wëstwôrzô méstrów rãka;
Tam stôrégò zetną dãba
I stôwiają Bòżą Mãkã.

Tam serdecznie, jak ù naju,
Twòje zwònë téż nie grają,
Bò tam zwònią na lud dobri,
Na chtërnégò smierc ju żdają.
(…)
Bawarëjo, wiôlgô panno,
Żij szczestlëwô z twòjim lëdã,
Nie zatrzimôsz të Kaszëbë
Żódnym słowã, żódnym cëdã!

Ani dzéwczã twòjich òczë,
Ani kùńsztów twòjich snôżô,
Ani gór twëch biôłé szczitë
Najich Kaszub nie przewôżą.

Aleksander Majkowski W Mnichòwie  
[W Monachium]  
Majkowski A., Karnowski J., Heyke L.,  
Poezja Młodokaszubów, Biblioteka Pisarzy 
Kaszubskich, t. 7, oprac. H. Makurat, 
Gdańsk 2012, s. 428-433

Chtëż mie rãczi, że i cebie,
Chòc jes tak bògatą,
Nie pòdpłacëlë ti lëdze,
Co sã zwią hakatą?

A kùreszce całô gôdka
Twòjich łëków zdãtëch
Ò wòlnoscë i równoscë
To nié słowò swiãtëch.

Mdą jesz zemiã wëmiôtelë
Wòlnoscową czôpką,
Czej jich bãdą przërôczelë
I chapką i papką.

Ma Kaszëbi jinszi lëdze,
Ma z taczégò drzewa, 
Że sëmieniô nie przedómë
Za nórt cepłi chléwa.

Biwôj z Bògã, të ju wiãcy
Do se mie nie zwòdzysz.
I wiém, że nóm Zbawicela
Także nie pòrodzysz.

Aleksander Majkowski W Berlinie  
Majkowski A., Karnowski J., Heyke L.,  
Poezja Młodokaszubów,  
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 7,  
oprac. H. Makurat, 
Gdańsk 2012, s. 434-437

XI
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 – Alenkù jak ti na nordze dowiedzą sã ò tim, że jô prziń-
dã, czej le ce, mòjégò głosëcela, niżóden ni mòże ùzdrzec. 
Jaskùleczka je do widzeniô, kòżdi chto jã òbôczi, wnenczas 
rzeknie: „Wejta le! Zymk, przëlecałë jaskùleczczi!”
 – Nie jiwruj sã niczim – redosno zawòłôł zymkòwi 
wiater, dwignął sã wësok w górã, w słuńcowi lëft i òdlecôł 
w stronã nordë. Niedługò zymkòwi wiater dolecôł na wëszańc pierszich górów na 
nordze. Nôprzód pòczuł gò sniég i zarô zaczął chlëchac:
 – Jô sóm nie wiém, co sã ze mną wërôbiało – szepnął òn baro zdzëwiony – zrobiło 
mie sã tak cepło, jak jô bë béł chòri. Gwësno na dniach Zymk przińdze! W głãbòczi 
jómie zbùdzył sã zmierzałi miedwiédz, òbwąchôł wiodro i redosno rëgnął do wëchòdu.
 – Jô czëjã, że wnet bãdze Zymk. Gëldzył mie w nos cepłi pôłniowi wiater.
 Mającë sã dwigłé z wësoczi kamiznë, òrzéł krążił wiesoło nad górama.
 – Óchó-hó! Zdôwô mie sã, że zymkòwi wiater dmie w mòje skrzidła, a to je znak, 
że Zymk je bliskò.
 Z gór zymkòwi wiater zszedł na niżawë, jesz tam-sam pòkrëté cenką skòrëpą sniegù.
 – Chto mie wòłôł? – szepnãła zdzëwionô sniegùleczka wëzérającë spòdë sniegù. 
– Zdrzë le, chto mie zawòłôł, wcyg zdôwô mie sã, że czëjã kògòs głos.
 – I mie chtos zbùdzył, piãknô sąsôdkò – zdzëwił sã sniony głos jednégò stôrégò 
derenia. – Jô mùszã zbrzątwic sã i rozwinąc swòje złocësté kwiatë, bò czej jô òdeckł, 
znaczi to, że chùtkò bãdze Zymk, a jô mùszã midzë pierszima gò przëwitac.
 – Të bë miôł gò pierszi witac? To prawò przëpôdô leno mie i mòjim biôłim 
kwiatóm! – zawòłôł jeden czôrny drżón z płotnikã w òkòlim, wszãdze znóny jakno 
wiôldżi zadzérca. 
 – A mòże jim je bliskò czëc kluczëka. Kòżdi rzecze, że mòje żôłtëchné kwiôtczi 
są nôspòsobniészim darënkã dlô Zymkù. 
 Ùszczëstlëwiony zymkòwi wiater słëchôł jich sztridczi, òsłëchiwôł jak pãkają 
pãczczi na drzéwiãtach, òbzérôł wiesołé gapë, jak sã dwigają nad òrniszczã i pózni 
znôù sã zamëslił: jaczé z przëszëkòwónëch dlô Zymkù darów są nôspòsobniészé?
 Zamëslił sã tak wiater, głãbòk sã zamëslił i rëgnął òbaczëc, chto przëszëkòwôł 
nôspòsobniészi darënk dlô Zymkù. Błądzył czile dni, dzëwòwôł sã złocëstim kwia-
tóm derenia, biôłim sniegùlinkóm, żôłtim kluczëkóm i rozkwitłim czôrnym drżó-
nóm i dopiérkù jednégò słonecznégò pòrénuszka, òb ten czas, czej łazył midzë krza-
ma na zberkù jedny grzãpczi, òczarzony zatrzimôł sã ùpòjony cëdowną pôchą.
 Pòd krzama zdrzôł na niegò prosti kwiôtuszk, mòdri jak jegò rodné mòrze, dalek 
tam na dole na pôłnim. 
 – Zdrzë, hewò jô sóm gò nalôzł. A nie je to nôspòsobniészi darënk dlô Zymkù? 
– zakrzikł òn redosno i dwignął sã wësok w słuńcowé wiodro, ùnôsziwającë ze sobą 
wòniã proliszka – Ach, ach mie sã nie chce wierzëc, że lepszi wònie bë nie nalôzł ani 
mój daleczi krewny, wiater z Judeji. 
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 Ùpiti òd redoscë zabôcził nawetka ò tim, w jaką stronã mô wiôc i zaczął krãcëc 
sã wkół, dëcht tak, jak psotny wicher. I tak rozbawiony swòjima jigrama òn sã nie 
pòstrzégł, że Zymk ju przëszedł w sëri i cwiardi nordowi krôj.

Bòra Czosycz (Bora Ćosić) Zwiestnik Zymkù (tłóm. ze serbsczégò Alicjô Dradrach) 
[w:] „Òdroda” 3/2003, s. 6

Pòd kùńc łońsczégò rokù ùkôzała sã pòstãpnô 
ksążka znónégò jãzëkòznajôrza z Gduńsczégò 
Ùniwersytetu Duszana Pażdżersczégò. Kaшyn-
cкe meмe (Kaszëbsczé témë) to zbiér artiklów na- 
pisónëch przez aùtora w slédnëch latach.
 (…)
 Pierszim ji dzélã bëła Анmoлoᴤuja кaшyncкe 
нapoднe npunoвemкe, to je Antologiô kaszëbsczi 
lëdowi pòwiôstczi, a trzecą bãdze tłómaczenié na  
serbsczi nônowszi pùblikacje prof. Jerzégò Tré- 
dera Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiznie.
 To wierã jedurnô takô seriô, jakô wëchôdô 
za grańcama Pòlsczi – pòdczorchiwô D. Paż-
dżersczi. 
 Bëlny wprowadzenié w témã nieznónégò jãzëka.
Wikszosc tekstów w ksążce Kaшyncкe meмe to jãzëkòznôwczé dokazë, ale nalézemë téż 
w ni recenzje, przedmòwã do antologie kaszëbsczégò lëdowégò ùtwórstwa, articzel 
z leżnoscë 100. roczëznë Bernata Sëchtë i Jana Trepczika. Kòżden z tëch tekstów 
mô przede wszëtczim pòpùlarizowac, szerzwic wiédzã ò kaszëbiznie i Kaszëbach  
w Serbie (…) – gôdô aùtor.
 Wiôlgô pòmòc téż dlô Kaszëbów.
 W ksążce Kaшyncкe meмe je téż wiele czekawëch przëkładów kaszëbskò-serbsczich 
leksykalnëch zbieżnotów, a na kùńcu aùtor pòdôwô baro bòkadną lëteraturã. Dlô 
kòżdégò, chto znaje serbsczi jãzëk, sztudérëje słowiańsczé jãzëczi i chcôłbë czegòs sã 
doznac ò kaszëbiznie, bãdze to gwës wiôlgô pòmòc. Téż równak Kaszëbi, co chcą 
sã ùczëc swòjégò jãzëka, mògą nalezc tuwò wôżné dlô se infòrmacje. Òsoblëwie 
fleksjô, jakô je zrobionô z pòmòcą przezérnëch tôbelków, nie wëmôgô òd czëtińca 
znajomòscë serbsczégò. Jô na gwës mdã wëzwëskiwôł Kaшyncкe meмe w swòji ro-
bòce i móm nôdzejã, że Duszan Pażdżersczi nie rzekł jesz slédnégò słowa, żlë jidze  
ò pòwstôwanié Kaszëbsczi Biblioteczi w Serbie.

Dariusz Majkòwsczi Pò serbskù ò rodny mòwie Kaszëbów  
[w:] „Pomerania” 3/2015, s. 52–53 

XII
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Czedë ùmrzã, pòchòwôjta
Mòje cało w grobie,
Na szeroczim stepie,
W miłi Ùkrajinie.
Niech szeroczé łączi
I Dniepr, i ùrwiszcza
Bãdze widzec i czëc bãdze
Jak krzikają wiatrë,
Jakno niosą z Ùkrajinë
Do mòdrégò mòrza
Krew niedrëcha… A jô tedë
I łączi, i górë
Òstawiã i pùdã
Do samégò Bòga
Mòdlëc sã… a do te
Jô nie znajã Bòga.
Pòchòwôjta i wstanita,
Kłódczi rozerwijta,
I wòlã ùmëjta
Niedrëcha złą krëwią.
Mie w familie wiôldżi
Pòjużny i nowi
Nie zabądzta wspòmnąc
Dobrim cëchim słowã.

Taras Szewczenkò Testameńt 
(tłóm. z ùkrajińsczégò Dark Majkòwsczi z pòmòcą Natalie Sozańsczi) 
[w:] „Stegna” 2/2015, s. 36 

Kòchac Ùkrajinã jak słuńce, kòchac
Jak wiater i trôwã, i wòdë…
W szczestlëwim czasu i w mërgnienim redotë,
Kòchac ò pòrze jaczi jesz ni ma.
Kòchac Ùkrajinã w spikù i na jawie,
Wësniwac tã swòjã Ùkrajinã,
Snôżotã ji wiecznëch żëwòtów i nowòtów
I ji słowiańską mòwã.

Westrzódka bratnëch nôrodów, gãstwą ògardów słów,
Òna swiécy sã nad stalatama…

XIII
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Kòchac Ùkrajinã całim swòjim sercã
I wszëtczima swòjima dokazama.

Dlô naj òna na swiece le jedinô je, jedna
W prastôrëch lubòtnëch czarziństwach…
Òna je w gwiôzdach i òna je na wierzbach
I w kòżdim bicym serca.

W kwiôtkù, w ptôszkù, w łiskawicach,
W kòżdim piôseczkù, w mëslë,
W dzecnym kòchùlkanim, dzéwczãcëch òczach,
I w czerwiennym szëmarzenim fanów

Jak nen czerz, co sã pôłił a nie spôłił
Żëje na stegnach i w dãbówcach,
W żólu syrenów i na wałach Dniepru
I w nëch pùrpùrnëch chmùrach.

W grzimie kanónów, co rozriwają w përzënã
Cëzyńców w zelonëch mùndurach
Na bagnetach, na wiele naj przeszłëch drogach
Na zymkù i w jasnoce, i jistnoce.

Hej knôpie! Pùsti bãdze dlô ni twój smiéch,
I łzë, i wszëtkò mdze do zgùbë…
Ni mòżesz kòchac jinëch nôrodów,
Żlë të nie kòchôsz Ùkrajinë!

Hej dzéwczã! Jak ji niebò je mòdré,
Tak të kòchôj ji kòżdą minutã
Mùlk nie bãdze ce chcôł,  
Żlë të nie kòchôsz Ùkrajinë…

Kòchac w ùcemiãdze, w miłoce, w biôtce,
Jak piesniô, co lecy gwiôzdowato…
Całim sercã kòchac swòjã Ùkrajinã
– A na wiedno më z nią bãdzemë!

Wołodymyr Sosiura Kòchac Ùkrajinã3 
[w:] Janke St., Piesniodzejanié, Gdańsk 2003, s. 35–36

3 Tłómaczëk ùkôzôł sã westrzód szescdzesąt dzewiãc jãzëków nôrodów swiata w ksążce 
Вoлoдимир Сосюра »Любіmъ Укрїну«. Переклаgu мовамu нароgiв свіmу, Київ 1998

Ùkrajińsczé stroje
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Krofey ùcził i béł dëszpasturzã w „kòscółkù na grzãpie”, tak tej w kaplëcë sw. Jerzégò, 
pòstawiony bùten miasta. 
 (…)
 W kòscółkù sw. Jerzégò nôbòżeństwa w pòlsczim jãzëkù dlô Kaszëbów-ewanie-
lików òdprôwióné bëłë do 1859 rokù (dlôte zwëkòwò pòzwelë gò „kaszëbsczim 
kòscołã). 
 (…)

Le równak, pò òstatny wòjnie nen apartny pòmnik dërchaniô tutészi kùlturë, 
pòmnik pòlskòscë i kaszëbskòscë miast przëswiadczac ò przeszłoscë ny zemi szedł 
czësto w doniczëznã. (…) W kùńcu dopiérzë w pòłowie lat 80. òstôł òn przekôzóny 
ùkrajińsczi wëspòlëznie (le tej to bëłë gòłé mùrë).
 Na szczescé nowi gòspòdôrz przëwrócył swiątnicë ùszłą widzałosc.

Cezary Obracht-Prondzyński Kaszubi na ziemi bytowskiej,  
czyli o trudnym trwaniu na pomorskim pograniczu (tłóm. W. Myszk) 
[w:] Losy różne miejsce wspólne. W krainie wielu: kultur, języków i… smaków, 
Gdańsk–Bytów 2012, s. 20–21

I kùreszce grób Hansa Christiana Andersena, „nôbarżi 
zawòłónégò (chòba) Duńczika”, mógł bë rzec „òbiwate-
la swiata”, chtëren nigdë nie przestôł bëc sënã swòjégò 
nôrodu”. Za pòrządnym żelôznym płotkã prosti kamiéń, 
na nim tak samò prosté:

XIV

„Kòscółk na górce”, dôwny protestancczi kòscół  
sw. Jerzégò (zw. Bergkirche).  
Terô greckòkatolëckô cerkwiô.

Òdsłoniãcé wdôrzeniowi tôblëcë 
ùpamiãtniający wësedlenié  
w ramach akcji „Wisła”  
(cerkwiô sw. Jerzégò w Bëtowie)

XV
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DIGTEREN 
HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

F. 2DEN APRIL 1805 
D. 4DE AUGUST 1875

 Grób jô nalôzł òbsadzony begònia-
ma, kòl nich bëłë kwiatë, chtërnëch 
jô nie znôł, pò dwùch stronach gro- 
bù wachtowałë dwie tuje. Jak w bôjce 
ò „Gòdowi dance, chtërna teskni za 
swòjima drodżima, stôrima drëcha-
ma”. Le kąsk jinaczi, bò zemsczé żë- 
cé Hòsy Andersena (Duńczicë tak gò 
zdrobniwelë, bë wëapartnic spòmidzë 
tësący jinszich Andersenów) pò prôw-
dze stało sã semieniã wiecznoscë. Czëtô 
gò, kòchô i tczi całi swiat. Za dobrotã, 
mądrosc i redosc dëcha.
 Żëcé je nôpiãkniészą bôjką. Bôj-
czi Andersena nie kùńczą sã nigdë  
w najich sercach. Më je pamiãtómë 
jakno dzecë, tatkòwie, starcë. Nawetka prastarcë.
 A to ju nie je niżódnô bôjka. Skandinawczicë stôwiają wiele pòmników. Wiedzą, 
czemù to robią. Dlô przëòbzdobieniô swòjich miastów i miasteczków, dlô ùwdôrze-
niô jejich zasłużonëch mieszkańców, dlô zapisaniô czasu, chtëren òdeszedł i òdchôdô 
corôz barżi w ùszłotã zacéróną cywilizacyjnym przërëchlenim...
 (…)
 Wasta Andersen, chtëren niezmienno, rôczącë do braniô z niegò przëkładu,  
z wiarą na westrzódkù miasta przëgarinô do se, nié le rzmë dzôtków, le i starszich, 
a mòże jesz starszich jejich òpiekùnów. Stądka ni mô dëcht nick czasu, bë ùsłëżno 
zjąc cylinder w òdpòwiedzë na naje z daleka słóné skłónienia.
 „Ach, Kòpenhaga!” Niech leno ùcëchnie calëchny wkół swiat, czej na czile 
gòdzënów przed dnienim zdrzémnie sã nawetka „Tivoli”, na miasto wińdą wszëtcë 
bôjkòwi ludkòwie. A mòże nawetka Syrenka zléze na sztócëk ze swòji skałë, bë 
nawiedzëc Matkã Gefion i prawie négò wastã w cylindrze na głowie, chtërnégò 
wszëtcë kòchómë. Jaczé je jegò miono? Hòsy. Hòsy Andersen. Czë ò tim bë mógł 
zabaczëc?

Paweł Dzianisz Kopenhaskie kuranty (tłóm. W. Myszk) 
[w:] Dzianisz P., Śródziemnomorze Północy,  
Gdańsk 2011, s. 234–243 
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WIARA

Wiara słowiańskô naszich przodków bëła baro pòdobnô do chrzescëjańsczi. Òni 
wierzëlë w jednégò Bòga, wierzëlë w niesmiertelnosc dëszë, wierzëlë w nôdgrodã 
za dobré, a w karã za złé ùczinczi na nym swiece. Jak më jednégò i tegò samégò 
Bòga różnie nazéwómë, np. Trójcą Swiãtą, to je Bóg Òjc, czëlë Stwòrzëcél, Bóg 
Syn, czëlë Òdkùpicél i Bóg Dëch Swiãti, tak òni robilë, ale słowã ten wëraz Bóg 
znacził to samò ù nich, co i ù nas. Prócz mòdlëtwów do Bòga skłôdelë òni czesc  
i Swiãtim Patronóm, a bòjelë sã Czarta. Nôbòżeństwa òdprôwiałë sã latną pòrą na 
sëpach, chtërne są pòwszechné w pësznëch lasach, na zelonëch łąkach wzniosłé, przë 
mòdżiłach pògrzebòwëch, czëlë smãtôrzach. Dzéń zôdëszny przëpôdôł ù nich na 
pòczątk terazniészi jeseni.

Florian Ceynowa Teksty więzienne. Z rękopisu odczytał, opracował i wstępem  
opatrzył Zygmunt Szultka, Wejherowo–Puck 2004, s. 140–141

złożëła jem òfiarã z Rewekòłu
na wôłtôrzu twòji wdzãcznotë
kładącë całopôlné serce

jem zanôsza himnë z Arkónë
z ùniżenim przed twòjim jestestwã
mùjkającë zacwiardzałé stopë

znosza jem pòstë z Jastarnie
chcąc le na sztót bëc bòginią
mòdlącë sã ò twòje remiona

Matéùsz Titës Mejer [złożëła jem òfiarã…] 
[w:] M. T. Mejer, zamkłô w słowach, Gdynia 2012, s. 46

Jakò to mòże 
Bëc
Jeden Bóg
A je jich trzech
Tatk i Syn
i Dëch
Człowiek tegò

XVI
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nie rozmieje
Rëchli w plëtã
Mòrze wleje
Nicht przenigdë
Nie mdze mógł
Rozmiôc tegò
Co to Bóg.

Alojzy Nagel Trójca  
[w:] „Zsziwk” 1/1995

Cwiczënczi:

l Pòwiédz:
– chto je ùsôdzcą òriginalnégò tekstu òdë,
– chto przełożił dokôz na pòlsczi jãzëk,
– chto tłómacził gò na kaszëbsczi,
– jaczi je titel mùzyczny wersji dokazu i chto je jegò kòmpòzytorã?

l Czedë Pòlska òsta przëjãtô do Eùropejsczi Ùnii?
l Jak J. Szutenberg pòstrzégô wstąpienié Kaszëbów do Ùnii i jaczé wątplëwòscë 

towarzą ùsôdzcë w związkù z tim dzejowim wëdarzenim?
l Wëkażë ironiã zawiartą w teksce. Jak mòże òdczëtac nastawienié narratora do 

òmôwiónégò tematu?

l Wëwidnij, co je przedmiotã jiscënków i zadamieniów Krëbana z Milachòwa.
l Wëmieni zéwiszcza nad jaczich realizacją w terôczasny Eùropie rozmiszlô 

narrator?
l Jaczé zagróżbë widzy narrator dlô Kaszëbów?
l Przërëchtuj biografiã dzejarza skriwającégò sã pòd pseùdonimã Krëban z Mi- 

lachòwa. 

l Jaczi pòzdrzatk, pòdług Gùstka, mają młodi na jawernotã artistów w dzys- 
dniowim swiece?

l Przedstawi gòscy Gùstka.
l Zgromadzë w zesziwkù (w tôbelce) słowiznã ò wëzdrzatkù „sanktuarium ar-

tistë”, a pònemù òpòwiédz ò nim:

I

II
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Dzélëk òbéńdë Wëzdrzatk

pòdwòrzé

bùdinôszk

za chałpą

ògród

szón

stegna

jezoro

zwãczi

l Jak zachòwiwelë sã gòsce ù Gùstka i dlôcze?
l Co sprawiło, że gòsce zabédowelë pòstawienié kòl Gùstka rozdrożnika „Do 

Eùropë”?
l Jaką òdmianã chcôłbë ùzdrzec Gùstk ù swòjégò sëna?
l W pôrach przërëchtujta ùdbë na promòwanié dzysdniowëch kaszëbsczich 

ùtwórców.
l Napiszë sprawòzdanié z òbezdrzónégò przez ce wëstôwkù artistë.
l Òpiszë môl, szlachùjący za Gùstkòwim, kòl chtërnégò bë szło pòstawic roz-

drożnik: Krodzy Eùropë.
l Jaczé wseczëca towarzą nama, czej mëslimë: mój dodóm, mòja wies/mòje 

miasto, mòje stronë, mój krôj?

l Wëmieni elementë, jaczé wëkòrzistôł pòeta do ùkôzaniô kùlturowégò zjina-
czeniô Eùropë i Kaszëb.

l Napiszë wëpòwiesc: Mój pòzdrzatk na ùchòwanié kaszëbsczi tradicji i kùlturë 
w zjinacziwającym sã swiece. 

l Jaczé wątplëwòscë przed wstąpienim Pòlsczi do Ùnii mia Wanda Czubernatowô?
l Jaczé wskôzë dôwô eùroscepticzce Szkólny?
l Co mòże rzec ò narratorze, analizëjącë òpisóną sytuacjã?

l Jaką wôrtnotã w przërównanim do pòlsczégò grosza mô kaszëbsczi 1 dëtk?
l Ùłożë i zapisz w zesziwkù jedno matematiczné zadanié, jaczé mdze sã kùń-

czëło pòlétã: Pòrechùj, czile to je kaszëbsczich dëtków? Przeczëtôjta na głos 
swòje zadania i wëbierzta nôlepszégò matematika w klase.

III

IV
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l Jaczi je twój pòzdrzatk na wprowadzenié wespólny walutë w Eùropie? Pòdôj 
argùmentë.

l Sfòrmùłuj w zesziwkù zapitania do wëwiadu z przełóżcą Hamleta.
l Napiszë scenarnik pòdónégò wëjimkù Hamleta i na jegò spòdlim zrëchtuj 

radiowé słëchòwiszcze. Nagrôj je.

l W jaczi spòsób są wëzwëskiwóné miona bòhaterów szekspirowsczi dramë  
i ò czim to swiôdczi? 

l Co sprôwiô, że nierealné pòstacje stôwają sã jistnotama z krëwi i gnôta?
l Chtëren z kaszëbsczich lëteracczich bòhaterów mô taką samã sławã? Pòdôj 

przëkładë i argùmentë na pòswiôdczenié.
l Òpòwiédz ò żëcym i dokazach W. Szekspira.

l Òpiszë krôjmalënk i przërodã Szkòcji.
l Pòdôj znanczi szkòcczi kùlturë. Wëpiszë w zesziwkù lëteracczich ùsôdzców 

Szkòcji.
l Scharakterizuj jãzëczi Szkòcji.
l Na czim zanôlégô szlachòwnota Szkòcji i Kaszëb?

l Jak liricznô òsoba nazéwô adresatkã wiérztë Jak czerwionô róża i jaką fùnkcjã 
pełnią te òkreslenia?

l Òdczëtôj wiérztã wstôwiającë w môl wërażeniów òkresliwającëch adresatkã 
pòzwã kraju, swi môłi tatczëznë, miono swégò mùlka abò zadedikùj jã 
matce. 

l Zrëchtuj biografną notkã ò Kirsti Siraste. Jaczé je ji sparłãczenié z Kaszë- 
bama?

l Pòdzelëta sã na trzë karna, w chtërnëch przedstawita jednã pòstacjã i dokazë 
przëwòłónëch przez F. Cenôwã niemiecczich pisarzów.

l Przediskùtujta w karnach sentencje wëbrónégò ùsôdzcë. Wëbierzta dwie pò-
dług waju nôcekawszé i ùzasadnijta wëbiér.

V

VI

VII

VIII
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l Jaczé znaczenié mia znajomòsc jãzëków ù J. Chełmòwsczégò dlô jegò arti-
sticzny robòtë?

l Zapòznôj sã z dokazama J. Chełmòwsczégò i wëpiszë ùwôżóné pòstacje 
ùtrwaliwóné w jegò rzezbach i malënkach. Òpiszë jednã z nich i ji artisticzné 
przedstawienié.

l Przedstawi żëcé i ùsôdztwò Eichendorffa i Gòethégò.
l Jak sã mô titel wiérztë Schäfers Klagelied do ji zamkłoscë?
l Co je przédnym mòtiwã i jak òn òstôł przedstawiony w wiérzce In einem 

kühlen Grunde (W dole strëga płënie)?

l Przedstawi przëczënã wëjazdu młodëch do Niemców?
l Skònfrontuj jawerny pòmnik Bawarëji z jegò pòeticczim przedstôwkã ù A. Maj- 

kòwsczégò. 
l Òpòwiédz ò sytuacji i przeżëcach liriczny òsobë òb czas bëtnoscë na sztudiach 

„na miemiecczi wiôldżi szkòle”.
l Jak wspòminô liricznô òsoba Kaszëbë i jaczé widzy zjinaczenié w kùlturze 

midzë Bawarią a Kaszëbama?

l Òpòwiédz, co gôdô Berolina ò swòjim rodowòdze?
l Przedstawi nawzôjné òdniesenié Barolinë i Bawarii?
l Jaczé jiscënczi i w kògò mionie przedkłôdô Berolinie liricznô òsoba? Przed 

czim òstrzégô?
l Zazdrzë do biografii A. Majkòwsczégò i pòdzelë sã infòrmacjama ò jegò żë-

cym òb czas sztudiów.

l Wëpiszë w zesziwkù charakteristiczné dlô zymkù zwiestniczi.
l Spòrządzë bibliografiã kaszëbsczich dokazów pòswiãconëch zymkòwi.

l Òpòwiédz ò znaczenim dokazu D. Pażdżersczégò.
l Jaczé jinë zasłëdżi mô serbsczi profesor dlô kaszëbiznë? Zapòznôj sã z jegò 

pòdjimiznama.

IX

X

XI

XII
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l Przedstawi elementë krôjmalënkù Ùkrajinë.
l Jaczé je òdniesenié liriczny òsobë do swòjégò kraju?
l Pòdôj argùmentë, jaczé sprôwiają, że liricznô òsoba chce bëc pòchòwónô na 

Ùkrajinie.  

l Pòdzelë sã swòjima refleksjama ò miłoce liriczny òsobë do Ùkrajinë.
l Jaczé elementë fizjograficzné i kùlturowé Ùkrajinë mòże òdnalezc we wiérzce? 

l Òpòwiédz ò dokazach Sz. Krofeya dlô kaszëbiznë i historii „kòscółka na gór-
ce” w Bëtowie.

l Dlôcze bôjczi H. Ch. Andersena „czëtô, kòchô i tczi całi swiat”?
l Przeczëtôj niżi pòdóné title binowëch pòkôzków I. Czajinë i pòdôj, chtërne 

z nich są adaptacją bôjków H. Ch. Andersena:

l Wëmieni kaszëbsczich bôjkòpisarzów i òpiszë jednã z wëstawionëch jima 
wdôrnëch pamiątków (tôfla, pòmnik…).

l Òpòwiédz wëbróną przez se bôjkã H. Ch. Andersena.

Wskażë pòdobieństwa i rozeszłoscë midzë wiarą ù naszich słowiańsczich przod-
ków a wespółczasną spòlëzną.

XIII

XIV

XV

XVI
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l Do jaczich symbòlów òdwòłiwô sã w wiérzce M. T. Mejera liricznô òsoba  
i dlôcze?

l W jaką krëjamnotã wmikô liricznô òsoba w wiérzce Trójca?

l Przëzdrzë sã stanicóm w nym rozdzélu ùczbòwnika i wëpełnij tôbelkã z pòzwama:

krôj mieszkańc /-ë stanica jãzëk



134

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓW NAZÔD DO ZÔCZĄTKÙ ROZDZÉLU

Mòc do wszelejaczégò dzejaniô dôwô artisce zaintere-
sowanié swiatã wkół niegò. Ni ma òbrëmieniô żëcô, 
chtërno w jaczims czasu nie bëłobë òbiektã dlô Józefa 
Chełmòwsczégò do rozwôżaniów, refleksji abò kònkret-
nëch dokònaniów – kònstrukcëjowëch, plasticznëch 
abò to zapisónëch na papiorze – filozofòwëch.
 Cekawòsc swiata to nié le przëjimanié płënącëch 
zewsządka infòrmacjów, le téż jich interpretacjô, in- 
spirowanié sã nima, pòdzéranié i ùsôdzkòwé wëz- 
wëskiwanié ùzdrzónëch, przeczëtónëch czë ùczëtëch 
wiadłów.
 Artista chãtno wanożi. Miôł bëté na czile wanogach 
do Szwédzczi, Niemców, béł w Belgii, Aùstrii, Czechach, 
Słowenii. Z òbzérónégò swiata bierze fùl gôrscama. Kòż-
dô jegò wanoga, krótszô abò dłëgszô, je zwieńczonô 
jaczims dokazã, jaczims ùtwórczim wëpòwiedzenim. 
Bëtnosc w Szwédzczi bëła pòdskôcënkã do spisaniô  

na cziledzesąt stronach  
maszënopisu refleksji ti- 
kającëch sã krëjamnotë  
wszechswiata, z titlã „Krë- 
jamnotë swiata swiatów”.  
Ze Słowenii pòsobicą ar-
tista wzął so ùdbã przëòbzdobieniô domôcëch ùlów 
dlô pszczołów stilizowónyma krôjmalënkama. (…) 
 Bôczlewie przëzérô sã terczasnym spòlëznowim 
a pòliticznym wëdarzenióm. Nigdë jakno artista nie 
niechôł jich. Wiedno wëpòwiôdô sã artisticzno na 
dzysdniowé témë.

Tomasz Siemiński Ciekawość świata (tłóm. W. Myszk) 
[w:] Józef Chełmowski człowiek renesansu, 
Urząd Miejski Brusy i Muzeum Zachodnio-Kaszubskie  
w Bytowie, s. 9 

W swiatowim krãgù
I

Rzezbë J. Chełmòwsczégò: 
Czarnobyl, Solidarność  
i Lech Wałęsa
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ZDRZADNIÔ 2.
PELAGIA

Cëż nënka takô złô?
(zjimô kapelusz)
Jak cë sã widzã?

RÓZKA
Scãła jes włosë!

PELAGIA
Na sznët…1

RÓZKA
Bez gôdczi z nënką. Taczé pëszné włosë…

PELAGIA
Pòżdôj, tobie zetną wnet na jeża… Hi, hi, hi… Ale bãdzesz wëzdrza… Jak 
mësza pòd ògònã…

RÓZKA
Nie dbóm ò nick. Nie szkaluj mie, bò niedługò, a ze scanama tu mdzesz 
gôda…

(…)

PELAGIA
Bój sã Bòga! Wiesón z cebie. Ani nie przeprosysz!
(Bierze ksążkã i òbzérô jã)
A! Tristan i Izolda, co z miłoscë ùmiérelë… Ej, sosterkò…
(Òddôwô ksążkã, chtërnã Róza zarô chòwô)

RÓZKA
Przeprôszóm cebie…
(Pelagia òbzérô swòje ruchna i jiné)

1 na sznët – obcięte krótko, wedle mody. Wcześniej palenie cygaretek, a teraz ścięcie wło-
sów – to oznaki emancypowania się Pelagii.

II
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PELAGIA
Proszã… Ach, pò prôwdze, mie je dobrze i wiesoło.
(Sôdô przë stole i czëszczi paznokce i lakùje je)
Jednégò jesmë sã jesz nie wëzbëlë, të i nënka, gôdczi kaszëbsczi. Kò miasto 
gôdô z wësoka.

RÓZKA
Z wësoka gôdô, a z niska żëje…

PELAGIA
Sosterkò, wszëscë nie szëkùją sã do klôsztoru. W całoscë nie wiész, jak lëdze 
żëją, skòrno nigdze nie jidzesz, nigdze nie biwôsz. W co dzéń przë kòzach,  
a w niedzelã na wiôldżim i niszpòrach. I to twòje czëtanié w tajemnicë. Co 
të mòżesz wiedzec?

RÓZKA
Nie ùrwiôj mie… Je mie baro, baro lëchò!

PELAGIA
Mëszlã, że całô w tim wina najégò towarzëstwa, a nënka ju do nas nie 
pasëje… Cëż, taczé żëcé! A ten nasz sąsada i twój òpiekùn, Semsczi… Mie  
w całoscë nie hònorëje. – Cëż taczi béł dzywny? Rôd bë jem chca wiedzec, 
co za ùszama sedzy.

RÓZKA
Béł téż twòjim òpiekùnã. Mie wiele pòmógł. Béł dzywny, bò z nënką cos 
mielë…

PELAGIA
Stôri to ju bùksôla i fërta… Hi, hi, hi…
(Przeslécô sã w zdrzadle)
Pòwiém tobie cos…

RÓZKA
Lepi nié. Nie jem spragłô nowin.

PELAGIA
Heszczisz tak mówisz, a ùszë òstrzisz jak kùndel, co wietrzi zajca, Słëchôj! 
Wszëtczé lepszé familie mają swòjã przeszłosc; niechtërne jã w grëbëch ksã-
gach spisałë. Ù nas donądka chto miôł pisac? Tatk – robòtnik lëdôł kąsynk 
„pòcëgac”. Nënka z szarwarkù. Cëż sã spòdzôc… Widzysz, chcelë téż z mi-
łoscë żëc. Le na wsë ta miłosc je takô jinô!
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RÓZKA
Do cze sã dzys tak przeslécôsz i wòdzysz mie na pòkùszenié?

PELAGIA
Jô chcã twòje dobré instinktë rozbùdzëc. Słëchôj dali. Ni ma tegò wiele. Takô 
sobie historëjô skrëti dësze a rozżôlonégò serca. Tatk prowadzył jesz gwësné, 
swòje sprawë. Miôł w tim dobrégò drëcha Semsczégò. Tatk, nënka, Semsczi… 
Przed tatkã béł Semsczi…

(…)

RÓZKA
Në, to pòwiédz të. – Dosc! Òbmôwiómë starszich. To je baro lëchò. Chëczë 
mómë. Semsczi je dobri i nama baro żëczlëwi. Dôj naji nënuszce pòkù. Takô 
je strëbòwónô bòlesną slôdą… – Mie je pùsto za wsą mòją. Za strëgą na łące, 
za gãsym krzikã a kaczim biadolenim… za mgłą mie je pùsto, co wlokła sã 
pò pòlu ò pòrénôszk…

PELAGIA
(pòdkôrbiô)
I za tim celãcym bekã, celątkò nasze… Nie pasëjesz tu! E-t…

RÓZKA
Wëszczérzôsz sã. Tim sã chcesz kłasc2 mądrzészô. A przë tim pérotczi3 kò- 
minôrsczé tu òpòwiôdôsz i robisz z te historëjã.

PELAGIA
Të…

RÓZKA
Dôj mie sã wëgadac! Jô sã tobie nie psocã. – Dzyw mie bierze na twòje gôdczi 
i prowadzenié sã.
(Wstôjô i chòdzy)
To jaczis dzywné zapiarcé sã swòji nôtërë. Jô lubiã wies, z chtërny jem wërosła. 
Lëdóm baro chëcze w ni rozsadłé, jakbë przëlgłé do zemi, i lëdzy prostëch  
i szczerëch lëdóm. Gôdkã naszã kòchóm. I temù cëzô jem w miesce, chtërno 
tobie w głowie przewrócëło. Lëdze pòwinny bëc zwëczajny w mòwie, w ruch- 
nach i zwëczajné mùszi bëc jich żëcé.

2 kłasc sã – przechwalać się.
3 pérotka – gadanina, paplanina.
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(…)

PELAGIA
Rób, jak jô robiã. Zwątpią tej wszëtcë w swòje nôdzeje, chtërnyma cebie  
w bògòbójnoscë jak watą òbłożëlë i stóniesz sã panią swòjégò „jô”… Tej dopiérze 
mòżesz stanowic. Ale twój swiat je we mgle, lëdôsz gãsy krzik, kaczé biadolenié, 
tesknisz z wiejsczim próchnã i temù môsz, temù dukwisz4. Rzeczë nënce!

RÓZKA
Nié! Të chcesz na swiat, chtëren nie je i nie mdze mòjim swiatã. Ten mie sã 
klëje w tajemnicë mòjégò dëcha… chcesz w zwątpienim brac lëdzy. Lëchi to 
szëk. Jô widzã jinëch lëdzy, të jich w całoscë nie widzysz. A człowiek i jegò 
żëcé je wszãdze, na wsë i w miesce. Chcesz na swiat! A ten swiat to fërtówczi 
pò kabaretach, kinach, to knôpi. Tełka pò prôwdze manisz. Chłopiesz5 z tegò 
wszëtczégò szum żëcégò6, a jegò głãbòczi prôwdë i wôrtoscë nie widzysz. Za 
sobą gònisz… Të wiész, jak pies wkół tańcëje za swòjim ògònã.

PELAGIA
Cëszkò, nasz kaznodzeju! Lepi za swim, nigle za nieswòjim ògònã, jak të to 
robisz. Kôzanié ò mòjim prowadzenim sã mòżesz so schòwac pòd szorc, jaż 
sã zestarzejesz. Tej mdzesz mia do tegò lepszą òrãdz, nigle terô. Dukwisz całi 
czas w ksążkach, mądroscë zbiérôsz. Terô pùdzesz. Jaczi kòmù z tegò pòżëtk? 
Timczasã jô robiã za wszëtczich…

(…)

ZDRZADNIÔ 3.
(…)

PELAGIA
„Semsczi jiny, Pelagia jinô” – zróbta sã téż jiny i bãdze jinak w naszich chë-
czach. Te kùrzé slépia wëparzimë… To chlëchanié pòd stôrą miedzą i wisze-
nié na grzãdach mrówkama mie òd czaszczi do piãtów chòdzy. Jô chcã żëc,  
a dobrze żëc, za miedzą! Nie chcã czurpac òd grzãdë do grzãdë i le na grzãdze 
sedzec! Słëchôjce, nënkò, chòcbë, chòcbë… z pùrtkã mia bëm sã żënic!

Jan Rompski Jô chcã na swiat  
[w:] Rompski J., Dramaty kaszubskie, opr., wstęp i przypisy A. Kuik-Kalinowska,  
D. Kalinowski, J. Treder, Wejherowo–Gdańsk 2009, s. 255–344

4 dukwic – wegetować, żyć z dnia na dzień.
5 chłopac – chłonąć.
6 Za wcześniejsze: szum żëcé.
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Przekłôdającë bôjczi na kaszëbsczi, jô czuł redotã dzec-
ka, chtërno mòże wiôldżi lëteraturze przëdac ny dykcëji, 
chtërnã lata temù jô tak ùkòchôł jakno pòmlék i bówka, 
a chtërny ze spòlëznowò-ideòlogòwëch leżnosców nie bëło 
mie dóné przëswòjic jakno primum mobile, dzãka chtërny 
pòdjimô słowną mediacją ze swiatã. Pisanié pò kaszëbskù je dlô mie jakno przińdze-
nié nazôd dodóm, to je na Môl.
 W mòji robòce jô sã òpiarł na pòlsczich przekładach midzë jinszima Sztefana 
Bariczczi, Frãcëszka Kòmara i Tadeùsza Łopalewsczégò. Jô wiém, że mòje przekładë 
bãdą barżi szlachòwałë za parafrazą nigle rusczim òriginałã. Nie mëszlã równak, żebë 
klarownô dejô bôjków Kriłowa òsta przez mie lëchò òdczëtónô i przerozmiónô.
 Jô móm nôdzejã, że na gôrzc pòwiôstków rusczégò méstra zabrzëmi w kaszëbiznie 
dosc dobrze, jednëch rozbawi, jinszich przëmùszi do refleksji i nie mdą robilë jak 
nen miedzwiôdk, chtëren òkradłszë pszczelnik spòkójno liże pótë na rusczi pieczë 
tak jak w kaszëbsczi – rozmieje sã ironiczny – lëdowi mądroscë: „Chto ùkradnie  
i zatacy, temù jakbë z nieba spadnie”.

Leszek Szulc Posłowie 
[w:] Kryłow I., Pòwiôstczi, Wejherowo 2004, s. 90 

Zniszczałą miotłã wiôlgô spòtkała rôz tcza.
Ju nié w kùchni miesc pòdłogã bãdze mia,
Ale pańsczé czëszczëc kabôtë.
(Jak widzec, służka béł napiti,
że jã wzął do taczi robòtë.)
Czasë nastałë dlô miotłë òchòtné,
w pańsczich ruchnach dërch czëc rëmòtë,
pò kabôtach draszëje jak cepã,
pò prôwdze wali na slepò.
Mało pòżëtkù z ji ùcemiãdżi –
jak wiedno òd robòtë je całô ùczapanô,
ale na ruchnach mô jesz wicy plamów narobioné.

III
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Tëli to biédë,
Czedë
ignoranta sã wmiészô w cëzé sprawë
i robòtã ùczałégò chce chùtkò naprawic.

Iwan Kryłow Miotła (tłóm. L. Szulc) 
[w:] Kryłow I., Pòwiôstczi, Wejherowo 2004, s. 45

Dwie beczczi na wãder szłë: pierszô z nich 
Òd witra wôżnô,
A drëgô próżnô.
Tak pierszô z nich bez trzôskù na piechòtkã
Sã wlecze,
A drëgô mòcno skôcze.
Òd ni z kamiannëch dróg i pãkaniô i grzém
I kùrz słupã.
Przechòdny sã na strón ze strachù chiże zmiece
Ji trzôsk ùczëwszë òd dali.
Kò òna beczka, a nic w ni
Ni mô ti wôrtoscë jak pierszô, 
Cëchô w swiece.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chto ò dokazach swòjich wszëstczim górno pieje,
Ten gwësno nic wôrt nie je.
Chto pò prôwdze co zrobi-chwałą rzadzy
Wiôldżi sã człowiek na słowa nie sadzy
I przemëszlô òn dzeła mòcny srąb
Bez trąb.

Aleksander Majkowski Beczka pełnô i pùstô [z Kriłowa] 
[w:] Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.), 
przërëchtowalë R. Drzeżdżon, G. J. Schramke, Gdiniô 2004, s. 35–37

Z mòskewskòrusczégò na kaszëbskòsłowińsczi jãzëk 
w réżkach miarowëch przełożono

IV

Żił so starëszk ze swòją starëszką
Ù samégò wiôldżégò mòrza.
Òni tam żëlë so w chałëpce stôri
W grëpce trzëdzescë ju lat i trzë zëmë.
Starëszk łowił niewòdã rëbë,
Starëszka zôs przãdzóno przãdła.
Rôz niewód òn zapùscył w mòrze;

Niewód przëszedł z czôrnym le kałã.
Drëdżi rôz òn zapùscył niewód;
Przëszedł niewód z mòrską ju czidzą*.
Trzecy rôz òn zapùscył niewód;
Przëszedł niewód z ribką złotëchną,
Nié z ribką prostą, le złotëchną.
Jak zaczã prosëc złotô jegò ribka –
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Głosã prosëła człowieczim:
„Pùscë mie, starkù, doch w mòrze,
Jô Ce sã wëkùpiã drogò,
Wëkùpiã, czim le zażądôsz”.
Przestrasził sã stark i ùrzasł;
Òn rëbacził trzëdzescë ju lat i trzë zëmë,
Ale nie czuł jesz, żebë to rëba mia gadac.
Złotëchną òn wëpùscył ribkã
I przëdôł łaskawé te słowa:
„Biôj sobie z Bògã, złotô mòja ribkò!
Twòjégò wëkùpù nie chcã.
Jidzë so nazôd w swé mòrze;
Pò wałach széroczich tam płëwôj”.
Wrócył sã stark do starëszczi
Ò cëdze pòwiedzôł wiôldżim.
„Jô to dzys ùchwëcył ribkã,
Ribkã złotą, nié zwëczajną;
Ta ribka pò naszémù gôda. 
Rôd chca dodóm w swé mòrze sã dostac;
Wëkùpia bë sã, czim le bë chcôł jem.
Nie béł jem dzérzczi brac wëkùp;
Tak jem jã pùscył do wiôldżégò mòrza.
Wësabarka* starca starëszka:
„Głupi të Mackù, të strëchù!
Ni mógł të z ribczi brac wëkùp;
Chòcbë jes wzął le kòrëtkò – 
Nasze to dëcht sã rozwôlô”.
Pòszedł òn do mòrza nazôd.
Zdrzi – rozegrało sã mòrze përzinkã.
Złotëchną òn wòłôł so ribkã.
Przëpłënã ribka i jegò sã pitô:
„Czegò Cë trzeba starëszkù?”
Ji z ùkłonã stark òdpòwiôdô:
„Zmiłuj sã, królewiónkò ribkò!
Wëwadzëła mie mòja starëszka,
Mie pòkù, starcu, nie daje;
Nowégò ji chce sã kòrëtka –
Nasze sã czësto rozwôlô”.
Òdpòwiôdô jemù złotô ribka:
„Sã nie jiscë, biôj sobie z Bògã,
Nowé wama kòrëtkò bãdze”.
Wrócył sã starëszk do starëszczi.
Nowé òn ù starëszczi kòrëtkò widzy.
Jesz wicy starëszka szkalëje:
„Głupi të, Mackù, të strëchù!
Wëprosył strëszëna nama kòrëtkò,

Jakbë kòrëtkò, to Bóg wié co bëło?
Wrócë do ribczi sã, strëchù!
Kłaniôj sã ribce i wëprosë jizbã”.
Pòszedł òn do mòrza nazôd;
Pòmącëło sã wiôldżé to mòrze.
Złotą wòłac zaczął òn ribkã;
Przëpłënã ribka i jegò sã pitô:
„Czegò Cë trzeba, starëszkù?”
Ji z ùkłonã stark òdpòwiôdô:
„Zmiłuj sã, królewiónkò – ribkò!
Jesz barżi starka na mie szkalëje,
Mie starcowi pòkù nie dô;
Ò jizbã prosy zmierzałô ta baba!”
Òdpòwiôdô złotô jemù ribka:
„Nie jiscë sã, biôj sobie z Bògã!
Tak, i niech mdze wama jizba”.
Do chałëpczi swòji òn wrócył sã nazôd,
Przed nim tam z òknama jizba,
Z cegłë pôlony je kòmin,
Dwiérze pëszné są dãbòwé.
Pòd òczenkã starëszka so sedzy.
Ùrągô so swieckò jak nôbarżi z chłopa:
„Głupi të, Mackù, të nara!
Ùprosył strëszëna jizbã. –
Wrócë sã, kłaniôj sã ribce!
Nie chcã bëc gbùrzczónką czôrną,
Le chcã bëc szlachcónką wiôlgą”.
Pòszedł stark do mòrza nazôd;
Na mòrzu wiater béł wiôldżi.
Złotą wòłac zaczął òn ribkã.
Przëpłënã ribka i jegò sã pitô:
„Czegò cë trzeba starëszkù?”
Ji z ùkłonã stark òdpòwiôdô:
„Zmiłuj sã, królewiónkò – ribkò! 
Jesz barżi rozgòrzëła sã starka,
Mie, starcowi, pòkù nie dô;
Ju nie chce bëc gbùrzczónką czôrną, 
Le chce bëc szlachcónką wiôlgą”.
Òdpòwiôdô złotô jemù ribka:
„Sã nie jiscë, biôj sobie z Bògã!”
Wrócył sã stark do starëszczi.
Cëż widzy? Mô zómk przed sobą, a wësoczi;
Na trapie sedzy starëszka
W drodżim sobòlim kòżëszkù,
Złotô na makòwicë hùlka*,
Pôcórczi grëbé òkrążają ji szëjã,
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Na paluszkach mô piestrzenie z złota,
Na nogach są bócëczi snôżé;
Przed nią słëżalcë pòsłëszny.
Òna jich bije, za czëprënã targô.
Tak sã òdzéwô starëszk do starëszczi:
„Witôjże, szlachcónkò, pani wielmòżnô!
Terô ju dëszëczka Twòja spòkójnô?”
Na niegò ale zakrziknie starëcha:
„Marsz do stajni, pòsłëgiwac!”
Mijô niedzela jedna, drëgô ju –
Corôz barżi jesz starëszka szkalëje, 
Starca nazôd do ribczi pòsyłô:
„Wrócë sã, kłaniôj sã ribce;
Nie chcã bëc szlachcónką panią,
Jô chcã bëc wòlną królową”.
Starëszk sã zdzëwił i rzecze:
„Babò, gwësno Ce ùgrëzła gzyka!
Nie ùmiejesz ni stãpic, ni gadac;
Całé Ce królestwò wësmieje”.
Rozjadowiła sã starka
I ùraczëła zôùsznicą starca:
„Jak të, prostakù, smiejesz sã spierac ze mną,
Ze mną szlachcónką wiôlgą, zamòżną?
Biôj mie të do mòrza, radzã cë dobrze!
Nie pùdzesz të wnet, zaprowadzã ce mòcą”.
Stark nëż* tu do mòrza pòlôzł;
Sczôrniało wiôldżé sã mòrze.
Wòłac zaczął złotëchną òn ribkã;
Przëpłënã ribka i jegò sã pitô:
„Co sobie żëczisz, starëszkù?”
Ji z ùkłonã stark òdpòwiôdô:
„Zmiłuj sã, królewiónkò – ribkò!
Zôs rebeliją robi starëcha;
Ju nie chce bëc szlachcónką mòżną,
Le chce bëc wòlną królową”.
Òdpòwiôdô złotô jemù ribka:
„Sã nie jiscë, biôj sobie z Bògã!
Dobrze i tak; mdze starëszka królową”.
Wrócył sã stark do starëszczi.
Cëż to? Królewsczi tam stoji ju pałac;
W pałacu òn widzy starëszkã.
Òna za stołã ju sedzy królową,
Służą ji panowie, szlachta.
Naléwają ji nôdrogszé wina,
Pierniczi nôlepszé òna zajôdô;
Nawòkół grozny tam stróżowie stoją, 

Na remionach trzimają topórczi.
Jak to spòstrzégł starëszk, barzo sã ùrzasł;
Do nóg òn starëszce ùpôdô
Z tima słowama: „Witôjże, wiôlgô królowò!
Kò terô je dëszëczka twòja spòkójnô”.
Rôz nie wezdrza na niegò starka,
Kôza jegò z òczu so wëgnac.
Przëskòklë panowie, szlachta,
Starca za kòlniérz schwôcëlë;
A w dwiérzach tam nadbieglë stróże
I topórkama ledwie gò nie zarąbalë;
A lud sã jesz wësmiéwôł z niegò:
„Wdzëk tobie*, stôri niezdara!
Mdze cë to nôùką, głëpcze:
Nie lezë, gdze ce nie proszą”.
Mijô niedzela jedna, drëgô ju,
Wiedno barżi jesz starëszka szkalëje;
Za mãżã słëgów wësyłô.
Nalezlë starca, do ni gò prowadzą. 
Rëczi do starca starëcha:
„Wrócë sã, kłaniôj sã ribce,
Nie chcã bëc wòlną królową,
Chcã władczënią bëc wiôldżégò mòrza,
Abë jem żëła w òceanie mòrza, 
Cobë złotô mie tam ribka służëła
I bëła ù mie na pòsłëgach”.
Stark nie béł dosc dzyrzczi sã spierac
I słowa ji na przék pòwiedzec.
Jidze òn do mòrza znowa;
Widzy, na mòrzu czôrnô je bùrzô –
Tak wałë sã nadãłë z złoscë
I chòdzą, i szëmią, i wëją. 
Złotą wòłac zaczął òn ribkã;
Przëpłënã ribka i jegò sã pitô:
„Czegò Cë trzeba, starëszkù?”
Ji z ùkłonã stark òdpòwiôdô:
„Zmiłuj sã, królewiónkò – ribkò! 
Cëż móm robic z przeklãtą tą babą?
Ju nie chce bëc òna królową;
Chce władczënią bëc wiôldżégò mòrza,
Abë tam żëła w òceanie – mòrzu,
Cobës ji sama służëła
I bëła ù ni na pòsłëgach”.
Nick na to nie rzekła ribka, 
Le ògònã pò wòdze chlustnã
I ùszła w głãbòczé tã mòrze.
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Mògã wëlékarzëc zapôlenié płëc
Jedna białka sã przeznobia i nic, co ji zapisôł doktór, nie pòmôgało.

„Czë wë ni mòżece nick zrobic, żebë mie wëlékarzëc, doktorze?” – spita zwątpiałô.
„Móm ùdbã” – rzekł doktór. „Biôjce dodóm i wëkąpce sã w zëmny wòdze,  

a pòtemù, mòkrô i gòłô, stańce w przecągù”.
„I to miałobë mie pòmòc?” – spitô zdzëwionô.
„Nié, ale tej zachòrzejece na zapôlenié płëc. A to jô rozmiejã wëlékarzëc”.
Czë przëszło cë czedë do głowë, że twój gùru mòże cë bédowac lék na chòrosc,  

chtërnã cë sóm narajił?

Jak dr Chùng wëretôł
Bògùż dzãka, że më wzãlë ze sobą mùła na piknik, bò czej jeden z knôpów òstôł 
reniony, më mielë mùła, żebë gò òdwiezc nazôd”.

„Jakùż to przëszło do nieszczescô?”
„Mùł gò kòpnął!”
„Czë wë mòglëbë mie zradzëc dobrégò doktora?”
„Bédëjã dr Chùnga, retôł mie żëcé”.
„Jak to sã stało?”

Ù mòrza żdôł òn na òdprawã długò,
Nie dożdôł; pòszedł òn nazôd do swòji  
   starëszczi 

– Wejtale! Zôs przed nim chałëpka stôrô,
Na przodze sedzy starëszka,
A przed nią rozwaloné kòrëtkò.

V

Aleksander Puszkin Ò rëbôkù i ribce (tłóm. F. Cenôwa) 
[w:] Ceynowa F., Skôrb Kaszébsko-Słovjinsczjé Móvé, Wejherowo 1985, s. 128–132

Słowôrzk:
*czidza ‘mòrskô trôwa’
*wësabarkac ‘szkalowac, wadzëc’
*hùlka ‘biôłi, òkrãgłi biôłgłowsczi czepc z cenczi tkaninë, gazë, wëmączkòwóny  
     pòmôrszczony wkół głowë’
*nëż ‘narôz, natëchstopach’
*wdzëk tobie ‘to cë sã nôleżało’



144

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓW NAZÔD DO ZÔCZĄTKÙ ROZDZÉLU

„Kò cëż, mòcno jem zachòrzôł i szedł do dr Chinga. Zjôdł jem jegò péle i pòczuł 
sã gòrzi. Tej szedł jem do dr Changa. Czej jô wëpił drëpë, chtërne òn mie zapisôł, tej 
pòczuł jem, że ùmiéróm. Wic, na òstatk, szedł jem do dr Chùnga – a jegò nie bëło”.

Doktór wié lepi
Wiara w aùtoritetë mòże òslepic:

Doktór zdżął sã nad człowiekã, co leżôł bez żëcégò w łóżkù. Wëproscył sã i rzekł: 
„Mie je jakòs to gadac, ale waszégò chłopa ni ma ju westrzód nas”.

Słabùchny głos doszedł òd pòstacji leżący w łóżkù: „Nié, jô jesz żëjã”.
„Nie òdzewôj sã” – pòwiedza białka. „Pón doktór doch wié lepi òd ce”.

Sedzenié na drócanym ògrodzenim
Młodi ùczałi sã chwôlił dokazama dzysdniowi nôùczi, na co słëchôł téż gùru.

„Më rozmiejemë latac, jak ptôchë” – gôdôł.
„Më rozmiejemë robic to, co ptôchë mògą!”
„Òkróm sedzeniô na ògrodzenim z kòlcatégò drótu” – pòwiedzôł gùru.

Anthony de Mello (tłóm. E. Pryczkowski) [w:] „Zsziwk” 2/1995, s. 25

Piãkny Kraju Kaszëbsczi, Zemio Òbiecónô,
Wszãdze twich dzyrsczich sënów wiôlgô cnota znónô,
Nigdze ju nie nalézesz dzys na swiece kątka,
Gdze bë pò nas Kaszëbach nie bëła pamiątka.

VI

Tłóm. Blanche Krbechek  
i Stanisław Frymark,  
Gdańsk 2007

Reprint wydany z okazji 323 rocznicy  
wymarszu Kaszubów pod Wiedeń
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Czej zagrozył pòtopã Bóg swiatu całémù,
Prãdkò arkã Kaszëba zbùdowôł Noemù.
I jak pózni zaczãło ùstãpòwac mòrze,
Wësôdł na ląd bezpiecznie na Szimbarsczi górze.
I Jasz z Kòlna swiãtégò tãdżim béł wiarusã,
Co w Americe biwôł jesz przed Kòlumbùszã,
I tak liczné rozmnożił w ni kaszëbsczé plemiã, 
Że tu drugą ju mómë òbiecóną zemiã.

Hieronim Derdowski Kaszube pod Widnem, Gdańsk 2006, s. 15

Biéda zaczinô sã tłuc kòle Knieji, 
Jasiek chce przed nią ùcec do Americzi, 

a nanka mù to perswaduje z głowë.
(…)
Jednak z kłopòtu dëcht w głowã zachòdzy, 
A tu wcąż nanka lamańta zawòdzy,
Wiedno na sëna do ludzy sã skarżi,
Wërzucô jemù, że zle gòspòdarzi.
Na pamiãc òjca, leżącégò w grobie,
Błagô, bë lepi pòstatkòwôł sobie!
I tak mù głowã suszi stôrô matka,
Że sóm cerpliwòsc tracy do òstatka,
I tak ji pòwié, płaczczi mając w òkù:
– Czujece, nankò! Dôjceż mie rôz pòkù!
Czë nie widzyce, jak sã mãczã, krącã!
Jak chwacã biédã, to ji łeb ùtrącã!
Ale Sobaka za chùtkò ùcékô,
Nicht ji tu wiãcy z Knieji nie wënëkô.
Trzeba so szukac szczescô w Americe.
Jedzece ze mną? Co na to mówice?
Nanka słuchała w milczeniu głãbòczim,
Tej òsłupiałim spòzdrzała nań òczem,
Rzekła: – Òj, Jaszkù, môsz të rozum letczi!
Wierã cë we łbie braknie piąti biedczi!
Żãdzeje cë sã rejza na òkrãce?
Tu cebie mòje piastowałë rãce,
Tu klãkłes ze mną przë pierszim pôcerzu,
W tim tu òjc z tobą pieszczëł sã alczerzu,

VII
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Tu żesta òbaj razã szëła sécë
Tu w naju òczach òn zakùńczëł żëcé,
Tu i ma dwòje legniema na desce,
Jaczé le bãdze służëc nama szczescé!
Do Americzi jadą le próżniôczi,
I të bës wnet tam pòszedł na żebrôczi,
Abò bë cebie zjedlë dzëczi ludze!
Chto mądri, dzysô za wòdã nie pùdze!

Hieronim Jarosz Derdowski Jasiek z Knieji, spòrô kùpa łgarstw kaszëbsczich 
[w:] Derdowski H. J., Jasiek, Walek & Szemek…, Gdańsk 2010, s. 36–38

Już od 30 lat co miesiąc tysiące Polaków opuszczają ziemię rodzinną i spieszą do 
Ameryki, najwięcej z nich zaś jedzie na wiosnę. Są pomiędzy nimi tacy, którzy opu-
ścili kraj ojczysty dla prześladowań politycznych, są uciekinierzy przed wojskiem  
i przed ręką sprawiedliwości – ale to tylko wyjątki spomiędzy ogromnej większości 
tych, których nędza europejska zmusiła do szukania chleba za morzem. 
 Do tych ostatnich i ja należę, ale podróż do Ameryki odbyłem w towarzystwie 
polskiego wieśniaka z Kaszub, bardzo popularnej osobistości na kawałku polskiej 
ziemi pomiędzy Kościerzyną a Chojnicami, którego nie bieda europejska, lecz żona, 
bogactw amerykańskich łakoma, pędziła na drugą półkulę. Mieli własne gospodar-
stwo i nieźle im się powodziło, lecz wszystko spieniężyli i wio! – koleją i okrętem 
szukać złotych gór amerykańskich, gdzie już także i krewnych mieli.
 Spotkałem tę oryginalną rodzinę w Berlinie, gdzie wsiedli do jednego ze mną wa-
gonu. Ojciec rodziny, w warpowem ubraniu kaszubskiem, z twarzą trochę głupkowatą, 
zwrócił na siebie moją uwagę takiem narzekaniem w twardem narzeczu kaszubskiem: 
 – Ò Bòże, jak to w ti kasce cwardo leżec. – Chcało cë sã Hamericzi, żãdało cë sã 
farmów. Czes w Knieji ni miała co jesc? Czë mëslisz, że ribczi amerikańsczé cë lepi 
bãdą smakòwałë?
 – Nie jesteś ty czasem Jasiek z Knieji? – który, jak słyszałem na Kaszubach, też  
w tym tygodniu miał jechać do Ameryki – zagadnąłem lamentującego w ten sposób 
pasażera.
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 – A to të mie nie znôsz? Tec jô cã dobrze znóm. 
Jô nierôz cã widzôł w kòscele we Wielu – të jes 
Szëmek z Wiela.
 – Ja ciebie, Jaśku, jeszcze nigdy na swoje oczy 
nie widział, lecz znam ciebie z wierszowanej ksią-
żeczki Hieronima Derdowskiego, która jeszcze nie 
skończona. Więc bardzo mi przyjemnie, że pojadę 
w twojem towarzystwie, ale powiedz mi, dlaczego 
ty tak daleko w świat się puszczasz, kiedy ci było 
dobrze w Przytarni?
 – Widzysz, Szëmkù, temù wszëtczémù je wi-
nien mój szwadżer z Hamiericzi. Pisôł kartã za 
kartą i kùsył nas do sebie jak nieprzëmierzając biés 
z piekła chrzescëjańsczé duszë. Ta mòja ju dëcht 
czësto ògłëpiała. Mój szwadżer pisze, że mô jednã 
farmã dlô nas ju wërëchtowóną – bùdinczi, chléwë, wszëtkò fixum fertich. Móma 
jeno przëjachac. – Ale niech jã szwernót i taką jazdã z sakùmpak z babą i piãcoma 
bãbnama! Ta kasta tak sã trzãse – jak żëdowskô briczka pò bëtowsczim rënkù, a jak 
to sã wëwrócy, to biwôj zdrów – a na wòdze jeszcze nas wielorëbë pòżrą i bãdzemë 
mielë Hamerikã! A të, Szëmkù, dokąd jedzesz – czë téż do Hamericzi?
 – Rozumie się, też jadę do Ameryki!
 – Ò jenkù – to i të jedzesz! A to dobrze, bãdze nama wieseli. – Ale, Szëmkù, 
bój sã Bòga, a nie jedz do tegò Derdoc Herusza, bò to złi człowiek, bò òn mie tak 
niedowinnie òpisôł. – Ale czekôj, bratkù – jô mù tegò nie darujã – tam w Hamerice 
jô gò chwëcã i mù wëtoczã proces. To bë téż bëło – tak człowieka za narã wëstawic 
przed całim swiatã? Ta mòja je jegò krewnô, a òna jaż sã z gòrzu rozchòrowa. To nié 
pò katolëckù tak na krewnégò pisac! 
 – Ale przecież i to nie jest po katolicku, że tak długo gniew na Derdowskiego 
w sercu zachowujesz. Lepiej ty teraz gniewaj się na samego siebie, żeś popełnił 
głupstwo i sprzedał Knieję. Tam miałeś – jak to mówią – i ryby i grzyby i drwa, 
a w Ameryce z początku będziesz miał wielką biedę. Wiem, że tyle pieniędzy 
nie posiadasz, by sobie kupić zagospodarowaną farmę, bo te są bardzo drogie, 
a za tanie pieniądze kupisz chyba kawał boru, który najprzód musisz wyciąć  
i wykrudować, a to kosztuje wiele czasu i pieniędzy, dzieci zaś jeszcze za małe, 
by ci pomóc mogły.
 – Ta mòja je zdrowô, niech robi, czej ji sã chcało farmów.

*  *  *
Przybyliśmy szczęśliwie do Bremy i zaprowadzono nas do gospody dla wychodźców. 
Jasiek dufając jeszcze w swoje marki, choć połowa ich już została w Berlinie za karty 
okrętowe, zaraz na wstępie taką zaczął perorę: 
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 – Przëniesta nóm piwa, bò mie sã chce pic! Za marczi mùszita mie dac, co jô 
chcã – to bë rôz bëło! Jô tak dobrze mògã piwò pic, jak ti drëdżi, co na mnie sã tak 
blësają, jak bëm jim co ùkrôdł. Co wa chceta òde mie! Jô jem dobri katolëk i ksądz 
probòszcz z Wiela mie dobrze znaje, béł w Knieji na kòlãdze, jeno mie doma nie 
zastôł, bò jô mù ùcekł – ale jô jednak dobri katolëk, a wa jaczi jesta wiarë!
 Ojciec gospody: – Was will der mann?
 Jasiek: Piwa chcã chùtkò, wejta, móm marczi, jeżë nie chceta wierzëc.
 Żona Jaśkowa: Wstidzże sã, të bikù! – Że mie szlach skôrôł z taczim głupim 
chłopã. Dwa razë jô żem òd niegò ùcekła, ale ta przegrzecha zawdë do mie przëlazła. 
Nie wiém, co móm z tim trąbą pòcząc! Toc ju bãdz sztël! – Tec mnie të tim wiele nie 
dokùczisz, ale widzysz, Szëmek z Wiela sã wstidzy. Jak cebie w Hamerice òbôczą, to 
so pòmëslą, że të jes prôwdzëwi gapa.
 Jasiek: – A widzysz, jak pòmògło! Piwò przënieslë, a wej lepszé, jak ù tegò cegóna 
Wôrzińsczégò we Wielu, co to nigdë szklónków pòmiwôczã nie wëmiwô. – Ale trze-
ba i dzecóm co kùpic do jedzeniô. Panie karczmôrz! Wiele to kòsztuje pół mandla 
tëch żôłtëch gruszków tam na stole?
 Szymek: – To nie gruszki, tylko cytryny!
 Ojciec gospody: – Drei kosten funf und zwanzig fenig. 
 Jasiek: – To diôbelnie drogò, ale jednak kùpic mùszã, bò bãbnóm wierã mòcno 
chce sã jesc, skòro tak palce susają (rzekłszë to Jasiek kupił trzy cytryny i dzieciom 
chleb kawałkami obłożył).

Hieronim Jarosz Derdowski Jasiek z Knieji i Szymek z Wiela w podróży do Ameryki 
[w:] Derdowski H. J., Jasiek, Walek & Szemek…, Gdańsk 2010, s. 157–164

Przódk ks. Paùel Brézë wëcygnął z Òsławë za Atlantik do Winonë w amerikańsczi 
Minesoce. Przódk Jerzégò Brézë jaż tak dalek nie jachôł. Sygło mù zmienic wies na 
pùstczi, leno dobré 3 km. (…)
 Ks. Paùl pierszi rôz przëjachôł do Bëtowa w 1998 r. Prôwdac ju chùdzy za-
zérôł do Pòlsczi, ale w stronë swòjich przodków dopiérze tedë. W rézë pòmòglë mù 
amerikańsczi miéwcowie bëtowsczi firmë FCPK. Òn swòje dëtczi i czas òddôwôł 
na Pòlsczé Mùzeùm w Winonie, jegò dzeckò a miłota. Mùzeùm mô starã ò pòl-
sczé, òsoblëwie kaszëbsczé pòòstałoscë w pôłniowi Minesoce. A pò prôwdze je ò co.  
W Winonie Kaszëbi mieszkają òd pòłowë XIX w. W tim gardze, co sã kòscérzi nad 
nôwiãkszą rzéką ÙSA Missisipi gazétã wëdôwôł sóm Heronim Derdowsczi. Jegò 
grób donëchczas stoji na winońsczim smãtôrzu, a ks. Paùel prowadzy tam, czej chto 
przëjedze ze stôrégò kraju. 
 Dzysô w Winonie żëje pôrã tësący lëdzy ò kaszëbsczich kòrzeniach. Westrzód nich 
niejedny mają rozmajité firmë, są wôżnyma personama w pòlitice miasta i stanu. Jich 

VIII
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starkòwie we wiôldżim dzélu wëcygnãlë pra-
wie z Bëtowa abò z Gôchów. Temù szukającë 
za przódkama zazérają w nasze stronë. (…)
 To temù w latach 70., czej całô Amerika 
jãła szëkac swòjich kòrzeniów, winońsczi ka-
płan ùdbôł, żebë retac co òstało, bò jinaczi 
pùdze w zabëcé. Tak ùsôdzôł swòje Mùzeùm. 
Z drëdżi stronë Pòlskô, Kaszëbë, Bëtowò ja-
wiłë mù sã jakno jistnô Swiãtô Zemia, Eden  
z jaczégò wëjachałë za Wiôlgą Wòdã całé ùrmë 
kaszëbsczich Adamów i Éwów, a gdze jesz na 
gwës mùszôł òstac nen pierwòtny, jistno 
pòmòrsczi drżéń. Czej tu béł, wiele pitôł, 
szmakôł, òbzérôł. Jak co le przëbôcziwało mù 
dôwną kaszëbską Winonã, w òczach sklëłë 
mù sã łzë. Bez te pôrãnôsce lat w Pòlsce biwôł 
czile razy. Baro chcôł, żebë Winończicë lepi 
pòznelë Bëtowò, a bëtowianowie Winonã. Chòc mô ju swòje lata, kùńc kùńców to 
zradzył. Dzysô miasta mają pòdpisóną ùmòwã ò drëszstwie. Rok w rok lëdze lecą  
w jednã abò drëgą w gòscy.

Pioter Dzekanowszi Daleczi półbracynowie  
[w:] Na Gôchach. Repòrtersczé ùczbòwé zajmë,  
Bëtowò–Stëdińce–Lëpińce–Tëchòmie, 2011, s. 16–18

Òkã nieòbłaszczëwionym z wiôlgòtą
Maklają niedowiérno
Zwielënã chmùrników i wieżowców
Pòdwëższonëch jesz machtni
Spôdowizną widu
Òdlustrzoną we wałach
East River i Hùdsonu
Prowadnik pò plątach miasta
Ùswiądniwô że ù kòlibczi Manhattanu
Wëmanionégò òd indiańsczi wiéchrzëznë
Za pôrã sroczich sklëdłów
Stojała snôżota Akropòlu
Zakòtwionégò przë egejsczich wòdach
Rozmajiti pieniãżnicë i hańdlarsczi lëdze
Ùdbelë ju z môla

IX
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Znónym piãknã sã pòdeprzec
Baro wôrtną antikòwą rodowizną
Dodóm bòżi téż sã bùszni tim że stoji
Na wësoczich stołpach
Eùropejsczich kanonów
W pnisti lecbie katedrów
Przekòliwô nôùcznotã apòstolstwa
Kamnô wezwa cësniãtô cwiardi nôtërze
Wëbierac to co je z dëcha
W tëch nieùstôwnëch wëbòrach
Pòtómk trapera kòwbòja żôłniérza
Òkróm pamiãcë stegnów
Schòdzonëch w Stôrim Swiece
I przez swiãtëch i przez herezjôrchów
Jak Òjc Ôbram w wieszczim spikù
Czuł sã pòmazańcã pòrëchlonym
Wëprowadzëc swe plemiona z cemżë
Na nowòtné drodżi jedinący wiarë
Temù gwësno przë tëch krziżnëch
Farwnie rozmarwionëch szlachach miasta
Tëli je swiãtniców gwësnëch że bòdôjże idealno
Zelëskò nawzôjnégò nieprzëjôcelstwa je wëpłoté
Równota tczë Bòga
I apartné słowò chwalbë
Przë rëtownym zdrzódle epifaniów
Tak wej pòzamòrskô czasownota
Zaskarbiwô sobie wiecznosc
Przëbélc z Eùropë stôwô zadzëwiony
A téż krący łepã
Jak to je mòżebné
Kalwińską bùsznotã Americzi
Trzimie w léckach
Bóżk pòliticzny bezzmiłkòwòscë
Czej noc spùscy swòjã zawiesënã
Brodway nômiodniészich òbiécënków
W aùreólë elektriszów
Jawi sã jakno téatrowô cëdôczëzna
Kąsk dali mòcëzna gełdë
Kòżdi mëslący atóm
Wierzący le w dogmat sómny zwënédżi
Pòdskôcony pszczołową rãdoscą
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Zgrów swój widzy w ùzebrënkù
Taczi ùskùlë szczescégò
Chtërna rôz na zawdë ùmòżebni
Ùdostónié letkòscë bëcégò
Niejednégò z cemnëch przëcygô dalów
Òléwnô mërgnica w cëchëch tumach
Baptistów i metodistów
Zôs katolëckô dësza
Tak całowno z ritmã swiãti zemi
Czëłotno na „wstańże i pòj”
Drawno cygnie do bòsczégò 
Pòprzez łączi malownoscë
Znobnô glada pùritańsczich zbòrów
Je czej zymk bez kwiata
Nôpëszniészé wierã z kwiatów
Òbsadłë kamny gòtik
Katedrë Swiãtégò Patrika
Dokôz irlandzczi diaspòrë
Bùszny że pierszô emigranckô
Skarń Nowégò Swiata
Parłãczi sã z mionã
Prasynecznika celticczich drujidów
Ahaswer hewò nie je wiecznym pòtłucznikã
To òn sprôwiô że swiãtną pòrą
Brëzlënk Czerwiannégò Mòrza
Nazôtno sã wléwô
Do bóżnicowëch mùlszków
Tora czejbë w arce tam trónëje
We westrzódkù trzôskòwnégò gardu
Sztatura Krësztofa Kòlumba
Pòprzédcë nowòczasnëch wanożników
A je jich dosc tëli na wszëtczich lądowiszczach
Kòżdi wachtarzi w swòjim bòcónym gniôzdze
Wëzérającë strądów Eldorada
Tegò doprzińdzeniô globòwëch nomadów
W ùlëcowëch kaniónach New Yorkù
Kądka codzénno płënie
Rozmajitomòwnô rzéka
Doczëjesz hene Westrzódzemnégò Mòrza pòmiónë
W roznëkónym żëwiole niezmilkłé są dwie nótë
Atenów i Jerozolimë

Rzezba J. Chełmòwsczégò:  
World Trade Center 
[w:] Józef Chełmowski  
człowiek renesansu, 
Urząd Miejski Brusy i Muzeum  
Zachodnio-Kaszubskie  
w Bytowie, s. 19
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Majestatnosc zamòrzowëch wzątków
Nôlżi trôfiô
Do môlowëch serców
(Bùszniącëch sã swòją mòcą)
Żelë jã pòcëkrzi wrzosnik banalnotë
I przesztôłcy w mònumentalné ùlepińce kiczu
Pò niedzélnémù wëbrzãkniãté w bùdacëjach
Równak ten nôgłãbszi pòrëch
Rozskacywô legendowi ùsmiéwk Marilin Mónroe
Ta pòkôzkòwô znanka American Dream

Stanisłôw Pestka Manhattan 
[w:] Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (1991–2008),  
przërëchtowôł G. J. Schramke, Gdiniô 2010, s. 49–52

Prawie pòd kùńc mòji gòscënë w Nowim Jorkù ùdało sã mie nalezc òkrëszk szczescégò. 
Pòlonijné zéńdzenié na Manhatanie przëcygnãło dosc tëli Pòlonusów, midzë nima 
pòjawiła sã wastna z kraju góralsczich gazdów i baców, ju lata lateczné mieszkającô 
i prôcëjącô w Americe. Jak sã dowiedzała, że mòjim domôcym miastã je Gduńsk,  
a matecznikã mòji młodoscë i dozdrzeniałëch lat – całé Kaszëbë, ùwôżno wezdrzała na 
mie. Miono nordowégò lëdu wëwòłało żëwszi pòrëch we wastnie góralce:
 – Ach, wë jesce z kraju Smãtka, to sã bëlno skłôdô. Skòrno tak, to czemù ni miało 
bë duńc do spòtkaniô dwùch naszińców – tegò ze Gduńska i kaszëbsczégò emigranta 
òd dosc dôwna zachëczowónégò w Nowim Jorkù.
  Ùredóny pòspiôł jem z òdpòwiescą:
 – Naji kaszëbsczi pòeta Hieronim Derdowsczi, chtërnémù Amerika téż nie bëła 
cëzą zemią, wëpòwiôdôł pamiãtné słowa: „Nie nalézesz dzys na swiece kątka, gdze 
bë pò Kaszëbach nie bëła pamiątka”.

Jan Zbrzëca (Stanisłôw Pestka) W stolëcë chmùrników, Gduńsk 2011, s. 31

Za rodzynną wsą je teskno, 
czej òd ni jesmë dalek

ò ni téż skłôdómë żôlną spiéwã.
Ale chòcbëm jô nawetka òstôł 
òbdzartim pracharzã na cëzy zemi,
nie je to môl, dokądka jô bë chcôł wrócëc.
Sóm, òb wieczórny smrok, na ùlëcach stolëcë

X
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Mëszlã ò rodzynny wsë i jem skrëszony 
jaż do łzawinów.

Chòc móm taczé wseczëcé
Wierã jô bëm òstôł w stolëcë, skądka je dalek,
Wierã jô bëm òstôł równak w daleczi stolëcë.

Muro Saisei Rodzynnô wies (tłóm. St. Janke) 
[w:] Janke St., Piesniodzejanié, Gdańsk 2003, s. 41

Wiérztnica z Ogura. Pò pierszim ùczëcym brzëmi 
jak cos do zjedzeniô. Cos egzoticznégò. Jinégò òd 
swójsczi karbónadë. Kò tak pò prôwdze je.
 „To je zbiérk (…) nôlepszich môłëch rimòwó- 
nëch tekstów w stôro-japóńsczim jãzëkù, jaczi sã 
zwie „tanka”. (…) Béł złożony w XIII wiekù i do 
dzys je ùznôwóny za jeden z nôwôżniészich artist-
nëch zbiérków wiérztków w historii japóńsczi lëte-
raturë” – napisôł we wstãpie do kaszëbsczi wersje  
„Ogura Hyakunin-isshu” dr Mòtoki Nomachi z Ùni-
wersytetu Hòkkaido w Sappòro. Przełożënk zrobił 
Witold Bòbrowsczi.
 „Procëm wszelejaczi trudnoscë Wasta Bòbrow-
sczi mô baro bëlno przedolmaczoné nasze wiérztczi 
na kaszëbsczi, nawetka z filologicznyma dopòwie-
dzeniama” – pisze dali japóńsczi ùczałi.
(…) Przë towarzenim dobiégającégò z binë krzikaniô młodëch karateków a pòd 
niemiłoserno pôlącym hélsczim słuńcã pitôł jem Witka:

Japónia je ju colemało i w całoscë przëtomnô w kaszëbsczich mediach (RTV) 
i garażach (aùtołë). Të jes zabédowôł Kaszëbóm japóńską pòezjã. Skądka kòl 
Ce sã wzãło taczé zacekawienié tim daleczim krajã – jegò kùlturą?

 (…) A kaszëbskò-japóńsczich parłãczënków je wiãcy. Japóńsczi szkòłowi rok za-
czinô sã pierszégò łżëkwiata – to je tak, jak czedës na Kaszëbach!
 Anjów – japóńsczich Kaszëbów – badérowôł prof. Alfred Majewicz, zasłużony 
dlô promòwaniô kaszëbsczégò jãzëka. Pò kaszëbskù gôdô i pisze slawista dr Mòtoki 
Nomachi – dzysdniowi ambasadór kaszëbiznë pò drëdżi starnie zemsczi kùglë.

Lëdze pitają, czë Bòbrowsczi-san znaje japóńsczi?

 Jak jem wspòmnął, òd strzédny szkòłë mòcno mie zajimałë szifrë, alfabétë i krë- 
jamné znaczi. (…)

XII
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 Japóńsczich znaków ùcził jem sã na fòlderze szkòłë ùkłôdaniô kwiatów Sogetsu 
Ikebana School, a pierszą wiédzã ò tim kraju wzął jem z Òlgerda Bùdrewicza „Tokij-
sczégò ABC”. Czejbëm rzekł, że znajã japóńsczi – to bëłabë łeż. Na pòlsczé wëdanié 
antologie jem trafił w 2008 rokù w Krakòwie, czej jesmë dobëtno gòscëlë z naszima 
ùczniama z Głodnicë i Stôri Hëtë na przezérkù amatorsczich téatrów zrëchtowónëch 
przez Mùzeùm Kùńsztu i Japóńsczi Techniczi Manggha. Bëło to pëszné tłómacze-
nié Anë Zalewsczi. Pózni jem pòznôł dokazë Remigiusza Kwiatkòwsczégò (1913)  
i Wiesława Kòtańsczégò (1961).
 Warkòwô robòta przë „Wiérztnicë” wëzdrza tak: òriginał japóńsczi (nôlepi wersja 
w konji to je w chińsczich znakach, bò tam „krowa” znaczi „krowa), dolmacził jem 
sóm czëtającë kòmentarze „co miôł aùtór na mëslë”, i z jaczi leżnotë pòwsta wiérzta. 
Sprôwdzôł jem rusczé i anielsczé wersje a na kùńcu robił swòjã „ribkã” (tak zwią filo-
logiczny dolmaczënk, na spòdlim jaczégò méstrowie ùsôdzają dolmaczënk wiérztë).

Tómk Fópka Z japòńsczégò na nasze. Nowô ksążka  
[w:] „Stegna” 3/2013, s. 3–5 

Przedstawionô Czëtińcóm ksążka Ogura Hyakunin-isshu to je zbiérk sto nôlepszich 
môłëch rimòwónëch tekstów w staro-japóńsczim jãzëkù, jaczi sã zwie „tanka”. Nen 
zbiérk béł złożony w XIII wiekù i do dzys ùznôwóny je za jeden z nôwôżniészich 
artistnëch zbiérków wierztków w historii japóńsczi lëteraturë. Òkróm kùlturny wôrt-
notë, nen zbiérk je znóny i ùżiwóny dlô pòpùlarny kartowi grë, nawetka dzysôdnia 
gróny, òsoblëwie baro czãsto na zôczątkù nowégò rokù midzë familëją abò drëchama 
w kòżdim wiekù.
 Jakno Japóńczik, jô jem baro rôd, że taczi zbiérk piãknëch wiérztków, jaczi dobrze 
przedstôwiô stôrą japóńską lëteracką i kùlturną tradicjã, je dolmaczony na kaszëbsczi 
jãzëk. Jô jem jesz barżi rôd i bùszny z tegò, że dolmaczenié ti klasyczi mô wëkònóné 
baro ùwôżóny kaszëbsczi dzejôrz i mój drodżi przëjacél Witk Bòbrowsczi. Tëli, co jô 
wiém, no dolmaczenié to je pierszô ksążka pò kaszëbskù na japóńsczi temat, òkróm 
môłëch wëjimków tekstów òpùblikòwónëch w internece.
 Wasta Bòbrowsczi sã wzął za nã baro cãżką robòtã dôwno temù i z lubòtą do ja- 
póńsczi kùlturë długò sã tim zajimôł. Wiérztczi są baro krótczé, le czasã cãżkò je ùch- 
wëcëc jich sens, do cze brëkòwny je kòntekst. Procëm wszelejaczi trudnoscë Wasta 
Bòbrowsczi mô baro bëlno przedolmaczoné nasze wiérztczi na kaszëbsczi, nawetka  
z filologicznyma dopòwiedzeniama. Jô MÙ sertno gratulëjã ti zwënédżi.
 Jô téż móm nôdzejã, że no dolmaczenié òdemknie kaszëbsczim Czëtińcóm nowi 
hòrizont japóńsczi kùlturë i na skrómnô ksążka mdze służëc jakno mòst kaszëbskò-
-japóńsczi drëszbie.

Dr Motoki Nomachi (przedesłów) [w:] Fudżiwarów Teika.  
Wiétrznica z Ogura abò sto piesni òd sta piesniodzejów  
(tłóm.  W. Bòbrowsczi), Głodnica–Wejrowò 2013
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nr 29 
Serce móm w zwadze,
bò je zerwac chãc bierze
w pierszi sëwi mróz.
Wëznôsz czë, òd przirodë
biôłé są chrizantemë?

Òszikòczich Micune
Ōshikōchi  no Mitsune (kòl 898–922), ùrzãdnik nisczé-
gò i strzédnégò stãpnia, bëlny piesniodzeja. Je jednym  
z Trzëdzescë Szesc Nieùmiérnëch Piesniodzejów. Z Tsuray-
uki (piesniô 35), ùłożił Kokinshu, wiérztnicã z 1111 
piesniów. Czãsto biwôł gòscã kòl Kanesuke (piesniô 27).
Chrizantema to je gòdło Japónie. Shiragiku (biôłé chri-
zantemë) bëłë przëwiozłé do Japónie w VIII stolecym 
i òstałë czile stalat pózni przëjãté jakno czezrów herb. 
Sewi mróz sôdł na biôłëch kwiatach. Móm jô ùdbã ze-
rwac ce? Móm ce rwac? – pitô piesniodzeja. Nie mdze 
manic mie pierszi sëwi mróz òmóną shiragiku.

nr 66
Le ma dwójeczkò
żôlno mëslima ò se
wiszónkò z górów;
òkróm twòji kwiacënë
nichto mie nie rozmieje.

wiôldżi prefekt Gjōson
Daisojo Gyōson (1055–1135), abò saki no Daisojo Gyoson 
(saki òznôczô ‘na emeriturze’, daisojo to ‘nadbiskùp’), syn 
Minamòto no Mòtohira, òtrok ksążëca Atsuakira i praòtrok 
czezra Sanjo (piesniô 68). Sztôłcył sã w bùddijsczi swiąt-
nicë Ònjojo i jakno wanożny askéta wiele pielgrzimòwôł. 
Przëstôł do yamabushi ‘zataconëch w górach’ czëlë eremitów, 
co czasã bëlë ùbarniony. Nôprzód na służbie czezra, a pózni 
głowa sektë Tendai znóny z òstrëch bënowëch biôtków.
Jednym razã Gōyson szedł ze swiątnicë dalek w górë, a tam 
spòtkôł niespòdzajno wiszniã w rozkwitnienim. Tej zaczął 
spiewac nã piesniã. Znajôrze piesniodzejiznë mówią, że 
prôwdzëwé znaczenié ti piesnie zrozmiec mòże leno ten, 
chto béł w górach. Jô móm bëté.

nr 91
Òb noc, co skrzëpi
mrozã jak skòczk, jô leżã
niewëzëbłi z ruchnów…
na zëmny mace
Pò prôwdze, zôs mdã 

spôł sóm?

wiôldżi minyster kraju Gokjogōku
Fùjiwara no Yoshitsune (1169 – 1206), regent, wiôldżi mi-
nyster kraju, widzałi piesniodzeja i kaligrafa (snôżopisôrz). 
Aùtór wprowadzënkù do wiérztnicë ‘Zbiérk stôrëch i no-
wëch japóńsczich piesni’ Sinkokin wakashū z pòczątkù X 
stalata i dzewiãc sétmëdzesąt zebrónëch dlô ni wiérztów.
W piesni nalézemë cytat z piesnie 3. Japóńskô rzeklëna 
mówi, że skwierczenié skòczka òznôczô zyb. Zyb samushi 
ùkriwô sã téż w słowie samushiro ‘mata z trôwë’.

Fudżiwarów Teika. Wiétrznica z Ogura abò sto piesni òd sta piesniodzejów  
(tłóm. W. Bòbrowsczi), Głodnica–Wejrowò 2013
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Wastnô Małgòrzata czëła, że ni mòże przińc do se. Mëslała samima wòłôczama. 
Knôpiczk! Marila i Matéùsz Cuthbertowie bierzą knôpa za swòjégò z Dodomù dlô 
Serotów! Czë to nie je kùńc swiata! To chëba nick ju ji nie zdzëwi? Nick! Nick!

– Skądka to wama przëszło do głowë? – spitała tonã òszkalowaniô. Żlë cos òstało 
ùdbóné bez ji radë, mùszała to zganic.

– Ò, më długò rozmiszlelë ò tim, wnetka bez całą zëmã – òdpòwiedzała Marila.  
– Na czile dniów przed Gòdama bëła ù naju wastnô Spencer i òpòwiôda, że na 
zymkù mô ùdbã wząc za swòje dzéwczã z Dodomù dlô Serotów w Hòpetown, gdze 
mieszkô ji półbrat. Biwała czãsto ù niegò, mògła pòznac nen serocyńc jakno bëlno 
prowadzony. Gôdała ò czile knôpiczkach – serotach, chtërnëch tam widzała, a że 
Matéùsz i jô òd dôwna mëslimë ò tim, żebë wząc do se jaczégòs knôpa, më so ùdbelë 
zrobic to terô. Matéùsz je ju niemłodi – wiész, że je szescdzesąt lat stôri – i nie je taczi 
dzyrsczi jak dôwni. Tej-sej serce gò bòli. A dejade rozmiejesz, jak cãżkò dzysô nalezc 
cëzą pòmòc! Ni ma tuwò jinszich robòtników òkróm tëch młodëch francësczich 
młodélców. Cãżkò jich ùtrzëmac, bò ledwò përznã sã pòdùczą i przënãcą, jidą do 
robòtë do fabriczi abò jadą do Americzi. Na zôczątkù Matéùsz mëslôł ò anielsczim 
knôpiczkù. Leno jô nie chca sã na to zgòdzëc. „Mòże bëc, że je to baro pasowny 
nabëtk, nie chcã gadac w przék – jô rzekła – leno nie chcã znac bówków z Londinu. 
Dôj mie przënômni hewò stądka dzeckò. Kògò më bë wzãlë, wiedno to ùdba baro 
niepewnô. Le bãdze mie lżi na dëszë, bãdã spała barżi spòkójno, żlë bãdã mia dzeckò 
z Kanadë” – gôdała jem. I kùreszce më pòstanowilë prosëc wastnã Spencer, abë czedë 
pòjedze pò dzéwczã dlô se, wëbrała dlô naji knôpiczka. Prawie w ùszłim tidzeniu më 
dowiedzelë sã, że wëjéżdżô w ti sprawie i natëchstopach przez słëgã Roberta Spencera 
pòsłała jem ji pòzdrówczi z prosbą, abë nama pòszukała snôżégò, zdrowégò dzesãc 
abò jednôsce lat stôrégò knôpiczka. Pòdług nas je to nôlepszi wiek – knôpiczk je 
dosc stôri do sprawieniô we wsë mni wôżnëch sprawów, a dosc tëli młodi, bë móc sã 
wiele naùczëc. Naléze ù naji cepłi rodzynny nórcëk i pasowną òpiekã. Dzysô prawie 
më dostelë òd wastnë Spencer telegraficzné wiadło – przëniósł lëstowi – że przëjéż-
dżô òna cugã ò szósti pò pôłnim. Dlôte Matéùsz pòjachôł na banowiszcze. Wastnô 
Spencer òstawi tam knôpiczka, bò sama jedze dali, do Biôłëch Piôsków.

Lucy Maud Montgomery Ana z Zelony Grzëpë 
(z pòlsczégò skaszëbiła Magdalena Bobkowska) 
[w:] „Stegna” 3/2013, s. 11–13
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We Gduńskù Twòjich czasów mieszkało wiele baro szó-
nowónëch, niemieckò-żëdowsczich pòdjimarzów, chtërny 
żëlë i ùmiérelë, òd pòczątkù do kùńca wëpełniwającë swòje 
role. Chto tej sã tacył za fasadą negò jednégò fakticznégò  
– Franza Bòssa, cygnącégò, jak sã zdôwô, co nômni dëbëlt-
né żëcé? Czë nie bëłobë czësto bez szëkù mëszlec, że mògło 
bë bëc jinaczi? Doch jes béł nôleżnikã żëdowsczi rodzënë  
ò szpańsczich kòrzeniach, wënëkóny ze swòjégò dodomù 
i mieszkający w Hòlandii, chtërna zmieniwa nôzwëskò  
i nôrodnosc, czej le bëło nót, a plac pòmieszkaniégò, czej 
ju dali jinaczi nie szło. I rôz za razã przëjima nowé role, 
bë przedërchac. Pòdług Biblii grzéchë tatków przechôdają 
na pòstãpné pòkòlenia. Żlë to je prôwda, to tatkòwie téż 
ùdostelë grzéchë w spòsobie pò prastarkach. Jô wierzã, 
że fakt bëcô wëzbëtim swégò kòrzenia béł jistnotą Twòji 
jistwë. Bùtnowi pòzdrzatk nie sztëmòwôł z zataconą we 
westrzódkù nôtërą nomada.
 Za ne zuchterné domëszlenia, namienioné niedoz- 
drzenia i mòżlëwé zrenienia, proszã ò wëbaczenié. Robiã 
to słowama żëdowsczi pògrzebòwi liturgii: „To nie bëło 
zrobioné w lëchi wierze”.

Frank Meisler Zaułkami pamięci Gdańsk-Londyn-Jaffa,  
Gdańsk 2014, s. 38 (tłóm. W. Myszk)

Zôkònnik pòkôzôł nama klôsztorną kro-
nikã rãczno pisóną pò łacëznie i przeczëtôł  
z ni czile wëjimków sparłãczonëch z pòwsta- 
nim i historią Wejrowa, klôsztorny swiąt-
nicë i kalwarii, zwóny téż Wejrowską Jero-
zolëmą. Pòzwa ta pòchôdô stądka, że przë 
wëznacziwanim môla kòżdi z kaplëczków 
czerowelë sã jerozelimsczima òdległoscama 
midzë nima.

Bolesław Bork Pësznô ùczba  
(tłóm. F. Baska-Borzyszkowska) 
[w:] B. Bork, Ścieżki, bezdroża i drogi, 
Gdańsk 1984, s. 142

XIV

Józef Chełmòwsczi  
Olej na płótnie: Jerusalem,  
święte miasto trzech religii,  
105 x 65 cm, 1997r.
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PALESTYNA

Sioło nad Jeziorem Bąckim, nie jest celem pielgrzymek z całego świata. W trakcie 
wędrówki przez Mirachowskie Lasy nie zaszkodzi jednak wstąpić i do tej, ukrytej  
w nich maleńkiej wioseczki o niezwykłej nazwie. Bądź co bądź można będzie powie-
dzieć potem: Było się w Palestynie!

RZYM

Na Kaszubach leży nie w sąsiedztwie Morza Tyrreńskiego, a nad niewielkim, choć 
malowniczym jeziorem Osuszyno w powiecie kartuskim. W zabudowie proporcje 
ma podobne. Rzym kaszubski składa się z jednego, samotnego, skromnego gospo-
darstwa. Dlaczego i od kiedy wybudowanie nosi imię Wiecznego Miasta, dzisiejsi 
jego mieszkańcy nie potrafią powiedzieć.

[w:] Ostrowska R., Trojanowska I., Bedeker kaszubski,  
wyd. III Gdańsk 1979, s. 222 i 279

Do Betlejem prosto bieżta wedle Falka, 
wedle Mëszczi, wedle ti falkòwi krëszczi.

 W Hòlandie nie roscą tëlpë, a lëdze, 
chtërny w ni mieszkają, do Bòrëszk jeżdżą 
czile razy na dzéń. (…) W Jeruzalem nie 
ùkrziżowelë Christusa, a w Betlejem Pón 
Bóg nijak sã nie ùrodzył. W Klôsztorze  
celibat nie je pòpùlarny, ale nié temù Rôj 
òstôł pùsti. Na Gôchach tak ju je, a je 
wnet wszëtkò. 

(…)
 Adam z Éwą ju wëbëlë. 
 Nasze aùto parzi z Bòrëszk. Nôblëżi mómë do… Raju. Szkòda, że òstôł le w pa- 
miãcë lëdzy. (…)
 Pëszno, tec westrzód drzewów niżódny jabłónczi ani żniji, jaczé bë szlachòwałë 
za Adamã i Éwą (…)

 Tëlpów ni ma, wiatraków téż. 
 Tak abò jinaczi, kò jedzemë dali, jaż do Hòlandie. Doch nié ti nad Nordowim 
Mòrzã. Do ti naszi ni mómë wiãcy jak trzë kilométrë.

(…)

XVI

Droga do Betlejem - fòt. K. Rolbiecki
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 – To je ta Hòlandiô? – pitô Kaz- 
miérz.
 – Jo, jesmë na placu. Zazérómë do  
gbùrstwa Józwë Stip-Rekòwsczégò.
 – Czedës më tu mielë tôflã z pòzwą. 
Òstatnyma czasama równak chtos jã 
zabrôł – òpòwiôdô, a zôs dodôwô: – 
Òb lato widoczi są piãkné. Gòrzi zëmą, 
czej sniég zawieje drogã. Biwô, że sami 
mùszimë ze smiotama biôtkòwac.

(…)
 Dzys Hòlandiô to le dwa gbùrstwa. Młodi za robòtą wëjéżdżają w swiat. Dlô 
nëch, co òstelë, czas nëkô pòmalinkù. Wiele wòlni jak w Amsterdamie czë Hadze, 
nawetka jak w niedaleczim Bëtowie. Tec ni ma dzëwòtë, czej wkół pòla, a tak bliskò 
lasu i wòdë. 

(…)
 Gôskô Palestina. 
 Z Wòjska jedzemë na pielgrzimkã na zôpôd, prosto do Betlejem. Mòże dwa 
kilométrë òd Łączégò je gòspòdarstwò Czesława Megera. 
 – Niejeden rôz jem ti pòzwë nawielony. Do dzysô pamiãtóm jak w szkòle sã  
z ni smielë – zaczinô wspòminac swòje dzecné lata. Jak to na Kaszëbach, wiele nie je 
pòtrzébné, żebë lëdze wëmëslëlë pòzwã, tak i tu. Jednémù ùwidzało sã, żebë pùstczi, 
gdze stojała lëchô szopa nazwac Betlejem. Pò wòjnie nen chłop wëjachôł, a pòzwa 
òstała. Chtos nawetka ùłożił krótką wiérztã:
 – Do Betlejem prosto bieżce, wedle Falka, wedle Mëszczi, wedle ti falkòwi krëszczi 
– recytëje Cz. Meger. Z prôwdzëwégò Betlejem nie je dalek Jeruzalem. Temù niejedny 

Fòt. K. Rolbiecki

Czedës Jeruzalem dzysô Łączé, fòt. K. Rolbiecki
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jãlë pòzmieniac gôsczé Betlejem na Jeruzalem. To dopiérkù bëło wëstwôrzanié! Przed 
Gòdama przëjéżdżelë z gazétów i radia. Pitelë, jak to je mieszkac w Betlejem. Ale to nie 
béł kùńc. Przed Jastrama ti sami chcelë sã doznac, jak sã żëje w Jeruzalem – òpòwiôdô 
sostra Czesława, Teréza Stoltmón.

(…)
 Z Betlejem-Jeruzalem czerëjemë sã na Klôsztór. Jesmë cekawi, dlôcze prawie tak 
lëdze ùmëslëlë nazwac pùstczi pòd bòrowim, na samim pôłnim Gôchów. Przëcã 
przódë to béł Stôri Mòst.
 – W jednym z bùdinków, jaczé tam stojałë, mieszkałë trzë rodzënë. To bëlë Szëco-
wie i dwùch Bùkòwsczich. Ù kòżdégò rodzëło sã dzéwczã za dzéwczãcã, ale niżóden 
knôpiczk. Razã bëło nas jaż 15! A czej na swiat przëszła mòja sostra, òjc rzekł, że to 
ju dali ni mòże bëc Stôri Mòst, doch to sã stôł czësti klôsztór – òpòwiôdô Mónika 
Czarnowskô. 

Łukôsz Zołtkòwsczi  
Całi swiat w jednym placu  
[w:] Na Gôchach. Repòrtersczé ùczbòwé zajmë,  
Bëtowò–Stëdińce–Lëpińce–Tëchòmie 2011, s. 10–13 

swiece chcã bëc z tobą w ùgòdënkù
krëjamnym jak pòrénica gwiôzdzëstim
ùroczëstim jak fragmeńt testameńtu Bòga
co rozwióny z wiatrã pò niwach zemi
gòniã z tobą dnie na rëmi òtemkłi
jak niebò dlô naju na hòrizonce słuńca
chcã latac w blónach z tobą swiece
i bëc taką pewną w niepewnym
tim co niese zmiana niegwësnô
chcã chwacëc sã cebie swiece
za twòje klatë sã trzëmac za grzëwã
harmònijno twòje warkòcze splatac
swiece na skrzëpkach swòjich grającë
dôj mie mùzykã z nôdzeją bezwzglãdną
czej mknã w nieznóną rëmiã cëzégò

Hana Makùrôt  
swiece chcã bëc z tobą w ùgôdënkù 
[w:] H. Makùrôt, Testameńtë jimaginacji,  
Kartuzy, s. 74

XVII
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Cwiczënczi:

l Pòdôj zdrzódła inspiracji dlô ùtwórstwa Józefa Chełmòwsczégò.
l Wëzwëskùjącë tekst Ciekawość świata pòdôj argùmentë, że wanożenié pò swiece 

sztôłcy.
l Pòdôj znanczi rzezbów i òbrazów J. Chełmòwsczégò.
l Jaczé je òdniesenié J. Chełmòwsczégò do jãzëków i nôùkòwëch dokazów?
l Przëzdrzë sã rzezbóm Józefa Chełmòwsczégò, jaczé nalôżają sã w tim rozdzélu 

ùczbòwnika. Spòrzãdzë w zsziwkù tôbelkã i wëpełnij jã. 

Titel rzezbë Infòrmacja ò wëdarzenim

l Scharakterizuj ùprocëmnienié do żëcégò dwùch sostrów – bòhaterków kò-
medii J. Rómpsczégò.

l Na spòdlim zamkłoscë kòmedii ùkażë dejowé znaczenié ji titla.
l Napiszë wëpòwiesc: „Jô chcã na swiat” – mòja pragniączka dobëcô szczescô  

i egzystencjalnégò zjisceniô.

l Przedstawi refleksje ùsôdzcë, jaczé pojôwiają sã òb czas tłómaczeniô bôjków.
l Napiszë biografną notatkã ò I. Kriłowie.
l Wëpiszë tłómaczów Kriłowa na pòlsczi jãzëk.
l Pòdôj dokazë rusczi lëteraturë tłómaczoné na kaszëbsczi.
l Na czim zanôlégô lëdowô mądrosc? 

l Òkreslë znanczi bôjków I. Kriłowa.
l Sfòrmùłuj w zesziwkù nôùczi, jaczé jidze wëcygnąc z bôjków I. Kriłowa.

l Òpòwiédz bôjkã Ò rëbôkù i ribce.
l Napiszë charakteristikã bòhaterów bôjczi.
l Wëkażë sparłãczenié zjawiszczów nôtërë z zachòwaniama lëdzy.

I

II

III

IV



162

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓW NAZÔD DO ZÔCZĄTKÙ ROZDZÉLU

l Òkreslë znanczi jãzëka w anegdotach A. de Mello.
l Nalezë w dostãpnëch zdrzódłach infòrmacje ò Anthonym de Mello.

l Jaką rolã mają słowa zaczinającé dokôz Kaszëbë pòd Widnã H. Derdow- 
sczégò?

l W jaczich realiach òsadzył H. Derdowsczi wątczi i dzeje chrzescëjaństwa?
l Do jaczich mitów nawlókł ùsôdzca?
l Przedstawi, jak H. Derdowsczi wëzwëskôł w dokazu mòtiw „òbiecóny zemi”?
l Jaczi ùtwórcë króm H. Derdowsczégò ùżiwelë òkresleniô „òbiecónô zemia”  

i jak jã przedstôwielë?

l Òpòwiédz, co so ùdbôł Jaszek z Knieji i dlôcze?
l Jaczé argùmentë przedkłôdô nënka Jaszkòwi, cobë pòniechôł swòjich ùdbów?

l W diskùsji przeanalizujta przëczënë wëjazdu Kaszëbów do Americzi w czasach 
Derdowsczégò i dzysdniowé ùwarunkòwania emigracji. Czim sã jinaczą, a co 
je jim pòspólné?

l Z jaczich strón pòchôdają bòhaterowie dokazu? 
l Przetłómaczë na kaszëbsczi wstãpné słowò ùsôdzcë dokazu.

l Òpòwiédz ò dokònaniach ks. P. Brézë dlô kaszëbiznë i rësznotë Kaszëbów  
w Winonie.

l Na spòdlim dokazu napiszë esej ò teskniączce za zemią rodną starków?
l Dlôcze winońsczi kapłón ùdbôł so zrëchtowac mùzeùm?
l Jaczé znaczenié mô bëtowskò-winońsczé drëszstwò?

l Wëzwëskùjącë tekst i dostãpné wiadła przedstawi dzeje Manhattanu.
l Co w bùdowiznã Manhattanu òstało wniosłé z kùlturë anticzny i chrzescë- 

jańsczi?
l Napiszë, jak rozmiejesz słowa: „Zelëskò nawzôjnégò nieprzëjôcelstwa je wë- 

płoté” w kònteksce wiérztë i wëdarzeniów zapòczątkòwónëch 11.09.2001 rokù. 

V
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l Wëpiszë znanczi argùmentëjącé przëcyganié lëdzy do Americzi? Jaczé bùdacje 
i wôżné môle nót je òbaczëc w Nowim Jorkù?

l Jaczé rozmajité znanczi cëzëznowi kùlturë jidze nalezc w Nowim Jorkù?
l Nalezë w dokazu Jana Zbrzëcë (Stanisława Pestczi) W stolëcë chmùrników 

wëjimczi pasowné do zamkłoscë wiérztë.

l Z dostãpnëch zdrzódłów wëszëkôj i wëpiszë wiadła ò pòlonijny rësznoce  
w Nordowi Americe.

l Zrëchtujta scenczi pòlonijnégò spòtkaniô z gòscama przëbëłima z òjczëznë.

l Na czim zanôlégô rozzwãk w tesznoce liriczny òsobë?
l Na spòdlim wiérztë wëkażë, że wseczëca ni mają geògrafnëch czë kùlturowëch 

grańców.

l Przedstawi historiã zbiérkù japóńsczich wiérztków przetłómaczonëch przez 
Witolda Bòbrowsczégò. Jak wëzdrzała warkòwô robòta nad tłómaczeniama 
wiérztków?

l Òpòwiédz ò kùlturowëch i jãzëkòwëch kaszëbskò-japóńsczich sparłãczeniach.

l Napiszë biografną infòrmacjã ò dr. Mòtoki Nomachim i jegò zasłëgach dlô 
kaszëbiznë.

l Do cze ùżiwóny je zbiérk nëch rimòwónków w Japónii?
l Jaczé grë w kôrtë są znóné na Kaszëbach? Jedny z nich mòżesz sã naùczëc jidą- 

cë za wskôzama zawiartima w Lësu Mirosława Ùgòwsczégò. (zdrzë òdjimk)
l Dlôcze wiszónka je baro pasownô do Japónii?
l Czegò dowiedzôł jes sã ò kùlturze Japónii z tłó- 

maczonëch przez W. Bòbrowsczégò wiérztków?
l Zrëchtuj wersyfikacyjną analizã japóńsczich 

wiérztków. 
l Co òznôczô w Japónii skwierczenié skòczka? Jak 

ò zachòwaniach zwierzãtów gôdô sã w kaszëb-
sczi kùlturze? Wspòmóżką mòże bëc cë pùbli- 
kacjô Kaszubi. Wierzenia i twórczość. Ze Słowni-
ka Sychty, zgromadził i ułożył J. Treder, Gdańsk 
2002. 

X

XI

XII
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l Wëpełnij w zsziwkù tôbelkã:

Zachòwanié zwierzãca Wierzenia, prognozë

l W diskùsji wëpòwiédz sã, czë zgôdzôsz sã z pòzdrzatkã Małgòrzatë na témã 
braniô dzecy za swòje i przedstawi swòje stanowiszcze. 

l Òpòwiédz ò òbawach Marilë. Jaczi cësk òne miałë na warënk przëjãcô dzecka 
z Kanadë?

l Jak dzysô wëzdrzi adopcjô òd stronë prawny i spòłeczny?

l Parłãczącë wiédzã historiczną i lëteracką wëkażë drãgòsc kawla bòhatera tek-
stu i nôrodu wëbrónégò.

l Napiszë òpòwiôdanié ò dzejach Żëdów òb czas wòjnë, wplôtającë fikcyjné  
i prôwdzëwé wëdarzenia z żëcégò Franka Meislera.

l Przedstawi historiã pòwstaniô wejrowsczi kalwarii, ji znaczenié dlô Kaszëbów 
i sparłãczenié z Jerozolëmą.

l Przërëchtuj sã do rolë prowadnika pò Wejrowsczi Kalwarii.

l Przełożë na kaszëbsczi jãzëk zéwiszcza z Bedekera ò môlach na Kaszëbach 
noszącëch pòzwë zagranicznëch państwów czë miastów. 

l Na spòdlim repòrtérsczich wanogów pò Gôchach i wëjimków z Bedekera 
zrëchtuj kôrtã Kaszëb z cëzobrzëmiącyma òsadama. Jaczé znajesz jiné môle, 
chtërne nót bëłobë na ni zaznaczëc? Dopòwiédz mòżebné etimòlogiczné pò- 
chòdzenié tëch pòzwów.

l Jakô je wedle ce nôcekawszô pòzwa miejscowòscë z twòjégò òkòlégò? Przed-
stawi historiã i znaczenié ti pòzwë.

l Ùdokaznij, że pòetka pòtraktowa swiat jakno żëwą jistnotã.
l Jakô je pragniączka liriczny òsobë wzglãdã swiata?

XVI
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Przëzdrzë sã eùropejsczim stanicóm i wpiszë do tôbelczi pòzwë i òpisë:

Państwò Stanica Mieszkańc /-ë Jãzëk /-czi
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Wychodźcy kaszubscy udają się głównie do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej, gdzie osiedlają się na stałe i przyjmują obywatelstwo amerykańskie. Drugą 
przystanią dla Kaszubów jest Kanada, trzecią wreszcie Brazylia.

Stefan Ramułt Statystyka ludności kaszubskiej, Kraków 1893, s. 235 

Chłop kaszubski chorował na febrę wy- 
chodźczą tak samo jak robotnik poznań- 
ski i śląski. Od roku 1863–1889 zazna-
cza się na Kaszubach silne wychodź- 
stwo do Ameryki. Południowe Kaszuby 
może najwięcej ludności Ameryce od- 
dały, północne mniej, natomiast pół-
wysep Hel bardzo wiele. Liczba wycho- 
dźców wynosiła w powiecie bytowskim 
55 proc. ogólnej ludności.

Jan Karnowski Ludność kaszubska  
w ubiegłem stuleciu, Kościerzyna 1911, s. 14

Kaszëbskô mòwa nôlepi sã ùchòwa na gbùrstwach, gdze 
starszi gôdają z dzecama w rodny mòwie. Kąsk gòrzi je 
w miastowëch rodzënach.
 Dlô jãzëkòwi pòdstawë mieszkańców Wilna ùcha- 
wé je wëdarzenié, jaczé miało plac 14 VII 1975 r. Wej  

Emigracjô
I

II
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w nen dzéń w Zalë pòd kòscołã we Wil-
nie pòzeszło sã 14 białków, bë òbgadac 
sprawë sparłãczoné z ùroczëznama kòru-
nowaniégò òbrazu M. B. Czãstochòwsczi, 
wëznaczonégò na dzéń 20 VII. Mądré mia-
stowé Kanadijczi, z przëtomnym kòl tegò 
probòszczã, òdmôwiałë dzesątkã kòrunczi 
pò kaszëbskù. Ù nich to bëło czësto prosto 
nôtërné. Dôł na to téż bôczënk K. Witt, 
czej pisze: „Mòdlą sã i spiéwają pò pòlskù, 
tak jak gôdają pò kaszëbskù, jak jich ùczëlë 
tatkòwie i prastarcë”. (…)
 Dëchòwô kùltura kanadijsczich Kaszëbów je baro bòkadnô i zajimającô. Widzec jã 
je òsoblëwie we wierzeniach sparłãczonëch z ùmarłima i pògrzebama, w wikszoscë prze-
niosłima przez emigrantów z pòmòrsczich Kaszëbów na kanadijską zemiã. Znóné są tam 
òpòwiôdania ò òpich (…), wieszczich (…), ùroczenim, dëszenim bez mòrã, krôsniãtach, 
czarzélcach i czarzelnicach, a i téż zwëk zażegnywaniô chòrosców, òsoblëwie różë.

Władysław Szulist Kaszubi kanadyjscy. Okres pionierski i dzień dzisiejszy,  
Gdańsk 1992, s. 16, 35 (tłóm. W. Myszk)

Kòscół w Brudenell, jeden z nôstarszich,  
pòstawiony przez Kaszëbów i Irlandczików

Propòrc dlô Karna Lëdowô Nóta  
z Hamilton – Kanada 
Awers: Materiôł we farwach stanicë Kanadë 
z pòzwą karna ùłożony na piãclënii w sztôłcë 
nótë. W czerwònym klónowim lësce logò 
karna. Wësziwk zrobiony przez Gabrielã Recã 
z Tëchòmia. Zakład „Gabi”. 
Rewers: Materiôł czerwòny farwë. Na we-
strzódkù Matka Bòskô Swiónowskô „Królewô 
Kaszëb” z kaszëbsczim mòtiwã ùłożonym na 
piãclënii. Ùmëslënk propòrca i wësziwk – Inga 
Mach.

Laùreacë Medalu Stolema 2012:  
David Shulist z Kanadë i Kaszëbsczé LÒ w Brusach 
(òdbiérô direktor Z. Łomińsczi) 
Zdrzódło: http://www.dziennikbaltycki.pl/
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Prezydent RP ofiarował kopię Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 
polskiej kaszubskiej parafii w Wilnie prow. Ontario w Kanadzie.

[w:] „Rycerz Niepokalanej” 9/1939, s. 280

Jednym z tematów warkòwniów bëlë Kaszëbi żëjący w Kanadze. Òpòwiôdôł ò tim 
Karól Róda, chtëren najich bracynów z Kanadë przez pół rokù ùcził kaszëbsczégò 
jãzëka. Wniosk je jeden: Kaszëbizna sã rozkòscérzô.

Tomasz Urbański Remùsowô Kara, to je jaczich Kaszëb chcą młodi lëdze? 
[w:] Warsztaty regionalne. Remusowa Kara 2011, s. 40

Móm wëlecec w rézã. Dosc dalek i na dosc długò. Òstôwióm tu wszëtkò. Weznã le 
paszpòrt i nôpòtrzebniészé rzeczë; përznã przëòdzéwkù, maszinkã do gòleniô, fòtoa-
parat, jakąs ksążkã (mòże Biblëjã?, në i „rozmówczi” pòlskò- anielsczé). Czëjã sã kąsk 
tak, jakbë to bëła generalnô próba przed slédną rézą, w jaczi sã ju pò prôwdze nie 
brëkùje maszinczi do gòleniô ani przëòdzéwkù (nadżi przëchôdómë i òdchôdómë). 
Le jô jesz chcã, żelë Bóg dô, przëlecec nazôd z ti tam stronë. Ale móm leżnosc wczëc 
sã w pòłożënk emigranta. Mòja teza: swiat je tam, gdze më jesmë. Niechtërny nen 
swój swiat wòżą ze sobą wszãdze, gdze bë nie rézowelë i gdze bë nie zamieszkelë. Zbi-
gniew Żakewicz nadczidł, że dôwné Wilno ju nie jistnieje w mùrach miasta Wilnius 
ani w mùrach kòscołów, zamienionëch na mùzea kùńsztu, techniczi czë ateizmù. 
Mieszkańcowie przedwòjnowégò Wilna, rozpłoszony pò zemiach PRL i pò swiece, 
noszą w sercach òbrôz i klimat tegò tam Wilna.
 Emigracjô je sprawą bòlesną. Nié le dlô tëch, co wëjéżdżają (òni czasã nômni cer-
pią). Mëszlã ò nowëch emigrantach, midzë jaczima je dzél taczich prôwdzëwëch niesz-
czestlëwców, co w pòlsczim „bùszu” ni mòglë sã ùżëwic. Ale wicy je wierã tëch, jaczim 
nen krok pòdiktowa letkòmëslnota i wërechòwanié. Wëbaczta, ale tak jô to widzã.

Gòsce zeza wiôldżi wòdë przed 150-latną chëczą pierszich 
kaszëbsczich òsadników w Kanadze 
 [w:] Alicja Zielińska Zachłystują się Starym Krajem, 
„Dziennik Bałtycki” 14-16.08.2009, s. 4
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 Ti, co sã òdwôżëlë na nen krok z rozpaczë i pòczëcô beznadzejnoscë, są rozgrze-
szony. Ù tëch drëdżich gdzes, pòde drogą żëcô, zgùbił sã patriotizm. Dezercjô je 
zéńdzenim na letczëznã. Ò wiele trudni je trwac, nimò przikrégò czasã wiatru.
 Mòże bëc, że z drëdżi stronë Łabë czë Òceanu jinaczi, z perspektiwë sã zdrzi na 
sprawë zrzeszoné z patriotizmã (ùzdrzã). Stamtądka mòwa, nawetk ta wësokô mòże 
sã wëdawac lokalną, nieprzëdatną. Tim barżi takô kaszëbizna. Z ti tam daleczëznë 
wiédzô ò apartnoscach gôdczi lëzyńskò-sopieszińsczi, a tim barżi wiédzô ò przãdze-
nim wełnë na kółkù, ò młocym tobaczi w dënicë, ò łowienim karusów kòszã itd., no 
wszëtkò stôwô sã mało wôżné. Nawetk wiédzô ò swòjich òjcach czë ò dzejach swòji 
wsë (tu gdze terô je szkòła, stojôł brańtuz, a tam, hene, na górce wietrzny młin…) 
mało kògò mòże òbchòdzëc. No wszëtkò òstôwiómë za sobą, jak nieprzëdatné pò ti 
tam stronie: czôrny òbleczënk i papiórowé bótë.

Eugeniusz Gołąbek Réza  
[w:] „Pomerania” 7–8/1988, s. 31

Przémk szedł so alejkama Mòrrisons’a. Prawie skrą-
cył w tã, gdze z pòlëców zdrzałë na niegò bùdle 
a biksë z „pitkù bògów”. Wnym stanął zdrewniałi.
 – Jena, mają tu ju nawetk pòlsczé piwò!
 W superkrómach corôz wiãcy bëło mòżna pòtkac 
jedzeniô a picô z kraju nad Wisłą. Wierã nôprzód 
zjôwia sã „sopòckô”, bez Anielczików zwónô „sopo-
ka”. Tej pòsobné rzeczë, a terô jesz piwò.
 Przémk pamiãtôł jak tu przëjachôł. Nie bëło to  
doch jesz tak dôwno temù. Tedë w Bùrton ze „stôré-
gò kraju” bëło mòżna kùpic jaczés kònsómné rzeczë 
blós w jednym, na dodôwk mùzułmańsczim, skła-
dze. Chłop bëlno pamiãtôł, jak rôz òbôcził na ruce 
nôpisënczi „polskie jedzenie”, „polskie piwo”. Wlôzł 
bënë i zaczął przezerac pòlëce. Narôz ùczuł:
 – Dzień dobri. Dzień dobri. Polski jedzenie. Bigosz. Pieroga. Tanio. Tanio!
 Nie bëło tónio. Nié na czeszéń emigranta, jaczi dopiérze co przecygnął do UK 
i le co nalôzł so robòtã. Do te prizë bëłë dzywné, tak czejbë przedôwôcz przë jich 
ùstaliwanim sã czerowôł blós swòjim łepã, bò na przëmiôr za biksã z dobrą mielonką, 
jakô w jegò Białowieżë kòszta z piãc złotëch, tu czapati chcôł dostac leno dzewiãcdze-
sąt dzewiãc pensów, a za to biksa z bretlingama w tomatowim zósu za kòl dwa złoté  
a dwadzesce groszi – jaż fùńta i dwadzesce dzewiãc pensów! Piwò téż kòształo wiele,  
bò jaż fùńta i piãcdzesąt dzewiãc pensów za bùdlã. Przémk pamiãtôł, jak pôrãnôsce mi- 
nut pózni wëlôzł z tegò krómù. W taszë miôł tedë òdżałowóné dwie biksë mielonczi,  
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pùlpetë, në i bigòs. Nigdë nie zabôczi ti jegò nôprzód pôchë, a tej smaczi. A chòc 
chłop béł swiądë, że jesz dobré pôrã tidzeniów nazôd, czejbë so to pôłnié zrobił, to 
bë le wëkrzéwiôł gãbã a wërzékôł, że to nie je nick wôrt, to tu, tedë, to bëło dobré! 
Razã z ùwarzonyma bùlwama to mù tak szmakało!
 Czë Przémk tesknił za dodomã? Mni jak so mëszlôł, że bãdze. Le za familią, co 
gò doch nijak nie dzëwòwało, i… za jestkù, co gò ju zaskòkło. To w Wiôldżi Brita-
nii nie bëło dobré. Wiele gòrszé w szmace jak doma, chòc terô ju sã dosc do niegò 
przënãcył a nawetka nalôzł pôrã rzeczi, jak na przëmiôr piekłi bekón, jaczé rôd jôdł.
  A tak, czë tesknił? Nié, bò za czim? Za kómplama, co pòmalë mielë swòje żëcé? 
Za szefã, jaczi dërch cos miôł do niegò, chòc Przémk robił za dwùch? Za robòtą za 
dzewiãcset złotëch na miesąc, w jaczi jesz nen stôri skamżoch béł swiądë, że płacy 
mù za wiele, a sóm sã rôz zdradzył: „Jena, jak tu wëżëc? Piãc tësący nie sygô! Te mòje 
dzecë tak wiele jedzą!?”
 – Hej, co të tak tu òczë wëblészczôsz? – Tómk jak wiedno szerok sã ùsmiéwôł.
 Przémk czejbë sã òdeckł.
 – Widzôł jes? – rzekł. – Ju nawetka nasze piwò mają w superkrómie!
 – Jem widzôł. Nas tu je corôz wiãcy, to i zaczinają geszëft cknąc – zasmiôł sã 
Tómk. – A të bës so jaczégò dzeùsa nalôzł, a nié le tak dërch zdrzisz na te piwa.
 Przémk narôz dostôł chãc répnąc gò w pësk.

Grégór Jarosłôw Schramke W raju  
[w:] Dzysdniôwô kaszëbskô proza 2014. Chceta wiãcy krwie?  
Gdynia 2015, s. 41–119

No i jak tu gospodarzyć, kiedy nie 
ma uczciwych ludzi do pracy? Wszę-
dzie powinien być właściciel!
 – Otóż to! – podchwycił Bodna-
rowski. – Dlatego, kiedy będą wy-
wozić Niemców, zamierzam razem  
z żoną dołączyć do nich, by jakoś 
wymknąć się stąd na Zachód. Tu nie 
ma co szukać.
 – To byłoby największe głupstwo 
– oburzył się gospodarz. – Nie ucie-
kajmy z własnej ojczyzny, choćby była 
nie wiem jak robaczywa. Zawsze to jest nasza ziemia, nasze państwo, nasz chleb. Życie 
jest krótkie i ciężko jest umierać na obczyźnie.

Anna Łajming Czerwone róże, Gdańsk 1987, s. 31
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Braci w domu nie zastaliśmy. Alfons był z koniem w polu, a Janek w Gdyni.
 – Lepi w Gdini niż w Brazylii – powiedziała mama zadowolona, bo wiele mówiło 
się wtedy o emigracji Polaków do tego kraju.
 Ojciec dodał:
 – Tam pòdobno zemi dadzą, wiele chcesz, le rób.
 – Na to trzeba siły – rzekł mój mąż. – Są tam gęste, dzikie zarośla, które trzeba 
wykarczować. Zanim młodzi ludzie pobudują sobie dach nad głową i ziemię do-
prowadzą do odpowiedniego stanu, są już zmęczeni życiem. A życie jest krótkie.  
I tęsknota za Ojczyzną też się liczy…
 – Liczi sã, liczi sã – odrzekł ojciec, smutnie kiwając głową.
 – To téż më bë tam nie szlë – odezwała się mama. – Nawet na kresë wschòdné 
më bë nie szlë, chòc to je w Pòlsce, a mielibë do Brazylii lézc?
 – Włôsnô zemia, ale dalek… – westchnął ojciec. – Më tu, na wioskach, tegò 
bezrobòca nie òdczuwómë. Człowiek na pachce lepi żëje jak na włôsnoscë. I chòc 
czasã nie je tak, jak to bë miało bëc, ale żëjema w dostatkù, i to nié bële jak.

Anna Łajming Mój dom, Gdańsk 1997, s. 74–75 

Nasz tatk baro wiele rozmiszlôł. Przed sobą nie widzôł 
witrzészégò dnia, a dzecë dërch chcałë jesc. Wëczëtôł 
jem rôz w naszi gazéce, że òdemkłô je droga dlô emi-
grantów do Brazylie. Jachac mòglëbë ti, co ni mielë zemi 
i gdze mieszkac. Më tak sedzelë ze starszima w kùchni 
i rozmiszlelë: „Czemù bë nie rëgnąc w daleczi swiat? 
Òstawic te stronë i zacząc jinszé żëcé”.
 – Tak wszëtkò òstawic i jachac? – zamësla sã mëma.
 – Jô jem czëtôł, że kòżdi tam dostónie pò sztërdze-
scë piãc mòrgów zemi za pół darmò – rzekł tatk.
 – To bë dëcht lëchò nie bëło.
 – Niechże tata napisze do towarzëstwa kòmùnij-
négò w Warszawie i pòjedzemë stądka do Brazylie  
– pòdskôcôł jem tatka.
 – Tam je czësto jinszi swiat. Wiôldżé lasë i rzéczi. Tam ni ma taczich zemiów jak 
ù naju.
 – Chłopkù – rzecze na to tatk – të jesz nie wiész, co to znaczi żëc dalek òd swòjich. 
Dopiérze nama tuwò je baro cãżkò. Ale më jesmë na swòjim i nicht nas stądka ni 
mòże wërzëcëc. Më nick nie wiémë, jak tam lëdze żëją. Chòc prôwdã rzec, jô móm 
tuwò ti biédë ju dosc.
 – Tej jedzemë w swiat – jô dali mãcził tatka. 
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 – Tu mómë wszãdze ze wszëtczim krótkò do kòscoła, do szkòłë, na banã – rzekła 
mëma. Tam tak nie mdze, bãdzemë sami sedzelë w lese. Lëdzóm nié le blôs zemia je 
w żëcym pòtrzébnô.
 Mëma zaczãła òpòwiadac, jak czedës piselë do ni Lëtwini, co tam bëlë wëjachó-
ny. Òni mùszelë zacząc dëcht òd pòczątkù. Lëché wiodro nie dało jima mòżnoscë 
robieniô na rolë.
 – Jo, jo, białeczkò – rzecze na to tatk. – Më le òstóniemë na naszich Kaszëbach. 
Mómë biédã, ale swòjã.

Stefan Fikus Biéda ale swòja 
[w:] S. Fikus, Tak téż biwało, Banino 2003, s. 56–57

Tak kòl półtora kilométra òd Karwie, krótkò sztrądu, je baro apartnô, na kilométrë 
długô wies Karwińsczé Błota, pòzwónô téż przez tutészich Hòlandrama. Do pòwsta-
niô ny wsë, jak i téż wiele jinszich miejscowòsców na ùbrzegù mòrza, przëczënił sã 
tejczasny pùcczi wòjewòda Jón Wejer. Ni mògącë so dac radë z wiôldżima, kòlmòr-
sczima łąkama, błotama i òtłogama, Wejer ùdbôł so sprowadzëc hòlendersczich kòlo-
nystów, chtërny przënãcony ù se do sëszeniégò błotów, bë mòglë téż zrobic to tuwò 
z nyma zemiama. W rokù 1599 starotsta Wejer, na mòcë królewsczégò pòzwòleniô 
narajił za przëwileje szesc pierszich hòlendersczich òsadników. Nyma pierszińcama 
bëlë Daùw Heddis, Gertt Arndes, Element Kreùger, Tomasz Eggela i Peter Dirksen.
 Nie bawiło długò, czej na Karwińsczé Błota przëwanożëło jesz wiãcy Hòlendrów. 
Do dzysdnia mieszkają tuwò òtrocë dôwnëch hòlendersczich kòlonystów, apartniącë 
sã òd jinszich nié le wiarą, kò wszëtcë są ewangelikama, le i gôdką, gãbą i zwëkama.
 Tim, co pòòstało pò Hòlendrach je dëchtownô i ùmëslno ùdbónô séc rowów, 
jaczé òsëszëłë zemie na czilenôsce kwadratowëch kilométrach.

Potomkowie holenderskich kolonistów w Karwieńskich Błotach (tłóm. W. Myszk) 
[w:] „Kaszëbë” 18/1958, s. 4

Nôpiérwi przëszlë Ranowie, pózni Gòcë i Gepidzë, a dali Kaszëbi, z chtërnëch w pro- 
sti rédze je Òskar. Zarô pònemù Pòlôszë wësłelë Wòjcecha z Pradżi. Ten przëszedł  
z krziżã i pôdł òd topòra Kaszëbów abò Prësów. Stało sã to w rëbacczi wsë, a wies 
pòzéwa sã Gyddanyzc. Z Gyddanyzc zrobilë Danczik, z Danczika pòwstôł Dantzig, 
jaczi pózni sã przejinacził w Danzig, a dzysô Danzig to je Gduńsk.
 Niglë przëjął sã pisënk, pò Kaszëbach przëszlë do Gyddanyzc ksążãta Pòmòrza-
nów. Mielë taczé miona jak Subisłôw, Sambòr, Mestwin i Swiãtopôłk. Z wiosczi 
pòwstało miasteczkò. Pònemù przëszlë dzëwi Prësowie i znikwilë ne miasta.

(…)
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 Tak to ju je z Kaszëbama, Òskarkù. Wiedno dostôwają pò łbie. Le wa terô wëjedzeta, 
na zôpôd wa wëjedzeta, tam wama lepi mdze, i le starka òstónie tuwò. Bò Kaszëbów nie 
jidze przeniesc nigdze, òni wiedno mùszą bëc tuwò i nadstawiac głowë, żebë jinszi mòglë 
tłuc, bò më za mało pòlsczi jesmë i za mało niemiecczi, bò jak chto je Kaszëbą, tej to nie 
sygô ani Niemcóm, ani Pòlôchóm. Ny wiedno dobrze mùszą wiedzec, co je co!
 Mòja starka ùsmia sã głosno, schòwa bùdelczi z pétrochã, sztëczny miód i dezyn-
fekcjowé strzodczi pòd ne sztërë czitle, jaczé nimò nôbarżi drãdżich, militarnëch, 
pòliticznëch i dzejowëch wëdarzeniów nie zgùbiłë swòji bùlewny farwë.

Günter Grass Blaszany bębenek (tłóm. W. Myszk) 
[w:] W cieniu morza czasu, pod red. M. Borzyszkowskiej-Szewczyk,  
Gdańsk 2013, s. 29–30, 65

Przëbôcziwóm sobie, że drëch Wick òpòwiôdôł mie ò swòji bëtnoscë w Niemcach, 
na emigracji, że żił leno mëslą ò Kaszëbach i kònieczno chcôł jak nôchùdzy wrócëc  
w swòje rodzynné stronë. Na kùńcu wrócenié przërëchlëło to, że garnéra, ù chtërnégò 
robił, chcôł gò òżenic ze swòją córką. Wick, chtëren sympatizowôł z dzéwczãcã nie 
zdecydowôł sã równak na òżënk z Niemką. Jak mie je wiedzec, nigdë nie béł wrogã 
niemiecczi kùlturë i niemiecczégò nôrodu, ale baro drãgò przeżił prësczé zarabczenié, 
a jesz barżi hitlerowsczé. Na emigracji béł zwëk noszeniô bez Pòlôchów czôpków 
zwónëch macejówkama. Wick przënãcył sã do macejówczi tak, że nosył jã do kùńca 
żëcô. Kapelusz wkłôdôł le czasã, òsoblëwie do robòtë. Tamstądka przëwiózł téż za-
miłowanié do nôrodnëch i lëdowëch tuńców. Chãtno ùcził młodzëznã pòlonézra, 
mazura, krakòwiôka, kòzôka – znôł 20 figùrów negò òstatnégò tuńca.

Wspomnienia Jana Nowaczyka (tłóm. F. Baska-Borzyszkowska) 
[w:] Ostrowski K., Pieśniarz z ziemi jezior, Gdańsk 1985, s. 88

Chòc mie zôzdroszczą lëdze,
Że jem zgódny z dolą złą,
Cygnã żëcé w wiôldżim trëdze
Czasã kawel spłiwô łzą.

Biéda mie wënëka z chatë,
Na cëzëznie mùszã żëc.
I chòc mówią òn bògati,
Le kòmùdno mùszã żëc.

Czej jô béł knôpã môłim
Całi swiat sã do mie smiôł.

X
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Skòwronuszczi mie spiéwałë,
Zdrój mie piãkną piosnkã grôł.

Jem jô zgòdą z jiwrã mòjim
I doznôwóm wiele trwóg,
Równak chcã miec z lëdã swòjim,
W wòlny zemi włôsny próg.

Wincenty Rogala Dola Emigranta (tłóm. F. Baska-Borzyszkowska) 
[w:] Ostrowski K., Pieśniarz z ziemi jezior, Gdańsk 1985, s. 78

Rôz jem so spita Ksawra, dlôcze szed do pòlicje. – Bò nie bëlo jiny robòtë. A jô nie 
chcôl jachac do Niemców czë Jirlandie. – Òdrzek. Òn nie chcôl wëjachac? Czemù? 

– Móm tu rodzëznã ë jô bë ni móg bëc dzesz dalek, czej òni są tu. – Pòwiedzôl. 
Jô téż móm mëmã, papã ë cotkã Lucjã, leno òni doch ni mògą mie stojec na drodze 
mòjéhò rozwiju. A Ksawer mie nó to, że ti jehò na żódny drodze mù nie stoją, a jesz 
pòmôgają jic tą stegną, jaką so ùdbôl.
 Òn czëje jakąsz taką łączbã ze swòjima starszima ë to je takô jehò draga. To 
ho trzimie przë tim, co przódë na swiece bëlo na zemie, dze òd stalatów żëją jehò 
przódkòwie. Jem zamkla flabã na sto klódk. A òn gôdôl dali. – Zycher, że nicht cë 
nie mdze bronil jachac do Jirlandie, do Anglie, do Americzi, blós tę téż nie nalézesz 
tehò czehò szukôsz jeżlë zabądzesz skądka të jes ë kim të jes. Czej jednakò to zrobisz, 
czédë zabądzesz, weznie ce takô tesznosc, co ju ce nigdë nie òminie. Ny teskniączczi 
nie mdzesz w sztędze wëcëszëc ani robòtą, ani starą ò drëdzéhò człowieka, ani téż 
nawetka glosnym przëstojenim jinëch lëdzy. Tim të ny tesknoce w lep nie dôsz. Òna 
dërch bdze w twòjim sërcu.

Artur Jablonsczi Fényks, Gdiniô 2015, s. 112–113

Cwiczënczi:

l Przerëchtuj referat ò emigracji Kaszëbów w swòjim òkòlim.

l Òpòwiédz ò dzejaniach nad ùchòwanim kaszëbsczégò jãzëka westrzód kanadij-
sczich emigrantów.

XI
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l Wëbierzta pò jednym zagadnienim ze spisënkù zamkłoscë Kaszubi kanadyjscy, 
zróbta z pòznóny wiadë notatkã, a w klase pòdzelta sã infòrmacjama ò żëcym 
pòmòrsczich emigrantów.

l Zrëchtuj biografny zestôwk ò ks. Władisławie Szulisce. 

l Òpòwiédz ò dzysdniowëch kòntaktach Kaszëbów z pòtomkama emigrantów 
w Kanadze.

III
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l Co wiedzôł narrator Rézë ò pòłożenim emigranta, nim sóm nim òstôł?
l Nazwij wseczëca narratora przed rézą na emigracjã.
l Jaczé przëczënë emigracji dostrzégł narrator i jak je òceniwô?
l Jak narrator pòstrzégô zachòwanié swòji tożsamòscë na daleczëznie?
l Pòdôj znanczi mòwë jedny z wielnëch pòdgromadów Kaszëbów.

l Nazwij wseczëca emigrantów. 
l Na spòdlim tekstu wëkażë, że rozmiejemë miec w ùwôżanim to, co mómë, 

dopiérze czej to stracymë.
l Przedstawi przëczënë bëtnoscë Pòlôchów na emigracji.

l Jaczi je òbsąd bòhaterów na temat emigracji?

l Przedstawi stanowiszcze młodzëznë i starszich tëczącé sã wëjazdu za grańcã  
i skònfrontuj je ze swòjim pòzdrzatkã.

l Ùłożë zdania z wërażeniama: nie widzec witrzészégò dnia, rëgnąc w swiat, 
miec ze wszëtczim krótkò.

l Wëdolmaczë pisënk przeczeniô ni w zestôwkach: ni ma, ni mòże.
l Òkreslë stronã czasnika: bëlë wëjachóny.

l Jakô bëła przëczëna sprawadzeniô Hòlendrów na nordowé Kaszëbë?
l Jaczé widzysz rozeszłoscë midzë emigracją Kaszëbów do Brazylii i Kanadë,  

a Hòlendrów na Kaszëbë?

l Czegò dowiedzôł jes sã z òpòwiescë rzekłi Òskarkòwi ò Kaszëbach?
l Napiszë wëpòwiesc, w chtërny pòdzelisz sã swòjima refleksjama na temat 

słowów z „Blaszanégò Bãbenka” G. Grassa: „Kaszëbów nie jidze przeniesc 
nigdze, òni wiedno mùszą bëc tuwò i nadstawiac głowë, żebë jinszi mòglë 
tłuc, bò më za mało pòlsczi jesmë i za mało niemiecczi, bò jak chto je 
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Kaszëbą, tej to nie sygô ani Niemcóm, ani Pòlôchóm. Ny wiedno dobrze 
mùszą wiedzec, co je co!”.

l Na jaczé jãzëczi òstôł tłómaczony nen roman?

l Przërównôj òdniesenié do emigracji we wspòminkach Jana Nowaczika i li-
riczny òsobë w wiérzce Dola Emigranta.

l Przedstawi pòzdrzatk Ksawra i jegò rozmówcë na wëjôzd za grańcã.
l Jaczé je twòje stanowiszcze tikającé wëjazdu za grańcã?
l Òpòwiédz ò òsobie, chtërna pòmôgô cë „jic stegną, jaką jes so ùdbôł”.
l Znormalizuj pisënk wëjimkù Fényksa.

X

XI
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Skażonô gôdka sta sã nama swiãtô
/Stefan Bieszk/

Béł dbë, że kaszëbskô mòwa je òsóbnym słowiańsczim jã- 
zëkã, a Kaszëbi jedurnyma òtrokama dôwnëch Wieletów i Pò- 
mòrzanów. Bez to téż króm òddónëch drëchów miôł Bieszk 
téż dejowëch procëmników i wiele żëcowëch zôwadów.

Dzysdniowima Sztefón Bieszk znóny je òsoblëwie jakno 
pòéta, ùsôdzca czile dramów, aùtor wiérztów i piesniów, do 
chtërnëch sóm kómpònowôł melodie.

Józef Borzyszkowski Posłowie  
(tłóm. F. Baska-Borzyszkowska) 
[w:] Bieszk S., Sonety kaszubskie, Gdańsk 1986, s. 58

Sztefón Bieszk béł wiedno skòpicą żëcégò. Płom ùlubieniô kaszëbiznë sejôł z jegò 
bezògôdkòwégò przëstojeniô wszëtczémù, co prowadzëło do rozkrzeniô kaszëbiznë, 
co miało związk z rozpòmiónowanim wiédzë ò najich dzejach, naji mòwie i w całoscë 
naj kùlturze. W swòjich zgrôwach do wëtkłégò célu ni miôł niżódnégò kòmpromisu. Òn 
béł chòlerikã, letkò sã znôszôł procëm wszëtczémù, co bëło procëm jegò dbie, jegò 
kaszëbsczi deje. Jelë chtos tak cos zrobił, co bëło procëm jegò mëslë, jegò zgrôwie, to 
miôł gò zarô za procëmnika kaszëbsczi sprawë, trzimôł za òdewstańca òd drësznégò 
karna. (…)

Tak Bieszk jak i wszëtcë Zrzeszińcë bëlë i są wiedno dbë, że lëterackô mòwa, do jaczi 
piãknieniô i rozwiju zgrôwają chòba wszëtcë, co pò kaszëbskù piszą, mùszi jic duktã 
òprzeniô sã na kaszëbsczich swòjiznach, apartnoscach, 
niechaniô, kùli mòżno, cëzëch namikleniów i ùsôdza- 
nim nowòsłowiów, to zn. mòwnëch pòchwatów, ja- 
czich jesz ni ma w lëteracczi kaszëbiznie. Ti dbë mùszi 
bëc chòba kòżdi kaszëbsczi pisôrz. Sztefón Bieszk, 
jak i wszëtcë Zrzeszińcë, pòstawił so swòjã prôwdã 
ò kaszëbskò-pòmòrsczim nôrodze i ò apartnym mô- 
lu kaszëbsczi mòwë na palôr swòji dbë i swòjégò pò- 
zdrzatkù. Za te prôwdë sã zatôrczôł, za nie biôtkòwôł, 
cerpiôł i mùszôł zniesc wiele niedołożnosców.

Jan Trepczyk Wspomink o Stefanie Bieszku 
[w:] Pro memoria Stefan Bieszk (1895-1964),  
Gdańsk 2013, s. 132-133

Séwôrzów szlachã...
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Dzysô stojã nad òtemkłim Twòjim grobã.
Zdrzec mùszã w cemny, wezmòkłi dół.
Nie rzeszi nas niedzélny prôcë stół –
Dzeli naju smierc i grużel, zdrãgłô jeji znoba.
Cëszô mòrza Tobie nie nót. Të môsz jã w sobie.
Nie bãdzesz żdôł mie na krziżówce drodżi naj,
Nie rozbrawãdzysz swòjim słowã kaszëbsczi kraj –
Ach, wej òtrok! Të ju leżisz w nierëmnym grobie…
Ale dëch Twój òtrok, nie ùmarł! Je żiw!
Òn je wòłôcz, òn je wizer, ògniszcze sprawë,
Òn je gwiôzdą w grãdi drodze do bëlnëch sławë!
Të naj gòdło, słowò cwiardszé jak klif!
Ò, pôcórk, co rozblôskô niebò kaszëbsczi zemi.
Të żiw w Kaszëbstwie, chòc lëpë môsz sëné i niemé.

Jan Rompski Nad grobem  
[w:] Pro memoria Stefan Bieszk (1895-1964),Gdańsk 2013, s. 74–75

Cwiczënczi:
l Przedstawi pòzdrzatk S. Bieszka na pòchòdzenié Kaszëbów i kaszëbską gôdkã. 
l Wëzwëskùjącë argùmentë z wëbrónëch lëteracczich kaszëbsczich dokazów 

ùdokaznij słowa S. Bieszka „Skażonô gôdka sta sã nama swiãtô”.
l Zazdrzë do zbiérkù ùsôdzcë Sonety kaszubskie i wëpełnij tôbelkã:

Titel sonetu Ùsôdzca, jaczémù òstôł sonet pòswiãcony

l Przeprowadzë analizã wëbrónégò sonetu S. Bieszka.
l Przërëchtuj mùltimedialną prezentacjã ò wëbrónym przedstôwcë Zrzeszińców.

Jan Rómpsczi przemôwiô nad grobã S. Bieszka
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Môłô zemia téż mô serce

/Kristina Mùza/
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Etnicznota w swòjim dzysdniowim òrganizacyjnym sztôłce nie dwignie nôwëższich 
lotów lëdzczégò dëcha. Mùszi to zrobic kòntinentalnô a swiatowô òrganizacjô. Taczé 
òrganizacje są i jak je widzec, mdą sã jesz lepi rozwijałë. Chòc le Rada Eùropë abò 
Òrganizacjô Zjednónëch Nôrodów. Je le môłi flëczk. Hewò le nowòżëtné czasë 
pòcwierdzëłë kùlturoùrobną rolã òrganizacji. Le kreacjowi mòcë ju òrganizacjô ni 
mô. Stądka prostô je ùdba, żlë chto mdze nôleżnikã Parlamentu w Strasbùrgù, to 
nijak nie òznôczô, że bez to twòrzi wiôldżi dokôz. Żebë taczi dokôz mógł pòwstac, 
jegò ùsôdzca mùszi bëc wrosłi w centrum swòjégò etnicznégò karna. A òrganizacjô  
w Strasbùrgù mòże wëkreòwac jegò robòtã dzãka temù, że jã pòkôże. Dlôte tak wiôl- 
dżé je sparłãczenié, i bë mógł rzeknąc, że jedno bez drëdżégò ni mòże żëc. Z jedny  
stronë etnicznota, a z drëdżi kòntinentalnô a swiatowô òrganizacjô. Jedno i drëdżé 
są se nawzôs brëkòwné, bò nawzôs kreùją jeden drëdżémù òbrôz. Mdze to czësté 
zjinaczenié òpcji pòdług najégò stalata. Z jedny stronë mdze òbzéranié kòsmòsu bez 
indiwidualnotã człowieka, a z drëdżi stronë dotądka nieznónô precyzjô w òrganizacji, 
chtërna pòkôże ji swòjã widzałą kùlturoùrobną fùnkcjã.
 Pasowné pòjãcé zéwù „tradicjô” je mùszebné dlô richtich przërozmieniô jinszich 
zachów. Prof. Plinio Correa de Òliveira pisôł w swòji ksążce pt. Szlachta i analogòwé 
tradicjowé elitë w alokùcjach papieża Piusa XII: „Tradicjô nie je prostą historiczną 
wôrtnotą. Nie je téż czësto prosto przedmiotã romanticzny teskniączczi za ùszłima 
czasama. Mùszi bëc òna przërozmiónô jakno mùszebny dzejnik terôczasnégò żëcégò, 
a nié rozmiónô le w archeòlogòwim szëkù”.
 Tradicjô je nieòbéńdną zastrzegą jawernégò pòkrokù, tak samò spòlëznowé-
gò jakno i indiwidualnégò. Chcemë le ùczëc, co na nã témã miôł rzekłé Pius XII  
w swòji alokùcji z 1944 rokù, sczerowóny do rzimsczégò patricjatu i szlachtë: òb czas 
czej jawerny pòkrok znaczi marsz w przódk, noga za nogą, w szëkanim niegwësny 
przińdnotë, to tradicjô òznôczô marsz w przódk, chtëren je taczi sóm, le welech  
i ùbëtny, zgódny z prawidłama rodë.
 Dzãka cnoce tradicji, młodzëzna, rozwidnionô i prowadzonô bez doswiôd-
czenié starszich, mòże czerowac sã w przódk gwësnym krokã, a starszi mògą 
dowiérno przekazac czerowanié jinszima, bë skùńczëlë to, co je ju naczãté. Słowò 
„tradicjô” zamikô w se darënk przekazywóny z pòkòleniégò w pòkòlenié. Jidze to 
przërównac ze smólnicą, jaką biegôcz przekazywô drëdżémù, nijak nie zmniésza-
jącë swòjégò nëkù ani nawetka sã nie strzëmùjącë. Tradicjô i pòkrok harmónijno 

W òjczëznach serca
I
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sã dopełniwają. Tradicjô bez pòkrokù bë bëła jegò przékòwanim. Pòkrok bez 
tradicji béłbë bùsznym bédënkã, szusã w cemiznã.

Jan Drzeżdżon O etniczności (tłóm. W. Myszk) 
[w:] Twarze Drzeżdżona, red. R. Mistarz, Gdańsk 2007, s. 38–41

Chùtczi nawrót
Wëpłoti ze zemi swiat, zriwô z tradicją abò sã czësto za nią nie czerëje, dlôte téż 
zmiérzô do snôdczëznë a pùstoscë. Żëcé stôwô sã nachôdającyma na se wëdarzenia-
ma, bez nacéchòwónégò célu.
 Człowiek je le jednym z wiele elementów, chtërne równak nijak nie są sparłãczoné 
z ùszłotą. Ni mô òn téż nôdzeji na przińdnotã.
 Papiéż Paweł VI wësłowił to hewò tak: „Më jesmë przënãcony zdrzec w przódk, 
nijak nie czerëjącë sã za dobroctwama wczorajszégò dnia. Më nie chcemë pòkazëwac 
jak më jesmë wdzãczny, ùchòwac w pamiãcë, ani téż bëc zgódny z nają ùszłotą. Ni 
mómë w pòwôżanim historii, ani ji nie dowiérzómë. Nie chcemë przekazëwac wiédzë 
ò wëdarzeniach wëstãpùjącëch pòsobicą z pòkòleniégò w pòkòlenié. Zamanówszë 
na swiąda zerwaniô z ùszłotą rozchôdô sã pòmiónã. Je to przëczëna najégò żalu, 
nieùbëtkù a niegwësnotë.

Jack Burnham Prawdziwe znaczenie tradycji 
(z anielsczégò tłóm. Agnieszka Stelmach) (tłóm. W. Myszk) 
[w:] „Przymierze z Maryją” 17/2004, s. 6–7 

Mòżebnoscë nawiązywaniô kòntaktów z jinszima etnicznyma mniészëznama, w Eùro-
pie i bùten nie są wiãkszé nigle czedës. Nowòczasné strzodczi transpòrtu i kòmùnikacji 
zrobiłë nają planétã wiôlgą wsą, dżinie wiãkszosc zôwadów, z wëjimkã mòże pòliticz-
nëch, ze swòbódną wëmianą infòrmacjów, w nawzôjnym pòznanim i pòpiarcym. 
Mòże bëc i tak, że kòntaktë i nawzôjnô wspòmóżka zmòcnią pòzycjã aùtochtonowëch 
mniészëznów i zjinaczą jich wëzdrzatk. Mòże tej duńdze do te, że dzysdniowô prostô 
chãc przeżëcô i żëcé na stronie wiôldżich nôrodowëch kùlturów, òstóną zastąpioné 
przez pełné ùznanié kùlturów mniészëznów jakno nôbarżi wôrtnégò elementu eùro-
pejsczi a swiatowi kùlturë.

Lammert G. Jansma i Jacob van der Vaart (tłóm. W. Myszk) 
[w:] „Pomerania” 6/1995, s. 1

[Ks. Tischner gôdôł:] Góralskô kùltura nie je wiôlgô dlôte, że je góralskô. Ale dlôte, 
że je lëdzkô. Że z ni parmienieje prôwda, prôwda ò człowiekù, ò jegò miłoce, ò jegò 
wierze, ò jegò nôdzeji. Célã ny kùlturë nie je góralëzna, ale – człowieczeństwò. W ti 

II
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kùlturze procëmstôwiô sã człowieka i górala, nie wënôszô sã górala nad człowieka. 
Tam sã gôdô ò tim, jak górôl bez swòje żëcowé doswiôdczenié mòże zbògacac prôwdã 
ò człowiekù, [jak] mòże służëc człowiekòwi…

Wojciech Bonowicz Tischner, Kraków 2001, s. 342–343  
(tłóm. F. Baska-Borzyszkowska)

W dërżéniu Frizji, w czasu twòrzeniô repùbliczi i w dëchù kònkùrencji z machtną 
prowincją Hòlandii, twòrził pòeta Gysbert Japix (1603–1666), chtërnégò dokazë 
zrobiłë z niegò czestnionégò do dzysdnia ùsôdzcã frizyjsczi lëteraturë. (…) Frizyjsczi 
jãzëk miôł bùdowac frizyjsczi nôród. Nowé kòsmòpòliticzné deje proscëznë i dëcha 
wòlnotë rozkòscérzelë westrzód swòjégò lëdu bracynowie Joast (1789–1869) i Eelt-
sje (1791–1858) Halbertsma w niderlandzczi Frizji i téż Knut Jungbòhn Clement 
(1803–1873) w Nordowi Frizji. Jejich robòta da pòczątk dérëjący do dzysôdnia 
lëteracczi tradicji, chtërna doprowadzëła w hewòtnym stalace do pòwstaniô òrgani-
zacji, zajimający sã badérowaniama frizyjsczégò jãzëkã i jegò chrónienim. (…) Tak 
długò, jak mdze gôdóné pò frizyjskù, dlô gwësnégò karna lëdzy dokazë frizyjsczich 
ùsôdzców mdą dzélã jich ùlëdóny lëteraturë. Frizyjskô kùltura dërchac mdze tak 
długò, jak długò mdze miec swòjich òdbiérców.

Philip H. Breuker Dlaczego język fryzyjski wciąż żyje  
(tłóm. W. Myszk) [w:] „Pomerania” 6/1995, s. 2–5

Nie gôdóm: wëżi jak piramidë,
I nie pòwiôdóm: wëtrzëmałosc jak miedza.
To wërosło pò cëchù z niżawë zemi do słuńca
Ale nié mòcniészé òd lëdzczégò serca.

Tak doch mòże bëc, że przedërchô
I dzéń, i rok, jak naléze ùchò, co wësłëchô.
Słuńce trwô przë swòji widny, niebny stegnie,
A lëdzczé serce przë swòjich apartnëch żëczbach.

III
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To je mòja zemia, to je ji lud, chëcz,
Gbùr w brzadnikù, jesénny wieczór.
I dësza – spik latny zemi –
Niesąc zemskòsc nabiwô wiecznotë.

To człowiek, co chce barżi bëc człowiekã
Jak pòecë bëlë, òdrzucywô kòmùdny òbrôz:
Darëje sã temù, chtëren tôklëje sã z żëcym –
Młodzéńcowi, dzeckù, bez pôłczi abò szczitu.

Obe Postma Do tëch, chtërny mie bãdą czëtelë w przińdnoce  
(z frizyjsczégò przetłómaczëlë: Bożena Szymańska i Tomasz Wicherkiewicz) 
[w:] „Pomerania” 6/1995, s. 15 

sedzymë wgrużdżony w jizbã i noc
przë ògniu z piécka i z nieba
czej trzaskanié grzmòtu rozszczépiô zemiã
chòwa chòwô sã pò nórtach
i kòżdi trëwòżno wachùje: niebò je cãżczé òd znaków

nënka scyskô pôlce chcąc rozcygnąc tãczã
nad tańcëjącym widã naftowi lãpë
co sztrëchô pòrëchë
ji lëpów i sëkni
a jô tak chcôłbëm sã czôrgac pòd stółkama

tatk òstatny rôz wòłô do nôstarszégò
„chto sã wëlegiwô w łóżkù przëwòłiwô dopùstë
wstani le zarô i dłëżi ju przék nie stawôj Twòjémù Bògù”
zgarinô dëtczi i srébra
„sygnie jedno trzasnienié i mdze pò tim”

czej w kùńcu zédżer w jizbie zabił
i pòrëwë wiatru i deszczu òdnëkałë grzmòt
jich strach òdpłiwô i nastôwô wiara

Daniël Daen grzmòtné wiodro  
(z frizyjsczégò przetłómaczëlë: Bożena Szymańska i Tomasz Wicherkiewicz) 
[w:] „Pomerania” 6/1995, s. 16 
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Wiele czesczich turistow sztërkùje swòje ferie na hiszpańsczim Dzëwim Wëbrzeżim. 
Tatk familie sã naùcził pò hiszpańskù i mësli so, że mdze miec wszëtczé dwiérze 
òtemkłé. Stónie sã równak tak, że mdze miec wszëtczé dwiérze òtemkłé. Stónie sã 
równak i tak, że nicht z nim pò hiszpańskù nie mdze chcôł gadac. Czemù? Bò na 
całim wzénicznym wëbrzeżim Hiszpanii, tej téż i w Barcelonie, lëdze nie gôdają pò 
hiszpańskù, ale mają swój gwôsny jãzëk – katalońsczi. 
 Dzysô to ju tak nie wëzdrzi, ale ta mòwa, ò jaczi wikszosc lëdzy nie wié, że je, abò 
mësli, że je to le takô môlowô gwara hiszpańsczégò, bëła jesz we strzédnëch stalatach 
główną mòwą w zôpadnym dzélu Eùropë przë Strzódzemnym Mòrzu. 
 Trzeba wierzëc, że katalońsczi béł mòwą òficjalną królestwa aragòńsczégò. W cza- 
sach, czej pòmòrsczi włôdca Swiãtopôłk III wòjowôł z Krzëżôkama, aragòńsczi Jakùb 
I dobéł òd Arabów całą zemiã walencką i òstrowë balearsczé, gdze sã òd nëch cza-
sów gôdô pò katalońskù. Aragòńsczi królowie zajãlë téż pôłniowé wëbrzeżé Francji 
(Prowansjã), italsczé òstrowë i całą nordową Italiã. Grëpa żôłniérzów katalońsczich 
biôtkòwa z Tërkama na wschòdze i bezmała całé 14. stalato rządzëła w strzédny 
Grecji. Mùszã rzec, że jesz do dzys w jednym gardze na Sardinii (Alghero) ùżiwô sã 
mòwã katalońską i téż w kraju kòl gardu Perpignan w pôłniowi Francji.
 Mało lëdzy wié, że katalońsczi béł pierszim romańsczim prozatorsczim jãzëkã. 
Pierszim katalońsczim pisarzã béł Ramon Llull, jaczi w swòjim jãzëkù pisôł ju w 13. 
stalace knédżi filozoficzné i romanë. Wiôldżi rozwij katalońsczi lëteraturë nastąpił ju 
w 14. i 15. stalace, czej pòjawiła sã epika ricerskô, pòezjô, kroniczi samëch królów, 
dokazë filozoficzné etc. Pierszą reną dlô Katalonów bëło wëmiarcé dinastii barceloń-
sczi (1410), ale aùtonomiã Katalonowie mielë jaż do 1714 rokù, czej jich kandidat 
(Habsbùrg) przegrôł w wòjnie ò hiszpańską erbã. Dzéń 11 séwnika, czej òstała do-
bëtô Barcelona je do dzys katalońsczim nôrodnym swiãtã (terô znô tã datã kòżden, 
ale z jinszégò pòwòdu). Pòtemù ùżiwanié katalońsczi mòwë bëło wzbarnioné, jaż  
w 19. stalace pòwstało nowé pòkòlenié òdrodzeńców, jaczi ùdostóną swòjã kùlturã 
zôs na eùropejską rówiznã. Władzô Franka znaczëła znôw wzbarnienié mòwë nôro-
dowi, ale pò ji skùńczenim, kùltura katalońskô znôw sã zaczãła rozwijac, kataloń-
szczëzna sta sã drëgą òficjalną mòwą w Katalonii, Walencji i na Balearach.
 Terô pò katalońskù gôdô jaczé 7 miliónów lëdzy, je to mòwa nôùczi, ùżiwô 
sã ji zwëczajno na ùniwersytetach, a prôcodôwcë żądają òd swòjich prôcowników 
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egzaminów z nôrodowi mòwë. Problemã je, że w centrum stolëcë ti zemi – w Bar- 
celonie, gôdô sã leno prawie pò hiszpańskù i że òglowi rząd pòpiérô blós mòwã 
państwòwą. Jistnieje telewizjô katalońskô, gdze téż wszëtczé cëzé filmë mają dub-
bing katalońsczi, rząd aùtonomiczny (Generalitat de Catalunya) dôwô dëtczi téż 
na rozwij kinematografii katalońsczi. Jistnieje wiele mùzycznëch karnów, jaczé 
spiéwają pò katalońskù, przede wszëtczim rock abò mùzykã fòlkòwą, żebë zro-
bic òpòzycjã mùzyce hiszpańsczi. Cekawą sprawą je, że są pòpùlarné téż piesnie 
z tekstama procëm hiszpaniznie. Przecã dlô Katalończików je òbrazą, czej jima 
chtos pòwié, że są Hiszpanama. Pòkazac hiszpańską fanã w Katalonii je përznã 
nierozwôżné.
 Widzyta tej wëniczi, jeżlë wiémë, że jesz przed 30 latama bëło pùbliczné 
ùżëcé mòwë zabronioné. Katalońszczëzna sã wcyg rechùje jakno mniészëznowô 
mòwa, chòc mùszi jesz rzec, że w Andorze je to jedurnô państwòwô mòwa, są  
w ni wszëtczé dokùmentë i nôdpisë na ùlëcach. Prôwdą je, że statisticzi pòkazëją, 
że nôwikszą mòwą tegò môłégò państwa je hiszpańskô. Katalończicë dokazëją, 
jak je mòżlëwé biôtkòwac ò swòjã mòwã i kùlturã procëm „rozwijowi historie” 
i to włôscëwie jô chcôł pòkazac Kaszëbóm – gwôsnô mòwa i kùltura je skarbã, 
jaczi mùszi chronic.

Vladislav Knoll Nôwikszi môłi naród 
[w:] „Òdroda” 7/2002, s. 5

Historiô Łemków nie je długô i dosc bëlno òpisónô, jak Kaszëbów. Midzë 14. i 16. 
st. mają przëbëté w Nisczi Beskid prawie òni, wòłosczi pasturze, jaczi sã miészelë  
z lëdztwã pòlsczim, słowacczim i rusczim. Ti prawie są Łemkama. Do kùńca 19. st. 
nie bëło z nima niżódnégò jiwru, jaż historiô zażąda òd nich deklaracje: „Kògùm wa 
jesta?”. Pòlôchama, Ùkrajińcama, Łemkama? Nié, kawel ni miôł lëtoscë: ni mòżeta 
bëc Łemkama, a gwësno nié w waji rodny zemi òjców i nënk.
 Pò 2. swiatowi wòjnie òstało przesedlonëch kòle 80 tës. Łemków. Dzél trafił na 
Zôpadné Pòmòrzé i Sląsk, dzél do Radzecczi Zrzeszë. Beskid òstôł pùsti na 10 lat. 
Nimò że pò 1956. rokù dzél Łemków przëjachało nazôd do swòji domôcëznë, lëchi 
kawel historie miôł dobëté. Òstôł zamòrdowóny nôród i jegò kùltura. Pò 50 latach 
zmartwëchwstôwô.

V
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 Dzysô nicht sã nie bòji ani nie sromô, że je Łemkã, tak samò, jak że je Kaszëbą. 
Kùltura Łemków, dejade wiedno bëła to kùltura le blós wsë, a na wiedno përznã 
przegriwô z kùlturą gardu. Jakô je przińdnota Łemków? Nie je niga mòżlëwé, żebë 
całô tradicjô bëła ùtrzimiwónô. Tegò ni mòże żądac òd nikògò. Ale mòże żądac, żebë 
na tradicjô w cawnoce bëła achtnionô.

M. Sachajkò Lemky = Łemkòwie 
[w:] „Òdroda” 6/2003, s. 7

Wanodżi pò Eùropie i przërodzony szëk pòdskôcają Jó-
zefa Chełmòwsczégò do nôùczi cëzëch jãzëków. Na wie- 
le rzezbach i òbrazach na płótnie są nôdpisë w rozmaji- 
tëch, czãsto baro egzoticznëch jãzëkach, np. kùrdijsczim. 
W nôùce tegò jãzëka pòmôgô artisce zãc. Czilenôsce lat 
temù nazôd Chełmòwsczi próbòwôł stwòrzëc pòlskò-kùr-
dijsczi słowôrz.

Tomasz Siemiński Ciekawość świata  
(tłóm. W. Myszk) 
[w:] Józef Chełmowski człowiek renesansu, 
Urząd Miejski Brusy i Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, s. 9 

Te wej słowa bëłë zanotérowóné
na marmùrowim stołpie w Kòsowie:

Człowiekù, chtëren wstãpùjesz na zemiã serbską 
Przëbélcą jes abò tubëtnikã,
Chto le jes, czim le jes
Czedë przëwanożisz na to pòle,
co sã Kòsowã nazéwô,
wszãdze ùzdrzisz ùrmã gnôcëszczów ùmarłëch,
a téż òkòma nich kamòwą pòstacëjã
W znance ë sztôłce krziża zrobioną – 

VI
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mie, stojącégò prosto we westrzódkù – 
nie przechadôj stroną, nie òbracôj sã ze zgardą
pòmësliwającë, że lëchô to rzecz i próżnô,
rôczã ce, mileczny, przińdz blëżi i krodzy mie,
òbezdrzë słowa, chtërne przënôszóm,
tej rozmiejesz z jaczi przëczënë,
Czemù, dlôcze jô hewò stojã,
kò prôwdã cë kôrbiã
nié gòrzi jak żëwi stwór.
Wszëtkò, co bëło, czestno wama rozpòwiém:
Tuwò przódë wiôldżi panôrz,
cud dwòrsczi i rządzëcél serbsczi,
co sã nazéwô Lazar, ksyżëc wiôldżi
wszelejaczich bëlnotów òbstójnô wieża,
bòżi mądroscë stolemnota
i głãbiô rozëmù,
mësla płomiéniowô
i bezdomnëch òpiekùn
a głodnëch kôrmiôrz,
wspòmóżka żôrotë,
smùtnëch pòceszenié ë zmiłowanié,
lubiący wszëtczich, jak żëczi so Christus;
tak tej òn sóm czerëjącë sã swòją wòlą,
jak téż całô drëszëzna jegòż
wielëna trójnô jemù pòdleżnô:
mãżowie bëlny,
mãżowie dzyrsczi,
mãżowie prawi słowã i dzejanim
czejbë gwiôzdë jasnisto swiécącé,
czejbë zemia kwiatama bòkadnô,
złotã sklëniącé ë kamną
zdobizną przësnôżoné,
rzma kòni paradnëch
ze złotnistim szichã sodłów,
w zdzëwòwanié téż wprôwiają jich snôżi jezdzcë,

Tak wej nen bëlny pasturz ë òpiekùn
arcëwiôlgòsertnëch i pòczestnëch
jakno swòje szôprë dëchòwé mądro prowadzy,

Rzezba J. Chełmòwsczégò: 
„Belona kosowska” 
[w:] Józef Chełmowski  
człowiek renesansu, 
Urząd Miejski Brusy i Muzeum  
Zachodnio-Kaszubskie  
w Bytowie, s. 19
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żebë w miono Christa mòcnic dobro,
wińc mãczelstwa
i dzél w niebiany sławie zagwësnic.
Temù téż ta wiôlgô rzma
zgódno i pòspòle z bëlnym i machtnym wastą
ze zuchterną dëszą i we wierze chwatny
nibë do bôjkòwégò pałacu òchlącégò ùgòscenim
rëglë na nieprzëjôcela
jak smòka pòczwôrdelë gò i ùpiknôszëlë,
dzëwégò bestijnika, wiôldżégò procëmnika 
niestrzëmòwné piekło wszëtkòżérné,
nadczidnã to miono: Amùrata i sëna jegò,
żnijã, miot i skòrpiona,
szczeniã lwa i bazylëszka
razã z nim i jinszich dosc wiele...

Ò, krëjamnoto bòżich òbsądzeniów!
W pòjmaństwò pòpadłi wòjôrz nieùrzasłi,
rãkama sënów Hagar procëmprawnëch,
kùńc mãczi ricerno przëjął
i òstôł mãczelnikã Christa
nen wiôldżi ksyżëc Lazar.
Pò prôwdze, ò jenkù mileczny,
zabiti na môlu,
nié przez kògò jinszégò, le zdżinął z rãczi
tegò mòrdarza – sëna Amùrata.

Wszëternôstkò, co dóné do wiédzë,
zdzejało sã w rokù

szesc tësąców òsmëset dzewiãcdzesątim sódmim,
dwanôstégò indiktëjóna,
w piãtnôsti dzéń miesąca jigrzana,
we wtórk,
gòdzëna bëła szóstô abò sódmô,
drãgò mie rzec,
Bògù to leno je wiadné.

Anónim Nôpismò na kòsowsczim stołpie (tłóm. J. Zbrzyca) 
[w:] Zbrzyca J., Wieczórny widnik,  
Gdańsk 2002, s. 156–158

Replika krziża z kaplëcë w Kòsowie  
wërzniãtégò przez lëdowégò artistã  
z Kòcéwiô L. Baczkòwsczégò  
(w zbiérach aùtorczi; fòt. A. Serkòwskô).
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Pò prôwdze to, że „Łużëca” sã òstała, to le dzãka lëdowi 
i ùrobny inteligencji, chtërna przódë wëda taczich wi-
dzałëch bùdzëcelów i rozkòscérzëcelów serbsczégò dë-
cha, jakno Jan Arnoszt Smòler, Handrij Zejler, Michôł 
Hòrnik, J. Bart-Cëszińsczi (Ćišinski). Òni stôwielë fùndamentë, na chtërnëch dwi-
gałë swòjã jistwã institucje tak wôżné dlô kùlturowi juwernotë Łużëczanów, bë le 
nadczidnąc „Serbską Maticã” i „Domòwinã”. 
 Skùtczi tëch zasłużonëch dlô łużëcczi spòlëznë institucji, szkólnëch, dëchòwnëch, 
òbrońców jãzëkòwi spôdkòwiznë, pòetów i prozajików, zbògacywającëch pismie-
niznã tatków, a i téż dozérającëch fòlklor, chtëren nôbarżi je widzec w òbleczënkù, 
są bezmała nad zwëk wdzãczną témą. Wierzimë, że na taką wiadã z Luzacji (stôrô 
pòzwa krôjnë Łużëczanów, jakô pòchôdô òd stôrosłowiańsczégò ług, łuża ‘dolëzna, 
rówizna’) nie mdzemë mùszelë długò żdac

(p) Łużyckie nadzieje (tłóm. W. Myszk) [w:] „Pomerania” 3/1992, s. 16–17

VIII

Łużëczanie
Germón i Słowión
Tu są bratińcë,
w niemiecczim
państwie
spiéw z serbska
dzys czëc.
Òbzéróm pëszné
łużëcczé tuńce,
łużëcczi zwëk
i mëszlã sobie,
Jakbë to dobrze
bëło nad Òdrą,
czej bë ju wiedno
Germón i Słowión
mógł w zgòdze
żëc,
I żebë Òdra
sã nie krëwawia
i żebë nastôł
wieczësti mir.
Alojzy Nagel  
[w:] Splitter von slawische Gedichte.  
Okruchy poezji słowiańskiej, Gdańsk 2000, s. 90

Serbia
German a Słowian
staj dźensa bratraj –
a nemskim
staće
spew serbski
nam zni.
Nachadźam pesnje
a serbske reje
a serbske zynk.
Tuz myslu sebi:
Kak by to derje
było nad Wódru,
hdy by już wecnje
German a Słowjan
móhł z bratróm
być,
zo njby Wódra
krawiła nihdy
a za by nastał
na weki mer!
Przekład Frido Mětšk 
[w:] Splitter von slawische Gedichte.  
Okruchy poezji słowiańskiej, Gdańsk 2000, s. 91
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Frido Mětškowi
Jak pùczk szmërgóny przez wałë
Żił długò łużëcczi nen lud
Jak dąb przetrzimôł òn chaje
Zbiôtkòwôł kòżdëchny téż trud

Na nowò rozwidniô sã żëcé
Nad ùzprewą spiéw z serbska je czëc
Dozérô sã tatków zwëczôj,
Łużëcką mòwã, łużëcką chëcz.

Kaszëbi czôpczi z głowë,
Niech wiôlgô dzys bãdze tcza
Za dzérzkòsc w łużëcczich zgrôwach
Vivat Łużëca!

Alojzy Nagel Vivat Łużëca  
[w:] A. Nagel, Procëm nocë, Gdańsk, s. 13

Jawernic sã to serbskô nômiana,
W serbsczi zôs stanicë ùtacënk titana,
Pòkąd bòżé słuńce swiécy
Nad lubòtną naji Łużëcą.

Do kwitniawë przińdą zwëków zôrna,
W chwalbie prawów mdze òbarna.
Pòkąd brzëmi pòmión zwònów,
Stôrodôwné słowa bòżim słowã zbëlnioné.

Dërchac, to nômiana je Łużëcë.
Pòkąd nënka w domôcy krążëcë
Òtuliwô baldaszkama swòji spiéwë – 
Kòlibiónkã przëpiersnika – żëwòtów ògniwò.

Handrij Zejler [Jawernic sã to…] (z łużëcczégò na kaszëbsczi przełożił Jan Zbrzëca) 
[w:] „Pomerania” 3/1992, s. 17

Bòhaterzë mitów żëją wiele razy

Òsoblëwò wôżnym przëkładã mòże tuwò bëc Krabôt, chtërnégò pòstac pòkazywô 
sã w serbòłużëcczich òpòwiedniach, wpëzgloną w rozmajité wëdarzenia, wszelejaczé 
wątczi. Nen pasturk-młënôrczik – czôrnoksyżëc w apartny pòwiescë Jurija Brizana 

IX
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(Krabat, Katowice 1984) wmikô w wieloraką pòstacjã. Je jakbë cénią Faùsta, tłëkącé- 
gò sã pò përdëgónach historii. Je òn równak, prawie tak samò jakno „łużëcczi cza-
rzélc” z ksążczi Mercëna (Měrćin) Nowaka-Njechòrńsczégò (Krabat, dobry łużycki 
czarodziej, „Zeszyty łużyckie” 2/1992) ùcelesnienim wiedno żëwëch hùmanisticz-
nëch ideałów – sprawiedlëwòtë, wòlnotë, nieùstôwny biôtczi ze smiercą i jesz na 
dodôwk – pòkrokù.
 Krabôt nosy w se dejã wòlnotë, a równoczasno je symbòlã mòcë i witalnoscë 
łużëcczégò lëdu. Pòstacjô z lëdowëch basniów, tak samò jak bòhater òpòwiescë Mer-
cëna Nowaka-Njechòrńsczégò, jak kùreszce Jón Serbin z pòwiescë Brizana, je wiedno 
pòstacją wërażiwającą pragniączczi i deje Łużëczanów. Mòc czôrnoksyżnika i jinszé 
metafizyczné ùmiejãtnoscë nadôwają mù apartné znanczi, a bez to rekòmpensëją 
nimòc ùpichónégò lëdu.
 (…)
 Remùs, tak samò jakno Krabôt, nie znôł swòjégò pòchòdzeniô. Òddóny na służbã 
do gbùrów pôsôł jima bëdło i pòmôgôł na gbùrstwie. Béł brzëdczi i miôł skażoną gôd-
kã. W nym dobrim knôpie bëła równak wiôlgô fantazjô. Damił òn ò zarzekłim zómkù, 
chtërnégò jakno łużëcczi bòhater, szukôł westrzód krótkò leżącëch lasków, i ò snô- 
żi królewiónce, chtërnã chcôł ùretac i pòkòchac. Cekawémù swiata Remùsowi, co sã 
naùcził czëtac i wiele naùcził sã z ksążków, casno bëło na chłopsczi zôgrodze, dlôte téż 
szedł w swiat za szczescym, za przigòdą. „Swiat” nen zamikôł sã na Kaszëbach, gdze cha-
rakteristiczną pòstacją Remùsa szło ùzdrzec na drogach a jôrmarkach, jak przedôwôł 
ksążczi i religijné towarë. Za ne ksążczi i kaszëbiznã, co jã miôł w sercu i bédowôł  
w swòjim krómie, nierôz na niegò ùstëgòwelë i w prize miôł bëté.
 Tak samò Krabôt sã dësził w żôrotny zôgrodze. I tak, jak wszëtcë bòhaterowie 
basniów, rëgnie w swiat. I tuwò równak „swiat” kùńczi sã na grańcach łużëcczich 
wsów, gdze pòstacjã ùcznia czarzélca dobrze znelë i za nią wëzérelë.
 Kòżderny legendowi bòhater mô swòjégò procëmnika i wroga.
 W ksążce Brizana òsamãtónym bòhaterã je wilk Reissenberg – wróg i dożérôcz 
Łużëczanów, zło w celesny pòstacji. W òpòwiescë Njechòrńsczégò ò Krabace fùnkcjã 
tã zjiscywô młënôrz z Czôrnégò Chôłmca. Remùsowi w jegò wanożenim towarzi 
ùkôzka Czernika, znónégò téż Kaszëbóm pòd pòzwą Smãtka. Pòkôzanié sã negò 
człowieka, chtëren rôz je malarzã, rôz prawnikã, tej zôs niemiecczim ùrzãdnikã 
abò òmaną, przëwòłiwô nieszczescé abò je przed nim òstrzegą. Wëzwòlenié sã òd 
Czernika, pòdług Remùsa, przëniosłobë Kaszëbóm wòlnotã i szczescé, równak nie je 
to mòżebné. Mùszi òn bëc, bò bez Czerników, tak samò jakno i bez Reissenbergów, 
swiata so nie jidze wëòbrazëc. Mùszi tej bëc zło, bë rzetelny lëdze mòglë mù stanąc 
przék.
 Le bòhater Remùsa miôł téż i drëcha – wiesołégò pijôka Trąbã. Je òn głosëcelã 
chwałë Remùsa, a równoczasno pòmòcnikã w codniowëch sprawach. „Dôwno bë 
ce psë miałë zjadłé – gôdô – czejbë të mie ni miôł!” Nôzwëskò Trąba wzãło sã òd 
profesji lubòtnégò mùzykańta, chtëren króm tegò òkazywôł sã téż i prakticznym.
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 Łużëcczim szlachòwnym towarzëszã bòhatera w pòwiescë Brizana, je téż trãbôcz, 
a i jesz do te młënôrz – Jakùb Kùsk. Reprezentëje òn mądrosc lëdu, a i do te jegò 
dërny hùmòr. Kònfrontacjô jegò pòzdrzatkù z filozofią Krabata to jakbë zderzenié 
damieniô z jawernotą.
 Tak samò i kaszëbsczi Trąba swój trzézwi pòzdrzatk na swiat procëmstôwiô wsłë-
chónémù w swój bënowi głos Remùsowi. Głos ten gôdôł bòhaterowi, że mùszi òn 
nalezc i wëzwòlëc zaklãtą królewiónkã i òtemknąc òczë Kaszëbóm. Przedôwô òn 
tej ksążczi i szukô – westrzód lëdzy i znanków – sparłãczeniów z historią, dokazów 
kùlturë i widzałoscë nôrodu, „co żëc ni mòże, a ùmrzéc nie chce”.
 Remùs Majkòwsczégò i jegò òpòwiesc ò Pòmòrzim i mieszkającëch hene lëdzach 
je swójną swiôdczëzną juwernotë nôrodu, ò jaczim mało chto le miôł czëté.
 Jak to je krótkò do scwierdzeniô Brizana, że „historiô swiata nick bë nie wiedza 
bez stalata ò wsach nad Satkùlą, czejbë Krabôt nie béł żił”. Nen Krabôt, chcemë jesz 
dodac, chtëren dërchô bez stalata, bë swiat nie zabôcził...
 I Remùs dërchô bez stalata. Żôrotny hańdlôrz nalôżô doch kùreszce szlach histo-
rii, òstôwô ùznóny za „kaszëbsczégò ricerza”, òtroka blëżi nie òbjasnionëch wòjarzów, 
kò nie je òn le pòjedinczą, apartną pòstacją, le merkã celesny zamkłoscë wszëtczégò, 
co je wiôldżé w nôrodze, jak celesné òbjimniãcé Brizanowsczégò Krabata – Jón 
Serbin.
 Ne dwie pòstacje symbòlizëją téż witalną mòc swòjich lëdów. Widzec jã w fizycz-
ny mòcë bòhaterów rozmiejącëch pòkònac kòżdégò niedrëcha, ale nié le w tim.
 Nëch dwùch przekazëje swòje semiã białkóm, bë ùrodzëłë jima knôpów, òtroków, 
pòstãpnëch wòjarzów, nieznającëch swòjich òjców.
 Rozmieje sã, apartnią sã òbrazë łużëcczégò i kaszëbsczégò bòhatera. Równak 
merczi, symbòle szlachùją za sobą – wiôlgòsc i mòc w ùprocëmnienim do òdczëcô 
ùpchnieniô, metafizyczné sparłãczenia i włôscëwòscë łiskającé nôdzeją, a przede 
wszëtczim mòc dërchaniô.
 Remùs i Krabôt to dwa symbòle słowiańsczich rojeniów ò wiôldżi pòtãdze. Rów-
nak ni mòże le jich blós parłãczëc ze słowianizną. Kò niosą òni wôrtnotë, chtërne 
ni mają grańców – ani czasowëch, ani geògraficznëch. Doch są symbòlã prawòtë  
i hònoru, wmikłoscë w pòznôwanié swiata, dowiérnoscë prawidłóm, dobrocë, wi-
dzałoscë i miłotë do lëdzy.

Marta Ziółkowska-Sobecka Krabat i Remus – dwa mity, jedna idea (tłóm. W. Myszk) 
[w:] „Pomerania” 3/2005, s. 66–67

Mëszlącë ò Słowianach z pôłnia, dotkłëch òsoblëwie katastrofama, nieszczescama, 
tragedią terczasnëch nôrodnëch sztridów a wòjnów, a i téż jejich nikwienim w òb- 
rëmienim ùbëtny wespółrobòtë, sparłãczony chòc le z FÙEV, pòwstôł nen zesziwk. 
Jidze ò to, bë niesłowiańsczi nôleżnicë FÙEV, zamanówszë niemiecczégò jãzëka,  

X
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nawlékającë do swòjich dôwnëch abò terôczasnëch kòrzeniów 
w słowiańsczich krajach razã ze Słowianama kąsk lepi pòz-
nelë swiat wôrtnotów, zmòcniony méstersczim słowã pòezji.
 Stądka téż czerëjącë sã w stronã przedstôwców 11 sło-
wiańsczich wespòlëznów, reprezentowónëch w FÙEV i na 
Kòngresu w Trajsztafie (Transdorf bei Eisenstach in Bur-
genland), jô pòprosył ò trzë wiérztë z jejich skarbca, z chtër-
nëch jeden le mùszôł bëc na dodôwk w tłómaczenim na 
słowiańsczi jãzëk, a drëdżi abò nen sóm na zôpadny jãzëk. 
Jô béł dbë, że bez to, mòże i doprzińdze do kąsk wiãkszégò 
przëkrodzeniô midzë Słowianama i midzë nama Eùropejczikama ze wschòdu, pôł-
nia, nordë i zôpadu, chòcbë le w czas 50 Kòngresu FÙEV w Danii, jaczi miôł plac  
w 1999 rokù.

Józef Borzyszkowski Poezja Słowian  
i Federacyjna Unia Europejskich Grup Etnicznych (tłóm. W. Myszk) 
[w:] Splitter von slawische Gedichte. Okruchy poezji słowiańskiej,  
Gdańsk 2000, s. 7– 10

Ò mòwie kaszëbsczi tczëwôrtny i piãkny
Òd dôwna pisóné ju wiele,
Rozprawë piselë naszińcë i Miemcë,
Piselë z dalek przëjacele.

Chcã chòc le napòmknąc ò nëch czasach dôwnëch,
Pamiãtnëch i dôwno minionëch,
Czej mòwą naszą kaszëbskò-słowińską
Sã zajãlë rusczi ùczony.

Toc głosné sã stałë i znóné przezwëska
Niklôsza Grafa Rumiancewa,
I Piotra Prejsa, i Hilferdinga,
I mino Fiodora Tiutczewa.

Z pôłniowi stronë, òd bratińców Czechów
Braterskô sã dłóń wëcygnãła
I nóm pòmògła niesc kłopòtë nasze
I naju na dëchù dwignãła.

Ùczony Pùrkynie i Franc Czelakòwsczi,
Karl Jôrka Erben – chòc le te trzë miona

XI
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Serdecznie w nasze mëslë są wprzëgnioné,
Na wiedno są z nama związóné.

Ò dzyrsczich Serbach téż tu wspòmniec mùszã – 
Wcyg jesma z nima jedny mëslë bëlë,
Co naj ceszëło, jich ùcechą bëło,
Co naj gòrzëło, tegò téż nie chcelë.

Stąd to przezwëska taczé jak Jordana,
Arnoszta Smòlera, czë chòc le Bronisza
W dobri mdą ù naj pamiãcë na wiedno,
Przëjazniô próbã przeszła nié òd dzysô.

Przëjacół z Ùkrajinë téż wëmienic mùszã
I chòcô wspòmniec miono Srezniewsczégò.
Pamiãcą darzëc Mikkòlã z Finlandii
Za wiôldżé serce dlô lëdu kaszëbsczégò.

Z tegò, co rzekł jem, mëslã chcã wëcygnąc w kùńcu:
Chòc w proch ju dôwno òbróconé są jich cała,
Pamiãc òstała jich dobrégò dzeła
I przëjazń dlô ludu i zemi, chtërna jich wëdała.

Jesma téż ùdbë, że przez nasze wiérztë
Tak w Aùstrii jak i swiece przëjacół nóm przëbãdze,
Wic dolmaczce, Wasto! Niech w swiat sã rozéńdą!
Przëjazń lëdów głoszą! W wasze rãce, Wasto Ferdinandze!

Leon Roppel Toast na czesc przëjazni ludów 
[w:] L. Roppel, Z piesnią do Cebie jidzemë, Mateńkò, Gduńsk 1998, s. 7–8

Westrzód blisczich sąsadów są dwa miemiecczé kraje, tj. 
Szlezwik-Hòlsztin i krodzy nóm Maklembùrgiô – Przéd-
né Pòmòrzé. Wôrt je sã zapëtac, co më wiémë ò nym 
sąsadze, ò niemiecczim kraju, w òbrëmim chtërnégò eg-
zystëje dzél Pòmòrzô, gdze tëli swiãtëch dlô Kaszëbów 
– Pòmòrzanów dôwni i dzysô – symbòlów? Wëmienic 

tuwò jidze chòcbë Rugiã z Arkóną i Stãpnym Kamã abò Roztoką i Grifią – miasta, 
w chtërnëch przez stalata fùnkcjonëją nôstarszé w nym nórce Eùropë ùniwersytetë. 
Prawie w Grifii Aleksander Majkòwsczi ùswiądnił so brëkòwnotã rozpòznôwaniô  

XII
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i zwielniwaniô kùlturowi spôdkòwiznë Kaszëbów i Pòmòrzanów, chtërnëch ksążãta 
fùndowelë grifijsczi ùniwersytet, dôwającë mù w dozér dzél swòji-naji pòspólny 
spôdkòwiznë.

Józef Borzyszkowski 1000 lat Land Mecklenburg-Gdańsk (tłóm. W. Myszk) 
[w:] „Pomerania” 10/1995, s. 29–34 

PRZEDESŁÓW
(…)
Czemù pisôł jem Wzénik Arkónë?
Mô to bëc synteza naji, zrzeszińców deje – jednym zdanim rzekłé. Aliks – wiecznô 
dejô, ùrosłô na gruńce, jaczim je Zwëcza1. Aliks2 jakno fòrma deje dżinie, jesta3 

chtërnã przekôzôł i zbùdzył w lëdze, żëje i mdze rosła, jaż nowô fòrma na Zwëczowim 
spòdlim przez Damrokã4 wërosce, a to mdze ta, co przeminie nôrodë, a nie przemi-
nie w nôrodze. Krëwawé biôtkòwanié sã z przemòcą to żëcé lëdzy pòswiãcywającëch 
sã i swòje wszëtkò na wôłtôrzu ùmiłowaniô. Dejã, do chtërny jem sã wprzigł, mdã 
wiérno wëznôwôł, a niech zdżinã! Le òstawiã krzik pò sobie, chtëren do Bòga mdze 
wòłôł, że Kajn pò swiece bezkarno ni mòże chòdzëc, i téż nie mdze5.

Z „Arkónë” 
Jakòs dzywno równak tu –

to jinszi jakbë môl!
Że je rodné zemiszcze,

że dzejów mô w se żôl?

Pòmòrénków zemio, òj!
szczescé lat knôpiczich

Lubiejący kwiôtkù mój –
zdroju szczepków winnëch…

Spiéwów wdałëch naju tur –
të zemiszcze łiżë!

1 Zwëcza –por. zwëcz – tradycja.
2 Aliks – zapewne spieszczenie od Aleksander, choć zwykle Aleks.
3 Istota, byt.
4 Damroka – kaszubskie imię, m. in. sławnej Damroki (Dąbrówki), córki Świętopełka 
(zmarła 1224).
5 Dramatyczny ton Rompskiego, jaki się pojawia w tej poprzedzającej dramat wypowiedzi, 
brał się z autentycznego poczucia zagrożenia utraty wolności (a może i życia) z rąk hitlerow-
skich prześladowców.
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Kòlibiónkò w mòjich snach,
Òj, zabëlë ce w tczë…
Zemio, zemio! Cos w se môsz,
swòjich tak przëcygôsz
Jakò matka sercã le

ë spiéwą ji dërgôsz!

Òj, të widze najich dni,
naj słuńce – niebò të!

Czëjã cebie – czëjesz mie
Lubòtné zemiszcze…6

Dëchù, w krôj lecë Weletów7

Zarzekłëch bùdzëc òtroków…

AKT PIERSZI
Akt I. Rozgriwô sã na Ruje8 w òkòlim Arkónë9 gôjëkù, 
do chtërnégò przëchôdô Aliks w swòji wanodze. (…)

Zdrzadniô I
(…)

DAMROKA (…òbzérô sã i widzy Aliksa…)
Zdrzë, Franckù, w tëch farwach, jak mòje, tam
Stoji zacht parobk. Wanożnik

6 „Zrzesz Kaszëbskô”, V 1937, nr 9, z. 3. Por. niżej pod koniec zdrzadni 2. Po uwadze: 
(Sztëruszk sedzy cëchò). Warto zwrócić uwagę na paralelność artystycznego wyrazu tej partii 
tekstu Rompskiego z programową liryką A. Labudy czy J. Trepczyka.
7 Weleci, też Wieleci, inaczej Lutycy – jedno z nadbałtyckich plemion zachodnio-sło-
wiańskich.
8 Wyspa Rugia (niem. Rügen, połab. Rana), w dokumentach zapisywana często jako Ruja. 
W 1130 r. zajęta przez Bolesława Krzywoustego, którego zwierzchnictwo Ranowie uznali 
bez walki. Pogańskie sanktuarium z rzeźbą Świętowita zostało spalone z rozkazu duńskiego 
ks. Waldemara I (1168). Mowa słowiańska zanikła tu na początku XV w.
9 Arkona to najbardziej wysunięty na północ przylądek Rugii. Istniejący tam ośrodek 
słowiańskiego kultu skupiał zarazem słowiańską myśl polityczną. Choć nie było to jedyne 
centrum zachodnich Słowian, to właśnie jej przyszło być wyrazistym przykładem miejsca 
swiętego i utraconego w walce żywiołu słowiańskiego z germańskim.
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Gwës z kraju nad Bôłtã. Bò Bògùsłôw10

Gôdôł, że hene są z naj kr’wi
Kaszëbi. Jak nas, zekùtnik
Jich grãdzy. Le òni są jakno kam!
Przëwitac jidã gò! Òn zdrzi
Na ruchna te mòje.
(…)

DAMROKA (do Aliksa)
Dze prowadzy Pón Bóg? Gwës z cëzëch strón
Wasta je przëszłi tu do naj
I nie wié, czë dobrze gò nëkôł gón,
Czë prostim szedł héwò tu drożëszczã.
Żlë chcôł jes na Ruje naj biôłi zberk,
To môlëk jistny ten tu gôj.

ALIKS
Cëż widzã! Nie spòdzôł jem sã te! Zdrzã
Na rodny strój hewò, dze czasu sztërk
I w grobë gò zamiótł jak òjców tu,
I ùpchł gò tak niskò, jak wësok mù…
Nié z cëzëch jem, a zemiów trój
Bôłtu, bë bùdzëc, co tu spi,
Rozżôlëc płomisto, co sni

Ò kraju, ò òjców sta mëslów płom, wid;
Zbùdzëc tim grobóm tu jich tczã,
Ùkùc stądk parłãczë naj znit –
Skrzosac nóm wszëtczim zdaru skrã…11

ALIKS (sóm, pòstąpiô barżi na strzódk na stegnã do môłégò pnia, na chtërnym przësôdô)
(…)
Do ce jem szedł, żëwé naj zdrzódło të,
Dze spik naj grãdzy nôbarżi.

10 Chodzi o księcia Bogusława I z Kroniki Wielkopolskiej, wymienionego w dokumencie pa-
pieskim z 1238 r. jako dux Slavorum et Cassubie; etnonimy wyjaśnia się w niej od: cass-hubi= 
szuba ‘fałdzista szata’.
11 Wypowiedź Aliksa dobitnie świadczy o prometejskiej roli, jaką mu wyznaczył w dramacie 
Rompski. Cechę ową wywodzić można tak z tradycji polskiego romantyzmu (szczególnie 
postać Konrada z III części Dziadów A. Mickiewicza), jak i z młodokaszubskiej postawy 
obywatelskiej (wyraziste w postaci Remusa z powieści A. Majkowskiego).
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Do ce jem szedł, môlu z ny Arkónë,
German bò mô ce pòcëskłé.
Òn wszedné mô zemie Pòmòrzanów!
Òn Lechów ë Czechów, nóm je jak kat!
Zôs Tërczôk żgrze górny lud Bałkanów.
Tak ùpchłi je Slawie ôrt òd stalat!
Tak w gòńbie są bratë! Czë grób to naj?
Nié!! – Dawôj znak lëdóm w dniu dzysô chaj,
Arkóno, płomie të slôdë,
Że żëjesz, wcyg żëcô i słuńca chcesz,
Że mdzemë mòc mielë na Niemców rak,
Wzenikni ju mòrlawieniô12 –
Czej zemia ta czëc mdze Pòrénkù tón:
Bracyni, chcã parłãczeniô?
Le dzysô tam grãda jak wszãdze je,
Wic mùszã jic chùtkò, bò czas nie żdże,
Rozbùdzëwac Rujã i wszeden lud…

Zdrzadniô 2
(…)

ALIKS (Sztëruszk sedzy cëchò)
Ach, równak tu dzywno, że jinszich môl?
Że rodnô tu zemia mô dzejów żôl?
Òch, të Pòmòrénków naj zemiszcze,
Szczescé lat snôżich knôpiczich!
Mój të lubieniégò wstec kwiôtinkù,
Zdroju mie szczepków winnëch…
Z lat wdałëch naj spiéwô lór spòzymkù!
Òch, zemio! Òch, zemiszcze krzëkwë – ł’zë
Tak wzãlë, tak ùpchlë, zabëlë w tczë!
Zemiszcze rodné, co w se môsz?
Swòjich tak baro przëcygôsz, 
Jakno le matka sercã wié!
Chòrankã dôwôsz nôsnôżni,
Òch, widze të najich tak cãżczich dni!
Naj słuńce – naj niebò! Chòc piekło zdrzi…
Czëjã jô cebie – czëjesz mie
Lubòtné mòje zemiszcze!

12 Por. Mòrlawa – bogini śmierci.
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Ale cëż? Czëjã, jakbë spik
Szedł na mie i zdżibôł do sadniãcô.
Skarń mòja je zgrzónô (sôdô). Ja, cëż to dô?
Czëjã, jak strëdzałi… To snik…
I òczë mie scygô i nodżi mer…
Jak z glënë mie głowa w tił jidze ter13

To… Ark… – Tam widzã – kòntina!
Zemio, ju jes mie ùzyba.

(Cëchnie, ùspóny, zôs na zdrzadniã wchôdają biôłé dëchë z Gùslarzã na przódkù; je smrok)

Zdrzadniô 3
(…)

DËCH IX
I mdze
Pòd Slawiã z ti pierszi fùndament,
A zrodzy jã bëlną ten hewò gruńt,
Chtëren Słowiańsczi leno je.
Z prôwdë lubieniô bierze mòc
Miłosc, òch, miłosc tatczëznë
Niecë nóm procëm zwiartëch łżë,
Nie dôj sã òtmãtóm tu strëc!
Mstëga jô. Procëm szedł jem msce.
Krôj òjców, krôj mili jem bratóm dôł,
Le cëż z nie dzys – jakbë to smãtkù chcôł.
Zdrzë, sënie, jak dzysô sã płoszi król
Nié zemi, le miona, co chrzcony béł.
(…)
(Dëchë dżiną)

ALIKS (pòriwô sã)
Cëż, smrok ju jidze, a sedzã tu!
Czë Ruje mie Grzenia pchôł do spikù?
(…)
Tak, słabégò dëcha jô téż ni móm
Chòc zwracac bë’m bùczi miôł cwiardé sóm,
Mdã turził, mdã bùdzył Słowianów,

13 Pojawiająca się w tym miejscu dramatu figura snu ma zobrazować wejście w jeszcze głęb-
sze poznanie rzeczywistości. Prometejski Aliks przechodzi zatem kolejną duchową inicjację.
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I czedë ju zbùdzã kwiat Rujanów,
Tej pùdze lud wnetka za nama w krok.
Lëchò nie mdze, jem gwës na to. 
Bò mirno mie w dëszë, móm jasny zdrok.
Dobri w tim znak! – A, wdôrzóm so…
Delë mie w spikù Starcë mòc!
Hej cwiardszi òd klifù ter, Starcë, mdã!
Wargóm was nie dóm mero skłóc…
Jidã òbetrzec z liców ł’zã.
Ju jidã! Lëdu, òch! mdzesz żëc
Nie dóm cë wałóm nikwë zmëc!

Jan Rompski Wzénik Arkónë. Tragediô w 4 aktach 
[w:] Rompski J., Dramaty kaszubskie, Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 4,  
oprac. A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, J. Treder, Wejherowo–Gdańsk 2009, s. 173–232 

Renô dôka òbjimô òbrazë
zamklé w òczennëch ramach
zybiącégò sã na żelôznëch kòlach banë
Na zberkù jawë dôl sã widzec
biôli strąd rujańsczégò òstrowa
jak bliza wësoczi

Las kamiszków przezérającëch sã
w zelonëch wòdach Bôltu
stalatné chójczi strojné
w szari mańtel mechù

Stôri ceglasti kòscół w Altenkirche
nomen omen
Karno lëdzy zastëdlo w lawach
jak ne kamë rozdrzuconé tej-sej
pò kaszëbsczi zemi

I nadąn sã miech òrganów
i nótë cëzy symfònii ùderzëlë
w legli na biôlëch stolpach
welbąg swiątnicë
Zajãnë mòje mëslë
jak pierwi na swiece jiné
blós téż nié swójsczé
serca ë mëslë Rujanów

XIII
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Na westrzódkù stalatnégò smãtôrza
cësza smiercë
leno kamiané tôfle pòwtôrzają
dërch tã jistną melodiã

Jacek Lemak [Artur Jabłońsczi] Rugiô  
[w:] „Pomerania” 10–11/2003, s. 11

W chùtczim smëkòtanim
Pił jem z grónka smiercë i żëwòta
Przë sadowiszczu króla Rugianów
Gdze strąd malowała pòrenicowô pòzłota.

Nim sã wëturzëła łza pòrénkù,
Nëkała mie tam teskniączka,
Słëchôł jem jak wałów mùzyka z procëmka
Bérowała dalek w mòrzégò sklëniączkã

W zdrzenim na dalëznë
Wszëtkò w słuńcu sã swietlëło,
Zamanówszë na snôdzëznie
Snôżô białka sã pòskrzëła

Sztôłt prost z bôjczi,
Dlô òczów lubòtné płomë,
Ze znankama królewiónczi
I skarnią w złoti kòrónie.

Na klãczebnym kamie
Mùjkałë jã abôtowé wałë,
Leno chùstka òd płakaniô
I òd rosë krëwawi òprzesta bëc biôłô.

Na darmôka sã zbëlniała;
Zdrójek nie béł do zniknieniô;
Plachce cemnisté rozlała
W blónë płótna jakôs Mùmòczëna.

W rozdzarti łzów gardinie
Lëchtôrz błagalny we westrzódkù;

XIV
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Nôgle nibë cepłé piestrzenie
Òbjimnãłë mie przë dzéwczątkù.

„Pòkrzesny i ùkôzkòwi widze
W ùdżibie jô jem przed Tobą” –
Wezdrzała w zgón skądka szarpawc jidze,
Tej rzekła w chlëchach na òmiodã:

„Skãczba je mòjim namienienim,
Wcyg dôka grëzącô i òkò wëgasłé
Wieleż nëkało kòl tëch kamieniów
Niżódnégò ze szczestlëwëch nieùrzasłëch.

Pò dłudżim i zôrotnym żdanim
Do tegò môla zagnała ce nômiana,
Z pësznëch słowów mërganiô
Wëjął jes perłã zaczarzoną

Nôprostszé do Bòga òrãdzé
Zmòżdżëło cwiardą kamiznã zôklãca,
Zdrzisz na wëbawioną i twòjã na strądze
Djade òdcãtą òd nôdzeje pilãca”.

Przed nią stegnów zelonëch wijôczi,
W rãkù chùsta sztôłtny wëzdrzónczi.
Z môla gdze słupów starżë wësoczi
Zwid teskny zdżinął w mòrsczi rozpãklónce.

W chùtczim smëkanim
Pił jem z grónka smiercë i żëwòta
Przë sadowiszczu króla Rugianów,
Gdze strąd malowała pòrenicowô pòzłota.

Jan Zbrzyca Ùskwiér rugijsczi dzéwë  
(tołmaczënk z Adalberta von Chamisso Die Jungfrau von Stubbenkammer) 
[w:] Zbrzyca J., Wizrë ë duchë, Gdańsk 1986, s. 51–52

Ju tuwò wnetka lat tësąc znëkało,
A jesz pògańsczé òbmiescé żôlëło
Nym to dzejóm z ti tam stronë krziża,
I ze strachã serce do „Żalów” sã zbliżô –
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Bò i tuwò swiat serdeczno bòlôł
I baro kòchôł to – co łzama pòlôł
Na wiérzchù zemi wieleż tu je trzôskù!
A tam pòd zemią cëszô je głëchô!

 To je dzél wiérztë, jaką Wincãti Pòl, pò- 
eta, rézownik, geògraf zapisôł na zôczątkù 
swòjégò òpracowaniô ò Roji, Ranie, Ruja-
nie, Rugii – jak rozmajice gôdóné bëło na 
òstrów słowiańsczi legendë i òstrów słowiań- 
sczi historii tragiczno dżinący pò wschòdny stronie Łabë.

(…)
 Tam pòeta nalôzł téż „jeden wiôldżi gabinet słowiańsczich starożëtnosców, jednã 
wiôlgą galeriã, nôwidzalszich pòmników ùszłotë”. Pisôł téż i ò Arkónie i ji blize,  
i starżnicë wëstawiony na dole na tëpelkù, jaczi jak gniôzdo òrzłów dwigô sã nad 
sztrądã. Pisôł dali jak półtora stalata temù. Rugiô jesz gwës nie bëła przënãconô do 
bëcô pò Wiedeńsczim Kòngresu dzélã Prësów. Zemia ùchòwała ji słowiańską ùszłotã, 
legenda ùchòwa pamiãc arkòńsczi gòntinë i Biôłégò Kònia Swiãtewita.

Paweł Dzianisz Arkona (tłóm. W. Myszk) 
[w:] Dzianisz P., Śródziemnomorze Północy, 
Gdańsk 2011, s. 260–264

Za òknã – mëszati widnik
i blónë – ptôszëska z bôjczi.
Blizowi zdrzi w dôl grëzącë
réreczkã wëgasłi pipë.

Z blizë nad ùrzmą przitką,
z cëpła biôłi Arkónë
wsłëchiwô sã w szari trzôsk,
w tãpòtu głos przëdëszony

Jinaczi sã w zwón òłowiany
mòrze bijącé na alarm.
Łisnãło i padła na scanã
Céniô Niemca z nieprôwdzëwą nogą.

Za òknã wôlają sã grzëmòtë
pò blónach bùgrëją kòpëta,
w deszczu z cynobru i złota
drawùje kóń Swãtewida.

Arkóna
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I przënëkôł, òdżin pòdkòwą
zniécył, nigle zôs zdżinął dalek,
i skrą pipkã wiszniową
blizowémù zapôlił.

Franciszek Fenikowski Arkona (tłóm. F. Baska-Borzyszkowska) 
[w:] „Kaszëbë” 22/16 – 30 XI 1958

Wielka ojczyzna to ojczyzna ojczyzn, a więc suma małych ojczyzn. Moja mała oj-
czyzna nie jest tylko cząstką tej wielkiej, ona też ją tworzy. I dlatego nasz do niej 
stosunek w dużym stopniu kształtowany jest stosunkiem do tej małej ojczyzny, 
do ziemi, gdzieśmy się urodzili, do ludzi, na których zostaliśmy skazani, których 
albo zaakceptowaliśmy, albo nie, do zadań, które otrzymaliśmy do spełnienia na 
tym właśnie skrawku ziemi. Mała ojczyzna to rodzina, dom rodzinny, najpierwsze 
kształtowanie naszej tożsamości. One były najwcześniejsze. Najpierw była wspólnota 
osobowa, nie było kultury osiadłej, a już istniały domy.

ks. abp Henryk Muszyński Tradycje rodzinne i mała ojczyzna  
w świetle Pisma Świętego [w:] „Pomerania” 12/1994, s. 10–13 

Niedobrze jest kochać abstrakcje. Skupiając się na tym, co bliskie i nieduże, mamy 
jakąś pewność, że starczy nam na to serca, że to jest miłość na naszą miarę. I mamy 
jeszcze jedną szansę, lekcję życia, wynikającą z faktu, że to, co niewielkie, co nie 
rozciąga się bez granic, musi rosnąć w głąb i wzwyż. Tak rozwijają się korzenie, tak 
wznoszą się ku niebu gałęzie i liście i jest w tym jakaś nadzieja na owoce.

ks. Janusz St. Pasierb „Tekst wypowiedzi wygłoszonej 25.06.1989  
z okazji przyznania medalu im. B. Chrzanowskiego”  
(„Za twórczość kształtującą duchowe oblicze Kaszub i Pomorza”) 
[w:] Pomorskie drogi Ks. Janusza Pasierba, praca zbiorowa 
pod red. Bogdana Wiśniewskiego, Pelplin 1998, s. 305

Tylko ten, który kocha swój regionalny krajobraz i kulturę, będzie w stanie w pełni 
odczuć piękno swojej wielkiej ojczyzny i kultury ogólnonarodowej. Ten, kto jest równo-
cześnie zakorzeniony w kulturze lokalnej, regionalnej, narodowej, europejskiej wszędzie 
będzie czuł się jak w domu (w innym regionie, kraju). A więc umiejętność życia w małej 
ojczyźnie stanowi najlepsze przygotowanie do życia w szerszych zbiorowościach. 

Brunon Synak Kilka uwag na temat społeczno-kulturowych  
funkcji i zasad edukacji regionalnej 
[w:] Tu jest ojczyzna moja. Materiały z konferencji  
„Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”, Gdańsk 1999, s. 22

XV
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Dopiero uświadomiwszy sobie własną odrębność można być w zgodzie z sobą, można 
najlepiej jednoczyć się z innymi, swobodnie dawać i otrzymywać nawzajem.

Michael Novak Przebudzenie etnicznej Ameryki, Warszawa 1985, s. 41

Cechy regionalne nie zanikną, ponieważ topografia, geologia i klimat dają każdemu 
krajowi jego własne kwiaty, które gdzie indziej tak nie rozkwitną, a nade wszystko 
dają mu własne niebo określające ludzi i krajobraz.

René Dubos Pochwała różnorodności, Warszawa 1986, s. 121

Cwiczënczi:

l Na spòdlim tekstów J. Drzéżdżona, Jacka Bùrnhama, Lammerta G. Jansma 
i Jacoba van der Vaarta napiszë wëpòwiesc na temat: Wôrtnota etnicznotë  
i tradicji w rozwijanim kùlturë.

l Òpòwiédz ò twòjich kòntaktach z etnicznyma mniészëznama.

l Jaczé wôrtoscë widzy ks. Józef Tischner w rozwijanim góralsczi kùlturë? Jak 
to sã mô do kaszëbsczi kùlturë?

l Wëmieni przedstôwców frizyjsczi lëteraturë i spòrzãdzë ò nich notatczi.
l Co sprôwiô, że rozwijô sã lëteratura wëspòlëznë? Pòdôj argùmentë.

l Chto je adresatã wiérztë Òbe Pòstma?
l Scharakterizuj liriczną òsobã z ti wiérztë.

l Wëpiszë òkreslenia òddôwającé grzmòtné wiodro w wiérzce Daniëla Daena.
l Na spòdlim wiérztë òpòwiédz ò zachòwaniach lëdzy òb czas grzëmòtu i przë- 

równôj je z kaszëbsczima wierzeniama i zwëkama.

l Jaczé jãzëkòwé problemë mòże miec turista, czej nie dô bôczeniô na wielekùl-
turowòsc kraju, do jaczégò sã wëbiérô?

I

II

III

IV
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l Przedstawi historiã i dzysdniowòsc katalońsczi mòwë i lëteraturë.
l Zapiszë w zesziwkù wskôzë dlô turistë wëbiérającégò sã do jaczégòs kraju.

l Wëkòrzistëjącë zdrzódła, np.
– O. Duć-Fajfer, Tożsamość narodowa i język Łemków w XIX i XX wieku,  

[w:] Łemkowie, pod red. B. Machut-Telus, Warszawa 2013
– Łemkowie [w:] Encyklopedia PWN, Warszawa 2012
– M. Piecuch, Przesiedlenia Łemków (1944–1947), [w:] tegoż, Tożsamość 

kulturowa Łemków w zachodniej Polsce i na Ukrainie. Studium porównaw-
cze, Gorzów Wlkp. 2009

 przërëchtuj referat ò kùlturze Łemków, ji nikwienim i òdrôdzanim na spòd- 
lim historicznëch pòzmianów.

l Wëmëslë historiã tëczącą sã nôdpisu pòd rzezbą J. Chełmòwsczégò?
l Pòdzelë sã wiédzą ò Kùrdistanie.

l Ùdokaznij, że Nôpismò na kòsowsczim stołpie je panegirikã.
l Zazdrzë do zdrzódłów, cobë dowiedzëc sã, kòmù przëpisywô sã aùtorstwò 

dokazu. Spòrzãdzë notatkã ò aùtorze.
l Jak sã mô rzezba J. Chełmòwsczégò „Kòsowskô Belóna” do panegirika Ano- 

nima?
l Przedstawi pòliticzny status Kòsowa.

l Wëwidnij pòzwã krôjnë Łużëczanów.
l Wëmieni bùdzëcelów i rozkòscérzëcelów serbsczégò dëcha.
l Wëmieni pòzwë i przedstawi znaczenié zasłużonëch institucjów dlô rozkòscérza-

niô łużëcczi kùlturë. Jaczé znajesz tegò ôrtu insitucje na Kaszëbach?

l Czegò dowiedzôł jes sã ò Serbòłużëczanach z wiérztë A. Nagla.
l Pòkażë jãzëkòwé szlachòwnotë i rozeszłoscë na spòdlim wiérztë A. Nagla  

i jegò serbsczégò przekładu.

l Pòdôj argùmentë, chtërne sprawiłë, że A. Nôdżel achtnął Serbòłużëczanów.

V

VI

VII

VIII
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l Spòrzãdzë notatkã ò Frido Mětškù i pòwiédz, dlôcze prawie jemù kaszëbsczi 
pòeta dedikòwôł wiérztã.

l Jaczé wskôzë w wiérzce Handrija Zejlera dôwô liricznô òsoba, żebë ùchòwac 
swòjã jawernotã?

l Przedstawi dzeje i przëtrôfczi bòhaterów tekstu.
l Pòdôj sparłãczenia i rozeszłoscë midzë bòhaterama.
l Scharakterizuj przëjacelów i wrogów Krabata i Remùsa, i wskażë, jaczé wôrt-

notë jima przëswiécają, czim sã czerëją w swòjim pòstãpòwanim.
l Nazwi deje, jaczich symbòlã są Remùs i Krabat.

l Òkreslë rolã, jaką ùsôdzca przëpisëje pòezji.
l Pòdôj znóné cë pòdjimiznë westrzód Kaszëbów prowadzącé do lepszégò pòz- 

naniô nawzôjnëch wôrtnotów mniészëznowëch wespòlëznów. Zabéduj swòje 
ùdbë.

l Zazdrzë do ksążeczczi Splitter von slawische Gedichte. Okruchy poezji słowiań-
skiej, Gdańsk 2000 (òdjimk na s. 196) i dofùluj tôbelczi:

a/ Krôjnë skądka  
są wiérztë Pòecë z ny krôjnë Infòrmacjô  

ò pòetach

Wiersze  
gradiszczańsczich 
Chòrwatów

Mate Meršić-Miloradić
Augustin Blazović
Matilda Bölcs

Serbsczé wiérztë  
z Rumùnii

Slavomir Gvozdenović
Ljubica Rajkić
Ljubinka Perinac

Łużëcczé wiérztë Handrij Zejler
Jakub Bart-Ćišinski
Kito Lorenc

b/  Dopiszë pòzwã jãzëka, na jaczi wiérzta òsta tłómaczonô i naùczë sã jedny  
z nëch wiérztów na pamiãc.

Ùsôdzca wiérztë Titel wiérztë Przełóżca

Kaszëbsczi mit Ferdinand Neùreiter
Antoni B. Fac

IX

X
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Swiat kaszëbsczi Ferdinand Neureiter

Òjczëzna Ferdinand Neureiter

Łużëczanie Frido Mětšk

l Chto i dlôcze je adresatã wiérztë L. Roppla? Spòrzãdzë ò nim biografną notatkã.
l Na spòdlim wiérztë L. Roppla i jinszich zdrzódłów wëpełnij tôbelkã.

Lud i zemia,  
chtërna jich wëdała

Ùczałi i badérowie  
ùrzekłi kaszëbską mòwą

Jich dokazë

Ruscë

Bracyńcowie Czechòwie

Dzyrsczi Serbòwie

Przëjacele z Ùkrajinë

Finowie

Niemcë

l Wëmieni symbòle w niemiecczim kraju, mającé znaczenié dlô Kaszëbów- 
Pòmòrzanów dôwni i dzysô.

l Przërównôj òdniesenié liriczny òsobë do Arkónë w wëjimkù wiérztë pòprzé-
dzający dramã, i do Aliksa – bòhatera dramë.

l Przedstawi sytuacjã, w jaczi nalazłë sã lëdë, ò jaczich nadczidô Aliks.
l Na spòdlim wiadë z przëpisów wëkażë jich znaczenié w bëlniészim zrozmie-

nim dokazu.
l Òdnôszającë sã do Konrada z III części Dziadów A. Mickewicza i pòstacjów 

w Żëcym i przigòdach Remùsa A. Majkòwsczégò, napiszë wëpòwiesc: Aliks  
z dramë Jana Rompsczégò – romanticzny bòhater.

l Przërëchtuj referat ò rësznoce i dejach zrzeszińców i młodokaszëbów. Dôj 
bôczënk na sparłãczenia i procëmstawnoscë.

l Òkreslë charakter òbrazowaniô w wiérzce A. Jabłońsczégò i sparłãczoné z nim 
refleksje liriczny òsobë.

XI

XII

XIII
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l Co na spòdlim pisënkù i słowiznë wiérztë mòżesz pòwiedzec ò môlu pò- 
chòdzeniô ùsôdzcë? Òkreslë znanczi jinaczącé mòwã aùtora òd lëteracczi ka- 
szëbiznë.

l Pòdôj przëczënë zainteresowaniô sã liriczny òsobë Rugią.
l Scharakterizuj dzëwą białkã z wiérztë. 
l Jaczé je nawzôjné òdniesenié ùkôzkòwi białczi i liriczny òsobë.
l Zazdrzë do zbiérkù wiérztów Jana Zbrzëcë i wëpełnij w zesziwkù tôbelkã:

Titel przełożënkù 
Òriginalny titel 

wiérztë 
Krôj, z jaczégò pòchôdô 

ùsôdzca wiérztë

l Dlôcze Arkóna sta sã inspiracją dlô pòetë?

l Òpiszë rolã blizowégò w wiérzce F. Fenikòwsczégò i jegò przëtrôfczi.
l Òkreslë wëmòwã òbrazów w wiérzce.

l Przetłómaczë pòdóné wëpòwiedzë na kaszëbsczi jãzëk.
l Przedstawi swój pòzdrzatk na temat rolë regionalnëch wôrtnotów w żëcym 

człowieka.
l Spòrzãdzë notatczi ò ùsôdzcach nëch wëpòwiedzów.

l Przëzdrzë sã stanicóm i wpiszë do tôbelczi pòzwë:

Państwò Stanica Mieszkańc /-ë Jãzëk /-czi

l Wëzwëskùjącë znóną cë lëteraturã, napiszë wëpòwiesc, ùdokazniwającą słowa 
ks. Janusza Paserba: „Môłé òjczëznë ùczą żëc w òjczëznach wiôldżich, w wiôldżi 
òjczëznie lëdzy”.

XIV

XV
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Starszi lëdze mają jãzëk, chtëren w gãbie mielë jedzenié. Je do szmakaniô, gôdaniô, 
ale téż czãsto do szkalowaniô, głosnégò pëskòwaniô, wërąpianiô, òbgadiwaniô, jed-
nym słowã do grzeszeniô. Ten jãzëk mòże zrobic wiele zła. Niejednégò doprowadzył 
nawetka do piekła. Z jiny stronë jãzëk mòże przëczënic sã do bëlnégò spiéwaniô,  
a téż do dobrëch ùczinków, a nima człowiek mòże so zarobic na niebò.
 Môłim dzecëskóm jich jãzëczk je w gąbce do titkaniô. Nôprzód òne titkają 
mëminë titczi, a pózni dostôwają gùmòwi titk na bùdlã. Żebë zahamòwac jich bek  
i ùspòkòjic taczégò môłégò knérpsa, mëmka wtikô jima taczi titk z tropą abò z rënką. 
Jak nie bëło pòd rãką titka, nen knérps wtikôł do gãbë swój pôlc.
 – Zatknij temù skrzeczkòwi jegò pësk i wcësnij mù w gąbkã titk! – przëkazywa 
mëmka Trudce, jak nen knérps dzarł sã na całą jizbã.
 – Trzëmôj jãzëk za zãbama – nakazywa wiele razy mëmka Flórkòwi, jak òn 
za wiele plestôł abò sã niepòtrzébnie dzarł na całi głos. A jak òn pòdrósł, to gò 
ùpòmina:
 – Nie szlabrocë tak wiele i dôj lëdzóm pòkù, bò to twòje pëskòwanié doprowadzy 
ce do tegò, że dostóniesz w skórã abò téż nalézesz sã w kluzy.
 Naprocëm są taczi lëdze, chtërny zabëlë, że mają jãzëk w gãbie. Taczima mrëcz-
kama kòżdi pòmiôtô, òni są ùpichóny na kòżdim krokù. Nie pòtrafią sã wëgadac  
w swòjich nierôz wôżnëch sprawach. Dlô nich òtemknąc flabã, to je wiôlgô mãka.
 – Ale taczi mùszą téż żëc na swiece! – pòwtôrza Kruzënô z Pùstków, chtërna mia 
taczégò na wpół niemégò sëna.
 Jak më widzymë, jãzëczi ù lëdzy są wszelejaczé i służą jima do niebëwale róż- 
nëch sprôwków. Nibë môłi, schòwóny w gãbie jãzëk, a tak wôżny, a czasã nie- 
bezpieczny.
 Zwierzëna mô téż swój jãzëk, chtëren pòzwôlô ji żgrzéc nã bëdlą strawã, zrëwac 
trôwã, chwatac lëstë na wietwach, pòdniesc bùlwã z zemi.
 Zdrzëta le chòcbë na taką krowã. Jak òna pòtrafi swòjim jãzorã zagarnąc i ùrwac 
lop trôwë, scësnąc jã w kłąbk, a tej pôłknąc. Jak mô czas, tej zwrôcô nen lopk 
trôwë nazôt z żôłądka do pëska i mielë jã – jak czãsto gôdô mòja ómama – w drob- 
ny mak. 
 Zwierzãcy jãzëk czãsto zastąpiô wòdã, mëdło i rãcznik. Czë wa widza, jak chòcbë 
ten waji tósz mëje jãzëkã swòje łapë, òblizëje swòjã serzchlã na całim celskù? To je 
jegò mëcé. Tak robią prawie wszëtczé zwierzãta. Wa gwës widza, jak waji ami abò 
jiné zwierzã domôcé liże swòjim jãzëkã léczony môl. Aptékôrz bë pewno pòwiedzôł, 

Jiwer z jãzëkama
I
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że to je zwierzãcô dezynfekcjô. A to je gwësnô prôwda. Mój ópa nierôz gôdôł, jak jô 
so skalécził chòcbë pôlc, żebë dôł jem pòlizac nen môl psu, to sã rëchli gòjiło.
 Wiôldżé zwierzã, wiôldżi jãzëk, môłé zwierzątkò, môłi jãzëczk. Taczé wëjasnienié 
da nënka Flórémù, czej òn sã pitôł, czemù jegò kòtk mô taczi malëszinczi jãzëczk. 
A ne gadë wszelejaczégò zortu mają dëcht malinczé jãzëczczi i wëtikają je, żebë òd-
straszëc naprzikrzélców. Ale ten jiglasti jãzëczk służi jima w pierszi rédze do chwôta-
niô mùchów i jinëch òwadów.
 Jednégò razu, jak mëma skaléczëła so wiôldżi pôlc przë skrobanim bùlewków na 
pôłnié, rzekła do Flórégò:
 – Biôjczkôj le na ògródk, tam za chlebòwim piecã roscą na parzãcë psé jãzëczczi. 
Jô so doch mùszã przëłożëc na skaléczony pôlc.
 Knôp przëniósł pôrã lëstków, mëma je spłóka w gòrący wòdze, pòseka tãpą stroną 
noża i przëłożëła na pôlc, a tej òwinã flëkã. Psé jãzëczczi przëkłôdô sã téż na wrzodë, 
a nawetka na bardówczi i òbòlałé môle.
 – Tatkù! – rzekła rôz mëma – ten nasz zégar sã spózniô, trzeba gò dac do zégarméstra.
 Tatk wzął pióro, òmòcził w pétrochù i nasmarowôł ten jãzëczk, co wchôdô w kółkò 
i rzekł:
 – Të môsz zégarméstra w chëczach i wcale ò tim nie wiész.

Bolesław Bork Jãzëczk  
[w:] Bork B., Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë, Wejrowò 2002, s. 35–37

W bùdowanim nôrodny juwernotë mniészëznowëch  
karnów, nôwôżniészé znaczenié mô jãzëk i téż ro-
bòta pisarzów a pòetów gôdającëch jãzëkã swòjégò 
mniészëznowégò karna, jakno nôrzãdzã mdącym spòd- 
lim wëpòwiadaniô sã. Ùsôdzcë pòchôdający z òbkrã- 
żégò mniészëznë mają w ùwôżanim mòwã swòjégò 
lëdu, je dlô nich czësto jasnym, że jãzëk, jaczim gô-
dają jejich wëspòlëznë, je dërżéniã sztôłtu juwernotë 
etnicznégò karna.
 Bédowanié ùsôdztwa w jãzëkù mniészëznë, òsoblë- 
wie pòezji, chtërna głosy „ùczestnienié domôcy mòwë” 
je jednym z nôwôżniészich wëzwaniów stojącëch przed 
wespòlëznama mniészëznów w Pòlsce.
 Wôżnosc tegò problemù dozdrza téż Radzëzna Eùropë, ògłôszającë rok 2001 
Eùropejsczim Rokã Jãzëków.

Komitet Organizacyjny (tłóm. W. Myszk) 
[w:] V Festiwal Mniejszości Narodowych i Grup Etnicznych, Gdańsk 2001

II
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Rodną greczëznã Pòsydończicë zatracëlë
Przez lata lateczné miészaniégò sã z Tireńczikama,
Z Latińcama i jinszim cëzyństwã.
Jedinący wzątk, jaczi zaòstôł pò starkach,
Bëło jaczés helladzczé swiãto ze snôżotą òbrządków
Z mùzyką lërów, flétów i z jigrama.
Zwëk béł taczi czej swiãto miało sã do kùńca
Słowã i wdôrã przëbliżałë mgławą swòjiznã.
Przëbôczëlë téż zadôczoné grecczé miona
Chtërne mało chto ju rozmiôł.
I tak w tesknëch chlëchach swiãto gasło,
Wszëtczim sã mëkcëło, że są z rodu Greków:
Czedës bëlë partã Wiôldżi Grecji,
A terôzkù na niżawie.
Cëż òstało pò Zeùsowim karnie,
Òno żëje i kôrbi na ôrt barbarijsczi,
Òdsãczoné – le wej – òd helleńsczi nënczi. 

Kònstandinos Kawafis Pòsydóńczicë (tłóm. J. Zbrzyca) 
[w:] Zbrzyca J., Wieczórny widnik, Gdańsk 2002, s. 159 

Wiémë, że tak jak kaszëbsczégò, pòłożenié jãzëka Majów letczim nie je. Wikszi dzél 
młodégò pòkòleniô Majów mô ju szpańską mòwã za domôcą przëjãté. Jeleżnosc 
majsczégò jãzëka pëzglô téż wielëna dialektów tegò jãzëka (w sami Gwatemalë je jich 
kòl 20.), a achtnienié blós jednégò z nich nié wszëtczim sã widzy. Nie je dzywnota, 
że aùtochtoniczny jãzëk Majów nôlepi sã ùchòwôł pò wsach i môlach Mezoame-
riczi, gdze tzw. dzysdniowô kùltura sã nie zaòsta. W jinëch regionach, chòc òd 20 
lat rozmajité spòlëznë mają dbã ò to, cobë kùltura, a w pierszi rédze majsczi jãzëk 
òd zabôczeniô ùretac, efektë ti robòtë są dosc mizerné. […] 
 Młodé pòkòlenié Majów widzy dzejania w czerënkù retowaniô majsczégò jãzëka 
za cëdaczenié i niepòtrzébny trud, co skazywô nen jãzëk na gwësną marginalizacjã,  
a w kùńcu na wëdżiniãcé. Pòdług Christophera Mòseleva, editora Atlasu Zagro-
żonëch Jãzëków Swiata […] przińdnosc mòwë zanôlégô òd tegò, „czë dóny jãzëk je 
przekazywóny na dzecë”, z czim ù Majów nôlepi ju nie je. Chòc w Gwatemalë rząd 
mô przëznóné majsczémù jãzëkòwi taczi sóm status, jak szpańsczémù, jegò przińd-
nosc je baro zybòtlëwô. Przëdatnosc majsczégò jãzëka bãdze mni jawernô, pòkądka 
Majowie nie dozdrzą wôrtnotë w przedërchanim swòjégò jãzëka. […]

III

IV
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 Pòdług statistik ÙNESCO, co dwie niedzele swiat tracy jeden z swòjich jãzëków. 
Dlô Majów wprowadzenié swòjégò jãzëka do pùbliczny sferë je jedurną nôdzeją na 
to, żebë nie zadżinął.

Jurk Hinz Kùńc swiata z tima Majama 
[w:] „Pomerania” 5/2013, s. 30

Fryzja jest jedną z dwunastu prowincji Królestwa Holandii (Niderlandów), 600 ty-
sięcy jej mieszkańców stanowi 4 proc. ludności całego kraju. W prowincji używane 
są dwa oficjalnie uznane języki; holenderski (niderlandzki) – język państwowy oraz 
fryzyjski – regionalny język mniejszości. Oba należą do germańskiej rodziny języko-
wej [w językoznawstwie języki germańskie klasyfikuje się na poziomie grupy, a nie 
rodziny językowej; rodzinę stanowią np. wszystkie języki indoeuropejskie – przyp. 
tłum.]. Fryzyjski jest językiem w pełni znormalizowanym, z opracowanymi zasadami 
pisowni, gramatyką i słownikami. Spokrewniony jest, ale równocześnie, z powodów 
różnego rozwoju historycznego i odległości geograficznej, odrębny od dialektów 
wschodnio- i północnofryzyjskich, używanych w Niemczech.

Ogólna polityka językowa
Fryzyjski został uznany oficjalnym językiem prowincji Fryzja, a co za tym idzie – 
drugim językiem oficjalnym Królestwa Niderlandów.

Administracja publiczna
Umieszczenie tabliczek z fryzyjskimi nazwami ulic oraz użycie fryzyjskiego w trakcie 
obrad lokalnych rad w latach pięćdziesiątych, były pierwszymi krokami na drodze 
wprowadzania fryzyjskiego do życia publicznego.

Szkolnictwo
Próby wprowadzenia fryzyjskiego do szkół podstawowych sięgają początku naszego 
stulecia. Na naukę fryzyjskiego, jako przedmiotu nadobowiązkowego, zezwolono po 
raz pierwszy w roku 1937. Długa kampania na rzecz wprowadzenia fryzyjszczyzny do 
szkół przyniosła efekty w końcu lat siedemdziesiątych; fryzyjski stał się przedmiotem 
obowiązkowym w programie szkół wszystkich szczebli.

Twórczość kulturalna i środki masowego przekazu
Języka fryzyjskiego w telewizji używa się w programach edukacyjnych od ponad  
15 lat.

Durk Gorter, J. Gerard van Rijn Sytuacja fryzyjskiego i polityka językowa 
[w:] „Pomerania” 6/1995, s. 6–9

V
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Pò co retac jãzëk?
Jaczégòs dnia baskijsczi ùsôdzca Bernardo Atxaga òstôł zapitóny przez amerikańską 
gazétnicã: „Dlôcze je jaż tak wôżné, żebë baskijsczi jãzëk przedërchôł? Nie jidze mie 
ò jegò snôżotã i apartnosc”. Atxaga òdrzekł ji afòrizmã: „Wszëtkò, co żëje, pnie sã do 
przedërchaniô”, ale gazétnica zdôwa sã nie bëc ti ùdbë, temù ùsôdzca dopòwiedzôł: 
„To prôwda, chcemë zachòwac naju jãzëk, równak nié dlôte, że je piãkny i prôw-
dzëwi, ale z prostszi przëczënë. Proszã pòmëslec, że znajemë ten jãzëk, że nama sã 
przëdôwô w zwëczajnym, codniowim żëcym”.

Martyna Zienkiewicz Kraj Basków i jego tajemniczy język  
(tłóm. F. Baska-Borzyszkowska) 
[w:] „Pomerania” 10/2012, s. 23

VI

Heuskara,
Ialgi adi kanpora.

Garzaiko herria
benedika dadila,
heuskarari eman dio
behar duien thornuia.
Heuskara,
Ialgi adi plazara.

Berze jendek uste 
zuten

ezin skriba zaiteien;
orai dute phorogatu
enganatu zirela.
Heuskara,
Ialgi adi mundura.

Lengoajetan ohi izan
estimatze gutitan;
orai aldiz hik behar 

duk
ohoria orotan.
Heuskara,
habil mundu guzira.

Berzeak oro izan dira
bere goihen gradora;
orai hura iganen da

Euskaro,
wynijdź na światło dzienne!

Niech błogosławiony będzie
kraj nawaryjski,
który dał naszej mowie
zasłużoną rangę.
Euskaro,
wynijdź na swoje miejsce!

Wierzyli inni,
iż my pisać nie potrafim;
teraz doświadczyli sami,
iż w błędzie byli.
Euskaro,
wynijdź ku światu!

Tyś niegdyś pomiędzy 
językami

w marnej estymie była;
teraz zaś winni tobie
wszędzie poważanie.
Euskaro,
idź na świat cały!

Azaliż wszelakie inne mowy
Nie wspięły się już ku 

szczytom;
teraz ty wzniesiesz się

Eùskaro,
wińdzë że na wid dnia!

Niech błogòsławiony bãdze
krôj nawarijsczi,
chtëren dôł naji mòwie
wôrtną wedle zasłëdżi rangã.
Eùskaro,
wińdzë że na swój plac!

Wierzëlë jiny,
że më pisac nie rozmiejemë
terô doznelë sami,
że bëlë òmilony.
Eùskaro,
wińdzë że na swiat!

Të czedës westrzód jãzëków
jak mizerôk slédny bëła,
terô równak mùszą ce
wszãdze miec w ùwôżanim.
Eùskaro,
biôj na całi swiat!

Czë abò wszelejaczé jiné mòwë
nie ùdostałë sã ju na wëżawë;
terô të dwigniesz sã
wëżi jak wszëtczé jiné.
Eùskaro!
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Do statusu jãzëka (òbéńdowégò) kaszëbizna przeszła długą drogã. Ò ji awansu – nié 
le fòrmalnym – przesądzëłë òglowé zmianë w Pòlsce i Eùropie pò 1980 r., tj. ruch 
„Solidarnoscë”, ùpôdk mùru berlińsczégò i kòmùniznë, téż przemianë w eùropejsczi 
demòkracji… Cësk na to mô téż spòsób pòdéńdzeniô – w zmienionëch warënkach 
– do definiowaniô jãzëka. W strzódkòwi Eùropie w kùńcu XX w. jakbë nastôł nowi 
Zymk Lëdów, zamikający dzél dejów i dążeniów negò pierszégò, z pòłowë XIX w., 
czej w miono Kaszëbów „samiéwno” wëstąpił Florión Cenôwa. 
 Pò 150 latach Kaszëbi „wëstąpilë” ju razã, zbiérno, chòc przez reprezentantów 
pòwòłónëch przez sebie institucji i wëbróné elitë, kòrzëstającë z programòwégò, 
kùlturalnégò i intelektualnégò ùróbkù pòprzédnëch pòkòleniów, jak téż pòzytiwnëch 
bùtnowëch zastrzegów. Gruńt do tegò przëgòtowałë rozmajité i wielné wczasniészé 
dzejania, w Pòlsce wërazniészé òd 1956 r.

berze ororen gainera.
Heuskara.
Baskoak orok 

preziatzen,
heuskara ez iakin 

harren;
orok ikhasiren dute
orai zer den heuskara.
Heuskara.

Oraidano egon bahiz
inprimatu bagerik,
hi engoitik ebiliren
mundu guzietarik.
Heuskara.

Ezein ere lengoajerik
ez franzesa ez berzerik
orai ezta erideiten
heuskararen parerik.
Heuskara,
lalgi adi danzara.

Bernat Etxepare  
Contrapas

ponad wszelkie inne.
Euskaro!

Czyż Basków nie podważa 
teraz świat,

nawet ciebie nie uznawszy;
Wszem będzie teraz ogłoszone
czym jesteś ty euskaro.
Euskaro!

Jeśliś ostała się do tych pór
bez pism i pióra,
przecież odtąd rozchodzić się 

będziesz
na wszystek wszechświat.
Euskaro!

Teraz nie znajdzie się
żadna inna mowa,
ni Francuzów ni innych,
tobie równa.
Euskaro,
wynijdź by tańczyć!

Bernat Etxepare Contrapas 
(tłóm. T. Wicherkiewicz)

Czë abë Basków nie 
ùpichô terô swiat,

nawetka cebie nie 
achtniwającë;

Wszeden dostónie terô do 
wiadë

czim të jes eùskaro.
Eùskaro!

Jeżlë jes òbstoja do te czasu
bez pismionów i pisadła
tec òdnądka rozkòscerzac sã 

bãdzesz
na wszetërnôstczi swiat.
Eùskaro!

Terô nie naléze sã 
żôdna jinszô mòwa,
nié Francëzów ni jinëch,
cebie jednakô.
Eùskaro,
wińdzëże, bë zatańcowac!

Bernat Etxepare Contrapas 
(tłóm. F. Baska-Borzyszkowska)

Kompozycja poetycka na chwałę języka, opublikowana  
w pierwszej drukiem wydanej książce baskijskiej  
„Linguae Vasconum Primitiae” z 1545 r. 
[w:] „Pomerania” 1–2, 1996, s. 12
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 Dzãka temù w pòłowie XX w., w realiach Pòlsczi 
Repùbliczi Lëdowi (PRL), (ò)bronilë sã zagrożony spò- 
lonizowanim nord.-wsch. Kaszëbi, m.jin. na skùtk pò- 
wstaniô Zrzeszeniô Kaszëbsczégò (1956), jaczé stimùlë-
je nade wszëtkò rozwij jãzëka i rodny kùlturë, przejôwia-
jący sã òsoblëwie w nieprzerwóno òd pòłowë XIX w. 
rozwijający sã kaszëbskòjãzëczny twórczoscë lëteracczi, 
prezentowóny terô m.jin. na corocznym kònkùrsu Rod-
ny Mòwë (òd 1972 r.). 
 Pamiãtac równak nôleżi, że wczasni – w ti sami pòło-
wie XX w. i téż w PRL-u – wëmerlë òstateczno nord.-
-zach. Kaszëbi, zwóny Słowińcama (òd XVI w. prote-
stancë), i jich słowińsczi dialekt (jãzëk), przez wieczi 
germanizowóny; òstatny zniemczałi jich przedstôwcë emigrowelë do Niemców, a ny 
òstałi na zemiach swòjich przodków sã spòlonizowelë.
 Widzałi mediewista i wiôldżi Kaszëba, Gerard Labùda (1916–2010) cwierdzył, 
że Kaszëbi to „ostatnie ogniwo nadbałtyckich plemion zachodniosłowiańskich, które 
uniosło cało i uratowało swoją wspólnotę kulturową i etniczną w ścisłej łączno-
ści z ogólnopolską wspólnotą polityczną i narodową, jako jej nieodrodna część” 
(ib. G. Labuda, O Kaszubach, o ich nazwie i ziemi zamieszkania, w: Kaszubi i ich 
dzieje. Pisma wybrane, 1996, s. 120; przedrëk z r. 1991). Temù definieje sã dzys 
nôczãscy Kaszëbów jakno òbéńdowé karno kùlturowò-etniczné, a wedle Ustawy  
z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regio-
nalnym Kaszëbi są pòlsczima òbëwatelama, co gôdają pò kaszëbskù.
  Kaszëbizna w fòrmie mòcno zjinaczonëch dialektów, chtërnëch przekôz w rodzëz-
nie òstôł przerwóny, wërazno ùstãpòwała i dali ùstãpiwô pòlaszëznie z przëczënów 
pòliticznëch, spòlëznowëch i kulturowëch. Nôleżi tej òna do jãzëków zagrożonëch 
czë nawetka do wëmiérającëch. Ùzasadnioné są òpinie, że ji trwanié przedłużëc le 
mòże jãzëcznô edukacjô w szkòle, implikùjącô intensywną ùprawã òglowi òdmianë, 
tj. lëteracczi, ale wiedno wespół z rozwijã całi kaszëbsczi kùlturë.

Jerzy Treder Status, sytuacjô socjolingwisticznô, grańce kaszëbiznë dôwni i dzys 
[w:] Treder J., Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiznie, Gduńsk 2014, s. 5–6 

Ni móm nic procëm ùczbie jinëch jãzëków. Znac wicy jãzëków to baro dobrze. 
Ùczba nie bëła i nigdë nie bãdze czims złim. Znac dobrze pòlsczi i kaszëbsczi to 
baro spaniałô rzecz. Bëłë przëtrôfczi, że letnicë òb lato zabłądzëlë w lese, pò pòlskù 
pitelë sã ò drogã knôpika, co pò pòlskù mało rozmiôł. Kaszëbsczi rozmielë letnicë  
i jak spitelë sã knôpika pò kaszëbskù, tej nen jima drogã wskôzôł. 

Jan Szutenberg Dąbrowa w Ùnii  
[w:] Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé, Wejerowò 2004, s. 206
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Naturalnym prawã lëdzkòscë je zmieniwanié sã wszëtczich i wszëtczégò. Rôz zmianë 
jidą pòmali, bez całé wieczi i tuwò gôdómë ò ewòlucji. Drëdżim razã rzeczë zmieniwają 
sã flot, czasã jaż za flot, i to je rewòlucjô. Tikô to sã téż jãzëków. Le człowiek naùcził sã 
jakò takò gadac, a ju sã z drëdżim pòsztridowôł, dlôte lëdze rozlezlë sã pò całim swie- 
ce, a kòżdé lëdzczé karno, nôprzód kąsk jinszima, a pòtemù czësto jinyma zwãkama 
pòzwało swiat. Stądka wzãłë sã wszelejaczé jãzëczi swiata, a je jich kòle 5 tës., a nawetka 
wicy, bò tegò nicht zrechòwac bëlno nie rozmieje. Czë to je fejn, że takô jãzëkòwô 
wieża Babel je na swiece? Gwësno jo, bò różny dolmacze mają przënômni co robic.
 Jedne jãzëczi dżiną, jinszé zôs dërch sã zmieniwają, a jesz jinszé pòwstôwają sztëczno 
robioné. Do nëch pierszich zarechòwac mòże pòłabsczé jãzëczi słowiańsczé, chtërnyma 
jesz czile wieków temù nazôd gôdelë mieszkańcowie Pòmòrzégò. Do drëdżich nôleżą 
prawie jãzëk pòlsczi a kaszëbsczi. Trzecy ôrt to midzë jinszima esperanto, jãzëk òglo-
wòsłowiańsczi – slovio, klingòńsczi zrëchtowóny na spòdlim filmù Star Trek czë gôdka 
elfów z Władcë Piestrzeniów. Nôlepszé w tim je to, że lëdzëska nyma jãzëkama gôdają 
i piszą pòwôżné dokazë, a zabôcziwają np. ò kaszëbsczim – le to je ju jinszô bôjka.
 Chcemë sã zając tima jãzëkama, co sã zmieniwają, mòże rzec na najich òczach. 
Kaszëbsczi téż do nëch nôleżi. Dôwni, jak Kaszëbi bëlë pòd krzëżacczim, a pózni 
prësczim panowanim, tej do ny gôdczi wpichałë sã niemiecczé słowa. Je jich dosc tëli, 
kòl 10 proc. Niechtërne są ju dosc czasu zasedzałé i tak baro nie wadzą, np. bùten, bënë 
czë doch. Jinszé zôs są baro brzëdkò czëc z kaszëbsczich gąbków, tim barżi, że mómë 
swòje słowa, np. blejfider to òłówk, a brële to òkùlôrë. Òkróm tegò w kaszëbsczim je 
wiele słowów z jinszich germańsczich jãzëków, np. z szwédzczégò, duńsczégò, òlender-
sczégò. Niejeden rôz smieją sã z naszi gôdczi Pòlôsze, że je w ni wiele z niemiecczégò, 
le ti drëszë sami nie wiedzą, co w gãbie mają. W pòlsczim je tak samò wiele cëzëznë,  
a nawetka wicy, jak w kaszëbiznie. Terôczas kaszëbizna je dosc pòlaszącô, òsoblëwie na 
pôłnim Kaszëb, le to ni ma dzëwù, bò doch pòlsczi je czëc wszãdze wkół nas. Slédny-
ma latama corôz głãbi wchôdają w rozëmë lëdzy, a pózni bez gąbczi wëlatëją słówka  
z anielsczégò. Czëc je łokej, jes, sory i tak dali, corôz tegò wicy. Mòże za czilenôsce lat 
ùczëjemë w krómie taczé zdanié: „Proszã łan mrożonégò czikena. Hał macz dëtków? 
Łokej. Fenks. Baj”. Chto wëzgòdnie, co to znaczi, ten je richtich pòliglota.

Rómk Drzéżdżón Gôdka ò gôdce: hał macz dëtków?  
[w:] „Norda” 8/2008, s. 3

W jedny z tuszkòwsczich familiów bëło dëcht wiele dzecy, midzë jinszima môłi Tóna 
i jegò sostra Anka. Jednégò mroznégò dnia (bëło to w zëmie) Tóna gôdô do Anczi:
 – Të bë sã wierã chcała chùtkò naùczëc gadac pò francëskù?
 – No pewno, że jo. A të wiész, jak to zrobic?

IX
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 – Jo. To je baro prosté. Të wëlez bùten i przëłożë jãzëk do klëczczi ù dwiérzów.
 – I to wëstarczi?
 – Jo. Bãdzesz gadac pò francëskù lepi jak szandara z St. Tropez.
Anka pòsłëchała Tónã i wëlazła bùten na mróz, przëłożëła swój jãzëk do metalowi 
klëczczi i pózni ni mògła gò òd ni òderwac. W kùńcu pò pewnym czasu i wiôldżich 
trudach ji sã to ùdało. Wkùrzëła sã i wrzeszczi na Tónã:
 – Czë të ògłëpiôł?! Chcesz të żebë jô jãzëk stracëła?! W ten spòsób jô doch sã 
nigdë francësczégò nie naùczã!
 – Jak chtos je tak głupi jak të, że we wszëtczé głëpòtë wierzi, to sã nigdë żódnégò 
jãzëka nie naùczi!

Fórmellów Sławk Gôdczi kaszëbsczé  
[w:] „Zymk” 1/2001, s. 3

Ù Mëcka w Tëszkach bëło wiele mëszów i szurów. Òn nie wiedzôł, jak sã jich pòzbëc. 
Tej òn szedł do szôłtësa pò radã, ale ten nic mù nie pòradzył. W Tëszkach mieszkôł je-
den Niemc i do tegò Mëck szedł pò radã. Ten dôł Mëckòwi kòta. Jak Mëck przëszedł 
dodóm, tej nie wiedzôł, co ten kòt żre, bò zabéł sã ò to spëtac. Tej Mëck szedł do 
Niemca nazôd i zapitôł gò:
 – Co ten kòt żre?
 Niemc nie rozmiôł i zapitôł sã:
 – Was?
 Mëck mëslôł, że kòt bãdze żarł jich samëch. Òn to pòwiedzôł jinym Tuszkòwia-
nóm, a ti namësliwelë sã nad tim, jak tegò kòta wëpãdzëc do lasa z Mëckòwi chôtë, 
bò zabic gò òni sã bòjelë, bò bë jich zeżarł. Jiny ùradzëlë, że trzeba pòdpalëc bùdink, 
le tej ten kòt ùcekł do drëdżégò bùdinkù. Tuszkòwianie pòdpôlëlë ten drëdżi bù-
dink, a kòt ùcekł do trzecégò. Tuszkòwianie pòdpôliwelë wiedno wiãcy bùdinków, 
a kòt ùcékôł do drëdżich. Òni jednak dostelë to, co chcelë, bò jak pòdpôlëlë òstatny 
bùdink w ti wsë, tej kòt ùcekł do lasa.

Bernard Sychta Jak Tuszkòwianie spôlëlë całą wies dlô kòta 
[w:] „Literatura Ludowa” Nr 1–2, Warszawa 1959, s. 51–62

– Paùlus jidzże chùtkò do szopkù1 pò kùbabã, bò mie zafelało do zupë – pòwiedzała 
mëmka do swòjégò môłégò sëna a ten pòdrabòwôł. Na Jistãdzë Winónë bëło w lëfce 
czëc mòkrosc. Béł cepłi zymkòwi dzéń, na nordze pùszczałë sniedżi i w Missisipi 
bëło wiele wòdë i krë. Lëdze mielë znôwù strach, że bãdze wiôlgô wòda na Jistãdzë2, 

1 Krómù (òd aniel. shop).
2 Pòrénkòwi part (òd aniel. East End).

XI



222

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓW NAZÔD DO ZÔCZĄTKÙ ROZDZÉLU

chtëren leżôł niżi òd resztë miasta. Paùlus wkarowôł sã do szopkù drabã, a młodé 
dzéwczã, chtërnégò tu jesz nie widzôł, nerwòwò sã spitało:
 – What you want?!3
 – Kùbabã!
 – What?!
 – Kùbabã!
 – You better get out of here fast!4– krziknãła głosno.
 Paùlus zrobił wiôldżé òczë i wënëkôł chùtkò z krómù. Biegôł dodóm i płakôł. 
Wparowôł do mëmczi, wtulił sã w ji szorc i z chlëchanim sã żôlił:
 – W szopkù je jakôs jinô wastnô i òna nie wié, co to je kùbaba!
 – Jeny kòchóny! To pewno bëło Hildebrantowé dzéwczã, a òna nie gôdô pò 
naszémù, le pò niemieckù i pò anielskù. Ach, co za ùtrapienié z tą skażoną gôdką!  
I jak pùdzesz do szkòłë, to bãdzesz mùszôł sã ji jesz ùczëc! Jidz jesz rôz i pòwiédz, 
że brëkùjesz allspice.
 Le knôp sã terô bòjôł i ju nie chcôł jic…

Stanisłôw Frymark Zwiercadło Remùsowégò swiata 
[w:] Frymark St., Zwiercadło Remùsowégò swiata, s. 12–13 

W miesięczniku „Morze” z marca br. znajdujemy bardzo ciekawe wspomnienia Bole-
sława Romanowskiego o załogach łodzi podwodnych operujących na morzach świata 
w II wojnie. Znajdujemy tam takie zdanie: „Były poza tym okresy, gdy cały okręt 
mówił po kaszubsku. Nie wiem skąd się wzięło, ale nawet tzw. „francuzi” raptem 
mieli pite, chodzone, sieczone, patrzone.

W łodzi podwodnej po kaszubsku  
[w:] „Kaszëbë” 10/1958, s. 4

W maju sztërdzestégò trzecégò Józef niespòdzóno dostôł òrdel. Terô bëła rozpacz! 
Młodi, dwadzescelatny knôp mùszôł òstawic wszëtkò: starszich, sostrë i bracy, stronë, 
gdze béł ùrodzony i ùrosłi. Co czekało gò tam, w swiece? Gwësno nié rozpacha, le 
niebezpiek. A nôgòrszé dlô niegò bëło to, że jakno Pòlôch i Kaszëba mùszôł służëc 
dlô wroga, procëm swòjim przekònanióm! Chto wié, czë czedëkòlwiek przińdze 
nazôd? Wësłelë gò dalek – jaż do Saksów. Miôł służëc przë òbsługiwanim lotniska.
 Przedstawmë sobie człowieka, co nie znôł ani jednégò słowa pò niemieckù, w kar- 
nie samëch młodëch Niemców, znëkónëch tu z całégò Reichù. Ani sã dogadac, ani 
jak sã ò co spëtac. Tamti sã midzë sobą dogôdelë, ale nasz Kaszëba z nima nié. Bëlë 

3 What…(aniel.) – Co të chcesz?
4 You better…(aniel.) – Lepi të mie tu chùtkò stądka biôj!
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tam Frizowie, Saksowie, Berlińczicë, Bayrowie a i chòc Aùstriacë. Ale òni wszëtcë sã 
rozmielë. Jaż jednégò dnia spòtkôł przëtrôfkã kamrôta spòd Szprotawë na Dólnym 
Szląskù. Z tim szło sã jakò takò dogadac. Béł tak samò knôpã ze wsë, nawetka cos 
młodszim. Ten mù béł terô chòc cos pòmòcnym. Pòznôł gò z kòlegama, òbjôsniôł 
słowa niemiecczi kòmendë.
 Hanësk gôdôł pò niemieckù, bò tak ùcził sã w szkòle. Doma jednak gôdelë pò 
pòlskù, szląską gwarą. Przëpedlë sobie do serca. Òbaji wërwóny z domôcëch gniôz-
dów i dalek òd rodny zemi. Pòtrafilë wiele gòdzyn przesedzec i przegadac. To jima 
– chòc w malinczim dzélu – dôwało jaczé taczé ùkòjenié.

Henrik Dawidowsczi Magda  
[w:] Kaszëbsczé dzeje i dzysészé żëcé, Wejerowò 2004, s. 57–58

Natomiast z mieszkańcow Rumi i Zagórza drwiono niegdyś, że w „robòcy dzéń” (na 
co dzień) mówili po kaszubsku, a w niedzielę i święta używali rzekomo języka nie-
mieckiego, który mieli uważać za język jakby lepszy, uroczysty, odświętny. Podobnie 
śmiano się z mieszkańców Kaniej Budy pod Redą, którzy przed żniwami, kiedy im 
bieda dokuczała, w rozmowie z gospodarzami okolicznych wiosek posługiwali się 
gwarą, a po żniwach, kiedy pomocy gburów nie potrzebowali, mówili „pò mieckù” 
(po niemiecku).

Bernard Sychta Miasta, miasteczka i wsie  
w literaturze ludowej, wierzeniach i obrzędach 
[w:] „Literatura Ludowa” Nr 1–2, Warszawa 1959, s. 51–62 

Chociaż uczymy się języków obcych, by iść w świat, to nie zapomnijmy, że idziemy 
też tam z naszym językiem ojczystym, który wynieśliśmy z domu. Może się okazać, 
że zdobędziemy pracę i poważanie tam w świecie, nie dlatego, że umiemy się po-
rozumieć w ich języku, ale dlatego, że znamy swój własny 
lepiej niż każdy inny.

Zbigniew Gierszewski  
Mamy podręcznik do kaszubskiego  
„Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece”  
[w:] „Ziemia Zaborska” nr 8/2015, s. 75–77 

Wedle mòjégò òbsądu, 38 lat robòtë szkólny w rozmajitëch 
szkòłach na pôłniowëch Kaszëbach, nen òbzérk najégò kùl-
turowégò swiata mòże sã zacząc òd wszelejaczégò jãzëka. Jeżlë 
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mdzemë równak mielë starã ò to malinczé „jô”, tej i tak, rëchli czë pózni, spòtkómë 
sã w ny przedzywny sklëniany kùglë kaszëbsczégò jãzëka, w chtërny dopiérze tak òd 
bëne jidze sã przëzdrzec lëdzóm, co tuwò dobrocëlë nã zemiã dlô se.

Felicja Baska-Borzyszkowska Kaszëbskô lëteratura w naùczanim strzédny szkòłë  
na spòdlim Kaszëbsczégò Liceùm Òglowòsztôłcącégò w Brusach 
[w:] Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym, Gdańsk 2007, s. 56

W dzysészim swiece jistnieje tendencjô do globalizacji, do „amerikanizacji” kùltu-
rë. Jãzëk anielsczi òd XX wiekù stôł sã lingua franca całégò swiata. Kaszëbskô z ti 
perspektiwë wëdôwô sã czësto malinkô i mało wôżnô. Równak w ti sytuacji lëdze, 
przënômni niechtërny, widzą wiôlgą wôrtnotã w tim, co na jich òczach dżinie i ùlégô 
brutalnémù zgniôtaniu przez ùnifikacyjny walc.
 Kòżdi, nawetka môłi lud, mô jakąs fùnkcjã do òdegraniô na nym swiece. Kaszëbi 
ni mają szans nadawac tónu dzysészémù skòmercjalizowónémù i czãsto banalnémù 
żëcémù kùlturalnémù. Ale, żelë sã bãdą starelë, mògą swòjã „biédã” dobrze sprzedac. 
Tzn. mògą, pòprzez lëteraturã i jinszé dokazë pòdzelëc sã ze swiatã swòjim bënowim 
bògactwã i swòjim doswiôdczenim dzejowim.
 Zdrzącë z jinszi stronë, taczi malinczi zôgónk kùlturowi, jak kaszëbizna, stwôrzô 
dlô ùtwórcë mòżlëwòsc rëchlészégò zajistnieniô. Kaszëbsczi pòeta naléze wiedno 
chòc jaczés karenkò wdzãcznëch czëtińców, czegò ni mòże sã spòdzewac, piszącë pò 
pòlskù czë anielskù.

Ludmiła Gołąbek Jak zachòwac jãzëk kaszëbsczi? – Përznã słów ò samòsztôłcenim 
[w:] Warsztaty regionalne. Remusowa Kara, 2008, s. 27

Z profesorã Édwardã Brezą, chtëren 24 séwnika skùńcził  
80 lat, gôdômë ò jãzëkach (nié blós kaszëbsczim) (…)

Rodną mòwą dlô Wastë Profesora je kaszëbizna czë pòlaszëzna?
Z pòlsczim jãzëkã pierszi rôz jem sã spòtkôł mést dopiérze w 1939 r., czej mëmka 
zaprowadzëła mie do szkòłë w Kaliszu, w gminie Dzemiónë. To bëło w czerwińcu, 
a 1 séwnika miôł jem tam zacząc nôùkã. Czerownik szkòłë, Józef Przëtarsczi, òpro-
wôdzôł mie pò klase i jednégò razu spitôł sã: „kim jest twój ojciec?”, òdpòwiedzôł 
jem bez namëszleniô: „gbùrã”.
 „Gbur to nieokrzesaniec, człowiek bez wychowania, a twój tatuś jest rolnikiem, 
sieje zboże, sadzi ziemniaki i gromadzi jedzenie dla całej rodziny. Powtórz, kim jest 
twój tatuś” – ùczuł jem. „Mój tatuś jest rolnikiem” – jô pòwtórził za czerownikã. 
Na skùtk wëbùchniãcô wòjnë zôs jem sã spòtkôł w szkòle z wastą Przëtarsczim, 
chtërnémù wiele zawdzãcziwóm, dopiérze w 1945 r.
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Ni mògã nie zapëtac ò „jãzëk aniołów”. Żebë sã doznac ò miłoce Profesora do 
łacëznë, sygnie pôrã minut gôdczi. Wiele cytatów, rzeklënów, definicji przed-
stôwiô Wasta prawie w tim jãzëkù. Gdze sã zrodzëła ta miłota?
Do sztudérowaniô łacëznë zachãcył mie w młodëch latach prof. Tadéùsz Zelińsczi 
swòją ksążeczką Świat antyczny a my. Pòkazywôł tam racjonalnosc bùdowë tegò 
jãzëka. Doszedł jem do przekònaniô, że to, co òstało wërażoné w łacëznie, je nôbël-
niészé, stądka tak wiele rzeczi pòdôwóm w „jãzëkù aniołów”. Ju bãdącë ùczałim, 
doznôł jem sã, że i w jinëch jãzëkach je racjonalnô bùdowa, ale miłota do łacëznë 
òstała. Miôł jô szczescé do baro dobrëch szkólnëch tegò jãzëka. (…)

Co sã widzy, a co nié Profesorowi Breze w 80. ùrodzënë?
Nie widzy mie sã ùpôdk mòralnoscë. Dôwni wëższé wësztôłcenié bëło glejtã ùtcëwégò 
żëcô. A ju bëcé profesorã do czësta. Òglowò midzëlëdzczé relacje są corôz gòrszé. (…)
 A co mie ceszi? Przédno priwatné, rodzynné sprawë. A na niwie kaszëbsczi, że bëło 
mie dóné, żlë chòdzy ò jãzëk, wprowadzëc kaszëbiznã w slawistikã przez zredagòwa-
nié specjalnégò tomù Kaszubszczyzna-Kaszëbizna (Opole 2001, w serii Najnowsze 
Dzieje Języków Słowiańskich) z 4 mòjima artiklama. Dalszé 4 pùblikacje niemiec-
kò- i anglojãzëczné wprowadzëłë całé Kaszëbë do wiédzë (przënômni eùropejsczi). 
Są to: Das Kaschubische [w:] Einführung in die slavischen Sprachen (hrsg. von Peter 
Rehder, Stuttgartt 1991, s. 171–177; Kaszubszczyzna: język, nazwiska, miejscowości 
/ Das Kaschubische Sprache, Namen, Orte [w:] Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów 
/ Kaschubisch – Pommersche Heimat (red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht, Gdańsk-
-Lubeck 2000, s. 548–617; Das kaschibische Personennamensystem [w:] Europäische 
Personnennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch (hrsg. Von 
Andrea und Silvio Brendler, Hamburg 2002, s. 375–386) i Cassubian Word-For-
mation (rozprawa złożonô do drëkù do 2-tomòwi edicji European Word-Formation  
w Wëdôwiznie Gruytera przez Institut Slawisticzi w Innsbrucku.

Gôdôł Dariusz Majkòwsczi Jô ni mógł nie robic…  
[w:] „Pomerania” 10/2012, s. 4–8

Cwiczënczi:

l Na spòdlim tekstu B. Bòrka pòdôj znaczenia słowa „jãzëk” i ùłożë zdania  
z wëzwëskanim nëch pòjãców.

l Dopiszë procëmstawné wërazë do słowa „mrëczk” i dofùluj je ò pasowną do 
nich słowiznã.

I
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l Wëpiszë òkreslenia òdnôszającé sã do ùżiwaniô jãzëka przez lëdzy i zwierzãta.
l Przeprowadzta doma kôrbiónkã ze starszima ò metodach lékòwaniô roscëna-

ma i pòdzelta sã ną wiadą w klase.
l Wëpiszë wërazë i zwrotë sparłãczoné z gôdanim.
l Wëpiszë z tekstu wërazë twòrzącé rodzënã wërazów.
l Wëpiszë z tekstu zdrobnienia i jich pòdstawòwą fòrmã.
l Nalezë słowò z karnã TarT i pòdôj czile jinszich.

l Jaczé znaczenié pòdług òrganizatorów festiwalu mô jãzëk?
l Napiszë wëpòwiesc, w chtërny ùdokaznisz brëkòwnosc i wôrtnotã òrganizo-

waniô festiwalów nôrodnëch i etnicznëch mniészëznów.

l Wëwidnij, co bëło przëczëną zatraceniô przez Pòsydończików rodny greczëznë.
l Przedstawi biografną infòrmacjã ò ùsôdzcë wiérztë.

l Pòdôj przëczënë wëmiéraniô majsczégò jãzëka.
l W czim ùsôdzca widzy mòżlëwòtã przedërchaniô jãzëka Majów?
l Zazdrzë do internetowëch zdrzódłów i pòdzelë sã wiadą ò zagróżbie wëdżi-

niãcô „môłëch jãzëków”.
l Pòdôj swòje ùdbë na ùchòwanié „môłëch jãzëków”.

l Napiszë notatkã ò ùsôdzcë artikla.
l Na spòdlim tekstu òpòwiédz ò statusu frizyjsczégò jãzëka.
l Zazdrzë do ksążczi Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicz-

nym, Gdańsk 2007 (zdrzë òdjimk na s. 223) i przërównôj status kaszëbsczégò  
i frizyjsczégò jãzëka.

l Przëzdrzë sã kôrce i òpòwiédz na ji spòdlim ò kraju Basków.
l Dlôcze wedle B. Atxaga wôrt je ùchòwac rodny jãzëk?
l Wëwidnij słowa: contrapas, kraj nawaryjski, euskara i òdpòwiédz na zapë- 

tania:
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– Jaczi mòtiw je dominantą w wiérzce Contrapas?
– Wëmieni artisticzné strzodczi, jaczima pòsłużił sã pòeta do ùkôzaniô 

swòjégò òdnieseniô do rodnégò jãzëka.
l Spòrzãdzë w zesziwkù zestôwk kaszëbsczich lirików, w jaczich mòże òdnalezc 

mòtiw mòwë.
l Przërównôj w zesziwkù wëbróną przez ce wiérztã pòswiãconą rodny mòwie  

z Contrapasã.
l Zazdrzë do artikla Tomasza Wicherkewicza „Pomerania” 1–2, 1996, s. 9–12 

i przedstawi historiã baskijsczégò jãzëka.
l Na spòdlim biografii Tomasza Wicherkewicza przedstawi, co „môłé jãzëczi” 

zawdzãcziwają ùczałémù.

l Jaczé zjinaczenia i zdarzenia przesądzëłë ò awansu kaszëbiznë?
l Òpiszë dokònania prof. Jerzégò Trédra i prof. Gerarda Labùdë dlô kaszëbiznë.

l Jaczé je òdniesenié ùsôdzcë do nôùczi rozmajitëch jãzëków?
l Òpòwiédz ò znónëch cë przëtrôfkach, w chtërnëch dobrze bëło znac cëzy jãzëk.

l Pòdzelë sã wiadą ò jãzëkach pòdónëch przez ùsôdzcã tekstu.
l Na jaczé problemë sparłãczoné z kaszëbsczim jãzëkã dôł bôczënk ùsôdzca?
l Ùdokaznij, że dokôz R. Drzéżdżóna je „gôdką”.
l Sprawdzë czë jes „pòliglotą” rozrzesziwającë pòdóné przez ùsôdzcã zdania.  

Z jaczima jãzëkama mómë w nich do czënieniô?
l Òkreslë cél ùżëcô w teksce słowa „pòliglota”? 

l Dlôcze prawie w Tuszkach ùmôlnilë ùsôdzcë òpisóné zdarzenia? Jaczé znajesz 
jesz jinszé miejscowòscë tegò ôrtu na Kaszëbach?

l W jaczim znaczenim òstôł w teksce ùżëti wëraz jãzëk?
l Zabéduj metodë na ùczbã cëzégò jãzëka.

l Co bëło przëczëną szpôsownégò przëtrôfkù w pòwiôstce notowóny przez ks. 
B. Sëchtã?

l Pòdôj title jinëch szpôsownëch pòwiôstków w kaszëbsczi lëteraturze ò tusz- 
kòwianach i mieszkańcach szlachòwnëch jima miejscowòsców.
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l Jakô bëła reakcjô knôpa pò jegò bëtnoscë w krómie i co bëło tegò przë- 
czëną?

l Ùłożë w zesziwkù kôrbiónkã midzë knôpã a przedôwôczką,  
chtërna doprowadzëłabë do kùpieniô towaru.

l Przërëchtuj prezentacjã ò firmach bédëjącëch kaszëbiznã.
l Przedstawi sã jakno miéwca kaszëbsczi firmë i zareklamùj jã.

l Na spòdlim artikla z „Kaszëbów” i wëjimkù dokazu H. Dawidowsczégò przed-
stawi znaczenié i cësk jãzëka w lëdzczich relacjach.

l Jaczé jãzëkòwé procesë zachôdają òb czas próbë nawzôjnégò pòrozmiéwaniô 
sã lëdzy gôdającëch jinszima jãzëkama?

l Òpòwiédz, jak radzą sobie lëdze w sytuacjach, czej nie znają jãzëka swòjégò 
rozmówcë.

l Na spòdlim tekstu B. Sëchtë òbsãdzë nastawienié niejednëch Kaszëbów do 
swòjégò domôcégò jãzëka. 

l Co mòże bëc przëczëną taczi pòstawë dzysdnia i do cze òna mòże doprowa-
dzëc? Przeprowadzta diskùsjã w karnach i pòdzelta sã ùstaleniama.

l Jak znaczenié rodnégò jãzëka pòstrzégają szkólny Kaszëbsczégò LÒ w Brusach?

l Jaczé zadania L. Gòłąbk stôwiô przed kaszëbizną w dzysdniowim swiece?
l Na spòdlim tekstu i twòji wiédzë przedstawi jak zmieniwôł sã status kaszëb-

sczégò jãzëka w ùjãcym historiczno-spòłecznym.

l Na spòdlim wëwiadu z prof. É. Brezą pòwiédz, jak wprowadzenié jãzëka ka- 
szëbsczégò do szkòłów pòmôgô w nikwienim jãzëkòwëch „niezrozmieniów” 
midzë szkólnym a jegò ùczniã?
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l Skąd sã wzãła ù E. Brezë fascynacja łacëzną? Przedstawi òdniesenié prof. Éd- 
warda Brezë do „jãzëka aniołów”, kaszëbsczégò i jinëch jãzëków swiata. 

l Òpòwiédz ò dokazach prof. Édwarda Brezë dlô kaszëbiznë.
l Òpiszë swòje òdczëca i pòzdrzatk na słowa 80-latnégò profesora: „Nie widzy mie 

sã ùpôdk mòralnoscë. Dôwni wëższé wësztôłcenié bëło glejtã ùtcëwégò żëcô.  
A ju bëcé profesorã do czësta. Òglowò midzëlëdzczé relacje są corôz gòrszé”.

l Na spòdlim wëwiadu z profesorã i donëchczasnégò doswiôdczeniô òpiszë 
swòje mòtiwacje do ùczbë kaszëbsczégò i jinëch jãzëków.

l Rozrzeszë test szëkającë wiadłów w dostãpnëch zdrzódłach:
1. Czile jãzëków w Pòlsce mô ùstawòwi status regionalnégò jãzëka?

a) jeden – kaszëbsczi
b) dwa – kaszëbsczi i sląsczi
c) żóden

2. Òpiniodôwczą i doradczą institucją w sprawach pòprawnégò stosowaniô  
kaszëbsczégò jãzëka je:
a) Radzëzna Miasta Gduńska
b) Radzëzna Pòlsczégò Jãzëka
c) Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka

3. W chtërnëch krajach EÙ ùrzãdowim jãzëkã je niemiecczi jãzëk?
a) w Niemcach i Danii
b) w Belgii i Luksembùrgù
c) we Włochach i w Czechach

4. Jaczé jãzëczi „grańczą ze sobą” geògrafno?
a) hiszpańsczi i niemiecczi
b) bùłgarsczi i grecczi
c) estońsczi i litewsczi

5. W jaczim zestôwkù jãzëków nalôżają sã leno òficjalné jãzëczi EÙ?
a) irlandzczi, fińsczi, pòrtugalsczi
b) bùłgarsczi, chòrwacczi, maltańsczi
c) pòlsczi, luksembùrsczi, grecczi

6. Chtëren jãzëk jakno drëdżi pò anielsczim jãzëkù je nôbarżi rozkòscérzony 
w EÙ jakno cëzy jãzëk?
a) niemiecczi
b) francësczi
c) hiszpańsczi
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7. Irlandzczi jãzëk nôleżi do karna jãzëków:
a) germańsczich
b) celticczich
c) romańsczich

8. W chtërnym rokù anielsczi jãzëk òstôł ùrzãdowim jãzëkã EÙ?
a) 1957
b) 1973
c) 1981

9. Jakô je historicznô pòzwa hiszpańsczégò jãzëka òdnôszającô sã do dialek-
tu, na spòdlim jaczégò pòwstôł?
a) katalońsczi
b) galicyjsczi
c) kastilijsczi

10. Chto stanowi ò tim, chtëren jãzëk òstónie ùrzãdowim jãzëkã EÙ?
a) Eùropejskô Kòmisjô
b) kraj wchôdający do EÙ
c) Eùropejsczi Parlament

11. Chtëren z niżi pòdónëch jãzëków je òjczëstim jãzëkã nôwiãkszi lëczbë 
òbëwatelów EÙ?
a) anielsczi
b) włosczi
c) niemiecczi

12. W Hiszpanii, króm hiszpańsczégò jãzëka, w niejednëch regionach status 
òficjalnégò jãzëka mają téż:
a) katalońsczi i francësczi
b) baskijsczi i galicyjsczi
c) òksytańsczi i francësczi

13. W jaczim z niżi pòdónëch dokùmentów kraj wchôdający do EÙ òkresliwô 
jãzëk, chtëren òstôwô ùrzãdowim jãzëkã EÙ:
a) w apartny deklaracji ò jãzëkach w EÙ,
b) w traktace ò przëstąpienim do EÙ,
c) ni ma taczégò dokùmentu, bò kòżdi ùrzãdowi jãzëk wchôdającégò kra- 

ju stôwô sã aùtomaticzno ùrzãdowim jãzëkã EÙ.

14. Chtërno z niżi pòdónëch zdaniów nie je prôwdzëwé:
a) Kòżdi òbëwatel Ùnii mòże napisac do institucji EÙ w swòjim włô-

snym jãzëkù.
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b) Eùropejskô Kòmisjô òdpòwiôdô na lëstë òbëwatelów leno w swòjich 
jãzëkach robòczich, tj. pò anielskù, francëskù abò niemieckù.

c) Wszëtczé prawné akta EÙ są pùblikòwóné téż we wszëtczich ùrzãdo-
wëch jãzëkach EÙ.

15. Wskażë prôwdzëwą lëczbã òficjalnëch jãzëków Eùropejsczi Ùnii:
a) 21
b) 23
c) 18

16. Ùrzãdowim jãzëkã w Belgii nie je:
a) niemiecczi
b) niderlandzczi
c) anielsczi

17. Chtëren z jãzëków w 2007 r. òstôł ùrzãdowim jãzëkã EÙ:
a) lëtewsczi
b) luksembùrsczi
c) irlandzczi

18. Wskażë prôwdzëwé zdanié:
a) Pòrtugalsczi je germańsczim jãzëkã.
b) Westrzód słowiańsczich jãzëków pòlsczi i kaszëbsczi jãzëk mô nosowé 

samòzwãczi.
c) Jedurnym ùrzãdowim jãzëkã Finlandii je fińsczi jãzëk.

19. Wskażë jãzëk abò ùrzãdowé jãzëczi Luksembùrga:
a) luksembùrsczi
b) francësczi i niemiecczi
c) francësczi, niemiecczi i luksembùrsczi

20. Ùrzãdowima jãzëkama na Malce są:
a) anielsczi i arabsczi
b) maltańsczi i włosczi
c) maltańsczi i anielsczi

21. Chtërne dwa eùropejsczé jãzëczi są nôblëżi ze sobą spòkrewnioné?
a) włosczi i francësczi
b) irlandzczi i anielsczi
c) hiszpańsczi i maltańsczi

òpr. na spòdlim materiałów ùdzélu młodzëznë Kaszëbsczégò LÒ w Brusach  
w warkòwniach Rokù Eùropejsczich Jãzëków 2001 we Gduńskù 
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l Przërëchtuj referat ò statusu kaszëbsczégò jãzëka.
l Cobë sã dowiedzec, w jaczich jãzëkach lëdze na swiece mògą czëtac naszã rod-

ną lëteraturã, zazdrzë do biogramów np. w antologiach Dzëczé gãsë. Antologiô 
kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.), przërëchtowôł R. Drzeżdżon, G. J. Schramke, 
Gdiniô 2004 i Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (1991–2008), 
przërëchtowôł G. J. Schramke, Gdiniô 2010 i dofùluj w zesziwkù tôbelkã.

Aùtor Jãzëczi, na jaczé òstałë tłómaczoné jegò/ji dokazë

Ida Czajinô

Jan Drzéżdżón

Róman Drzéżdżón

Stanisłôw Janka

Jerzi Łisk

Alojzy Nôdżel

Wacłôw Pòmòrsczi

Jan Rómpsczi

Jan Trepczik

Jan Walkùsz
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Ida Czajinô jakno aùtorka Balladë ò wiôldżi miło-
ce (2007) – razã ze swòjim żëcowim, lëteracczim  
i jãzëkòwim doswiôdczenim, a téż swójnym ôrtã 
białczëny czëłotë – mia jakbë w se narôzka wszët-
czé pasowné leżnotë do tołmaczeniô dokazu Szek-
spira, ò chtërnym aùtor na kùńcu gôdô: „Bò taczi 
òpòwiescë jesz nijak nie czëlë, jak na smùtnô hi-
storiô Rómea i Julie”.
 Dramat Rómeò i Julia W. Szekspira (1564–1616) 
pòwstôł w latach 1591–1595, a wëdrëkòwóny 
òstôł pierszi rôz w 1597 r. Òd zôczątkù mô òn 
òglowé i wiôldżé ùwôżanié na swiece, m.jin. we-
strzód tołmaczi, a nade wszëtkò w teatralnëch kar- 
nach. Niezrechòwóné są jegò translacje na cëzé 
jãzëczi, a jesz wicy je adaptacjów na binã. Jedną  
z jegò òsoblëwëch wôrtnotów je przëcygający jãzëk, chtëren tołmaczóm dokazu na 
rozmajité swiatowé mòwë – zanôleżno òd panëjący w nym czasu esteticzi – dôwôł 
baro wiele mòżlëwòtów samòstójnégò wëpòwiôdaniô gwôsnëch mëslów i czëców. 
W òbsądach artiznë òriginału pòdczorchiwô sã; pòspół snôżotã pòetnégò i co- 
dniowégò jãzëka (z jedny starnë jegò pòczestnotã, a drëdżi socznosc, a nawetka roz-
wòlã), zmëslną bùdacjã i nowactwò, wëmiészanié stilów: wësoczégò z nisczim, patosu  
z socznoscą czë téż – môlama – sprosnoscą; ta tragedia mô téż place kòmiznë, bò 
lëdzczé dramatë i tragedie z pòzdrzatkù partu òbserwatorów zdôwają sã téż smiészné 
i stôwają sã spòdlim do szpôsów. (…)
 W całoscë òbtaksowac trzeba, że jãzëk przełożënkù je baro zdarzony i mòże sã 
widzec czëtińcóm, a jesz barżi mòże pasowac słëchińcóm w teatrze. Je bòkadny  
i zjinaczony na kòżdi rówiznie, nade wszëtkò w słowiznie z frazeòlogizną. Jãzëk nen 
je jakbë dosc zwëczajny, nimò dzéla ekspresywnégò nacéchòwaniô, jaczé nôtërno 
parłãczi sã z wiôlgą ekspresywnotą samégò dramatu. Tej tołmaczenié na kaszëbsczi 
i apartné znanczi kaszëbsczégò jãzëka bez wątpieniô dodôwają do swiatowi recepcji 
dramatu Szekspira nową nôtërã i nowé wôrtnotë.

Jerzi Tréder Ida Czajinô jakno tołmaczka Szekspira na kaszëbsczi  
[w:] Shakespeare W., Rómeò i Julia, Gduńsk 2013, s. 159– 167 

Jiwer z tłómaczënkama
I
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Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié wëdało ksążkã Miedzwiôdk Pùfôtk. Nen bestseller, 
jaczégò aùtorã je Alan Alexander Milne, skaszëbiła Bòżena Ùgòwskô.
 Ksążka ò miedzwiôdkù, chtëren ni miôł za wiele rozëmkù, je dobrze znónô nié le 
dzecóm na całim swiece. Ju òd 90 lat jidze jã czëtac w rozmajitëch jãzëkach. Kùreszce 
jesmë sã ji dożdelë téż pò kaszëbskù. Jak przëznôwô aùtorka tłómaczeniô B. Ùgòwskô 
przédnym sprôwcą béł Tomôsz Wicherkewicz, dzysdnia profesor Ùniwersytetu Adama 
Mickewicza w Pòznaniu, priwatno wiôldżi lubòtnik Pùfôtka, chtëren zbiérô dokôz 
Milnégò w jãzëkach nôrodnëch mniészëznów i etnicznëch karnów.
 Nie wdôrzóm so ju, jak przëszło do te, że prawie we mie Tómk widzôł negò przełóżcã, 
a jô sã na to zgòdzëła. Mòże temù, że rëchli mielë më przigòdã z pòspólnym tłómaczenim 
dwùch frizyjsczich wiérztów na kaszëbsczi („Pomerania” 6/1995) Tómk béł téż pòcząt-
kòwim kònsultantã i recenzentã mòjich jiwrów z òriginalnym tekstã – to bëła wiôlgô 
pòmòc – pòdczorchiwô B. Ùgòwskô. 
 Brzôd ti robòtë to bez wątpieniô wôżné zbògacenié kaszëbsczi lëteraturë, w jaczi 
wcyg felëje bëlnëch dokazów dlô dzecy. Je to wiôldżi jiwer tak dlô szkólnëch, jak  
i starszich, co chcą òd dzecnëch lat ùczëc swòje dzôtczi rodny mòwë. Miedzwiôdk 
Pùfôtk dôwô jima w rãce nôrzãdzé sprawdzoné ju w rozmajitëch krajach i rôd czëtóné.
 Nadto je to lëteratura ò ùniwersalnëch wôrtnotach: miłoce do nôblëższich, drëszbie, 
nawzôjnym pòmôganim, wdzãcznoscë, ùmiejãtnoscë dzãkòwaniô, proszeniô, przeprôsza-
niô, co tak rodzëce, jak i szkólny mògą wëzwëskac nié le do kwestii edukacyjnëch, ale téż 
wëchòwawczich. Mómë téż taczé bògactwò bòhaterów, chtërny nie są ideałama, a równak 
wszëtcë są lëdóny i pòzytiwno òdbiéróny, że kòż-
di mòże nié le òdnalezc sebie w nich, ale téż na 
spòdlim nëch zwierzãcëch antropòmòrficznëch 
pòstacjów sztôłtowac swój charakter, wrażlëwòsc 
i òsobòwòsc, kò dorazu wiémë, jaczé jich słabòscë 
nama nie pasëją, a co czëni z nich prôwdzëwëch 
bòhaterów – dodôwô tłómaczka.
 Jednym z nôwiãkszich tôklów òb czas ro-
bòtë nad kaszëbienim Pùfôtka, bëło wëmësz-
lenié mionów i pòzwów môlów. Mùszałë òne 
nie òdchadac za baro òd anielsczégò òrigina-
łu, a z drëdżi stronë bëc zrozmiałé dlô najich 
czëtińców.
 Niejedné miona, wezmë na to òsła, są òno-
matopejiczné, zwãkòszlachòwné, stądka mómë 
Ijaòsła. Jiné, jak chòcbë przédnégò bòhatera, mają 
barżi złożoné pòchòdzenié. Mùszimë wiedzec, 
że A. A. Milne napisôł swój dokôz na spòdlim  

II
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pòwiôstków òpòwiôdónëch swémù synkòwi Krësztofòwi. Ten, co widzec téż w ksążce, béł nié 
le słëchińcã, ale i wespółùtwórcą òpisywónëch przigòdów i przëtrôfków. Téż miedzwiôdk swò-
je miono jemù prawie zawdzãcziwô. W môlecznym zoòlogicznym ògrodze bëła miedzwie-
dzëca ò mionie Winnipeg, òd kanadijsczégò miasta, a syn Milnégò nazéwôł jã Winnie i tak 
òjc zapisôł w ksążce, co jô zmieniła na barżi swòjsczé Winia. Drëdżi dzél swégò miona nasz 
miedzwiôdk zawdzãcziwô łabądzowi z miesczégò parkù, chtërnégò Krziszk zwôł The Poofh, 
bò pôrzkôł. Nen Łabądz je w teksce zakamùflowóny pòd pòzwą Pùfąc, ale że miedzwiôdk 
ni mô zwëków i manérów łabądza, tej na pòdobã słowa miedzwiôdk pòwstôł Pùfôtk.
 Blós jedna pòzwa nie òstała skaszëbionô. Jidze ò nôzwëskò, pòd jaczim mieszkôł 
Pùfôtk – Sanders. B. Ùgòwskô nalazła infòrmacjã, że pòjawiło sã òno w ksążce na tczã 
wëdôwcë, co prawie tak sã zwôł. Ùzna jem tej, że ni móm prawa tegò zmieniewac, nadto 
na Kaszëbach mómë taką plejadã rozmajitëch nôzwësków, że ta kwestia dzecóm jiwrów 
wierã nie narobi – gôdô tłómaczka. 
 Rôczimë do czëtaniô przigòdów miedzwiôdka ò baro môłim rozëmkù, a ju w tim 
numrze „Stegnë” dôwómë czile dzélëków wiôldżégò dokazu, co kùreszce jidze przë- 
czëtac téż w kaszëbsczim jãzëkù.

Dariusz Majkòwsczi Zbògacenié kaszëbsczi lëteraturë  
[w:] „Stegna” 1/2016

Jak pò kaszëbskù brzëmi „stumilowy las” i jak mô na miono kòmùdny òseł? Taczé 
pëtania donëchczas bëłë le czekawinkama dlô lubòtników kaszëbsczégò jãzëka? 
Dzysô më ju kònkretno wiémë, że akcjô ksążczi A. A. Milne’a sã dzeje w stomòr-
gòwim lese, ji titlowim bòhaterã je Miedzwiôdk Pùfôtk, òseł sã nazéwô Ijaòseł,  
a przedstôwcowie aùstralijsczi faùnë to Kangùszk i Kangamëma.
 Wszëtkò dzãka przełożënkòwi Bòżenë Ùgòwsczi znóny całémù swiatu bôjczi na 
kaszëbsczi jãzëk. (…)
 –To bëło 20 lat temù, jak jô jesz bëła w Klubie Sztudérów „Pòmòraniô”. Dosc 
czãsto do naju (przëjéżdżôł) dzysdniowi profesór Tomôsz Wicherkewicz z tedëcza-
snym profesorã Majewiczã – gôdô Bòżena Ùgòwskô. – Òni sã zajimelë problematiką 
mniészëznów. To òni nama gôdelë, że kaszëbizna to je jãzëk, co jesz tedë nie bëło 
znónym kòl nas faktã. Tomôsz Wicherkewicz rôz rzekł, że òn jakno jãzëkòznajôrz 
mô rozmajité jãzëkòwé wersje Winnie-The-Pooh, le jesz mù kaszëbsczi felëje. Tak 
wëszło, że jô sã tim zajimnãła.
 Zajãcé sã ksążką aùtorczi przełożënkù bëło le jednym dzélã robòtë przë wëdanim 
Pùfôtka. Zadanim Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô bëło dobëcé licencje miéwcë 
prawów do wëdaniô bôjczi. To prawie temù ta ksążka tak długò żda za swòjim 
wëdôwkã. Cwiardô òbkłôdka i òriginalné ilustracje Ernesta H. Sheparda zagësniwa-
ją, że wôrt bëło za tim czekac. 

Adóm Hébel Znóny „Miedzwiôdk Pùfôtk” przełożony na kaszëbsczi  
[w:] „Norda” 11 marca 2016
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III

Gdy ojciec Albina zre-
zygnował z Urzędu wój-
ta, zaczął mawiać, że  
z polityką nie chce już 
mieć nic do czynienia. 
Zapragnął oddać się, jak 
podkreślał, prawdziwe-
mu życiu. Pan Bóg po 
to powołał człowieka do  

życia, powiadał, by tu na ziemi wzbogacał 
swoją duszę o wartości, doświadczenia i do-
znania, których nie można zaznać w świecie 
niematerialnym. Dowodził, że najlepszym 
miejscem człowieka na ziemi jest jego miej-
sce urodzenia, tak jak dla niemowlęcia ciepło 
matczynego łona. Że na ziemi urodzenia 
są krajobrazy, które już każdy z rdzennych 
mieszkańców przechowuje w genach po swo-
ich przodkach, że wyrosłe na tym obszarze 
rośliny i zwierzęta, w tym samym klimacie  
i pod tą samą cząstką nieba, stanowią wciąż 
tę samą karmę dla ludzi połączonych więzami 
krwi. Mówił też, że człowiek oczywiście może 
żyć z dala od miejsca urodzenia, podobnie jak 
niemowlę może istnieć bez ciepła matki, ode-
rwane od jej łona, ale będzie to byt niepełny, 
wbrew naturalnej boskiej harmonii.
 Były wójt wyznawał te poglądy przypad- 
kowo spotykanym ludziom, a często w nie-
dzielę po głównej mszy wygłaszał mowę skie-
rowaną do ludzi wychodzących z kościoła. 
Przestał zupełnie używać języka polskiego, 
posługując się tylko macierzystą mową ka-
szubską, którą, jak twierdził, każdy rdzenny 
mieszkaniec tej ziemi wyssał z piersi mat-
ki i nie może się jej zaprzeć. Już nie tylko  
w Główczyku ludzie mówili, że Janowi Biał-
kowi odebrało rozum. Wieść o tym rozeszła 
się po całej parafii. Byłego wójta zaczęto na-
zywać Kaszubskim Królem.

Stanisław Janke Żółty kamień,  
Gdańsk 1998, s. 8-9

Czej òjc Albina zrezy-
gnowôł z urzãdu wój-
ta, zaczął mawiac, że  
z pòlitiką nie chce miec 
ju nick do czënieniô.  
Chcôł sã òddac, jak pòd- 
czorchiwôł, prôwdzëwé- 
mù żëcémù. Pón Bóg pò  
to pòwòłôł człowieka 

do żëcô, pòwiôdôł, żebë tu na zemi wzbò-
gacył swòjã dëszã ò wôrtoscë, doswiôdcze-
nia i doznania, chtërnëch nie jidze zaznac  
w niematerialnym swiece. Òn dokazywôł, 
że nôlepszim môlã człowieka na zemi je jegò 
plac ùrodzeniô, tak jak dlô matiluszka cepło 
nënczënégò klina. Że na zemi ùrodzeniô są 
krôjòbrazë, chtërne ju kòżdi z dërżeniowëch 
mieszkańców przechòwiwô w genach pò swò- 
jich starkach, że wërosniãté na ti òbéńdze 
roscënë i zwierzãta, w tim samim klimace 
i pòd tim samim dzélëkã nieba, twòrzą tã 
samã jôdã dlô lëdzy zrzeszonëch parłãcza-
ma krwi. Gôdôł téż, że człowiek gwësno 
mòże żëc dalek òd môla ùrodzeniô, jistno 
jak matiluszk, bez cepla nënczi, òderwóny 
òd ji klina, ale bãdze to bët niepełny, procëm 
nôteralny bòsczi harmónii.
 Dôwniészi wójt wëznôwôł te pòzdrzat-
czi przëtrôfno pòtikónym lëdzóm, a czãsto 
w niedzelã pò wiôldżim wëgłosziwôł gôd-
kã sczerowóną do lëdzy, chtërny wëchôdelë  
z kòscoła. Czësto òprzestôł ùżëwac pòlsczégò 
jãzëka, a pòsłëgiwôł sã leno tatczëną kaszëb-
ską mòwą, chtërnã, jak ùznôł, kòżdi dërżé-
niowi mieszkańc ti zemi wëcëcôł z piersë  
matczi i ni mòże sã ji zaprzéc. Ju nié le  
w Główczikù lëdze gôdelë, że Janowi Biał-
kòwi òdebrało rozëm. Dôwniészégò wójta 
zaczãlë nazewac Kaszëbsczim Królã.

Stanisław Janke Żôłti kam,  
Gdynia 2014, s. 12-13
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Ùkrajinka Tatiana, chtërna chòdzëła „na kaszëbsczi”, ceszëła sã, że rozmiała òdczëtac 
skaszëbioną wiérztã Mòja Ùkrajina. Pò jaczims czasu gôdała, że ji je Ùkrajina i Ka- 
szëbë. Wëkòrzëstëjemë nã wieleôrtnosc przełożënków kaszëbsczi lëteraturë na jiné 
jãzëczi i skaszëbioné tekstë. Te zdolmaczoné na niemiecczi przedstôwiómë na dniach 
jãzëkòwëch, ùbògacywającë szpôsownyma tekstama ò pòchòdzenim kaszëbsczégò 
jãzëka i naji lëteraturë. Na ùczbie „Mickewicz na Kaszëbach” przërównywelë jesmë 
skaszëbienia Ódë do młodoscë, a nawetka swòje próbczi tołmaczënków ze skaszëbio-
nyma ju Krimsczima sonetama St. Janczi.
 Artikle „Pòmeranii”, wiérztë kaszëbsczich ùsôdzców stałë sã òprawą ùroczëstoscë 
w łubiańsczi szkòle miona A. Mickewicza. Ùczniowie skaszëbilë ju dosc tëli, m.jin. 
piãkné wëjimczi esejów ks. J. Paserba, chtëren wiedzôł, że „môłé je piãkné”, a „môłé 
òjczëznë ùczą żëc w òjczëznach wiôldżich, we wiôldżi òjczëznie lëdzy”. Ùczniowie 
ùbògacëlë materiał ò tołmaczënk Paserbòwi wiérztë Stôré białczi w kòscele B. Szëmań-
sczi i przërëchtowelë dramã pt. Z mëslą ò môłi òjczëznie. Pòkôzelë jã w Pelplinie, 
Brusach, Łubianie, Żôrnówcu. 

Felicja Baska-Borzyszkowska Kaszëbskô lëteratura w naùczanim strzédny szkòłë  
na spòdlim Kaszëbsczégò Liceùm Òglowòsztôłcącégò w Brusach 
[w:] Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym,  
Gdańsk 2007, s. 56

Cwiczënczi:

l Co wedle aùtora pòsłowia sprôwiô, że Ida Czajinô mô w se „pasowné leżnotë” 
do tołmaczeniô Szekspira?

l Jaczé ùwôżanié mô drama Szekspira westrzód ùsôdzców?
l Co wëapartniwô jãzëk dokazu Szekspira? Jak kòrespòndëje z nim tłómaczenié 

Idë Czajiny?
l Pòdôj adaptacje dokazów ùsadzoné przez Idã Czajiną z cëzëch jãzëków.

l Jaczé znaczenié mô przełożenié na kaszëbsczi Miedzwiôdka Pùfôtka?
l Co sprawiło, że Bòżena Ùgòwskô òsta tłómaczã bôjczi ò Pùfôtkù?
l Òpòwiédz ò jiwrach przełóżcë z pòzwama włôsnyma.
l Na czim zanôlégô ùniwersalnosc wôrtnotów zaznaczonëch w Pùfôtkù?

IV

I

II
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l Spòrzãdzë w zesziwkù bibliografiã bôjków w jãzëkù kaszëbsczim, jaczé të bë 
zabédowôł dzecóm.

l W pôrach zastanówta sã nad realnyma i mòżlëwima inspiracjama do przekłô-
daniô dokazów lëteracczich. 

l Napiszë w zesziwkù zachãcbã do czëtaniô „Stegnë”.

l Wëbierz so kaszëbską abò pòlską wersjã wëjimkù Żôłtégò kama i przełożë gò 
na pòlsczi abò kaszëbsczi jãzëk, zanôleżno jaką wersjã jes wëbrôł. Nie zabaczë 
zakrëc pasowny stronë kôrtką! Przërównôj swój przekłôd z òriginałã. Pòdzelë 
sã ùwôgama, z czim miôł jes nôwiãkszi jiwer?

l Ùdokaznij, że òjc Albina zasłużił na miono kaszëbsczégò króla.
l Jaczé znajesz jinszé òkreslenia òdnôszającé sã do kaszëbsczi mòwë, nigle pò-

dóné w teksce „tatczënô mòwa”?

l Na jaczi ôrt mògą bëc wëzwëskiwóné przełożënczi? Pòdôj swòje ùdbë.

l Pòszëkôj infòrmacjów ò Blanche Krbechek i Stanisławie Frimarkù – tłóma-
czach kaszëbsczi lëteraturë na anielsczi jãzëk. Wëpiszë dokazë przełożoné 
przez nich z kaszëbsczégò. Wspòmóżką mdą cë òdjimczi dokazów na s. 17, 
144, 147, 170 ùczbòwnika i te pòdóné niżi.

III

IV
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l Pòdzelta sã na 4 karna. Wëzwëskùjącë zdrzódło (zdrzë 
òdjimk) i biogramë ùsôdzców (np. w antologiach 
Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.),  
Gdiniô 2004 i Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô kaszëb-
sczi pòezji (1991–2008, Gdiniô 2010) spòrządzta w 
zesziwkach zestôwczi:

I karno:
– Wëpiszta ùsôdzców i jich przełożënczi z pòlsczégò 

na kaszëbsczi.

II karno:
– Wëpiszta ùsôdzców i jich przełożënczi z kaszëbsczégò na pòlsczi.

III karno
– Wëpiszta ùsôdzców i title dokazów, jaczé òstałë przełożoné na kaszëbsczi 

z cëzëch jãzëków. Dopiszta przełóżców, jãzëk òriginału i krôjnã, z jaczi 
pòchôdô ùsôdzca.

IV karno
– Wëpiszta ùsôdzców i title dokazów, jaczé òstałë przełożoné z kaszëbsczégò 

na cëzé jãzëczi. Dopiszta przełóżców i jãzëk òriginału.

l Pòdôj synonimë wërazu tłómacz.
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Part cëzégò wzątkù 
Wramòwóny w żëwą teraznotã 

Rozszérzô òbéńdã sztërzech stronów serca
/Jan Zbrzyca/

  
Chtëż na Kaszëbach nie znô jegò nôzwëska, a jesz lepi przezwëska Jan Zbrzëca. 
Dlô młodszégò pòkòleniô Kaszëbów përznã jiwru mògło bë bëc leno przë kąsk 
strzédnowieczno brzëmiącym „Krëban z Milachòwa”, bò tegò pseùdonimù Stanisłôw 
Pestka òd dôwna nie ùżiwôł, a pòdpisywôł nim téż blós felietónë, jaczé nalézemë  
w „Pomeranii” z zeszłégò stalata. A równak cekawô je jegò geneza. Mieszkańcë Krë- 
banów wiedzą, że je to geògrafnô pòzwa jezora niedalek Rólbika, bez jaczé przepłiwô 
rzéka Zbrzëca. Za knôpiczich lat to jezoro i ta rzéka bëłë pózniészémù dzejarzowi za 
całi swiat – tu przëchôdôł czëtac ksążczi w towarzëstwie domôcégò psa, tu ùcził sã 
òbserwòwaniô nôtërë, atrakcją bëła mòżlëwòta kąpaniô sã czë łowieniô rëbów. Nie- 
rôz nôdgrodã stanowiła „pësznô jezórnô glada, a na ni niezrechòwóné karna dzëwëch 
kaczków i pòdwòdôrzów. Nie felało téż majestaticzno płëwającëch kôłpów. Wdzãcznô 
pamiãc ò Milachòwsczim Jezorze sprawiła, że do mòjégò drëdżégò krëjamnégò mio- 
na przedosta sã nazwa z drżéniã Milachòwò”.

Bożena Ugowska Môłô galeriô akwarelków ò szczescym 
[w:] „Pomerania” 5/2014, s. 5

Parnas kaszëbsczi
I pòmòrsczi palôr
W paczéce przesélënków
Liriczny nótë
Brzadny i nabrzëmiałi
Etosã codniowòscë
Redakcyjny jizbë
Zaklãti w lesnëch krôjmalënkach 
We wsë – rodny zemi
I tëch dëszë zakątkach 
Skrómnégò człowieka
Stanisława Pestczi
Jana òd Zbrzëcë

Janina Głomska Wielki w małej ojczyźnie (tłóm. F. Baska-Borzyszkowska) 
[w:] Z zaborskiego matecznika. O Stanisławie Pestce – Janie Zbrzycy,  
red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2008, s. 167, 364-366

Séwôrzów szlachã

Szkoła w Rolbiku – dom rodzinny  
Jana Zbrzycy
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Rozmajité są nazwë ùczbów „kaszëbsczégò”. 
Dlô mie béł to wiedno „Jãzëk i kùltura ka- 
szëbskô”. Czasã stegna prowadzy òd kùltu- 
rë do jãzëka, a czasã w drëgą stronã, „ùg- 
wësniwô mie aùtor Wieczórnégò widnika. 
A na najich ùczbach bëła nié le Zbrzëcowô 
Bómba, chtërna òdesłała naju do bòkadoscë 
leksykalny wiadë ò psu w słowarzu B. Sëch- 
të. Bëła Jiza Trojanowskô w pòeticczim Zbrzë- 
cowim wezdrzenim i eseisticznym òbzérkù  
J. Walkùsza Z wiatrã wpëzglanym we włosë.

 Równak nôwiãkszą redoscą bëło przëzéranié sã òczama pòétë rólbikòwim stro- 
nóm, no „rozgrëzanié zôrna òmachtónégò chlebną pôchą”. Niejedne słowa bëłë pò- 
miónã dzecnëch lat dlô szkólny, a ùczniowie téż je rozmielë.

(…)
Przërównelë jesmë dwie wiérztë Janów: Parchati kùrp Jana Zbrzëcë i Stôré kùrpë 

Jana Drzéżdżona. Tëli mòże bëc redoscë z rozeblôkaniô wiérztów z taczich pòeticczich 
wëżawów!

Felicja Baska-Borzyszkowska Kaszëbskô lëteratura w naùczanim strzédny szkòłë  
na spòdlim Kaszëbsczégò Liceùm Òglowòsztôłcącégò w Brusach  
[w:] Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym,  
Gdańsk 2007, s. 57

(Na ekranie òbkłôdka i titlowô strona ksążczi)

RECYTATOR  I
(przë zwãkach instrumentalny mùzyczi)
Jan Zbrzyca (Stanisłôw Pestka) W stolëcë chmùrników pòd redakcją Bòżenë 
Ùgòwsczi, wëdôwizna Instytut Kaszubski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
Akademia Kształcenia Zawodowego, Gduńsk 2011.

(Na ekranie òdjimk ze s. 8 z pòdpisënkã: Òstrów mô sztôłt bôta)

RECYTATOR  II
W tim kùńsztownym òbrôzkù jednégò z wanożnëch akwarelistów Nowégò 
Jorkù zamkłô je całô prôwda ò miesczim mòlochù midzë Hùdsonã a Rzé- 
ką Wschòdną. Sama nôtëra ùproscëła malarzowi prôcã. Manhattan mô pò- 
długòwati sztôłt. Jak të bë zdrzôł na pestkã bani. Ùtwórca dokôzôł, że z òstrowù 
letkò mòże zdzejac kòrab, a zôs wëpełnic gò pstrokatoscą bùdacjów i ùrzmą 
chmùrników. Leno żdac, jak wej, za niedługò òdpłënie to czôłno na jinszą 
wòdã i przëlnie do jinszich sztrądów. Amerikańsczi rozëmk diktëje, że ni ma 
lepszégò placu dlô przédniczczi metropòliów, jak na malinczim òstrowie, 
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kòle ùbrzegów Atlantikù, chtëren Indianowie z plemienia Mòhawków zwelë 
trzcënowim chróscewim, za to jich sąsadzë, pòzwóny Delawarowie, wënale- 
zlë pasowniészé miono dlô sëchégò szplachca westrzód wòdów: mannahata 
– môłi òstrów. I tak téż òstało.

(Na ekranie òdjimk ze s. 225 z pòdpisënkã: Do òbiecónëch zemiów)

RECYTATOR  III
W annałach epòkòwëch wëdarzeniów tłëstim drëkã wëbiti je rok 1492, czedë to 
Kòlumbòwé bôtë côrnãłë sztrądë nieznónégò lądu. Méster mòrsczi nawigacji 
béł swiãto przekònóny, że pòstawił nogã na indijsczim kòntinence. Stądka zmił- 
kòwé miono Indianowie, nadôwóné tubëtnikóm, niepasëjącé do dôwnëch 
mieszkańców swiéżo òdkrëtëch zemiów – na przëmiôr czerwònoskórny. Do- 
piérze pózni, czej na geògrafnëch kartach pòkôzałë sã òbcéchë, kònturë wiôl- 
dżich zôpadnëch kòntinentów, dokònóny òstôł niespòdzóno wëbiér jich naz- 
wë. Zwënégòwała nazwa Amerika.

(Na ekranie òdjimk ze s. 48 z pòdpisënkã: Internetowô strona Pòlsczégò Nôùkòwé- 
gò Institutu w Americe)

RECYTATOR  IV
Ò tim, żebë „nasłonecznic” swój amerikańsczi żëwòt i swòjich nôblëższich, tra- 
dicjã góralsczich mateczników i Pòdhala, nie zabôcził prof. Tadeùsz Gromada, 
nôtéjszi przédnik Pòlsczégò Institutu Nôùkòwégò w Nowim Jorkù. W ti ka- 
mieniczce – sedzbie Pòlsczégò Institutu – òbwlekłi ùrodną kòprową recą na 
dólnym Manhattanie, pełny historicznëch i lëteracczich skôrbców, swiat nëkô 
swój żëwòt dëbeltowò: w òsowiałi i teskny staroswiecczëznie i w sztôłtny, jak- 
bë spùszczony z lińcucha, nowòjorsczi juwernoce. Kùstoszã tëch skarbów je 
gòscynnô białka z góralsczégò rodu, Jane Kedron.

(Na ekranie òdjimk ze s. 58 z pòdpisënkã: Ernest Hemingway (1899 –1961))

RECYTATOR  I
Nie chwôlącë sã, nôleżôł jem do czëtińców, chtërny czãsto i rëszno biwelë we 
wiôldżich i pësznëch ksãgarniach Nowégò Jorkù. Nigdze nie zdarzëło mie 
sã ùzdrzec tak wòlnégò i szeroczégò przëstãpù do niezrechòwóny wielënë 
ksążków, cządników i zsziwków z całégò swiata. Kòmfòrt tim wiãkszi, że  
w nielëchi kafeterie kòżdi mógł przë tasce kôwczi sztudérowac, czëtac, co le 
serce sobie ùwidzało. 

Prosto z frizu nad tómbachã pòzérają na czëtińców, miłosników prozë, 
pòstacje kòrifeùszów amerikańsczi lëteraturë: Ernesta Hemingway’a, Williama 
Faùlknera, Johna Steinbecka, Walta Whitmana, Sylwie Plath i jinszich mòca- 
rzów lëteracczégò pióra.
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(Na ekranie kôrtka z tekstã)

RECYTATOR  II
To je zrozmiałé, chòc nie wiedzec czemù, że są taczé môle, do chtërnëch redzy 
nigle do jinszich, cygnie człowiek w òdwiedzënë.

(Na ekranie òdjimk ze s. 18 z pòdpisënkã: Na darmôka szëkac taczégò òbrôz- 
ka westrzód nowòjorsczich chmùrników…)

RECYTATOR  III
Na darmôka szëkac taczégò òbrôzka westrzód nowòjorsczich chmùrników…

Jón Zbrzëca Lesno
Wieża kòscelnô
Wësztoperczony pôlc bòżi
Na czubk jegò sã wëgrabcowôł
Kùrôk sãpùsznik
Chlëch Piotrowi gò wëniósł
Nad pszénicowi òbséw
Na kłosów wałãgach wachtëje terô
I z òbłoków macë widnika
Wëdzobiwô heretnik
Złoti óws pòrénôszkù

(Na ekranie òdjimk ze s. 71 z pòdpisënkã: Grif – dokôz antikòwégò artistë)

RECYTATOR  IV
Pamiãtóm, że nick tak nie rëszało prôwdzëwëch Kaszëbów jak stôré gòdło, 
kartusz z grifã, abò czôrné zwierzoptôchë na rodnëch stanicach – rozrzewnił sã 
mój drëszk nowòjorsczi. Hewò w całi pësznoce wëzérają z mùzealnëch nórtów 
głowë grifów z Delos, tu je leżnosc napasc òkò sztaturama grifów ze sódmégò 
stalata przed Christusã.

Jak to chtos ùdało wëpòwiedzôł, dokôz dotądka swòją magijną mòcą skùt- 
kùje, pòkądka charizmatã wërôstô pònad szarotã codniowòscë i pòmôgô lë- 
dzóm (nóm Kaszëbóm) dwigac wiarã we włôsną pòsłaniznã.

(Na ekranie òdjimk ze s. 206 z pòdpisënkã: Nostradamùs – nôbëlniészi astrologa  
i przepòwiôdôcz)

RECYTATOR  I
Do wërzasłëch serców sczerowóné są te hewò proroczé wersetë:
W rokù pierszim stalata, miesąca dzewiątégò
Z nieba ùderzi wiôldżi Król Grozë
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Blónë sã rozpłomią na sztërdzescë piãc gradusach
Òdżin zagrozy nowémù miastu
W mùrach Yorkù zgùba
Dwaji bracynowie rozpãkłi w chaòsu
Gard jesz sã trzimie
Nowòtny prowadnik na stegnach chwałë i klãsczi
Trzecô wòjna nadchôdô do miasta
Dzegwionégò ògniã, chtëren wëpôlô pòmstwã.

(Na ekranie òdjimczi ze s. 10 i 98 z pòdpisënkã: Bez strachù trwac, czej wszëtkò 
kamienieje z bòlescë!)

RECYTATOR  II
Bez strachù trwac, czej wszëtkò kamienieje z bòlescë!
Ten, chtëren je samą widnoscą
Blôskã rozpôlô nôgłãbszé przepadnie
Chtërnym zôs mir je solą w òkù
Nie mdze dóné dobëtno paradowac.
Ùcëchnij, mòja lubòtnô
Tec wiatwa Manhattanu 
Nie òbsëszi twòjich łzów
Pamiãtôj, wòlny òd òpłakaniów
Dopiérze we wieczny bãdzemë tatczëznie.

(Na ekranie òdjimczi ze s. 32 i 33  
z pòdpisënkama: Dôwné czasë.  
Dokazë cządnika „Kaszëbë”, w czim  
Strumian téż miôł swòjisti parcëk  
– to ju legenda; Pòeta Jón Piepka,  
chtërnégò wiérztë wësok cenił  
Strumian; Spiéwają Jón i Leòkadia  
Trepczikòwie).

RECYTATOR  III
Dôwné czasë. Dokazë cządnika „Kaszëbë”,  
w czim Strumian téż miôł swòjisti parcëk  
– to ju legenda. Słowa Jón Piepka,  
mùzyka Jón Trepczik: Mòje stronë.

(Spiéwają piesniã Mòje stronë)
Mòje stronë
mòje stronë
są nôlepszé z wszëtczich strón.
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Móm w nich kwiatë,
wòdë, lasë, 
w pòlu rosce żëtny plón.

(…)

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

Bibliografiô:
J. Zbrzyca (Stanisłôw Pestka) W stolëcë chmùrników, red. B. Ugowska, Gduńsk 2011.
J. Zbrzyca Lesno, [w:] Wizrë ë duchë, Gdańsk 1986.
J. Piepka Mòje stronë, [w:] Modra struna, antologia poezji kaszubskiej, Gdańsk 1973.

A bëło to…
W Dodomie Kùlturë w Brusach 2011 r.

Felicja Baska-Borzyszkowska Słowa malowóné akwarelama  
(na pòdwëszëznã „W stolëcë chmùrników” Jana Zbrzëcë) 
[w:] Baska-Borzyszkowska F., Ùsôdzczi na wdôr…, Gdańsk 2013, s. 24–29

Cwiczënczi:
l Wëwidnij genezã pseùdonimów St. Pestczi.
l Pòkażë na geògrafny kôrce dzél Kaszëbów i môle sparłãczoné z J. Zbrzëcą  

i òpòwiédz ò jich sparłãczenim z pòetą.

l Przedstawi pòzdrzatk liriczny òsobë w wiérzce J. Głomsczi na dokazë zô- 
bòrsczégò domôka.

l Jak rozmiejesz przëwòłóné słowa J. Zbrzëcë: „Kaszëbskô stolemniészô je niżlë 
jãzëk, chòcbë zadwigłi do kwadratu snôżotë”?

l Napiszë wëpòwiesc na jeden z pòdónëch pòlétów. Tekstë do nich nalézesz  
w: Drzeżdżon J., Przëszlë do mie, Gduńsk 1995; Walkusz J., Sztrądã słowa, Lublin 
1996; Zbrzyca J., Wizrë i duchë, Gdańsk 1986; Zbrzyca J., Wieczórny widnik, 
Gdańsk 2002.
– Dokònôj analizë wiérztë J. Zbrzëcë Bómba.
– Zrëchtuj przërównawczą analizã wiérztë J. Zbrzëcë Òddzãkòwanié Izë i ese- 

ju J. Walkùsza Z wiatrã wpëzglanym we włosë.
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– Zrëchtuj przërównawczą analizã wiérztów J. Zbrzëcë Parchati kùrp i J. Drzéż- 
dżona Stôré kùrpë. 

l Na spòdlim pòeticczégò pòkôzkù òpòwiédz ò pòstrzéganim i òdkriwanim 
amerikańsczégò swiata i òdnôszanim gò do przëwòłiwónëch przez ùsôdzcã 
òbrôzków z Kaszëb.

l Òpòwiédz ò historicznëch wëdarzeniach, do jaczich nawlékô ùsôdzca i jegò 
refleksjach z nima sparłãczonëch. 

Pùdzemë dodóm,  
pùdzemë do se, dze…

/Jan Trepczik/
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Pùdzemë dodóm,  
pùdzemë do se, dze…

/Jan Trepczik/
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– Wié wùja, mie napiselë, że jô móm 
nérkã òd ùmarłégò człowieka. Wejle, 
tu to stoji! – rzekł Józef i z brëlama na 
nosu przeczëtôł papiór. 
 – Terô të, Kazy, jes prôwdzëwi czło- 
wiek XXI stalata! W Americe zaczãlë 
gò bòdôj zôchwatnicë, czej òni trzaslë 
dwùma latawcama – z wiele lëdzama 
w nich – w dwa baro wësoczé bùdin-
czi, zabilë tësące lëdzy. Tu kòl nas na 
Kaszëbach të jes jak milionowi kam, 
bò môsz òrgan òd jinégò człowieka. Tak òn tu na zemi jesz nie ùmarł całi? Mòże te 
nérczi bëłë prawie tim, czim òn mógł sã z jinyma pòdzelëc, a tak pòmòc blëznyma? 
Pòdług naszi wiarë danié za darmò pò smiercë òrganów mòże bëc gódné pòchwałë! 
Nérczi tegò człowieka żëją – w tobie i w twòjim brace blëzôczkù, jak gò nazwelë 
doktorzë, a chtëren mieszkô gdzes dalek w pòlsczi zemi, pòdobno jak semiã òjca, 
chtërnégò sënowie ùrodzëlë sã gdowie pò jegò smiercë. Më z XX stalata wiedzelë, że 
przeszło 50 lat temù Fiłatow zaczął léczëc bielmò, bò przeszczépiôł chòrim rożënë 
ùmarłëch, wzãté zarô pò jich skònanim. Jô mógłbë dac rożënë z mòjégò òka pò 
smiercë jinémù, żebë òn lepi widzôł. Të, Kazy, jes człowiek nowi erë! Wa jidzeta  
w XXI stalato dali i tak mùszi bëc, że jeden drëdżémù mùszi pòmagac!

Marian Jelińsczi Przeszczépienié 
[w:] Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé, Wejerowò 2004, s. 94

Przed pierszą wòjną swiatową, czej do Kòscérznë wëbùdowelë sztrekã i pùscëlë cug, 
dowiedzelë sã ò tim mscëszewianie. Chtos jima rzekł, że jakôs wiôlgô chëcz jezdzy 
pò żelôznëch drągach.
 Nie wiedzelë òni co to je, tej kònieczno chcelë sã dowiedzec. Zebrelë sã co drist-
niészi chłopi i rëgnãlë zazdrzec do Kòscérznë. Skòrno le doszlë do mòstu, ùzdrzelë 
te żelôzné drądżi. Chòdzëlë, òbzérelë je, a niechtërny nawetka wlezlë na nie. Jedną 
razą, za jaczis pół gòdzënë, zdrzą, a tam za lasã wiôldżi dim sã pòkôzôł i szedł corôz 

Pòkrok w przódk abò… nazôd
I

II
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blëżi, prosto na nich. Jaż ùzdrzelë pòtwòra, co dëmã dmùchôł jak z cygarë, leno że 
wiôldżim jak z ceglarni. Ni ma sã co jima dzëwic, że rëszëlë jakbë jich chto z pùsz-
czówczi pùscył, a wëriwelë kòżdi w swòjã stronã, tak że do dzysészégò dnia wszëtcë 
do swòjich chëczi nie wrócëlë.
 Ale to nie bëło jesz to nôgòrszé. Òpòwiôdelë mie rôz lëdze, że jak pierszô bana 
przez Gòlëbié jacha, tej tam tak ùcékelë, że czwòro dzecy sã midzë sztachétama 
ùdëszëło.

Czesław Birr Bana 
[w:] Dërchôj królewiónkò. Antologiô dzysdniowi prozë kaszëbsczi, Gdynia 1996, s. 150

Sëczi lokòmòtiwa,
Jak żnija, jak gãs
Czasã
czëc drëdżé C
i spiéwô maszina
sopran abò alt
w solu
i znôwù
basã
jedze lasã
i klepie
D. C.

D. C.
D. C.

Alojzy Nagel D. C. 
[w:] „Kaszëbë” 24/1961, s. 8

cug towarowiWëzgódka:

Co to je za żnija, co plwie ògniã i dëmã, 

a w brzëchù nosy wszelenijaczé dobro:  

i zbòżé, i wãdżel, i cëczer, i mlékò?

[w:] Bernard Sychta SGK VI 306,  

òb. żnija
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Aùtół… sygô wësadnąc dzes za miastã, żebë ùzdrzec machtaninã szosów i sznurë 
wòzów na aùtostradach, nadzwëkòwno gładczich, në i bez dzurów. Całi kòntinent 
amerikańsczi „pòkrajóny” je pasmama „highway’ów” – kluczewëch szlachów. Prôw-
dac, corôz wiãkszą pòtãgą stôwô sã cywilizacjô aùta, chtërna na swój ôrt sztôłtëje 
zemsczi òkrąg i narzucô òsoblëwi stil żëcégò.

Jón Zbrzëca (Stanisłôw Pestka) W stolëcë chmùrników,  
Gduńsk 2011, s. 21

Jô mëszlã, że z tima kòmpùtrama nie je tak zle, jakbë so chto mëslôł. Mògłëbë bëc 
përznã tańszé, tej człowiek bë so taczégò zwierza dodóm sprowadzył. Në wejle. Cëż 
to je taczégò ten kòmpùter? Jô téż tegò nie wiedzôł.
 Kòl wùje Jana, w robòce, stoji na stole taczi môłi teleòbzérnik. Wùja gôdô, że 
to je mònitór. Niech òn so gôdô co chce, jô tam swòje wiém, ale sã nie mdã z nim 
sztridowôł.
 Òbòk negò teleòbzérnika stoji strzédnô skrzinka. Wedle wùje, je to ten całi mùsk, 
bez chtërnégò bë sã w robòce nie òbeszło. Jô bë rzekł, że to je takô kastka pò rëbach 
abò cos taczégò. Në jo. Òd ti rëbòwi kastë cygną sã dłudżé kable, a jeden je zakùń-
czony mëszą. Wùja Jan gôdô, że bez mëszë òn bë nie rësził. Czegò bë nie rësził, to 
jô nie wiém, ale bë nie rësził. Jô bë sã nie chcôł z niegò za baro nasmiewac, ale mie 
to wëzdrzi barżi na szëra. Jak Bóg mie swiôdkã! Kò to sã ledwò w rãce miescy, a ten 
ògón je dłëgszi niżlë pòwrózk do rzeszaniô bika.
 Òbòk negò szëra leżi drëgô skrzinka – përznã mniészô. Na ti skrzince je tëli 
knąpów, że mie sã nie chcało nawetka rechòwac. Wùja gôdô, że jich je sto dwa, ale 
chtëż bë nie wierził.
 To bë bëło mést wszëtkò, co nôleżi do tegò zwierza, jaczim je kòmpùter. Jô so 
doch jesz za baro na tim nie znajã, ale wùja mie naùczi. Jô mdã wiedzôł wicy niż 
òn…, bò robi sã ju trochã stôri.
 Terô wùja rozmieje jesz wszëtkò. Równak z tegò co wiém, a co mie gôdała nënka, 
wiedno tak nie bëło. Czej wùja zaczinôł robòtã z kòmpùtrama, a dowiedzôł sã, że 
mdze mù pòtrzébny program – jak òn to gôdô… do edicji tekstów, wëbrôł sã do 
krómù, a pòprosył ò niegò. Krómôrz zarô wiedzôł ò co mù chòdzëło, a rzekł:
 – Jo, jô gò zarô przëniosã.
 Wùja sztót stojôł. Szpérë miôł jakbë z watë. Krómôrz przëszedł z lëchą wiescą. 
Program béł, ale blós na Mekintosza. Wùja sã ùrzasł. Òn jesz doch nie béł richtich 
òbeznóny w nëch sprawach. Sromòta mù bëła, ale sã cëchò zapitôł:
 – Në jo…, a gdzeż je to szasé?

III

IV
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 Skądkaż biédny wùja mógł wiedzec, że Mekintosz to je kòmpùter. Człowiek sã 
dërch mùszi ùczëc. Mòże za pôrã lat mdą wszëtkò za niegò robiłë maszinë. A pòczi 
co mùszi so sóm radzëc.

R. Drzeżdżon Straszné zwierzã 
[w:] Ciskowski P., Drzeżdżon R., „Pióro” do gëldzeniô  
przedstôwiô Kaszëbsczi Kabaret FiF, Gdiniô 2004, s. 6–7

Ale czas mijôł. Kòmpùter béł corôz starszi i nie sygôł ju na mòje pòtrzebë. Nowé 
programë wëmôgałë corôz lepszégò sprzãtu; mój mie ju nie òdpòwiôdôł. To bëła 
cãżkô rozéńda! Jednak zachòwôł jem sobie jegò disk cwiardi ze wszëtczima plikama. 
Tak mùszało bëc, bò bëłë tam wôżné dlô mie pliczi. Ten mój krok òkôzôł sã pózni 
zbôwny. Béł jem baro zjiwrowóny mëslą, że ùtracył jem wiérnégò drëcha. Ale czej 
jô włożił nen zachòwóny cwiardi disk do nowégò kòmpùtra, tak le na próbã, tedë 
– dzëwòta! – kòmpùter przeniósł swòjã dëszã na disk w sztôłce plików, żebë mógł 
ze mną dali kamrôcëc. Czej jô gò rësził, wëswiécył mie kòmùnikat: „Dzys wieczór 
przińdzë na rozgôdkã”.
 Zaczął jem sã zastanawiac, co to wszëtkò mô znaczëc. Wieczór stawił jem sã na 
rozgôdkã wedle jegò prosbë. Terô pòwiedzôł mie, na jaczi ôrt òn to zrobił. Tedë 
wëmëslił jem nowi spòsób na nasze kôrbiónczi. Bãdã gôdôł do mikrofóna, a òn 
òdpòwiédz bãdze wëswiétlôł na mònitorze.

Daniel Pipka Mëslë mòjégò kòmpùtra  
[w:] Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé. Dokôzë kaszëbsczi prozë. Zwësk Òglowòpòlsczégò 
Kònkùrsu Prozatorsczégò miona Jana Drzéżdżóna z lat 2000–2003,  
ùszëkòwôł i kaszëbiznã ùnormòwôł Jerzi Tréder, Wejrowò 2004, s. 117–118

– Mój stark mô pùrtka doma – chwôlił sã môłi 
Jank.
– Jaczégò pùrtka? Të doch łżesz.
– To je prôwda. Në, bò czedë jô włączã kòl 
starka zdrzélnik, tej òn zarô wrzeszczi:
„Wëłączisz të mie zarô tegò pùrtka!” 

Czej òjc chcôł cos rzec, syn le wiedno gôdôł:
– E, të tam nic nie wiész, bò të jes stôri datë.
Jednégò razu nen syn przëszedł do òjca i gôdô:
– Tatkù, mógłbë tata mie pòżëczëc na jaczis 
czas dwa tësące?
– A na co to bë miało bëc? – pitô sã òjc.

V
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– Në, jô bë chcôł so kòmpùter kùpic.
– A kò të wiedno gôdôsz, że jô jem stôri datë.
– Në jo. Ale të wiedno môsz…

Bëlny szpòrt wiele wôrt. Kaszëbsczé wice.  
Zebrôł i òpracowôł E. Prëczkòwsczi, Gduńsk 2000, s. 102 i 148

– Jô swòje wiém, bò jem w żëcym dosc przeszła. Mie i tak wiele nie òstało na tim 
swiece. Ùchwôc le mie za rãkã, czëjesz? Òna je zëmnô. Jô sã dzëwiã, że jesz sã  
w grëpie trzimóm. Ale czejbë jô bëła na ùmercym, tej mie bë mùszało bëc zëmno. 
Kò wełniané stréfle jô móm wiedno òbùté. Ale wiész të, jak jô bë ùmarła, jô móm 
zrobioné testament. Wszëtkò tobie zapisëjã, le jeden warënk: mùszisz bëc ksãdzã… 
A wiész të jesz to, że jem so kùpia òkmóna?
 – Jezës, Maria, cëż to je?
 – Nie wiész të? To je taczé elektroniczné ùrządzenié. Mô dwie môłé łapë na ùszë, 
do te drót wkół głowë i dwa kable do sztôłtnégò pùdełka. Jô so to co wieczór na ùszë 
zakłôdóm.
 – A jaczi mùzyczi wë słëchôcë, cotkò?
 – To doch nie je do mùzyczi graniô. Kò to je dobré na wërównanié słëchù w òbù 
ùszach!
 Terô jem sã ju czësto dokònôł, czemù nasz ród je długòwieczny. Tak téż jem sã 
òddzãkòwôł i rëgnął pòd dodóm.

Jarosław Babiński Cotka  
[w:] Dërchôj królewiónkò. Antologiô dzysdniowi prozë kaszëbsczi,  
Gdynia 1996, s. 148–149 

– Człowiek wszedł na Miesąc! Człowiek wszedł na Miesąc! – wòłôł Gùst i tak mòckò 
szarpôł naji płot, jaż stãpnie trzeszczałë. Jô tej sedzôł prawie na łôwce przed chëczą 
i zdrzôł na niegò jak na narã.
 – Jes të głupi w głowie, czë co!?
 – Pò prôwdze, tak bëło. Jô to widzôł w telewizorze. Chòba pół wsë bëło ù naji 
dzys w nocë. Më żdalë prawie do czwiôrti reno…
 – Në i co?
 – Tej òni nama pòkôzelë taczégò kòsmònaùtã, jaczi zlôżôł z raketë, a tej stanął 
na miesącu, nôpiérwi lewą nogą, a pòzdze prawą…
 Wnym starka wëlazła na próg i wëlała z misczi wòdã òd mëcégò statków. Jô tej 
chùtkò rzekł:

VI
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 – Starka, a Gùst gôdô, że człowiek béł wlazłi na ksãżëc – jô jã schwôcył za szër-
tuch, ale òna le skrącëła nosã, splënãła a mie wzãła za kòlniérz i wnëka w dóm.
 – W jizbã! – zawrzeszcza.
 Czej pòtemù ju stojała przë płoce, a jô klëczôł na łôwce i risowôł na zaropiałim òknie 
miesąc, a na nim môłégò człowieczka, tej òna jesz wiedno mrëczała jak nasza Psota.
 – A wej le, Kreftczënô gôdała, że nen naju Gùst pùdze sã ùczëc za ksãdza, a òn taczé 
bezbòżnictwa rozpòwiôdô. Pón Bóg nijak nie dopùscy, żebë człowiek tak wësok sã dostôł.
 – Ależ starkò, kò to w telewizorze pòkazywelë – jô sã òdezwôł niesmiało.
 – Òni pierszi we wsë kùpilë nen spieklony telewizor, temù jima terô Pòkùsa taczé 
głëpòtë w nim malëje.
 Mie sã nie ùdało przegadac starczi, że Gùst miôł prôwdã. Jan téż w to nie ùwierził. 
Òn rzekł, że miesąc je le tak wiôldżi jak bania w ògrodze, tej nie je mòżlëwé, żebë 
człowiek na nim sã ùtrzimôł.

Stanisław Janke Łiskawica, Gdańsk 1988, s. 42

Chòc zymk na pòlu wszëtczé kwiatë zbùdzył,
Czej cepłim wiewã lica jima smùkôł,
Chòc jem sã naszedł, jem sã natrudzył…
Wietrzniczi nie wzeszłë… Próżno jem szukôł.

Nie szukôł jem barwnëch kwiatów na grzãpie,
Co swòjim wëstrojã mòtile nãcą,
Ani pôchnącëch plachców na kãpie,
Dze roją sã pszmiéle i pszczołë brzãczą.

Szukôł jem tegò, co òkù miłé
I co pragną serca: wietrzników kwiatë,
Co z swòjim klaprotã we wiater chilą
Lsniącé na słuńcu stolemòwé płotë.

Bò wiém, że tam bë bëła sëła, swiatło,
Wòda płënãłabë w chléwach, mieszkaniach,
Dzewùsóm żëcé wiele szłobë łatwi,
Czej bë nie nosëłë wòdã na schaniach…

Że chłop bë ni miôł prawa do sprzeczczi
I mù do gòrzu òdeszła òchòta,
Czej bë maszina narznãła seczczi
I co nôcãższô òdpadła robòta…

VIII
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Dosc! Bò mie sã zdaje, że dzéń wschòdzy,
Co taczé znamiona bãdze miôł nowé,
Że człowiek mni mdze służił przërodze,
Ta zôs ùżëczi wicy człowiekòwi.

Mòże nie dozdrzą tegò mòje òczë,
Co mie sã mëkcy wiedno w mòji głowie,
Że zdżinąc mùszi człowiek – wół robòczi,
Bë sã nareszce mógł narodzëc człowiek.

Leon Roppel Wietrzniczi nie wzeszłë 
[w:] Leon Roppel Z piesnią do Cebie jidzemë, Mateńkò,  
Gdańsk 1988, s. 9–10

Czej z nordë do cepłëch krajów
lecy kôłp z szëją wëcygnioną
w stronã placu na przetrzimanié
biôłi zdradlëwi zëmë
czej sarcësti mróz przëchwôcy
jaż mòrze zatrzeszczi straszno
równak jô tuwò òstónã
jak nowòczasny człowiek
z pòczątkù trzecégò tësąclecô
zagrzebiã sã w gniôzdze
z zapëzglonyma kablama
do kòmpùtra z internetã
co mô òkna na swiat
strona za stroną a jesz
z telewizorã z òkã òblatańca
zazérającym w nôgłãbszi
nórt lëdzczégò pieklëszcza
jô próbùjã nalezc bezpiek
w gãstwie infòrmacjów
jak w rozkòscérzony cérzni
letczé pùchòwaté piórkò
zaòstało pò ptôchù co ùlecôł
w daleczną nôdzejã

Stanisław Janke Czej ptôch òdlecy w dôlã  
w:] Janke St., Pò mie swiata nie mdze, Wejherowò 2007, s. 26

IX
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Rãka starëszczi zaòsta na sztót w lëfce z zacësniãtim w gôrzcë pòp-cornã… Knôpéla 
szluknął coca-colã z trzëlitrowégò wãbòruszka… W mùltikinie lëdzëska zdrzą na 
krew chilającą z kinowégò ekranu…
 Jesz jedna amerikańskô produkcjô, w chtërny ÙSA są nôlepszé na swiece…
 Përznã dali, w MacDonaldze sztudérzë żwią costam-maczi, wcygają centnarë 
fritków bédowónëch przez młodzëznã w krótczich bùksach…
 Przë ti sami drodze w krómie chłop płacy plastikòwą kôrtą „American Express” 
za cygaretë „Golden American”.
 Pò drëdżi stronie drodżi, przez rutã je widzec knôpa, co prawie pùszczô Internetã 
maila, w chtërnym dzãkùje za sms-a, że fax nie doszedł, ò tim, że przez skażenié 
Windowsa internetowi robôk zeżarł scaner…
 W pòsobny jizbie, brutka kôrbi na gadu-gadu (plestu-plestu) z friendką z Òhio, 
a ji bracyszk òbzérô bôjkã Disney’a na CD, kò VHS-ë ju wëchôdają z módë…
  Za scaną tatk gòrzi sã za sélanié pòlsczich żołniérzów na amerikańską wòjnã do 
Jirakù, mëmka jesz rôz przeżiwô „Cëdowné lata”, a starka sã òstro fitnessëje z Jane 
Fòndą z satelitë…
 Jo, tak më jesmë òblazłi tą całą „amerikańszczëzną”!
 Slépcëjemë na jich filmë, jémë jich jedzenié, zaczinómë gadac jak òni…
 Czedës Kaszëbów germanizowelë, szwédzëlë, rusczëlë, do dzysô pòlaszą (nôbarżi 
Kaszëbi sami se). Ters razã z technicznym pòkrokã amerikanizëjemë sã.
 Tej God w blës you i enter…

Tómk Fópka Dzysdniowé Americzi òdkriwanié 
[w:] „Kaszëbskô Òdroda” nr 2/2006, s. 6

– Szlë jesmë drogą wkół, przez Papierniã i nié tak dôwno pòstawioną damã, przez 
chtërnã przecéka strëga z wiôldżégò jezora. Dzysô jezoro pôlëło bezlëtoscëwim łiskã, 
jak emaliô mùszlowi skòrëpë. Hewòtné grzãpë dëchtowno òbséwałë krãgłé kamienie, 
bò òdprôwiôł tuwò swòjã kòmùdną skandinawską ablucjã lodówc, jaż sã znikwił  
w kaszëbsczich wòdach, sejącë wkół lëbé semiona.
 – Zdrzë le – rzekła coteczka – tak mùszôł wëzdrzec swiat, czej jesz niżódny żëwi 
dëszë Pón Bóg ni miôł stwòrzoné. Swiat béł dlô samégò se i nikògò wiãcy: kòmùdno 
mù bëło i nieùbëtno, bò chtëż miôł sã jegò snôżotą zadzëwòwac.
 I hewò przëszedł człowiek, dzurë pòrobił, pałace swòje pòbùdowôł...
 Gòrzkòsc coteczczi miała swój szëk, bò na wësoczim tëpelkù, chtëren wrzinôł 
sã òd stronë nordë w jezoro, wëkòpelë stolemné jómë twòrzącé cziskùlã, a na lewi 
stronie, na môłi rzmie òbrosłi młodą danką przeslécała sã jakô chińskô pagòda pò- 
malowónô na biôło.

X

XI
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 – Miastowi, chòcbë gò do raju wpùscył, to bez jizbówków dali nie pùdze. I téż mù-
szi swòje pòrządczi zaprowadzëc. Jô widzã nëch panów, jak przëjéżdżają do swòjich 
kùrników: wszëtkò mają złożoné, nawetka białczi złożoné ze swòjich malinczich 
aùtów wëcygają. A czej ju wszëtkò rozłożą, sami sã wëcygną, nawcygają sã, napiją, 
kòmùdno jima. A tu mëdżi tną, a tu cos za drzewã chruchnie, a tu z malinczi blónczi 
anielsczé piżule skapną...
 – Ala, zdrzë, wiodro sã zlëszëło: mùszi wszëtkò jesz rôz złożëc i dodóm nëkac!
 – Tfù, zdżiń, të znikwij sã – rozgòrzëła sã mòja coteczka. – Hewò czasë przëszłë! 
Kòżden terô je panã, le nie wié, co z tim państwã zrobic. Bò kòżden żëje terô sóm  
i le dlô se. Mają szczescé, że tã zdrzélniã mają wëmëszloné. Mają téż taczé zdrzél-
niczczi do złożeniô. I nim białkã wëcygnie z malinczégò aùta, ju zdrzélniczk swòje 
slëmieniowé różczi wëstôwiô. A nierôz i tak je, że ò swòji białce zabôczi, jeden  
z drëdżim. Jô bë rôd chca wiedzec, jak jima sã dzecë rodzą.

Zbigniew Żakiewicz Ciotuleńka. Opowieści żartobliwe,  
Gdańsk 1988, s. 61–62 (tłóm. W. Myszk)

Próbë rozrzeszeniô krëjamnotów przez 
Józefa Chełmòwsczégò rodzą nié le teò- 
reticzné rozwôżania, jak np. „Krëjamnotë 
Swiata Swiatów”, le i téż kònkretné tech-
niczné kònstrukcje, eksperimentë i nowé 
ùdbë tikającé wiele ôrtów żëcégò.
 „Maszina do chwôtaniégò żëwiołów” 
bëła jaczims apartnym wstãpã do pòd- 
jimniãti czilenôsce lat temù robòtë nad 
kònstrukcją perpetuùm mòbile. Ùsôdzca 
wcyg robi nad mòdelã samònanëkiwa-
jący sã maszinë. Na kùńc 80. lat Cheł-
mòwsczi eksperimentowôł z kònstrukcją 
pòbùdowónégò przez se fligra, chòdzącé-
gò dzãka lëdzczim mùsklóm. Zrobił téż 
czile métrów wësoczé kòło, chtërno jidze 
nalezc w jegò zôgardze. Jesz w 70. latach 
òbmëslił projekt òpticznégò systemù do 
alarmòwaniégò ò ògniu w lese.
 Wiele wëmëslënków a eksperimen- 
tów tikô kùńsztu. Jakno jedurny ùsôdzca 
w Pòmòrsce robi trzëwëmiarowé òbrazë 

Józef Chełmòwsczi i jegò wënalôzk – kòło 
[w:] Józef Chełmowski, Bytów 2008, s. 128
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na skle, pòdkłôdającë pòd se w jaczis òdległoscë, dzélã pòmalowóné sklané tôfle, 
jakno jeden robi òtmikóné rzezbë. Robi téż jinszé òd dobrze znónëch mùzyczné in- 
strumentë, chtërne sóm pòzéwô, na przëmiôr: mùzykònos, brzóskòlëst, werbòtrep, 
sztëmòwi instrument. Niechtërne òbrazë ùstôwiô na rolkach, bë mòżna bëło je 
òbzerac mùszi krãcëc kòrbą. W òstatnym czasu zrobił czile wiôldżich malowónëch 
knégów òbrazów ò religijny zamkłoscë i ò zemsczich żëwiołach, w jaczich rozwijô 
przemëslenia zamkłé w „krëjamnotach” i téż dodôwô nowé.
 Józef Chełmòwsczi eksperimentëje téż z techniką malowaniégò. Mô swòje re-
cepturë przërëchtowaniô malarsczich pòdkładów, miészaniégò farbów i ùżiwónëch 
składników, czegò zôzdrostno pilëje, bò – jakno gôdô – w tim je téż krëjamnota.

Tomasz Siemiński Wynalazki i eksperymenty (tłóm. W. Myszk) 
[w:] Józef Chełmowski człowiek renesansu,  
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, s. 12

Szkòda że rozwerków ni ma
Draszmaszina zadërdzewiała
Kłonica wisy w barze na scanie
W zajezdze piąté kòło òd wòza
i kòsa i kòpaczka jak mùzeùm
szëmlów ni ma
ni ma pòstrónków ani czipów
ani niżódny drzewiany skrzëni
z rzezbionyma kôłpiama
ani niżódny rzeczë chtërna jegò je

ks. Franciszek Kamecki Wspòmink (tłóm. F. Baska-Borzyszkowska) 
[w:] „Pomerania” 5/1998, s. 32

Wëstãpiwają:
REŻISÉRA

TUWÒTÉSZÔ
KASZËBA

A dzeje sã przë diôbelsczim kamieniu przë Jezorze Kamianym kòle Miłoszewa. 
Reżiséra z kaszëbsczim, ale ju miastowim dzewùsã dërdolą bez charnã.

REŻISÉRA
…wiesz, jacy oni tutaj są nieufni. Ty znasz język, wprowadzisz, zagadasz, roz- 
miękczysz, a rozmiękczonego, to ja już, wiesz, dokończę. Oni są czujni na 
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inteligentów. Już to nieraz przerabiałem. Jak ty mu, rozumiesz, gadką wiesz: 
ten tego, a on momentalnie jak ślimak: cyk…, i tylko różki widać. Jesteś w 
końcu tutejsza, kumasz bazę?

TUWÒTÉSZÔ
A po co ci to wszystko – kup książkę „Baśnie kaszubskie” – tam masz to 
podane jak na talerzu: czary, diabelskie kamienie, purtki i inne takie tam.

REŻISÉRA
Źródła, kotuś, źródła – chodzi o autentyk: to muszą być prawdziwki. Ty wiesz, 
ile tu jest spraw nieodkrytych! Ci wszyscy etnografowie z bożej łaski – gdzie oni 
mogli dotrzeć? Na jarmark najwyżej – cepeliada, kumasz? To ma być program „Ku 
źródłom” rozumiesz, a nie wypisy z powiatowych etnografów! Uważaj, uważaj, 
tam stoi jeden taki prawdziwek. Na miękko go bierz i wystawiaj, wystawiaj…

TUWÒTÉSZÔ
(pòdchôdô do Kaszëbë, chtëren zdrzi w dôlã i sëpie sobie tobakã):  
Niech bãdze pòchwôlony!

KASZËBA
A na wieczi wieków amen.

TUWÒTÉSZÔ
Tak sobie stojita… widzã…

KASZËBA
Jooouu.

TUWÒTÉSZÔ
I zdrzita tak… widzã…

KASZËBA
Jooouu.

TUWÒTÉSZÔ
Piãkné jezoro.

KASZËBA
Jooouu.

REŻISÉRA
(syczy zza pleców): Do rzeczy! Mów o kamieniu!
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TUWÒTÉSZÔ
Ale wiôldżi je ten kam, doch jo…

KASZËBA
Jo.

TUWÒTÉSZÔ
Bãdze òn miôł ze trzë métrë pewno – doch jo?

KASZËBA
Trzë dwadzesce.

TUWÒTÉSZÔ
Mierził to chto?

KASZËBA
Jo.

TUWÒTÉSZÔ
Dokładno mierził?

KASZËBA
Jo.

TUWÒTÉSZÔ
To tam chto mùszôł wëlezc na ten kamiéń, jo?

KASZËBA
Ze zemi më mierzëlë, bez wëlôżaniégò na wiérzch.

TUWÒTÉSZÔ
I tak dokładno wë zmierzëlë?

KASZËBA
Jo… Nie znajeta wa cwierdzeniégò Talesa? Léna stanãła tuwò, a òna mô méter 
szescdzesąt…

REŻISÉRA
(ksykô zeza pleców): Do rzeczy! O diable, a nie o Talesie!

KASZËBA
(zazérô Tuwòtészi za plecë z cekawòscą): A chtëż to je?
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TUWÒTÉSZÔ
Òn je z telewizji. Jô gò pò Kaszëbach òprowôdzóm. Òn szukô za stôrima le-
gendama. Òni robią taczi program „Ku źródłom” – to znaczi: „Do zdrzódłów”.

KASZËBA
Jo-o.

TUWÒTÉSZÔ
Pòdobno ten kam, to diôbeł tuwò òstawił, jak mòst bùdowôł.

KASZËBA
Jaczi diôbeł – tak stôré babë pierdołë dzecóm òpòwiôdają. To je mòrena dennô.

REŻISÉRA
(dërch zeza pleców) Jaka morena – co on gada – jaka morena! 

KASZËBA
Normalnô mòrena. Przë wëtopiszczach to tak je.

TUWÒTÉSZÔ
A jô móm czëté, że jak sã szôłtës z diôbłã założił, że jemù dëszã przedô, jak 
òn bez noc mòst na drëgą stronã jezora pòbùdëje.

KASZËBA
Pierdołë dlô môłëch dzecy. Abò dlô taczich, co wiéce wë… Z ti telewizji. Jo… 
jak tuwòtądka òstatné lodowiszcze szło, a to béł prawie kùńc plejstocenu…

REŻISÉRA
(skrzeczi) Jaki plejstocen! Czy tu ktoś nie zwariował! Prawdziwka mi dawaj!

KASZËBA
Plejstocen, to je doch przedòstatny cząd kenozojikù.

REŻISÉRA
Powiedz mu, że to jest diabelski kamień. O, tam są ślady od jego łańcucha. 
No powiedz mu to, powiedz!

TUWÒTÉSZÔ
A tuwò ten mówi, co to je jednak diôbelsczi kam, że tam je slôd pò diôbel-
sczim lińcuchù.
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KASZËBA
A òni tam w ti telewizji są głupi i w pierdołë dlô môłëch dzecy wierzą. To je 
granit ò strukturze pòrfirowi, i w taczich krëchszé przewarstwienia sã mògą 
trafic, a resztã, a resztã to ju czas wërobił.

REŻISÉRA
(zarwóny w sebie) Ale przecież jak kur zapiał…

KASZËBA
Ni mô òn prawie czasã kùrka w głowie?

REŻISÉRA
Co ja w programie pokażę? Plejstocen? To miał być autentyk!

TUWÒTÉSZÔ
Spokojnie, kupisz książkę i zrobisz program. Wiesz: ja dam gadułę z offu,  
a ty puścisz krajobrazy. (do Kaszëbë) Bądzta z Bògã!

KASZËBA
A z Panã Bògã. A zaòpiekùj sã nim dobrze – z nim je lëchò: stôri chłop,  
a w pierdołë wierzi. (zażiwô tobakã i mrëczi do sebie) Cëż ta telewizjô z lë- 
dzy robi…

Jarosław Kroplewski Do zdrzódłów  
[w:] „Òdroda” 7/2003, s. 8

Òdkądka Gdónsk ë Gdiniô stalë sã gardamë, w jaczëch swiatowé kòrpòracje mają 
swòje rechùnkòwé bióra ë labòratoria nowëch technologiów, a naje ùniwersytet  
ë pòlitechnika są nôchętni wëbierônëma ùczbòwniamë przez chińsczëch sztudérów, 
zôs òd Stolpë pò Swiecé, w cali metropòlitarny òbéńdze, je widzec tormë széfro-
wëch czerpisków, co wëzdrzą jak wiercbla stolemnëch stëdniów, na nasze Kaszëbë 
przëjéżdżają mëliónë z caléhò swiata. Kò przënômni wiedzą kim są Kaszëbi. Mie to 
plażi, czej ju w aùtobùsu wiozącym lëdzy z fligra do fligerhôwindżi, dô sã czëc zwęczi 
naszéhò kaszëbsczéhò radia, a na tëch na czwioro dzelonëch ekranach òkróm BBC, 
CBS, TVN je téż CSBTV. Abò ne zapòwiescë na fligerplacu pò kaszëbskù: Fliger do 
Frankfùrtë je ju fardich do przëjęcéhò pasażérów na dek, abò Ekstra Fliger z Barcelonë 
z katalońsczim nôrodnym karnã fùsbalistów, za dzesęc mënut sadnie w Gdónskù. Za 
zapòzdzalosc wszëtczëch żdającëch przeprôszômë. Ótole, kò gdónskô fùsbalaréna to je 
ju òd lat môl nôwikszëch rozgrów w nordowim dzélu Eùropë. Za rok medzë jinëma 
mają tu bëc gróné Mésterstwa Nôrodów Eùropë. Jo.

Artur Jablonsczi, Namerkôny, Gdiniô, s. 137
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Jak wińc z ti pùstkòwinë
z òknama mërgającyma
zemnomòdrima blësama
kòmpùtrów ë telewizorów
wejle w krómie rozwidnionym
łiskającym òd szuńców
ze sklanyma statkama
stôrô białka zabłądzonô
próbùje nalezc drogã
do swòjégò cepłégò nórcëka
z kòtã wëprzałim
jak lata lateczné
nie pògôdô z lëdzama
bò prawie w ti chwilë
są w całoscë zajãti
pùjk je za dalek żebë
mùjknął ji nogã letkò
w tã dobrą stronã
òstôł le cëchi pôcórk
ze słowama wchôdającyma
w misticzną dôkã
z kùńsztowną òdpòwiedzą
w rozmajitëch dzélach i znakach
ale wiedno pòzdze
dosc długò pòtemù

Stanisław Janke Timczasã do nikądka 
[w:] Janke St., Pò mie swiata nie mdze,  
Wejrowò 2007, s. 24

Rutë ùlecałé łzama òd ropë
w dëmiącëch czôrnëch grôpach
bùlwë gùlgòtają jaż szëmi
z wrëkama swiéżé gãsë
miãso drobno sekóné
na òkrasã w skrzënówkù
a kòl ni dëcht krótkò

XV
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czerwòné pùzë dzecka
w kòlibce drzewiany mòcny
co sã bibô ale sã nie
zwrócy matiluszk je
głodny chce baro cëcac
żëcé mô pôchã mléka
płacz zaòstôł gdzes midzë
rësënama czas minął
jakbë z batuga trzasł
hewò wszëtkò
je letkò zmùrszałé
zastëdło jakbë rëszoné
paraluszã pò nieszczescym
ti co przëszlë
pòtemù mają òczë
zmrużoné òd zadzëwòwaniô
że tak czedës bëło
czësto w tim samim swiece

Stanisław Janke Skansen nié le kaszëbsczi 
[w:] Janke St., Pò mie swiata nie mdze, Wejrowò 2007, s. 12

Pòkrok je dzys módny i je wszãdze na swiece. Technika zrobiła taczi pòkrok, że ju 
lëdze kraczają sã pò miesądzu. Warbòt robi swój pòkrok, lékarzëtwa swój pòkrok, 
szkòlnictwò swój pòkrok, a rolnictwò robi swój pòkrok. Baro wiôldżi pòkrok robi  
ù nas biórokracjô, zgnilstwò, partactwò, charłãstwò i rozbléctwò. Ale nôwikszi pò- 
krok robi ù nas ùbezpieczalniô.
 To nie je nijak tak długò, jak ùbezpiecziwają szkòłowé dzecë. Czile lat slôdë kòszta 
sôdzka le 5 zł, niedługùszkò 10 zł, pózdze 15 zł, a latos jaż 35 zł. Kò to je ju rekòrd 
wszëtczich pòkroków. 
 Bòdôj òd rokù 1972 bãdą naszi gbùrzë ùbezpieczony. Co z tegò wińdze, mògã 
so kąsk wątac, chòc nie jem prorokã ani planétrã.

1.  Sôdzka na pòczątkù, tak na zôchãtã, bãdze niewiôlgô. Le pòzdze bãdze dëcht 
drawno pòkrôcza w górã jak wëstrzélonô rakéta.

2.  Gbùrzë dotëchczas rakòwelë na rolë òd switnégò rena do cemnégò wieczora  
i ni mielë czasu chërzec. Ale terô bãdą chërzec i chwierac, i łazëc pò doktorach 
jak jinszi lëdze!

3.  Ùbezpieczalniô rokrocznie robi pòkrok w górã, a gbùrzë w zwëskach z rolë –  
na dół.
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4.  Czej sôdzka tak wësok pòkroczi, że przemògnie calëchny zwësk z gbùrztwa, 
tej ùbezpieczalniô bãdze ùbezpiecziwa gbùrów òd biédë i tak zôs bãdze mia 
pòkroczną sôdzkã.

Niech sã dzëwi òtrok,
Co to dzys za pòkrok.

Chcemë le so zażëc!
Gùczów Mack Pòkrok 
[w:] Labuda A., Gùczów Mack gôdô, Bolszewo 2013, s. 168

Cwiczënczi:

l Òdniesëta sã do stanowiszcza narratora w teksce Przeszczépienié i rozważta je 
stosëjącë „metodã òksfòrdzką”. 

l Szlachòwno do pòwiôstczi Cz. Birra òbmëslë i zapisz w zesziwkù szpòrtowną 
wëpòwiédz sparłãczoną z jaczims wënalôzkã.

l Przedstawi krótką historiã banowiznë w twòjim òkòlim.
l Zachãcë drëchów do bëtnoscë w Mùzeùm Banowiznë w Kòscérznie.
l Zapòznôj sã z dzejnotą i dokazama Cz. Birra z Mscëszejców i òpòwiédz  

ò jednym z nich.
l Na czim zanôlégô rozeszłosc midzë òdniesenim do wënalôzkù banë ù bòha-

terów pòwiôstczi Cz. Birra i liricznégò pòdmiotu w wiérzce A. Nagla?

l Wëmieni kòmùnikacyjné strzodczi transpòrtu.
l Przedstawi alternatiwã dlô „cywilizacji aùta”.
l Napiszë òpòwiôdanié science-fiction ò jaczis swòji wanodze, z cëskã na ôrtë 

wëzwëskónëch spòsobów przemieszcziwaniô.

l Ùdokaznij, że tekst R. Drzéżdżona je przëkładã na wchôdanié człowieka  
w proces pòkrokù techniczi.

l 12 rujana òstôł ògłoszony Dniã Bezpiecznégò Kòmpùtra. Ùdokaznijta  
w diskùsji, że je to brëkòwnô ùdba.

I
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III

IV
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l Wëpiszë w zesziwkù z tekstów R. Drzéżdżona i D. Pipczi słowiznã sparłã- 
czoną z kòmpùtrã. Wëzwëskôj jã do napisaniô òpòwiescë ò swòji robòce  
z kòmpùtrã.

l Òdniesta sã w kôrbionce w karnach do sprawów przedstawionëch w szpôsach. 
Zapiszta swòje wniosczi.

l Na czim zanôlégô szpôs w wëjimkù òpòwiôdaniô Cotka?
l Òpòwiédz ò swòjim ùrządzenim do słëchaniô mùzyczi i ôrtach jegò wëkò- 

rzistiwaniô.

l Òpiszë reakcje lëdzy na pierszé infòrmacje ò pòdbòju kòsmòsu i przërównôj 
je z dzysdniowima òdnieseniama lëdzy do rézów na miesąc czë eksploracji 
jinëch planétów. 

l Spitôj sã swòjich starków, czë starszich lëdzy w twòjim òkòlim, jak òni zapa-
miãtelë to wëdarzenié. Jak bëło òno wnenczas kòmentowóné?

l Pòdzelë sã swòją wiadą ò pòdbòju kòsmòsu. Co sã pòzmieniało òd pierszégò 
lądowaniô człowieka na miesącu?

l Jaczé mòżlëwòscë do wëzwëskaniô przez człowieka dostrzégô liricznô òsoba 
w nôtërze?

l Pòdôj dzysdniowé przëkładë na to, jak człowiek rozmieje kòrzëstac z dobroc-
twów rodë dlô ùlżeniô so w robòce.

l Na spòdlim wiérztë òpiszë jak pòzmienia sã technika w gbùrzëznie?

l Wëpiszë z wiérztë òkreslenia tikającé ptôcha i człowieka i wëzwëskùjącë ze-
bróny materiôł, przedstawi zjinaczenié swiata ptôcha i człowieka, jich mòż-
lëwòscë òb czas zagróżbë. 

l Jak pòstrzégò liricznô òsoba cywilizacyjné dobroctwa?
l Napiszë esej òdnôszający sã do tesknotë człowieka za „daleczną nôdzeją”.

V
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l Jaczim procesóm i dlôcze procëmstôwiô sã ùsôdzca pòwiôstczi Dzysdniowé 
Americzi òdkriwanié?

l Zabéduj, jak mùszôłbë „òdkrëwac jaczis kraj”, cobë przë tim nie znikwic 
swòjégò „jô”.

l Òdniesë sã do òbsądu coteczczi ò wëkòrzistiwanim przez lëdzy cywilizacyj-
nëch dobroctwów. Napiszë esej ò pòtrzebie rozëmnégò wëzwëskiwaniô tech-
nicznëch wënalôzków przez lëdzy.

l Na spòdlim tekstu i dostãpnëch zdrzódłów òpiszë techniczné kònstrukcje  
i eksperimentë Józefa Chełmòwsczégò. Zastanowi sã, skąd brałë sã taczé ar-
tisticzné ùdbë? 

l Ùdokaznij, że ùtwórstwò artistë z Brusów-Jaglów mòże zarechòwac do kùńsztu.

l Co bëło zdrzódłã inspiracji dlô pòetë w wiérzce Wspòmink?
l Wëpiszë w zesziwkù rzeczë, jaczé òstałë przëwòłóné w wiérzce i òpòwiédz ò nich.
l Òkreslë wseczëca liriczny òsobë i charakter wiérztë.
l Òpiszë kanoniczné sparłãczenié i fùnkcjã òstatny réżczi wiérztë.
l Zrëchtuj biograficzny zestôwk ò ks. Francëszkù Kamecczim.

l Przedstawi òbrôz Kaszëbów prezentowóny przez Reżisérã.
l Òbsãdzë w charakteristice pòstawã Kaszëbë i przërëchtowùjącégò z nim pro-

gram Reżisérë.
l Zapiszë w zesziwkù pitania swòjégò wëwiadu, jaczi të bë przeprowadzył z nym 

Kaszëbą. 

l Co sprôwiô, że na Kaszëbë przëjéżdżają lëdze z całégò swiata? Jakô je twòja 
wiédzô na ten temat?

l Jaczich zdarzeniów czëtińc je swiôdkã?
l Przedstawi stegnã mëslów i wseczëców narratora.
l Nalezë zwãczi i słowa znóné blós w bëlacczi kaszëbiznie.
l Spòrzãdzë pisemné wiadło dlô drëcha z zagrańcë ò kaszëbsczich mediach.
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l Przedstawi môle i lëdzy ùkôzónëch w wiérzce?
l Zdefiniuj jiwrë, nad jaczima rozmiszlô liricznô òsoba.
l Òdniesë titel wiérztë do ji zamkłoscë i do titla zbiérkù.

l Jaczé wspòminkòwé òbrazë przëwòłiwô skansen?
l Wëpiszë z wiérztë òkreslenia tikającé sã przemijaniô czasu.
l Na spòdlim wiérztë, jinëch lëteracczich dokazów, kôrbiónczi ze starszima  

i swégò pòzdrzatkù, pòdôj przëkładë apartnoscë żëcô kòżdégò pòkòleniô 
na tim samim môlu. 

l Nawlékającë do titla rozdzélu ùczbòwnika, wpiszë w zesziwkù do tôbelczi 
òkreslenia z felietonu Gùczowégò Macka, a téż jinëch pòdónëch wëżi tekstów.

    
Pòkrok w przódk …abò w tił

l Wëzwëskùjącë znóné cë felietonë Gùczowégò Macka, napiszë wëpòwiesc: 
Aleksander Labùda bëlnym òbserwatorã i kritikã spòlëznowégò żëcégò. 

XV
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Roztrębacha gonić, zabawa młodych ludzi. W łat- 
wowierną osobę wmówiwszy figlarze, że jest zwie- 
rzątko – którego skóra bardzo poszuki-
wana, nazywające się roztrę-
bachem – które wypłoszo- 
ne z kryjówki, wchodzi do mie- 
cha, ustawiają ją gdzie na hy- 
lu1, zazwyczaj podczas krzykwy, 
żeby trzymała miech rozwarty; 
sami zaś, idąc z krzykiem i ha-
łasem niby na nagonkę, wracają 
do domu, podczas gdy zwiedzio-
ny pozostaje na mrozie, póki roz-
trãbach nie wnijdzie do miecha.

Roztrębacha gonić 
[w:] Pobłocki G., Słownik kaszubski z dodatkiem idyotyzmów  
chełmińskich i kociewskich, Chełmno 1887, s. 81

Roztrãba(r)cha gònic – ‘dawna zabawa polegająca na tym, że podczas silnego mrozu 
i wiatru wysyłano kogoś niedoświadczonego pod czerz ‘krzak’, pod most lub inne 
miejsce i kazano mu z otwartym workiem czekać na tajemniczego, bliżej nie okre-
ślonego roztrãbarcha’. Wez le trzëmôj miech i tu stój, a më pùdzemë roztrãbarcha 
gònic, co më gò tobie wnëkómë w ten miech – tłumaczono upatrzonej ofierze, 
obiecując jej równocześnie swe usługi. Im ktoś starszy dał się wyprowadzić w pole, 
tym większym był przedmiotem kpin i naigrywań.

roztrãbôcz – ‘bliżej nieokreślony demon zbożowy, którym straszą dzieci’
Tak długò bãdzesz chòdzył w żëto, jaż ce roztrãbôcz złapi.

roztrãba(r)ch, roztrãbôcz 
[w:] Sychta B., Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. IV, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–1970, s. 357

1 hyl ‘miejsce wzniesione, odkryte dla wiatrów’

Rozegracje… òd sylwestra do zôpùstów
I
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Roztrębacze, jak mówią na północnych Kaszubach, to młodzi, beztroscy ludzie, 
skorzy do psot i figlów. Tworzyli oni we wsiach kaszubskich osobliwe bractwa, tra-
dycją sięgające podobno zamierzchłych czasów. Przywilejem bractw roztrębachów 
były „sądy”, sprawowane doraźnie między Godami a nowym Rokiem nad bliźnimi, 
nad siłami przyrody, nad całym rokiem starym. Od razu też wykonywali zasądzone 
„wyroki”. A więc na przykład do największego pijaka we wsi, gdy wracał przez las  
z karczmy, wołali: „Pódz, pódz, w piekle ju czekają na cebie!” i puszczali jego własne-
go psa z latarką na grzbiecie, by pijak myślał, że to diabeł do niego się łasi. Pyszałka 
przechwalającego się odwagą straszyli trupią czaszką z bani ze świecą w środku. 
Notorycznie przeklinającemu przywiązywali kukłę Purtka do drzwi, że niby oto 
pan z piekieł zgłasza się na wezwanie. I tak dalej. Trybunał roztrębachów składał 
się z sędziego, prokuratora i obrońcy, a ten z bractwa, kto wymyślił najlepszy kawał  
– wyrok, otrzymywał tytuł „franta”. 

Roztrębachy 
[w:] Ostrowska R., Trojanowska I., Bedeker kaszubski, s. 274–275

Roztrębacz (Roztrãbôcz albo Roztrãbarch – to bardzo tajemnicza postać. Do dzi-
siejszych czasów dotrwały zaledwie strzępy informacji związanych z tą postacią. 
Najprawdopodobniej Roztrębacz to jakieś dawne bóstwo albo demon, relikt praw-
dopodobnie pomorskich wierzeń przedchrześcijańskich. Dziś nie wiadomo nawet, 
jak wyglądał, a zachowane strzępy informacji o nim zdają się raczej wskazywać na 
to, że związany był z okresem letnim. 

W wieczornej mgle. Niesamowite opowieści z Kaszub ze Słownika Sychty. 
W wieczórny dôce. Niestwòrzoné pòwiôstczi z Kaszëbsczi ze Słowôrza Zëchtë,  
opr. Grzegorz J. Schramke, Gdynia Pelplin 2004, s. 138

A oto w jakiej formie ujął ten tradycyjny zwyczaj, a raczej zabawę noworoczną Fran-
ciszek Sędzicki w Roztrębachach, czyli zabijaniu starego roku:
 Jak wszyscy twierdzą, ubiegły rok było za co sądzić: Smętek po polach i lasach 
wył jak wilk, a i czasem do wsi zachodził. Słońca było mało, a deszcze padały wtedy, 
gdy ich nie było trzeba. Śmierć i złe przypadki włóczyły się po wsi, produkty były 
drogie, a podatki wysokie. Niewiasty łajały mężów, a ci nie chcieli ich słuchać. Konie 
same nie chciały ciągnąć pługa, a kury nie znosiły więcej niż jedno jajko dziennie.
 Oczywiście, obrońca wobec tylu zarzutów nie mógł wskazać okoliczności łago-
dzących, a stary rok musiał kończyć swój żywot z ręki kata.
 Wchodzi po nim Nowy Rok, a jego minister w postaci dziewczynki-amorka, 
takie odczytuje orędzie:

II



271

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓWNAZÔD DO ZÔCZĄTKÙ ROZDZÉLU

Ju nie bãdze plag, ni wòjnë,
Kòżdi mdze miôł plac dostójny,
Wszëtcë równy bãdą w swiece!
Biéda z domù sã wëwlecze!
Nie bãdze ùcëskù pana!
Krziwda bãdze wërównónô!
W pòlu zbòżé sã òbrodzy!
Stôri czëc sã bãdą młodi!
Młodim sprawiã zabaw wiele
Pannóm stôrim wnet wieselé…
A tim, chtërnym przeszła éra,
Chòc łëségò kawaléra…
Bëdło dobrze sã ùtëczi!
Nôùczëcél dobrze ùczi –
A nôùka, co rzecz rzôdkô –
Pùdze ùcznióm w szkòle z płatka!
Mądré bãdze ksãdżi pisôł!
Kto zasłużi, bãdze wisôł!
Co dzéń słuńce swiecëc bãdze:
Tak jak ù was, tak téż wszãdze!
Reno, wieczór błisną zorze,
I ùbarwią krôj i mòrze!
Co chto żëczi nôgòrãcy
Spełniã! Czegò chcece wiãcy
Niosã wama hòjné darë –
Bãdzta pôłny mòcny wiarë!

Dziad – Wędrowczyk tak żartobliwie uzupełnia òracëje Nowego Roku:
Wszëscë bãdą równy sobie,
A chto ùmrze – legnie w grobie.
A kògò smiérc nie zabije –
Dali jakò takò żëje.
Ze swą troską sã biédoli
W znosny abò téż w złi dolë.
Bãdą dobré, sëté mita,
Jôrka, żëto i bùkwita.
Bãdą zdrowi jak i chòrzi,
Bë żëc mòglë i doktorzë…
Bãdą prawi jak i zbóje,
Bë sąd miôł zajãcé swòje…
Bãdą biédny i bògati
Jeden zwëskô, drëdżi stracy…
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Bãdą zgònë jak i rodë,
Bë ksądz miôł swòje dochòdë…
Bãdą mądri jak i głupi,
Kto mô za co, ten cos kùpi…
Bãdą żarë jak i chłodë…
Tak dochòdë, jak rozchòdë…
Bãdą smùtczi i wesela,
Dni robòtë i niedzela…
Czas weselszi i sobaczi –
Kto dożëje, ten zobaczi…
Bë kòżdémù zôs dogòdzëc.
Trza sã czarownikã rodzëc…

Ponieważ i kominiarz ma prawo głosu i złożenia życzeń, więc mówi:
Prowadzym wam òto Rok Nowi w ten próg
Z lëtanią żëczeń długą:
Bë z rolë wëòrôł skôrb wiôldżi wasz pług
I szczescé walëło sã strëgą!
Niech jastrząb i kania nie kradnie wóm kùr,
A wilk z waju pòla òdińdze
W kòmòrach i chléwach nie rëje wóm szur
A chów do szkòdë nie przińdze!
Bë dzecë rodzëłë sã wiedno pò dwa,
Jak smardze pò lasach i grzëbë,
Bë bùrza gradowô pò stronie wcyg szła
A w stawach rojiłë sã rëbë.
Bë co dzéń na stole béł wieprz abò slédz,
A kùra w niedzelã, z rosołã,
Bë chłop miôł co pic i téż co zażëc,
A białka mù bëła aniołã.
A białce jô żëczã, bë ji wiérny mąż
Le robił òd rena do zmrokù,
Bë w jedwôb jã ùbrôł, aksamit i plusz,
A karczmã le zwiédzôł rôz w rokù!
Córeczkóm – chłopôków bògatëch ze sto,
A sënóm – dzéweczczi nôgładszé,
I wiele tësący pòsagù téż z nią
I w prôcë bë bëłë nôchwatszé!
Czeladzy, czë z naszich, czë z sąsednëch strón,
Bë dwakroc ùrosło jich mito –
A wszëtczim stokrotny z robòtë plón,
Bë bùlwë ùrosłë i żëto!
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A że më Kaszëbi jesmë pòlsczi lud
Skłôdómë żëczenia dlô kraju:
Bë bëłë dostatczi i nieznóny głód
I wszëtcë sã czëlë jak w raju!

 Wesołym śpiewem i muzyką, zwiastującym zwycięstwo dobrego nad złym, koń-
czą się Roztrębachy – Franciszka Sędzickiego.
 I w naturze światło pokonuje ciemności, chłód ginie pod wpływem ciepła, sta-
rość ustępuje przed młodością… Dawne formy życia wiejskiego przechowujące  
i tolerujące nierówność i krzywdę, zostają zburzone przez Roztrębachów – giną jak 
kukła starego roku pod toporem kata, by ustąpić miejsca młodości, postępowi  
i sprawiedliwości.

Piãtów Tóna Roztrębachy czyli zabijanie starego roku 
[w:] „Kaszëbë” 1/1958, s. 1, 4

We Wilejã Bòżégò Narodzeniô sedzelë trzeji dbający we wëższi sztudëje w plebańsczi 
kùchni a òknã wëzéralë, a so ò domôcëch stosënkach rozpòwiôdalë, bò witro pò 
niszpòrze zaczãłë sã jich ferije a jaż pò Trzech Królów sã zjawilë. Bëło ju pò chòjince 
a gwiôzdce, żdalë terô na Pasterkã ò dwanôsti, a tej bë szlë we wërë. Ksądz sedzôł 
w swòji jizbie a sã mòdlił. Wieczór béł dosc jasny, pierszô kwarta nadchôda, niebò 
wëskrzoné, że gòłim òkã mógł bezmała gwiôzdë pòrechòwac, a serp ksãżëca pòmału 
swòjã òdwieczną drogã przechôdôł. Òstri, mrozny wiater wiôł, w nordwesce kłãbiłë 
sã cemné chmùrë. Jednym razã rzekł jeden z tëch beńlów:
 – Dzys je fejn czas roztrãbôcza gònic!
 Drëdżi pòprawił:
 – Jo, jo, kòmù szczescé padnie, temù òn sóm wléze!
 Bòlesa, dzéwka:
 – Co wa tam żwôta, głupi lapsowie?
 Trzecy:
 – Bòlesa, dzys je piãkné wiodro roztrãbôcza gònic.
 Òna zdebełkò letkòmëslnô i letkòwiérnô:
 – Roztrãbôcza gònic, co to zôs za szuchmidrë są? Co to dëcht je?
 – Jo, wiész të, to më dëcht nie wiémë, ale to je co, chto to ùchwëcy, temù sã 
wszëtkò stónie, co òn so żëczi.
 – I doch nié?
 – Ò, jo, mòżesz nóm wierzëc.
 Òna sóm òdżiń a płóm, domiszlającë sã, że ten ji mòch, taczé òdwlôkanié, taczé 
„jo a nié”, taczé, taczi labet ò swòjim zamiłowanim béł, hastecznie:
 – A mie bë téż?

III
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 Òni ò ji kłopòtach a marzeniach wiedzącë wëcmani:
 – Në, kò tobie prawie, të jes w tëch prawie latach. Ma so jesz nic nie żëczima, 
nóm prawò nie przëstoji!
 – Ja, to mùszi bëc zrobioné, żebëm jô gò ùgòniła?
 – To më wszëtkò òbżorgómë, dôj le nóm czas a pòkù. Ale pò tim téż ò nas nie zabãdzë!
(…)
 Òni òdjãlë w dole sztachétã.
 – Tu przed tą dzurą ùklëknij, trzëmôj ten ôpen miech przed nią, a sã mòdlë 
gòrąco. Na richtich czas òn cë wskòknie, wëtrzimôsz të téż?
 – Ale na pewno, tak głupô jô doch nie jem, taką fejn leżnosc minąc.
 – Ale sztël të mùszisz bëc, a niżóden mùczk òd se dac!
 Ti trzeji pôrzkającë a pruskającë szlë nazôd w cepłą kùchniã.
 – To kòmédëjô bez pieniądzy! Òch, przemądrzałô Bòlesa!
Przeńdze całi dłudżi sztót, òna sã nie zjôwiô.
 – Czejbë le ksądz nie przëszedł, to bë dało pò ùszach!
 Sedzą a żdżą, òna nie jidze, a serca jima pëtlowałë. Òni mëslelë, czej ji sã zëmno 
bë stało, tej bë nazôd przëszła, w taką zacwiardzałosc òni nie wierzëlë, ùńc, co bë 
przińc miało, bë nie ùszło. Wiater wiôł zaznobiony. Bòlesa nie jidze. Biło dzesątą.
 – Biéj za nią!
 – Biéj të za nią!
 – Të ò tim głëpstwie zaczął!
 – A të to pòprawił!
 Tak to szło midzë nima.
  Bòlesa klëcza wiérnie przed rzuwą, a ôpen miech gòłima rãkama trzima szczest- 
lëwie:
 – Czej jô roztrãbôcza wgòniã, tej Wacłôw mie je pewny, le wëtrzëmac, wëtrzëmac!

Alojzy Budzisz Roztrãbôcz 
[w:] Budzisz A., Dokôzë, zebrôł i zrëchtowôł R. Drzéżdżón, Gdiniô 2007, s. 92–95

Roztrãbôcza gònic
A tej szłë prawie Ana Gòjków z Mariką Krampikòwsczich tak so wëzdrzec, czë to 
mòże padô abò sã zacygô, czë téż chto jidze. Òne bëłë dwie kamrôtczi a so tak rôd 
dwie wëszłë. Tak téż bëło i terô, mie nic, tobie nic, so fejn szłë.
  Gdzeż òne jidą – ny lëdze so mëszlelë – bò białczi rôd stoją za gardinkami,  
a wëzérają, chto téż tam jidze. Czë òne czasã nie szłë roztrãbôcza gònic? Ten mòże 
letkò wëparzëc z chòjinczi, a tej òne mdą miałë to szczescé, a gò w miech. Wszëtcë 
wiedzelë, że w chòjince mieszkô roztrãbôcz, a że w raze wòjnë, téj òn mùszi z ni 
wëlezc rut. A te dwie jesónczi ò tim dobrze wiedzałë a gò chcałë ùchwacëc.

IV
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 Ana mia miech pòd pazëchą, a Marika niosła òbòrãcznik, jakbë òn nie chcôł 
wlezc w ten miech, tej òna mù jednégò òmiészô a wsadzą gò na mòc. Roztrãbôcz 
mùszi bëc w miechù. Te dwie są z ti wòjnë dëcht zadowòloné, òne przënômni ùchwô-
cą tegò roztrãbôcza, toże wiôldżé szczescé. Ale ten biés sedzôł, jakbë tam béł zaklãti, 
abò jakbë gò tam wcale nie bëło. Nic nie dôł czëc, ani mùk. A tej òne mùszałë jic 
dodóm, a tak sã zestarzałë jak kòżdi, a téż ùmarłë.
 Ale nie wara długò, a jiné młodé dzéwczãta szłë z miechã w chòjinkã roztrãbôcza 
chwatac. A wele, i tak nic tam nie wlazło, chòc drëżałë całą noc jaż do pòrénkù.  
A pòrenë szłë z gãsym prosãcã nazôd, a lëdze sã pòdsmiéwalë a pitalë: – Jakùż to 
tam bëło w ny chòjince, nie wëlôzł òn wama? Jo, jo, to nie je tak einfach, chto wié, 
czedë òn wëléze, stôri lëdze gôdalë, że mùszi na niegò òpasowac, òn czedës mùszi 
wëlezc. – Òni bëlë ti ùdbë, że to sã czedës stónie.
  Ale jak tak jedno pòkòlenié za drëdżim przeżiwô to swòje żëcé, a roztrãbôcz nie 
wëlôzł, tej to lëdzóm wszelajak wskazywô, bëlë taczi, co stracëlë wszëtką wiarã a gôdalë: 
– To doch je plestanié ò tim roztrãbôczu, jegò tak richtich nicht ni mô widzóné.

Jan Drzeżdżon Twarz Smętka, Gdańsk 1993, s. 55–60

Dalekò, dalek, mùszã jô stôri
Òd waju w cemnicã wieczną jic.
Łoni jesz młodi, dzys włos mój szari,
Mùszã, ach mùszã terôskù jic.

Żegnajã, żegnóm waju na wiedno,
Dôjta mie w rãkã wanożny czij,
Òd waju jidã dzysô na wiedno,
Nie przińdã nigdë, nigdë wicy.

Aleksander Labuda Rok stari  
[w:] Modra struna. Antologia poezji kaszubskiej, Gdańsk 1975, s. 148

 – Dokądka prowadzy na droga? – zapitôł Czeszk, czej jesmë le wëjachelë z miasta.
 – W Nowi Rok – jô jem pòwiedzôł kąsk szpôsowno, kąsk pòwôżno.
 – A gdze òn sã naczinô?
 – Na kùńcu pierszégò zôkrãtu, Czeszkù.
 – Ahaaa...
 Jachelë jesmë kąsk, za sztërk mój môłowiôldżi drëch zôs sã pierszi òdezwôł:
 – Czë na droga za zôkrãtã sã gdze czasã nie kùńczi? – pitôł, jakbë rozmiôł so dac 
radã ze słowama.

V

VI
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 Jô stojôł zarô przë pòstãpnym drzewie. Czeszk spitôł zadzëwòwóny:
 – Cëż sã stało?
 – A co të rzekł? Przed sztótã, to ò kùńcu drodżi – jô miôł starã rozwidnic mój 
nieùbëtk.
 – Kò to doch je twòja droga – pòwiedzôł.
 – Në, mòja.
 – Mòżesz spòkójno jachac dali. Zarô mdze plac, gdze spòtkómë Nowi Rok.
 Jesmë rëgnãlë. Mój môłowiôldżi drëch jesz cos tam gôdôł, le jô béł mëslama  
w czasu, jaczi béł òdeszedł razã z kùńczącym sã rokã. Za sztót jem rzekł:
 – Wiele razy të jes béł ù mie w nym rokù, Czeszkù?
 – Lëchò jes pòwiedzôł... „Wiele razy jesmë przëchôdelë do se?”. Tak bë mùszôł 
to nazwac.
 – Môsz prôwdã – jem sã zgòdzył. – Le mòże wiész, wiele razy jesmë przëchôdelë?
 – Hm, nie rozmiejã rechòwac...
 – Hej! Nie rozmiejesz, Czeszkù? – jô wnetka zawòłôł, le w nym sztóce jô zrozmiôł 
cos baro wôżnégò: mój môłi drëch pòtrafił ùredowac.
 Jô sã ùsmiechnął, a òn jakbë na to żdôł, bò rzekł:
 – To ju lepi. Jô miôł strach, że mdzesz sã chcôł bawic w bùchaltera drëszbë.
 Pòtemù béł zôkrãt, jaczich wiele je na drogach a szosach, chtërne jô miôł przedër-
chóné robòtą i òdpòczinkã, redotą a kòmùdą. Jô jem sã równak redowôł, bò gdzes 
przede mną żdałë chwilczi, w jaczich mój wiôlgòmôłi drëch miôł prawie ze mną 
dzelëc drëszbã.
 – Stani – pòprosył Czeszk, czej nalezlë jesmë sã na kùńcu i pòczątkù.
 Jesmë wësedlë. Jô rzekł do mòjégò drëcha:
 – Żdże, tam zaòstało miasto – jô wskôzôł wiszący wid na niebie.
 Jesmë stojelë i żdelë. Na kùńc i na zôczątk. Szlachòwno jak wiele lëdzy. Lżi bëło 
żdac, czej biłë zégrë, chtërne ny nocë sã nie òpòzdzywałë. Jesz sztót, a jich bicé 
rozprzenôszało sã ze wszëtczich strón. Wëbrzmiéwało w cëszë równo, szerok. Żebë 
ògarnąc całą zemiã.
 Jedno ùderzenié…
 Drëdżé…
 Piąté…
 Dzesąté…
 Jednôsté…
 Dwanôsté. Pòmión hòlowôł no bicé w cëszã, dalek i szerok. 
A niebò nad miastã i nad wsą, chtërna przësadła kòl szaségò, za zôkrãtã, jakbë pòja-
sniało, jakbë miôł wstac pòstãpny pòrénk.
 Czeszk mie tegò nie rzekł, le jô wiedzôł, że òn chce, cobë jem rëgnął w przódk 
przed se. Drogą, jaką òn téż pòzwôł mòją.

Jan Piepka Rozmowy z Cieszkiem. Cieszek – Pomorski mały książę,  
Gdynia 2006, s. 110 – 112 (tłóm. W. Myszk)
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Wicy ò jeden kraczôj
Wicy ò jeden krok
Czas zmienił kalãdôrz
I zaczął sã nowi rok
Nie nalézesz ju w stôri chòjnie
łońsczich dni
Wiater zawiôł lëstë
historëji
Dzys nowi cząd
sã skli
Wicy ò jeden kraczôj
Wicy ò jeden krok
Czas zmienił kalãdôrz
I zaczął sã nowi rok
Czë to jeséń
bòli
Czë latosy
rok

Alojzy Nagel Nowi rok 
[w:] Nagel A., Procëm nocë, Gdańsk 1999, s. 32

We wiele stronach je zwëczôj stôri rok wëganiac, a ù nowégò sobie jãdrznoscë 
ùpraszac. Kòżdé dzeckò, òsoblëwie kòżdi knôp żdże z wiôlgą niecerplëwòscą na ten 
wieczór, a skòro sã përzinkã zmroczi, wëdobiwô sã wszëtczé zwónczi, grzechòtczi, 
klëczczi; całô wies grzmi wnet òd łoskòtu, wszãdze je gwar, trzôsk, wrzôsk. Tu na 
drodze, tam na ùmplace, dali na lodze wrzeszczą całé gromadë òdwôżnëch pastur-
ków, z chtërnyma na wëmiónczi swawòlny szkòlôcë zwònią i wrzeszczą. Jeden mô 
jaż kilkanôsce zwónków, drëdżi le môłé grzechòczëszcze, a jesz jiny mùszi sã bié-
dzëc z klëczkama, co tëlkò krowie òdrzeszonyma; niechtëren ale rôz tëch ni mô  
i je zmùszony sã z pôrã kąskama jaczi brzãczący blachë kòntentowac. Przë tim mòże 
człowiek téż żëczenia wszëtczich jãdrznoscy razã czëc. Szkòlôk krzëczi: jãdrzné jabka, 
jãdrzné krëszczi i jãdrzné slëwë, jãdrzné wszëtkò żëtkò na ten nowi rok, jegò sąsôdka: 
jãdrzné gąsątka, jãdrzné kôczątka, jãdrzné kùrczątka, jãdrzné wszëtkò żëtkò na ten 
nowi rok, a nëż tu grëbi pasturek sã rozdzérô: jãdrzné zgrzébiątka, jãdrzné celątka, 
jãdrzné jagniątka, jãdrzné szczeniątka, jãdrzné wszëtkò i tam dali. Chto mô jaczi 
sôd to gwësno ò nim nie zabądze. Tu sã skùrczëło i sedzy pòd płotã môłé dzeckò, 
ju na pół zmiarzłé i piszczi: jãdrzné krëszczi, jãdrzné wisznie, jãdrzné krzesznie,  

VII

VIII
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jãdrzné wszëtkò itd. Timczasã lôtają starszi brat i sostra wòkòło kòżdégò drzéwka 
i wòłają: jãdrzné psónczi, jãdrzné krëjczi, jãdrzné slëwë, jãdrzné wszëtkò itd. Na 
òstatkù dają sã kilka doroslészich, co ju całé pòdwòrzé, wszëtczé chléwë, kòżdi kąt 
ògrodu òblecelë, na pòlu czëc, a za jich przëkładã wszëtcë jinszi knôpi, chòc jim 
zãbë klekòcą, chòc hélsczé zwònë czëją, za gùmna wëlôtają, abë i na pòlu stôri rok 
ni miôł żódnégò zatrzimaniô.
 W ten wieczór nié tëlkò młodzéż je zatrudnionô, ale i mãżowie, a nawet starcowie 
i bôbczi nie próżnëją. Tatkòwie co rôz wicy grzechòtk, zwónuszków wëdobiwają  
i na pòwrózczi abò rzemiszczi dlô synków wcygają. Nënczi na zgniłëch òtronogów 
szkalëją, z nich sã nasmiéwają a zwinnëch chwôlą. Parobcë bierzą nôlepszé batudżi, 
zbiérają sã na miescach, gdze są nôbarżi rosłégò i zaczinają za stôrim rokã trzaskac 
we dwòjga, we trójkã itd. czasã jaż w sédmiorkã, młodi mãżowie dobiwają pistoletë, 
karabinë, flintë, abë przënômni pôrã razy za stôrim rokã wëstrzelëc.

Florian Ceynowa Zwëczaje kaszëbsczé 
[w:] Ceynowa F., Teksty więzienne. Z rękopisu odczytał, oprac. i wstępem opatrzył  
Z. Szultka, Wejherowo–Puck 2004, s. 144–146.

IX

Wieczór przed Nowim Rokã dzecëska biegają 
wkół drzew w ògrodze i zwònią a spiéwa-
ją: „Jãdrzné jabka, jãdrzné krëszczi, jãdrzné 
żëtkò, jãdrzné wszëtkò na ten Nowi Rok!” 
Wrzeszczą przë tim na całé gardło, żebë jak nô- 
lepi wszëtkò òbrodzëło. Żebë drëdżé swiã- 
ta i drëdżi Nowi Rok béł jesz bògatszi.

Piãtów Tóna W swiąteczné dnie 
[w:] Piãtów Tóna, Staszków Jan,  
Nasze stronë, Warszawa 1955, s. 163

We Wilëjã rokù zwónczi w ògrodze
ùprôszają Bòga w mrozny pògòdze:
 Bòże, dôj jãdrzné jabka!
 Bòże, dôj jãdrzné jabka!
 Dôj lëdzóm dobri rok!

Rozzwòniłë sã ògrodë òd mòrza,
głos jich dzérzkò górą lecy w przestwòrza:
 Bòże, dôj…

Biją zwònë z cëdownégò Swôrzewa,
lud gòrącym sercã tam sã zagrzéwô:
 Bòże, dôj…

Môłi Jezës wszëtczé zwónczi téż czëje
i wiesoło słodką gąbką sã smieje:
 „Mdą jãdrzné, jãdrzné jabka!
 Mdą jãdrzné, jãdrzné jabka!
 Mdze ùrodzajny rok!”

Môłi Jezës w swiãté rączczi wcyg bije,
nënkã pitô: „Czëje ògrodë, czëje?”
 Mdą jãdrzné…

Nënka gôdô: „To stronë dobrëch lëdzy,
niechże Smãtk jich wicy nie biédzy!
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W przeddzień Nowego Roku odbywają się wróżby: topi się cynę, rzuca bucik, za-
gląda się do pieca, aby tam ujrzeć swojego przyszłego męża. Poza tym nasypuje się 
do naparstka mokrego piasku i stawia zeń kupki w liczbie równej liczbie obecnych. 
Czyja kupka piasku rozsypie się do rana, ten umrze przed upływem roku.

Aleksander Hilferding Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, 
Gdańsk 1989, s. 77

STARK
Dzysô chcemë so lepi pòwiedzec ò kaszëbsczich zwëkach sylwestrowëch. A to 
co tatk gôdô, to më so jesz pózni naòpòwiôdómë.

TÓMK
A jaczé to bëłë piérwi zwëczi na Sylwestra?

STARK
Jô wama pòwiém ò pôrã zwëkach: topienié wòskù.

WŁADK
To më robilë na Andrzejczi.

TATK
To je prôwda, ale piérwi na Sylwestra.

STARK
A tej cëskanié kòrków. Pôlenié kądzelków i slepi gąsór.

TATK
A do te më jesz òbwiązywelë młodé brzadowé drzewka, bë lepi rodzëłë na 
nowi rok.

MËMKA
A nôgòrszé bëłë te kawałë i rozmajité szpòrtë.
(…)

 Dôj jima dobré latkò!
 Dôj jima dobré latkò!
 Dôj dobri całi rok!”

Józef Ceynowa Na Nowi Rok  
[w:] Kaszëbsczié kolędë ë godowé spiéwë,  
zebrał i wstępnie opracował Władysław 
Kirstein, Gdańsk 1982, s. 82

X
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TATK 
Dôjta ju dzysô pòkù. Waju bë jesz chto naszedł. Lepi chcemë te domôcé 
zwëczi tuwò wëpraktikòwac.
(…)

STARK
Môsz kòrczi?

WŁADK
(pòkazywô je) Móm!

STARK
Tej bëlno. Wezkôj je so òbùj.
(Władk òbùwô)
Twòja kòrka pòwié nama, czë të w nowim rokù tu òstóniesz doma. Wezle so 
terô legnij na plecach głową do dwiérzi.

WŁADK
Co to bãdze?!

STARK
Terô ùważôj! Jedną nogą z kòrką tak machnij, żebë òna przeleca bez twòjã 
głowã do dwiérzi!
(…)

TATK
(pòdchòdzy do dwiérzi)
Kòrka je wprzék dwiérzi. Òstóniesz jesz całi rok doma. A czejbë òna nosã 
sygnã prosto na próg, tejbë ten człowiek w rok sã wëprowadzył z domù abò 
òżenił.
(…)

WŁADK
A Stark gôdôł ò jaczichs kądzelkach, a cëż to je?
(…)

STARK
Leno to sã tak dobrze nie ùdô, bò tu ni ma cugù. To bë szło dobrze w kùchni, 
gdze je cug z kòmina.
(…)
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KLARA
(wchòdzy z wełną)
Tëli to sygnie?

STARK
Tak wiele nie je nót! Kògò wa bë chcała we wsë òżenic?

WŁADK
A niech je chòc Kòbielów Frãc z Léną Czajową.

STARK
Niech bãdze!
(ùriwô dwa kłaczczi wełnë i kładze na stół)
To je Kòbielów Frãc, a to Czajowa Léna! Chceta wa sã żenic?
(pòdpôliwô kądzelczi)
(pò chwilë)
Nié! Wejtale! Czejbë te kądzelczi pòdlecałë i sã złączëłë, tej òni bë sã wnet 
òżenilë. A tak nic z tegò!

WŁADK
A cëż ta wełna mô z żeńbą?!

TATK
Mô i to wiele. Jakbë òni sã chcelë, tejbë te kądzelczi sã złączëłë, a nierôz i kò- 
minã wëlecałë.
(…)

JANK
A chto tu mô slepégò gąsora?

TATK
Tak richtich slepégò nié, leno taczégò z zawiązónym łepã.

TÓMK
A do czegò to mô bëc?

STARK
A mòże wa knôpi, bë przëniosła gąsora? Le nim to zrobita, tam, jesz w chléwie, 
òczë mù chùstką zawiążta. A jak gò tu przënieseta, tej wa òbôczita ten kùńszt.
(…)
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MARISZA
A czë ten gąsór mô nas grëzc?

TATK
Òn wama nick nie zrobi, nôwëżi përznã dzobnie. Stark wama pòwié, co to 
bãdze miało znaczëc.

STARK
Chcemë sã tak wkół ùstawic abò sadnąc. Gąsór nama cos pòwié.

ANKA
A co bãdze mógł gadac? To doch sã ni mô do wiarë!

TATK
Nié! Òn to zrobi na midżi abò bãdze gãgnotôł. Cos òn dô nama znac.
(…)

ZOSZA
Ala! Jakże to?

STARK
Niech ten slepi gąsór stoji na jizbie. Pòjta tu wszëtcë wkół scanë. Gąsór so 
kògòs z nas wëbierze, tegò co bãdze z nas miôł nôprzód.

GĄSÓR
(depce i jidze do lëdzy)
Gãgãgãgãgãgã! Gãgãgã!
(dzobnął Zoszã)

TATK
Alaże sã! Zosza sã nôprzód ze wszëtczich òżeni.

ZOSZA
Jakże to?

STARK
To slepi gąsór pòkôzôł! Ale to nie znaczi, że të sã wnet òżenisz. To mòże bëc 
za czile lat. Leno nôprãdzy z wszëtczich.

Aleksy Pepliński Sylwestrowi wieczór 
[w:] Pepliński A., Bëtowsczé strôszczi. Òbrôzë na binã, Gdiniô 2006, s. 75–97
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Kaszëbsczi Teater „Gwiżdże”
PRZEDSTÔWIÔ I TEN RÔZ NA NOWI ROK DLÔ:

A/ STÔRËCH I MŁODËCH
BÉ/ PROSTËCH I KRZËWËCH

CÉ/ CHÃTNËCH I PÒMALINCZICH
DÉ/ STÔRËCH I MŁODËCH PANÓW

É/ ŻENIAŁËCH I TËCH, CO JESZ WIERZGAJĄ NOGAMA
EF/ MÔŁËCH I WIÔLDŻICH 

GÉ/ FAFÒLÓW I ÒDRZËMIECHÓW I DLÔ CAŁI RESZTË, CO PÒ TIM CZI-
CHÓNYM SWIECE BIEGÔ.

RZECZ

CHTËRNÃ MĄDRALOWIE BEZ BRODÓW I BEZ TOBACZI CZË NAWET 
RÓŻKA NAZWELË:

„NOWÒROCZNÔ SZOPKA”

Kò tej niech cos je!
Robi sã widno.

Spòd mòstu wëchòdzy drëch ze skrzidłama ù remión,  
òbzérô sã, próbùje lecec, ale le z biédą mòże gadac:

Taczi biédny stwór
jaczi jô tu jem
chcôł wëbawic zómk
i jesz bùdë dwie!...
Dzys we skrzidłach piór

XI



284

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓW NAZÔD DO ZÔCZĄTKÙ ROZDZÉLU

corôz mni jô móm –
i kaszëbsczi krôj
taczi wzątk z mie mô…

Na miotle nadjéżdżô baba i spiéwô na nótã „Que serra”.
Za mòjich młodëch, dobrëch lat
tej wiedno mëmka gôdała tak:
nadéńdą czasë, jak jedze wóz,
że głupëch scësnie mróz!
Rzucôj miotłã w kąt,
bò môłi bdze z tegò wzątk!
Wez lepi òd dzys wãbórk
abò téż wléz do ksążk…
A dzysô gwësno nawet wiém,
że mòja mëmka, co wlazła w piéń,
tam sã z ùcechë przewrôcô wcąg
bò kòrnus piją wkrąg!
Jesz czeliszk, hej ha!
aż brzëchë wërosną dwa!
Aż dzéwczã zabôczi wnet
skąd w chëczë wzął sã skrzek!

Drëch ze skrzidłama machô mòcno skrzidłama i spiéwô na notã „Ù naszégò Pawła”:
Je na pewno w Gduńskù
Kòmisjô Kùlturë,
cëż z tegò, czej w miészkù
mô przeważnie dzurë.
Cëż z tegò, czej mie tu,
slą jak na zbawienié,
jak zamiast „pieniążków”
mają…pòsedzenié!...

Przez pòle rwie drëch ju dosc przë gnôtach i wòłô:
Gdze òni są?!
Wiele jich je?!
Wiater wcąg włosë wëriwô mie!

Szukóm dzałaczów,
Mia bëc jich sto,
Gdze móm jich szëkac,
Niech rzecze chto!
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DRËCH SKRZIDEŁKÒWATI
Tu jô jem! Hejla, hòp!

Baba na miotle chichòce:
Të jes, drëchù, Swiãti Topk!
A na prôwdã tu jem jô,
Mie niejeden dëtka dô!...

DRËCH GNÔCASTI
Szukóm, wcyg szukóm
i nie jem sóm
skąd jô jich nabëc pò prôwdze móm
i dëcht nôlepi
rzekã jô wóm,
czej zrobiã wszëtkò sóm…

BABA NA MIOTLE
Wejle! Zdrzëta!

DRËCH GNÔCASTI
…czej zrobiã wszëtkò sóm…

BABA NA MIOTLE
Co chcesz zrobic?
Në, na wiérzk!
Co to je za zwiérz?

DRËCH GNÔCASTI
I „Kaszëbë” i jesz „Zlot”!
Cãgã biegac! Wkrąg i hòp!
A czej w kùńcu bãdã sóm
Téż so radã, babò dóm!

DRËCH SKRZIDEŁKÒWATI
Z babą? (wnet bë òmglôł!)

DRËCH GNÔCASTI
Z babą téż!  
(baba chichòce i òdjéżdżô na miotle, a drëch skrzidełkòwati jaż sôdł na zemi!)

DRËCH SKRZIDEŁKÒWATI
(pòjãkùjąco)
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Të jes, drëchù ògłëpiałi! 
Wezdrzë na mie! Jem żeniałi
(Łkô i spiéwô na nótã „Stôri miedwiédz…)
Bãdze z tobą smùtny kùńc,
nie bdzesz mógł piãc kroków ùńc…
Bierz so jednak babã
na to ni ma radë,
pò co biédã móm gniesc sóm…

DRËCH GNÔCASTI (òbrażony, na tã samą nótã)
To je, brace, gwësny rój!
Të mie z biédą spòkój dôj!...

DRËCH SKRZIDEŁKÒWATI (kùńczi za niegò)
Jo! „Redaktor w nórce
„Pón Gòla” w kòmórce,
„wiceprezes wlôzł pòd stół!...
(chce sã smiôc, ale dostôł kòrką w niebëlną czãsc cała i … zdżinął)

GŁOS Z LASU
Gdze òne są?
Dôjta je tu!
Jô na dwa lata!
Jô chòc na rok!
Jô móm je w spikù
Co kòżdi krok!
(je corôz głosni, jaż z górë nadjéżdżô baba na helikòpterze i zaczinô rozdrzëcac 
„Kaszëbë”)
Môta tu pò dzesãc,
Abò chòc pò dwie,
Wiédzta, że nasz Gòla
Żenic sã ju chce!
A na kùńc tu môta
To jesz na dodatk:
Pãk związónëch drëchów
Z naszich wsów i miast!

Z helikòptera wëlatëje sarcësti pãk drëchów i wali sã na zemiã. Baba pãk rozwiązëje  
i stôwiô kòżdégò drëcha na nodżi. Wszëscë mają na łësënach tôblëce, a na nich pisze wëra-
zno: „Zazgnilony dzałacz”, „Zmierzałi człónk Zrzeszeniô”, „Ten, co lëstë i gazétë roznôszô 
pò Kaszëbach:… Je jich jesz wiãcy, ale ni ma czasu jich òbezdrzec, bò ju sã zaczinô:
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DRËSZË Z LASU (pòdbiégają z krëkùlëcama)
To wa môta winã!...
Na waji czas przëszedł!...
Le jim tim czijã!...
Gnôtë jim „zrëszëc”…

DRËCH SKRZIDEŁKÒWATI (nalôzł sã nôgle znowù i pitô sã babë):
Co to je za kino
abò za teater?
Czemù òd nich wieje
taczi dzywny wiater?

BABA Z HELIKÒPTERA
Przëzdrzë sã dobrze! To je pãk tëch, co mają  
za mało chãcë w nogach i za wiele zgniłoscë  
w rãkach! Przez nich wiele Kaszëbów ni  
mòże czëtac swòji gazétë!

DRËCH SKRZIDEŁKÒWATI
Czemù? Alfabéce?!

BABA Z HELIKÒPTERA
Nié! Przez nich nie wiedzą ò swòji gazéce!
(robi sã cemno i zarô czëc je sarcësti trzôsk):
Tëc to je òbraza
i skôranié swiata, żebë na Kaszëbach
„brat” wadzył na „brata”!
(Jesz je wcyg cemno, ale sã robi pòmalinkù widno. Z lasu wëchôdô grëpka òbra-
żonëch Kòscérzôków.)

DRËCH SKRZIDEŁKÒWATI
Co to za „brat”,
Chtëren „bùrzi” swiat?

BABA (nôgle mô kòło z dwùma mòtórama)
Ten biésélc zarô bãdze!
(Gwizdnãło i stoji jeden z redaktorów. Trzãsą mù sã dosc bùksë.)

DRËCH Z BÙKSAMA (nie wié, co sã dzeje) 
Skrzidła mie dôjta,
to bë sã przëda
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zamiast „mòtórów”
w naszich „Kaszëbach”!

JEDEN Z KÒSCÉRZÔKÓW
Jak cë skrzidło przëpnã,
bãdzesz, bratkù, wiedzôł
jak to w sôdzë biwô
i dôsz spòkój lëdzóm!
(Znôwù gwizdnãła i stoji drëszk z Pùcka)

PÙCÓN (spiéwô na nótã „Stôri miedwiédz…”)
Jô móm, lëdze, magazyn!
Pãk Kaszëbów leżi w nim!
Jesz roczk, jesz dwa lata,
bdze… pre-nu-me-ra-ta!
Dëtków za to ani w ząb!...

DRËCH GNÔCASTI (do babë)
Bierz gò, babò, móm gò dosc!
Bò jak mie rôz weznie złosc…

DRËCH SKRZIDEŁKÒWATI  
I KÒSCÉRZÔCË

Cëż sã tedë stónie?...
(wszëtcë)
Biédë bãdze kùńc…
(Cos w lese jãczi, jãczi jaż zamilkło. Przez pòle rwią młodi drëszkòwie z Wejrowa. 
Tańcëją i spiéwają na nótã ze „Spiéwnika” Kirsteina i Roppla, chtëren ze sztërë 
lata drëkòwôł sã, a ledwò co pòkôzôł w ksãgarniach)
Bierzta przëkłôd z nas!
Mómë swiéżi czas!
Rôz w „Paradnicë”,
drëdżi znôwù w „Klubie”.
(że „Spiéwnik sã długò ni mógł „pòkazac”, spiéw sã ùriwô i Wejrowò ni mòże 
jakòs zaspiewac „na całą nótã”. Wiedno sã jesz krący gdzes òpòdôlkù nóta „Stôri 
miedwiédz…”)

BABA Z MÒTÓRKAMA
Chùtkò, chùtkò! Biôjta w las!
„Ambasador” rwie do nas!
Wczora béł w Warszawie,
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Ùcekł gwës z Jastarnie…
Baniã drëszk mô na pòzdrzatk!...

(Tanecznym krokã przëbiégł „ambasador” i zaczinô zarô z daleka)
Mie dzéwczątka bãdą chcałë
i do mie bdą pòlã rwałë,
bò jô jem téż chłop jak drót!
Gduńsk to dlô mie mało –
szerok bë sã chcało,
ale dëtczi skądkaż wząc?...

BABA Z DWÙMA MÒTÓRKAMA PRZË KÒLE (chichòce)
To je, drëszkù, prostô rzecz… (szepce)
ze „Zrzeszeniô” trochã wez…
Pózni jakòs bãdze –
biéda je gwës wszãdze –
niech sã Prezes starô… ò grosz!

(Zewsząd pòdbiégają dzéwczątka i spiéwają na nótã „Trina, Trina pòj le sa”).
Gòla, gòla pòj le sa!
Jô bë cë dzys kùsa da!
Jô bë téż!...
A të ò tim jesz nie wiész!
Gòla, Gòla trzëmôj sã!
Do „raju” nie spóznisz sã!
Jesz môsz czas!
Jesz môsz czas!
Bò cëż zbiegnie tej dlô nas?!
(Nôgle nad mòstã cos gwizdnãło i… kòle babë  
spôdô… Walôszk. Dzéwczątka gò òbstãpùją  
i… bierzą w krąg i spiéwają:)
Chtëż nôgle z nieba spôdł?!
Tëc to je biédôk Walôszk!
Łazył wcąg, lôtôł w krąg
Në, i z biédë ùmarł nóm!

BABA (płacze i spiéwô na nótã „Nie stój jak wół…”)
Skąd dëtczi wząc –
„Kaszëbë” prząsc?
Niech pòwié mądrala
skąd te dëtczi halac?
Maceju! Gdzeee?!!!
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MACÉJ WANOGA (grużdżi sã kòle Agatë i pòd nosã mrëczi):
Mie òd wanożeniô
bòli…pòdniebienié –
czemù gadac mùszã wcąg?
Òd przeszło pół rokù
wnet na kòżdim krokù
jô z Agatą miéwóm trzôsk;
Gòla téż mô winã
niechże rôz do klina
młink do dëtków pùszczi wkrąg!
Bãdze tej ùcecha,
dëtków bdze pół miecha –
kłopòt ùńdze sóm jaż w lôsk…

AGATA (szarpie chłopa za brodã)
Jô cë zarô kòrką dóm!
Mòżesz w łóżkù dzys spac sóm!
(Zamëslô sã, wzérô na piéck jak na miesąc w maju i zaczinô spiewac na nótã 
„Mòdré òczka…”).
Ancëkrësta w sercu móm, czejbë człowiek béł dzys sóm, tam, gdze stoji slëbny 
trón…

MACÉJ (chtëren ùsnął, bùdzy sã i zaczinô wrzeszczec):
Maricznémù: Tësąc swiéczk!
Tëc to mòst je, a nié piéck!?...

(Znów je czëc spiéwanié na nótã „Mòdré òczka biôjta spac…” Z chmùrów zjéżdżô  
w bali drëch czësto wëbladłi. Z całëch Kaszëbów zbiégają sã dzéwczątka i wëcy-
gają rãce i spiéwają na nótã „Wiém jô, wiém…”).
Ten je mój! Ten je mój!
Chòc na całé żëcé!...

MACÉJ (zriwô sã spòd mòstu i drze sã):
Gòla! Wëriwô w swòji balëji!

AGATA (zamikô Macejowi gãbã)
Niechże chòc spùchnie,
niech swiat sã wali!
Szëkùjta sëknie –
Bdze tańcowanié!...
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Gòla: (ùsôdô z balëją na zemi, baba bierze w helikòpter Maceja i rwie z nim do chëczë. 
Co dali sã bãdze dzało, dowiéta sã za rok ò tim samim czasu. Pòmału robi sã… różewò. 
Jesz sztërk je czëc jak Staszkòwégò Jana Mòra za gardło scyskô i „Szopka” corôz barżi 
cëchnie. Baro, baro dalek chòdzy jak w kòłowroce całô redakcjô: w przódkù zamëszlony 
Waspón Pestka, z bòkù kąsk pòkrącony Jegòmòsc Bòlduan, dali òdzëwiałi Prostôczk 
Heith, czësto kòle niegò Królewiónka (cë! Niech bãdze!) Irena Piotrowsczich z białką 
jak dëtk, Waspanią Alicją. Na kùńcu dërdają: spłoszony Czedrowsczich Jón i zmierzałi 
Staszków Jan, chtëren znôw òbzérô sã za dëtkama, bò mù sã mdło òd pisaniô robi.
  Redakcjô chòdzy wcąg jak w kòłowroce, rãce sã wëcygają. Gòla w tim czasu jesz 
„ùrzãdëje” za mòstã.
 I jesz rôz nóta „Mòdré òczka…”:

„Czëtający biôjta spac,
żebë w Nowim Rokù wstac!
Bë pò prôwdze zdrowim wstac,
temù biôjta Wszëscë spac!...”

Staszków Jan Kaszëbsczi Teater „Gwiżdże”  
[w:] „Kaszëbë” 1/1959, s. 5

Ju òd wiele lat na Kaszëbach nicht ni miôł widzóné rogôli. Bëlë to baro młodi 
kòlãdnicë, colemało òwczarze i pasturze, chtërny przëchôdelë do lëdzy òd Nowégò 
Roku do Trzech Króli. Westrzódka tëch kòlãdników bëlë: diôbeł z rogama, smierc  
z kòsą, kòza na lińcuchù i młodô pôra. Czej chtos przed nima zamikôł dwiérze, tej 
òni zaczinelë psocëc na pòdwòrzim. Gòspòdôrze, chtërny òdmikelë dwiérze przed 
tima knôpama, wiedno cos nalezlë dlô nich do jedzeniô i picô. Jesz przed wòjną 
taczich kùńsztownëch kòlãdnikow nazwelë szczodrôkama, ale ju w wikszim dzélu 
pò kòlãdze chòdzëlë stateczny Trzej Królowie. Pò rogôlach leno òstało miono, jaczim 
nazéwô sã czasã młodëch rozbléków, szpòrtowników czë wëkrëkùsów. Tam-sam jesz 
terô młodi psocą, ale blós w nowòroczną noc, czej wëcygają brómë, zatikają kòminë, 
mieniają sąsadóm bëdło i kònie.
 Pò Nowim Rokù je czas bawieniô sã i tuńców. Nôbarżi apartną zabawã mielë 
rëbôcë, chtërny w Trzech Króli robilë maszopską, czej zawiązywelë abò òdnôwielë 
maszoperëjã. Gwës tańcowelë tej dzëka, a sami chłopi z kùflama piwa rëbacczi tuńc, 
to je kùflôrza, a wiele jinszich.
  W stëcznikù ksãża chòdzą pò kòlãdze. Lëdze tej òdbiérają Bòżé błogòsławień-
stwò, ale téż mają leżnosc pògadac z probòszczã abò wikarim, czasama nawetka pò 
kaszëbskù. Ksądz dostôwô kòlãdowé w biôłi kùwerce, a òrganista, kòscelny i służ- 
kòwie dëtczi w rãkã. Tam sam jesz wierzą, że dzéwczã, co sadnie na stółk, na chtër-
nym ksądz sedzôł na kòlãdze, w nowim rokù sã òżeni.

Szrédrów Ben Psotë, zabawë, kòlãdë [w:] „Pomerania” 1/2002, s. 2

XII
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Szczodrôczi
Wilëją Trzech Króli zbiérają sã wszëtcë knôpi òd paseniô bëdła do jednégò gbùra, 
bierzą pôrã miechów i zaczinają na bële chtërnym kùńcu wsë òd jednégò pòsôdôcza 
rolë do drëdżégò chòdzëc. Jidącë spiéwają òni:

Ju pòchwôlmëż, ju pòchwôlmëż króla tegò,
W Betlejem narodzonégò,
I z Mariją, i z Mariją, matką jegò,
Panią dwòru niebiesczégò.

Jemù służi, Jemù służi słuńce, miesąc.
We dnie, w noce nie przestając
I më także, i më także chwôlmëż jegò,
Tegò króla niebiesczégò.

 Czej òni przed chëcze pierszégò gòspòdarza przińdą, weńdze jedna czãsc do 
pòdszurkù, òtemknie wiesczé dwiérze i nôstarszi z nich zaczną prawic:

Dobri wieczór, szczodri wieczór!
Nóm pòwiôdają, że tu rogôle pieczą;
A jeżlë nié rogôla, to tej chleba gléń; 
Wasza dësza mdze szczodroblëwi mia dzéń,

A jeżlë nié chleba gléń, to kòrszczôk masła, 
wasza dësza mdze sã dobrze w niebie pasła, 
A nié kòrszczôk masła, to swiniégò cała, 
Wasza dësza mdze sã w niebie dobrze miała.

Jedze, jedze pò lesëcë, pò czełbasëcë,
Wieze, wieze czełbas w czełbasëcë
(Jak wiele kòni abò wòłów gòspòdôrz mô)
Czwiôrgã kòńmi doch nóm co przëwieze.

 Czej jim sã bòchenk chleba, miskã brzadu abò czełbasã itd. w miech włożi,  
a nôlepi czej jim sã jaczi datk dô, tej òni za dôr dzakùjącë dëcht spòkòjnie òdchòdzą 
i pòwtôrzającë spiéw:
 Ju pòchwôlmëż itd. jidą przed dóm nôblëższégò gòspòdarza.
 Tak ten akt sã pònôwiô, jaż całą wies òbéńdą.

XIII
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 Nieszczestlëwi je włôscëcél, chtëren przed nima dwiérze zasztëkôł i jima nic 
nie dôł, ale i gòspòdëni, chtërna jima co lëchégò da, narobią òni wstëdu. Jeji datk 
pòkazëją òni wszãdze, a nen bez karë nie ùńdze. Òkna i dwiérze òni wiãc zewnątrz 
zasztëkają, wszëtczé sprzãta gòspòdarsczé pòwëwrôcają, pò wsë pòroznôszą, abò je 
pò szopach pòkrëją, na dachë pòwëwleczą, całé wòzë na kòmin sprowadzą i cygłã 
do kùchni zapùszczą itd. A to wszëtkò bez nômniészi jich karë, ale nié bez wiôldżi 
sromòtë dlô włôscëcela sã stónie. Pò ùkùńczonym òbchòdze nôstarszi pasturk jesz 
z dwùma całi zdobëtk sprzedô i za te pieniãdze piwa, gòrzôłczi, kòłôczi nakùpią 
i mùzykã na nastãpùjący dzéń, to je Trzë Króle zgòdzy, dze sã bezmała całô wies 
abò do karczmë abò téż do jednégò gbùra zeńdze i tam sã jak nôlepi bawi pòd 
przewòdzą knôpów.

Florian Ceynowa Zwëczaje kaszëbsczé 
[w:] Ceynowa F., Teksty więzienne.  
Z rękopisu odczytał, oprac. i wstępem opatrzył Z. Szultka,  
Wejherowo–Puck 2004, s. 143–144.

HERODOWIE
(dwiérze sã òtmikają i trzej Herodowie wchôdają w jizbã. Letkò sã tëmlëjącë,  
spiéwają)
Dobri wieczór, szczeri wieczór!
Nóm pòwiôdają, że to rogôle pieczą;

WITCZËNÔ
To, jo, to mie sã widzy, że wa tak pò chëczach chòdzyta, jak to przódë knôpi 
robilë przed Trzema Królama… Wa dobrze trafiła, bò jô móm prawie wiele 
jestkù naszëkòwóné. I wòrsztë, i rëbë, i rozmajité kùchë…Dôjta le mie nen 
swój kòszik.
(Witczënô kładze w kòszik rozmajité smaczczi, a Herodowie spiéwają kòlãdã)

HERODOWIE
(kòlãda A. Tomaczkòwsczégò)
Dobri wieczór, gòspòdarzu,
ju przëszedł czas,
bë w kòżdi chëczë mrëczôł bùrczibas.

Më dzys bãdzemë chòdzëlë
pò całi wsë
i wszëtczim lëdzóm dobrze żëczëlë,
i wszëtczim dobrze żëczëlë.

XIV
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PÙRTK
(pòkazëje sã niespòdzajno i zarô gnô do Witczëny, a jã strôszô)

WITCZËNÔ
Ùh, të Pùrtkù jaczis! Ale jô sã ùrzasła!... Zarô, zarô, tu mie cos nie pasëje. We 
wilëjã Trzech Królów przódë nijak Pùrtk pò bùdach nie chòdzył.

PÙRTK
(wëszczérzô sã)
A terô chòdzy, bò swiat do górë nogama je òbrócony!

WITCZËNÔ
Wa jesta òd Derców, a nen Pùrtk?... Ach, terô jô jegò pòznajã. Kò to je Władi 
òd Maszczëny.

PÙRTK
Jô jem Pùrtk z samégò westrzódka piekła, a mòja skarniô je pòmazónô wszët-
czima brudama swiata.
(zazérô do kòszika, jaczi Witczënô jesz trzimô)
Tam jesz czegò felëje, tam jesz czegò fëlëje!

WITCZËNÔ
(zakłopòtónô)
Jô jem dała, co jem mia.

PURTK
Nié, nié, nié! A gdze je diôbelskô wòda?!

WITCZËNÔ
Kòrnusa ni móm, ale mògã wama dac bùdelkã swójsczégò wina.

HERODOWIE i PÙRTK
(krzikają)
Mòże bëc, mòże bëc!

WITCZËNÔ
Jô widzã, że wa ju tak a tak môta dosc tëli wëpité.
(wëcygô z szafë bùdlã i wkłôdô jã do kòszika)

HERODOWIE I PÙRTK
(smieją sã)
Ale jo, ale jo!
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PÙRTK
(wëriwô Witczënie kòszik, wëcygô z bùdelczi tropkã, përznã pije i pòdôwô He-
rodóm)
Mùzyka, grac! Witczënô, do tuńca!
(Herod z brumbasã graje, a Pùrtk szarpie Witczëną i jidze z nią w tuńce)
Jô niechc taczi mùzyczi! Niech graje diôbelskô mùzyka!
(mùzyka z brómbasa je zagłëszonô przez głosną mùzykã rockòwą, jakô rozlégô sã 
na całi zdrzadni. Pùrtk jak òszôlali tańcëje z Witczëną, chòc ta sã baro òpiérô. 
Widzec je, że Witczënô je corôz barżi zmãczonô i ledwò trzimô sã na nogach. 
Pùrtk krzikô)
Tak Pùrtk tańcëje z białkama!
(Herodowie piją z bùdelczi, smieją sã i krzikają)

WITCZËNÔ
Jenë, jenkù! Jô ju ni mògã. Władi, pùscë mie. Jô ce proszã.
(ale Pùrtk jesz nie mësli skùńczëc. Witczënô krzikô i prosy Pùrtka ò zaprzestanié 
tuńca. Pò jaczims czasu Witczënie ùdôwô sã wërwac Pùrtkòwi. Tej sôdô na stółk 
w nórce, cãżkò dichô i zdrzi na Pùrtka, co jesz wcyg ruńcëje, i na Herodów, jaczi 
jidą za jegò przikładã)

HERODOWIE i PÙRTK
Kùńc z tim stôrim strëpiałim swiatã!
Kùńc z tima spòkójnyma chëczama!
Kùńc z tima stôrima zwëkama!
Kùńc z tima stôrima tôklama i zachama!
(krzikają, tuńcëją, zwrôcają stółczi, zdrzucają statczi, zbónczi, jestkù)

WITCZËNÔ
Mój të Panie Bòże! Co wa robita?! Dôjta pòkù!
(pò sztërkù Herodowie i Pùrtk nëkają z jizbë i jesz wcyg je czëc, jak krzikają i sã 
smieją. Pòtemù w kùchni robi sã cëchò)
Wszëtkò mają pòtłëkłé, pòniszczoné. Òni chcelë czësto zniszczëc mòje miesz-
kanié… Co to bëlë za rozblecë?!
(dwigô ławã i sôdô na ni. Widzy na pòdłodze leżący chléb)
Nawetka chleba òni zdrzucëlë na zemiã. Kò to je grzéch.
(pòdnôszô gò i kładze na stół)
Mòże Frãc witro przińdze. Òn mie pòmòże tuwò zrobic pòrządk. Tu i tak mù-
szi bëc zrobiony nowi pòrządk… Jô mù tej pòwiém, że to, ò czim òn mëslôł, 
mòże sã stac. Le jak òn mie sã spitô, czemù jô sã terô zgôdzóm, tej co?... 
Wszëtkò mù òpòwiém… Jo, gwës le jeden Frãck òstôł mòjim prôwdzëwim 
przëjôcelã. Le òn mie òstôł…
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(biôłi zédżer na szafie wëbijô dwanôstą gòdzënã. Witczënô je zdzëwionô)
Jenëskù, to ju je dwanôstô?! To jaż nie je mòżlëwé, że to tak zlecało.
(zédżer jesz bije. Skądkas je czëc jaczis głosny smiéch. Na zdrzadni pòmału gasnie 
wid. Robi sã czësto cemno)

Stanisław Janke Roczëzna 
[w:] Domôcô bina, red. B. Pisarek, Wejrowò–Gduńsk 2006, s. 163–166

trzeji królowie czasu
głoszą dobrą wiédzã
ò narodzenim pòsobnégò dnia
chtëren wëbawi naji òd czerni
na dargã gòrzczich żôlów
mòcniészich òd piôłunu
a czej wëpełni sã jegò pòsłannictwò
ùpòmni sã môłczënkã
ò szczeri rechùnk sëmieniégò
i zadoscùczënienié żëcémù

Jaromira Labudda (trzeji królowie…) 
[w:] Labudda J., Kòrba cëchòtë,  
Gdańsk 1986, s. 27

Zarô pò Matce Bòsczi Gromiczny je 5 lutégò sw. Jagatë, a z tim sparłãczoné są 
rozmajité zwëczi. Tegò dnia na Kaszëbach swiãcëło sã dôwni chléb i sól, a chłopi je 
dôwelë bëdłu, òwcóm i jinszi drobiznie. To miało chòwã barnic przed chòrobą, czë 
jinszą zarazą. Na zymku tã sól pòdôwelë krowóm, czej bëłë wënëkóné pierszi rôz na 
łąkã, co miało chronic je przed żnijama czë jinszim nieszczescym. A rëbôcë ze strądu 
przënôszëlë téż pòswiãconą wòdã, bë miec do pòkropieniô przed sztormã i zalenim. 
  Do dzys dnia lëdze są przekònóny i wierzą w mòc swiãcony wòdë. W miastach ju 
mni, ale na wsach w niejedny chałëpie, czej sã wléze bënë, to przë dwiérzach je môłô 
kropelnica ze swiãconą wòdą. Jak sã przëchôdô i pòchwôli Bòga, tej przënôlégò sã 
ną wòdą przeżegnac jak w kòscele, żebë nie wprowadzëc „złégò”, a przińc z dobrim 
słowã.
  Pierwi, czej nie bëło kòmpùtrów i satelitów, a ti całi elektroniczi, to kòżdi miôł 
kalãdôrz gregòriańsczi w głowie. Je wiedzec, że rozmajité zwëczi ò przepòwiedni 
pògòdë bëłë ùstawioné wedle swiãtëch. Kaszëbi nie brëkòwelë bióra prognoz długò-, 
strzédno- i krótkòterminowëch, òni to mielë òstawioné w przëpòwiôstkach.

XV

XVI

Teresa Szczodrowska Trzeji Królowie
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  Òstatną ùcechą na kùńc Gòdów są zôpùstë, jak to sã kôrbi z pańska: òstatczi 
karnawału. Jidze ò òstatné trzë niedzele przed Pòpielcową Strzodą, co stronama zwelë 
gòscynné dnie. Temù w nen czas chãtno jedny nawiédzelë jinszich krewnëch, a na 
tëch gòscënach sã redowelë i bawilë przë zastawionëch stołach (z jadłã i sznapsã).
  Bëło téż wiedzec, że w zôpùstë białczi nijak nie brałë sã do szëcô czë robieniô na 
drótach, bò to dało nieszczescé czë kaléctwò. Tedë téż białczi sã schôdałë do jedny 
czë drëdżi chëczë i tam dzarłë pióra na pierzënë a so spiéwałë i szpôsowałë, a tej dało 
co dobrégò do zjestkù.
  Zwëkã bëło w zôpùstë tłësto a wiele sã najesc, żebë sygło na jaczis czas. Co tam 
nie dało? Bëłë plińce, pùrcle, ruchacze, radekùchë czë jinszé tłësté jadło, temù gôdało 
sã: „Chto w zôpùstë nie jé miãsa, tegò mëdżi òb lato zjedzą”. Ù rëbôków białczi 
rëchtowałë soloné wãgòrze, a to mòczoné czë piekłé na wãglach, czë jinszé rëbë,  
a do te wiele piwa i sznapsu.

Szrédrów Ben Òd Gromiczny do zôpùstów 
[w:] „Pomerania” 2/2001, s. 2

Zôpùstë
Nôwieselszim cządã rokù je gwës karnawał. Je to czas òd Nowégò Rokù do zôpùstów. 
Lëdze na wsë mają tej wiele czasu. Jidą i jeżdżą so na gòscëtwë. Wieczór młodzëzna 
jidze na mùzyczi i rozegracje, a starszi lëdze schôdają sã ù sąsada, gòwarzą i prawią 
pòwiôstczi i brawãdë ò dôwnëch czasach.
 Czej sã ùszëkùje dobrô saniówka – tej jadą kùligã do dalszich wsów. Starszi sôdają 
na wasążczi i sanie, a z młodszich kòżdi na swòje sóneczczi. Na pierszich saniach 
jadą mùzykańcë, co mùzykùją òb drogã i w karczmie do zgrôwny wsë. Czej sã ju 
natańcowalë, rëszą wiesoło nazôdka dodóm.
 W tim jistnym wiesołim cządze rokù kòlãdëją ksãża w swòjich parafiach. Skłô-
dają wizytã kòżderny katolëcczi rodzëznie i wnôszają błogòsławieństwò Bòsczé  
w chëczë.
 Karnawał, kòlãdë, kùlidżi, mùzyczi i rozegracëje kùńczą sã na trzecym dniu zôpùstów.

W niedzelã zôpùstną
Przëszłë zôpùstë do nas,
Bë ùżëwac pòczi czas:
Miąska dôjta tu na stół,
Niech chòc pùdze całi wół,
Niech chòc pùdą kùrë, wùlczi
I te smaczné gùłë, gùlczi:

XVII
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Plińce pieczta, kùchë, kùszczi
I niech bãdze kawior rusczi!
Niech mùzyczka rznie òd ùcha,
Chòc je bùten zawierucha:
Pòjmë w tunë na wëmiónczi,
A ò dodóm – ani zmiónczi.

We wtórk ò dwanôsti w nocë.
Kùńczą sã ju zôpùstë,
Kùńc ti wiôldżi rozpùstë!
Niech przińdą lëdze do se!
Niech skrëcha pùdze w niebiosë
Za wszëtczé gòrchë w tim cządze
Na mòrzu i na lądze.
Niech Bóg nama przebaczi
I nóm zabaczëc raczi!

 Pierwi le bògatszi lëdze pieklë na zôpùstë kùchë i kùszczi, a biédniészi – le plińce. 
Przez trzë dni piekiwałë białczi plinôszczi, rôz z mączi, tej zôs z bùlew. Calëchnô wies 
pôchnãła za plińcama.

Pùjkòwô patelnia
W Stajszewie, dze no jesz do niedôwna żëlë czarownicë, białcëska narzékałë na te môłé 
fabriczné patelnie. Ale Pùjka (przezwalë gò tak, jiże miôł gromisti i widzałi wąs), co 
no miôł tislewną rodzënã, dôł so ù kòwôla zrobic dëcht rëmiewną patelniã, co mia jaż 
pół métra strzédnicë. Plińc ùpiekłi na taczi patelni sygnął dlô wszëtczich domôcëch.
  W zôpùstë Pùjkòwô patelniô mia wiôldżi òdbët, wãdrowa òd sąsada do sąsada 
– jaż na òstatkù dosta dzurkã i cekła. Òtrok Pùjków dôł jã na złomiszcze zamiast do 
mùzeùm w Kartuzach.

Aleksander Labuda Ùroczëznë w cządze rokù  
[w:] „Pomerania” 1/1980, s. 30–31

Haj, Marëszkò, tupnij nogą!
Żëcé jidze krzëwą drogą:
Tu są cérznie, tam kamienie
Jeden skòknie, drëdżi zdżinie.
Wiele nie dojedze kùńca…
Cëż tam kłopòt, nuże tuńca!

XVIII
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Jedzë, Marëszka, le jedzë!
Jutro pòst i same sledze!
Schùdniejemë nibë pòle,
Mdzema spiewac gòrzczé żôle
Smùtné jaż do pòstów kùńca!
Ceszma dzys sã, nuże tuńca!

Aleksander Majkowski Zôpùstë 
[w:] Majkowski A., Wiersze i frantówczi, Banino–Kartuzy–Kościerzyna 2009, s. 31

(wchòdzy do bùdinkù i deklamùje)

Niechże bãdze pòchwôlony
Jezus Christus z nieba Pón,
co béł w szopie narodzony,
w kùmkù béł dlô niegò trón!
Z ti òkazji zaspiéwómë
dzys kòlãda na tã czesc.
Pò kòlãdze dostóniemë
dobrëch pùrclów përznã zjesc.

(tuńcëje i spiéwô, np. na mel. „Hej w dzień narodzenia…”)
(…)
Dôjce białkò na stół dlô mie i dlô kònia
całą miskã pùrclów, niech ma sã najéma!
Dzys sã pùrcle jôdô, bôjczi òpòwiôdô!
Hej zôpùstë, zôpùstë

(powtórzenie „zôpùstë” z pòdskòkã)
(deklamacja)

Z ti òkazji je zabawa,
ceszimë sã na tã czesc,
kùńczi nóm sã ten karnawał,
przëszedł czas, bë pùrcle jesc.
Ten mój szëmel je zmetlałi,
skakac nie chce ani lezc.
Dôjta mù chòc pączek môłi,
Òn le pùrcle dzys chce jesc
Dôjta dëtka, pùrclów w taszã,
żebë kóń sã najôdł zdrów.

XIX
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A pò taczi dobri paszë,
òn przeskòczi kòżdi rów.

(gòspòdëni żëwi kònia i lëdzy,
deklamacjô przë jedzenim)

(…)
(pò najedzenim)

Dobri lëdze! W naszim kraju
karnawału wnet ju kùńc.
Bawmë sã, niech skrzëpczi grają,
dzys Kaszëbi jidą w tuńc!

(instrumentë grają, we westrzódkù
tańcëje kóń, a wkół domòwnicë)
(spiéw abò deklamacjô)

Dali pòlkã i walôszka,
terô wszëtcë jidą w tuńc:
mëmka, tatk, dżôd i babùszka,
dzys to mòże nama ùńc!
Hòla rija, hòla rija!
Zôpùstë są w rokù rôz!
Grają skrzëpczi, harmònija,
Dzys Kaszëbów wiôldżi szpôs!

(pò tuńcu spiéw na mel. „Zabił Czaja…”)

Kùńczimë te tuńce i jidzemë dali,
Na dwòrze są szuńce, sniég sã bùten wali,
Ju żegnómë waju w tim kaszëbsczim kraju,
Niech nóm żëją zôpùstë!

(òstatné słowa z pòdskòkã)

Żegnôjta nóm lëdze, dzãka wóm za pączczi,
Òd strzodë są sledze, zupa z czôrny mączczi.
Òstanita z Bògã! Jidzma dali w drogã!
Niech nóm żëją zôpùstë!

(òstatné słowa z pòdskòkã)
(wëchòdzą)

Aleksy Pepliński Zôpùstny kóń. Deklamacjô 
[w:] Pepliński A., Bëtowsczé strôszczi. Òbrazë na binã, Gdiniô 2006, s. 116–118
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Cwiczënczi:

l Pòdôj jinszé fòrmë słowa roztrãbôcz.
l Pòdzelë sã wiadą ò tim, co badérowie gôdają ò roztrãbaczu.
l Pòrównôj tekstë lëteracczé tëczącé sã roztrãbacza. Òkreslë różnice i pòdo- 

bieństwa.
l Przetłómaczë wëbróny przez ce tekst jednégò z badérów na kaszëbsczi.

l Z òrãdzégò minystra Nowégò Rokù wëczëtôj zarzutë procëm Stôrémù Rokòwi  
i przeredagùj òrãdzé na òbskarżenié.

l Przeczëtôj żëczbë kòminiarza i na jich mòdło ùłożë swòje. Zaadresuj kùwertã 
i wëslë do znóny cë òsobë.

l Wëpiszë z òracji Wãdrowczika-Dżada wërażenia procëmstawné.
l Przetłómaczë slédné dwa zdania na kaszëbsczi jãzëk.
l Napiszë wëpòwiesc, w chtërny pòdzelisz sã swòjima refleksjama nad roze-

szłoscama i szlachòwnotą òbrzãdów scynaniô kani i roztrãbarchów.

l Òkreslë czas i môl przedstawionëch w dokazu wëdarzeniów.
l Scharakterizuj bòhaterów tekstu.
l Napiszë zakùńczenié do przigòdë Bòlesë z roztrãbaczã. Pòzdze przeczëtôj dali 

tekst Bùdzysza i przërównôj ze swòjim.

l Do cze wëkòrzistôł J. Drzéżdżón mòtiw roztrãbacza?
l Na spòdlim tekstu ùdokaznij nieùstôwną wiarã w jistnienié roztrãbacza.
l Jakô je rozeszłosc w zdrzenim na roztrãbacza przez młodszé a starszé pòkòle-

nié i co je tegò przëczëną?
l Co parłãczi bòhaterkã tekstu Bùdzysza z dzéwczãtama w teksce J. Drzéżdżona?

l Jak zòbrazowôł pòeta stôri rok?
l Zredagùj przemòwã Nowégò Rokù, jaką òn mógłbë przëwitac sã z lëdzama.

I

II

III

IV

V
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l Jak ùsôdzca zòbrazowôł nastanié Nowégò Rokù?
l Òpòwiédz ò rozmienim drëszbë midzë bòhaterama.
l Jaczé znaczenié mają òkreslenia nadóné Czeszkòwi: môłowiôldżi, wiôlgòmôłi?
l Òpòwiédz ò swòjim nôcekawszim pòwitanim Nowégò Rokù.

l Jaczé òkreslenia z wiérztë przëswiôdcziwają ò przemijalnoscë?
l Co òstôwiô za sobą ùszłota?
l Ùdokaznij, że wiérzta tikô kawla człowieka.

l Sczëtôj kòd QR i zabéduj swòje ùdbë na witanié nowégò rokù.

l Wëmieni mùzyczné nôrzãdza, jaczich ùżiwelë lëdze do wëgónianiô stôrégò 
rokù.

l Przeprowadzë ze starszima w chëczë kôrbiónkã ò nowòrocznëch zwëkach  
i òpòwiédz ò tëch, jaczé ùchòwałë sã w twòjim òkòlim.

l Wëwidnij znaczenié zwrotu trzaskac [batugã] we dwòjgã, we trójkã, w séd- 
miorkã…

l Przedstawi sparłãczenié pastorałczi J. Cenôwë z nowòrocznyma wierzeniama. 
l Pòdôj synonimë słowa jãdrzny.
l Chto skriwô sã pòd pseùdonimama Piãtów Tóna i Staszków Jan?

l Na spòdlim tekstów A. Hilferdinga i A. Peplińsczégò wëpełnij w zesziwkù 
tôbelkã.

Sylwestrowé wróżbë Sylwestrowé zwëczi

l W pôrach pòdzelëta sã spòstrzeżeniama tëczącyma sã òbrazu wróżbów i zwë- 
ków, zanotowónëch przez A. Hilferdinga i A. Peplińsczégò, a tima, jaczé zna-
jeta z dzysdniowòscë?

VI

VII

VIII

IX

X
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l Zaprezentuj wróżbë, w jaczich  
brôł jes ùdzél.

l Przełożë pisemno tekst na  
kaszëbsczi jãzëk.

l Napiszë esej na temat: Dlôcze  
mùszi pòdtrzëmëwac nasze  
kaszëbsczé zwëczi?

l Przedstawi program Nowòrocz- 
ny Szopczi Staszkòwégò Jana.

l Pòdôj ôrtë i cechë tekstów 
wëzwëskónëch w szopce.

l Ùdokaznij, że karno gazétë 
„Kaszëbë” òstało ùkôzóné  
w krzëwim zdrzadle.

l Jaczé techniczi wërazu òstałë wë- 
zwëskóné w szopce?  

l Napiszta nowòroczną szopkã ò swòji klase. Wëstawta jã i nagrôjta na  
platkã.

l Zredagùjta plakat i rôczbã na pòkôzk waji szopczi.
l Zazdrzë do rozdzélu Pòwstanié Kaszëb (s. 81–88) [w:] Obracht-Prondzyński 

C., Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego (1956–2006), Gdańsk 2006, skądka pòchòdzy reklamòwô lecónka 
pismiona i spòrzãdzë notatkã ò ti gazéce.

l Zrëchtuj dzysdniową lecónkã ò swòji gazécë, chtërnã të bë chcôł zabédowac 
drëchóm do czëtaniégò.

l Òpòwiédz ò rogôlach i maszopsczi rëbôków.
l Ùłożë dlô rogôlów scenarnik jich wëstąpieniô.

l Pòdzelë sã wiadą ò zadżinionym zwëkù Szczodrôków.
l Na spòdlim tekstu zrëchtujta pòkôzk Szczodrôków, òbchôdającë wszëtczé 

klasë, z apartnyma żëczbama dlô kòżdi z nich. 

XI

XII

XIII



304

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓW NAZÔD DO ZÔCZĄTKÙ ROZDZÉLU

l Jaczé je òdniesenié Witczëny do tradicji?
l Òbsãdzë zachòwanié Herodów.

l Na spòdlim wiérztë òpòwiédz ò rolë trzech królów.

l Czedë są zôpùstë? Jaczé zwëczi i òbëczaje sparłãczoné z tim cządã zanotowôł 
Szrédrów Ben?

l Chto skriwô sã pòd pseùdonimã Szrédrów Ben? Przërëchtuj biografiã tegò 
kaszëbsczégò dzejarza i ùsôdzcë.

l Wëmieni robòtë, jaczé bëłë zabronioné w zôpùstny czas i dlôcze?
l Spòrządzë menu na zôpùstny dzéń.

l Jak przedstawił czas karnawału i zôpùstné zwëczi A. Labùda? Jak ten òbrôzk 
mô sã do dzysdniowòscë?

l Ùdokaznij, że artisticznô wôrtnota wiérztczi zanôlégô na òbrazowanim włô- 
scëwim dlô lëdowi piesni.

l Jak przedstawił mòtiw zôpùstnégò kònia A. Peplińsczi?

l Sczëtôj kòd QR, òbezdrzë filmik i spòrzãdzë ò nim notatkã.

XV

XVI

XVII

XIV

XVIII

XIX
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l Na spòdlim tekstów z rozdzélu wëpełnij w zesziwkù tôbelkã:

Pòzwë karnów przebiérańców Czas jich wanożeniô

l Napiszë wëpòwiesc na temat: Zwëczi w mòji rodzënie kòntinuacją dobri 
tradicji.
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Jô nie czuł, żebë Kaszëbi mielë jaczés apartné zwëczi, jeżlë jidze ò chrzcënë. Ale  
w ùszłëch czasach, zgódno z pòswiôdczenim pastora Lorka (…) rodzëce wëbiérelë 
dwùch knôpów 8 do 9 lat stôrëch, chtërnëch pòzwelë starszima, a ti zôs na gòdzënã 
przed chrzcënama mùszelë òblecec bùdinczi we wsë, wlôtelë do kòżdégò i wrzeszczelë 
na całé gardło: „Barara, hòhòhò, rarara, hòhòhò, òstanice z Bògã, ni môsz wiele 
czasu”. Pònemù wëbiégelë, pòkazywającë swòjã redosc tak, że narobilë pòrëch w całi 
wsë, a nigdze nie delë sã chwëcëc.

Aleksander Hilferding Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, 
Gdańsk 1989, s. 70– 71 (tłóm. F. Baska-Borzyszkowska)

Zgłoszenié mòjégò ùrodzeniô bëło kąsk spóznioné, tej tatk pòdôł datã 16 lutégò. 
Ò tim, że tak zełgôł, dowiedzôł jem sã pózni, czej jô dostôł do rãczi mòjã metrikã. 
Ale jô gò ò to nie wëszkalowôł, bò co ju bëło, to bëło. Żebë jô tak zełgôł, tejbë to 
dało… W tim sztandesamce delë mie na miono Gùst. To miono mie sã baro widzy, 
bò Gùstowie to są dobri i mądri lëdze. Do kòscoła w Strzépczu zawiozlë mie tatkòwa 
mëmka i tatków bracyn, a delë mie òchrzcëc. Czej òni szlë ze mną wkół wôłtôrza, 
tej mój strij côrnął mòją głową ò wôłtôrz, żebë jô miôł miãtką głowã do ùczbë. Òni 
mie chwôcëlë, że jô nick w kòscele nie płakôł, ale mëmka sã tim nie cesza, bò chca, 
żebë ze mie béł spiéwôk. Òna baro lubia spiéw i sama rôd spiéwa.

Augustyn Chrabkowski Mòje pòchòdzenié 
[w:] Chrabkowski A., Jak jô béł bògati, Banino 2007, s. 10

t Jadącë przez rzékã z dzeckã do chrztu, bùdzą je na mòsce, bë nigdë w pòdëszczi 
nie robiło. (SBK IV 383)

t Czej pùdzeta z dzeckã do chrztu, tej ùderzta letkò jegò głową we wôłtôrz, żebë 
ni miało cwiardi głowë do ùczeniô, abò żebë ksãdzã òstało. (SGK VI 52)

t Z dodomù, w chtërnym nalôżô sã dzeckò jesz nié òchrzconé, lepi nic nie pòżë-
czac, żebë nie wząc dzeckù szczescô. (SGK V 237)

t Lecącé w lëfce dësze nieòchrzconëch jesz dzecy wòłąją: chrztu, chrztu. (SGK II 
55, 106)

W rodzynnym krãgù 
I

II
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t Dësze nieòchrzconëch dzecy zmieniwają sã w ptôchë, chtërne, czej lecą, wrzesz-
czą: chrztu, chrztu. (SGK II 55)

t Kmòtrzë pò chrzce, niesącë dzeckò na rãkach, òbchôdają wkół wôłtôrz i skłôdają 
môłą òfiarã. (SGK VII 291–292)

t Diôbéł kradnie z kòlibczi dzôtë, co jesz nie są òrëchconé, a ni mają medalika na 
szëji. 

t Diôbéł òstawi dzeckò, czej òno czichnie.
t Do òrëchconëch dzôtów diôbéł ni mô przëstãpù i temù lëdze, co sã diôbła bòją, 

spią z môłim dzeckã. (SGK I 258)
t Chrzest mùszi òdbëc sã jak nôprãdzy. Colemało òdbiwô sã w pierszą niedzelã 

pò ùrodzenim, żebë chtos dzecka nie òczarził abò żebë gò krôsniãta nie wë- 
kradłë.

t Jak sã dzeckò do chrztu òblôkô, mùszi dac bôczënk, żebë rozpòcząc òd prawi 
rączczi, jinaczi dzeckò mdze sają. 

t Pò chrzce ni mùszi zarô dzecka zeblakac, le je òstawic chwilã w pòdëszce, żebë 
nie chòdzëło òbdzarté. 

t Do dzecy ni mającëch w ùwôżanim ruchnów czãsto gôdają: Na ce sã pôli. Wierã 
ce z kòscoła przënioslë i zarô zebùlë, że sã tak drzesz. 

t I téż pieniãdzów wkładłëch dzeckù w pòdëszczi ni mòże zarô wëjimac, bò dzeckò 
nie bãdze żôrgòwné. (SGK II 55–56)

t Môłé dzeckò mùszi jak nôprãdzy òchrzcëc, bò je mògą krôsniãta zamienic.
t Dzeckò sã wdało w kmòtrów.
t Colemało chrzestny mają winã, że chtos je mòrą, a to temù, że abò sami są mòra-

ma, abò że òb czas chrztu mëslą ò mòrach, abò téż ò ksãdzu lëchò òpòwiôdają. 
Nierôz chrzestny żëczą dzeckù, żebë òstało mòrą. W taczim przëtrôfkù leno sóm 
ksądz mòże naprawic błąd czë téż grzéch chrzestnëch.

t Dzeckò òblôkô sã w sëczenkã zwóną chrzcónką.
t Przed òdjazdã do kòscoła chrzestny wkłôdają dzeckù w pòdëszkã różańc i ksążkã, 

żebë dzeckò bëło pòbòżné i pòjãtné, a pò chrzce pieniądze, żebë bëło bògaté. 
(SGK II 56)

t Na Kaszëbach bòdôj trzimelë dzecë do chrztu w kòpónkach.
òpr. na spòdlim Kaszubi. Wierzenia i twórczość. Ze słownika Sychty, 
zgromadził i ułożył Jerzy Treder, Gdańsk 2002

Jachalë jedny z dzeckã do rëchceniô. Jak òni przëjachalë do kòscoła, tej òni mielë 
pùstą kòpónkã w rãkach. Tak òni jachalë szëkac i w lese òni to dzeckò nalezlë. Dzeckò 
leżało w smioce.

Bernard Sychta SGK, t. II, s. 204

III
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Òchrzcony jem Bałtikù wòdą, do szkòłë jem chòdzył w Atenach nad Płutnicą (tj. 
w Pùckù).

Leon Roppel Z księgi mądrości morzan. 
13 centurii przysłów i powiedzonek kaszubskich o morzu, Gdańsk 1965, s. 7

Jô so przëpòmnã, jak jô bëła przëjãtô, rzecze Bù-
szewô. Co to bëła za ùcecha. Mie sã zdôwô, że më 
przë tim wicy ùzérelë za Panã Jezësã, jak òni dzys. 
Wszëtczé stôré cotczi sã zeszłë. Te ju długò nie żëją. 
Kòżdô przëniosła tutkã bómków a pôrã groszi. Ti, 
co mielë wicy, delë medalik, a z òdpùstu broszkã,  
a to bëło wiele. Chtëż to czuł, żebë krôsniôkóm kòła 
abò zégarë dawac? A dzys?
 Cëż to je zédżer? Ten ani nie przińdze w rechùbã. 
(…)
 Latoségò rokù Kòndracczich Liza ani do kòsco-
ła nie bëła szłô, jak ji Anuszã przejmòwelë, bò mia 
strach, że ji sã miãso na czas nie ùszmórëje. Tak, 
szmórówka bëła pierszô! Ti lëdze doch so mòglë 
përznã òbdac, a pamiãtac, że to je swiãto dzecy  
z Panã Jezësã, a nié swiãto módë, a rozmajitëch fri- 
zérów, kùcharzeniô, darënków, pitów, balów a gòscy.
 Jedny rzeką Panu Bògù swiéczkã, a diôbłowi ògark. 
Ten téż tu nie spi, pazurë zacérô a swòje żniwò zbiérô!

Roman Skwiercz Przëjãcé  
[w:] „Pomerania” 10/1991, s. 18

Drużba prosy na wieselé
Czej tak pani Czôrlińsczémù gôdô ò biesadze,
Tej chtos na wsë strzelił, jakbë w probòszczowsczim sadze.
Zarô pòtim wszedł dwiérzama drużba wëstrojony,
Czerwònyma stążeczkama gãsto òbwieszony.
Przestãpùjąc bez wësoczi próg kąsëczk òstróżnie,
Ju pòchwôlił Pana Bòga wòlno i pòbòżnie. 

IV

V

Miłka w kaszëbsczim lëdowim 
òbleczënkù w dzéń przëjãcô  
w Wigòdze w 1981 rokù. 
Zdrzódło: J. Borzyszkowski,  
Nad Radunią…

VI



309

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓWNAZÔD DO ZÔCZĄTKÙ ROZDZÉLU

Tej swiãcony wòdë sygnął z kropelnicë rãką,
Przeżegnôł sã i ùkłonił przed Christusa mãką.
Pòtim òddôł ùkłón wszëtczim, chtërny w jizbie bëlë,
A tej zaczął głosno mówic prosbã na wieselé:

– Mùszã państwù pòwinszowac dzónka dzysészégò,
Bë wóm Pón Bóg żëczëc racził wszëtczégò dobrégò.
Wej pón brutman razã z brutką niskò sã kłóniają
I na jutro na wieselé waju zaprôszają.
Tak bò Trójca Przenôswiãtszô ju pòstanowiła,
Bë z tëch dwòjga młodëch lëdzy jedna pôra bëła.
Bò rzekł Pón Bóg: – Nie je dobrze człekòwi samémù,
Czej ùlepił wiãc Jadama, przëdôł Jewã jemù;
Mówił, że ju jednym całã żona z mãżã bãdze,
Mąż òpùscy swëch rodzëców, za nią pùdze wszãdze.
Proszã przińc wiãc na wieselé, a nie òstac doma,
Bò jô państwa rôczã w jimiã swiãtégò Jadóma,
Bësta młodą naszą pôrą w sercu nie gardzëlë,
I przed wôłtôrz do kòscoła jich doprowadzëlë,
Do naszégò kòscółeczka parafijalnégò,
Abë jich tam wiązôł wãzeł zdaniô małżeńsczégò.
Bò ju jutro pò mszi swiãti ò reny gòdzënie,
Ksądz jim sztułą zwiąże rãce i zmieni pierscenie;
Weznie w rãce swé kapłańsczé swiãtą szlubną ksãgã
I òdbierze òd òbòjga małżeńską przësãgã.
A czej ksążek jich w kòscele złączi do gromadë,
Tej sã wszëtcë zabierzemë razã do biesadë.

Na tã jô, jak starszi drużba, ładnie państwò proszã
I òd starków pannë młodi ùkłonë przënoszã.
Pón òjc przëwiózł wczora z miasta fasë dwie gòrzôłczi,
Beczkã piwa i cygarów wiãkszé pół kòbiôłczi.
A zabiją na biesadã wòłu kôrmionégò,
Kòpã kùrów, mãdel gùłów i wieprza tłëstégò.
Wół ze strachù rëczi w chléwie i żałosnie stãkô,
Wieprz ju klãkô na kòlana, bò sã smiercë lãkô,
Sroka bãdze tam bez òka, krowa bez wimienia,
Sarna bãdze téż bez bòka i kùr bez grzebiénia;
Bãdze, co nóm Bóg nadarzi i kùchôrz ùwarzi,
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Bãdą młodi zajôdelë, zarówno i starzi. 
Tam czekają kùropatczi na pannë i matczi,
A dlô knôpów są òd skòpów ùdë i łopatczi. 
Strzelec w lese nóm zastrzelił mãdel jaż zajãcy,
Bãdze tam i kòpa gãsy, kaczków trochã wiãcy.
Czej nie bãdze dosc widelców, bãdzem jesc rãkoma,
Wiãc was proszã, żebësta sã nie najedlë doma.
Wszëtkò, co le je smacznégò, na wieselu bãdze,
Bãdą nurë i łabãdze, co sedzą na grzãdze.
Pani matka nóm ùpiekła czilka pieców chleba,
Bãdą kùchë i pańtuchë i co jeno trzeba.
Klarnet, basë i skrzëpice bãdą nama grałë,
Białkóm tam i kawaléróm nodżi bãdą drgałë.

Terô proszã wszëtczich człónków sławetny rodzënë
Na trzë dni do wieselnégò domù na gòscënã.
Mie kôzalë na biesadã prosëc gòscy wiele,
A bãdzemë sã wieselëc do sami niedzelë.
Jażlë môta w chëczë gòsca, wezta gò ze sobą,
Bãdze òn, jak gòsc z daleka, nôwiãkszą òzdobą.
Niechże przińdą téż z całégò domù wszëtcë młodi,
Chłopcë bótë niech smarëją, tak jak to sã gòdzy,
A córeczka niechże państwò także przëprowadzą,
Bò przëdónczi nasze bez ni radë so nie dadzą,
Ale niech so pòdwiązkama stréfle dobrze òpnie,
Abë w tuńcu ji nie spadłë, czej jã chłopôk kòpnie.
A panienka wié, że lëdze są tu nié pò temù,
Dzëwùją sã jak rôrodżi, czasã lada czemù.
Rôz przë szlubie jedny białce pòdwiązka òpadła,
Wszëtczim wstëdu narobiła, sama jaż dëcht zbladła.
Drużba z panną òbtańcuje sto razy wòkòło,
Bãdze służił ji przë stole, bawił jã wiesoło.
Na biesadze nicht tak dobrze ni mô, jak czej drużba,
Przë talérzach i przë szklónkach jegò je le służba.
Do kòmòrë i do beczczi wszãdë sã dotłoczi,
To pieczeni kawał ùrznie, to piwka ùtoczi.
Wszëtcë drudzy mùszą czekac, jaż jich òn pòdzeli, 
Jak czej stôri strëch swi babie daje dzél z kòbieli.
Czegò gòsce nie zdołają sprzątnąc na òbiedze,
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Òn pakùje do czeszeni abò dô kòledze.
Chòc gò czasã chto pòszturnie abò łokcã trący,
Òn wëbôczi, bò na wszëtkò je pòbłażający.
Proszã, bësta darowalë, panie i panowie,
Jeżlem czasã sã zabôczil w ti drużbòwi mòwie.
Bò wa wiéta, że jô nie béł na wësoczi szkòle,
Jeno ùcził sã draszowac cepama w stodole.
Czejm béł knôpã, tej żem pôsôł celãta na smùgù.
A dzys chòdzã jakò parobk ze sochą przë pługù.
Jô ti mòwë sã naùcził le tak sóm òd sebie –
Niech wiãc bãdze pòchwôlony Jezus Christus w niebie.

Jarosz Hieronim Derdowski Ò panu Czôrlińsczim,  
co do Pùcka pò sécë jachôł, Gdańsk 2007, s. 290 – 293

Pòlter abend
W prostim tłómaczenim to wieczór wëfùlowóny trzôskã, rëchtowóny przez sąsadów 
i mieszkańców kòcewsczi wsë na progù chëczë brutczi, chtërna zawitro sã żeni. I dzys 
jesz dérô ten zwëk, równak ju wiele mni. Ju nié te chëcze, zasztëkóné brómë, òstré 
lózé psë, wkół pòrządk. Czedës bëło czësto jinaczi.
 Czim barżi lubilë dzéwczã, òsoblëwie kawalérzë, tim głosniészi i barżi szpôsowny 
béł pòlter abend, tak prosto zwelë ten zwëk. Bëło afrontã dlô brutczi, czejbë szkło 
nie bëło tłëkłé przed ji chëczą.
 Pamiãtóm, że më, młodi tedë beńlowie, sznëkrowelë jesmë pò górach i szałer-
kach za bùdlama, wekama, stôrima talérzama i garkama, bë pòtłuc to wszëtkò na 
progù witrzészi białczi. Colemało më to robilë zza winkla, bë chto naju nie ùwidzôł, 
doch më nie wiedzelë, co zrobią brutczëny starszi, czej ùzdrzą zagracony i fùl szkła 
wëstôwk. Z tim to téż rozmajice biwało.
 (…) Wôrt je dbac ò nã tradicjã. To je znanka najich dzejów, naji kùlturë, najégò 
zrzeszeniô ze stôrima kòrzeniama.

Edmund Zieliński Na ścieżkach wspomnień, Gdańsk 2010, s. 275 
(tłóm. F. Baska-Borzyszkowska)

Òb czas bëtnoscë w Żôrnówcu rëbôk – szlachcëc ùdostôwô rôczbã na wieselé. 
Chùtkò z ni kòrzëstô. Nie wié, że w tim czasu białka Basza jidze ju jegò szlachã. Je 
w Krokòwi wnetka tej, czej pón Jan widzało sã bawi i rãdo tuńcëje. Cëż ùzdrzała? 

VII
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W jizbie bëło wiele stółków pòsta-
wionëch w rédżi,

Jedne kawał òd drudżégò, jak czej 
gãsté sztëdżi.

Miedzë tima sã gònilë skôkający  
w tuńcu,

Zawdë nazôd sã cofając, czej ju bëlë 
w kùńcu.

Wiedno biegã wãgòrzowim wëprôwialë 
skòczi, 

Bëłë, białczi jak mãżczëznë, ùjãcy  
pòd bòczi.

Czasã białka, chcąc ùceknąc temù,  
co jã gòni,

Mijô w bòk, a òn tu z przódkù 
przëskakùje do ni.

Tej òbòje sobie w òczë chwilkã  
spòglądają,

Pòtim kòżdé w jinszą stronã zrãcznie 
wëkrącają.

Hieronim Derdowski  
Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka  
pò sécë jachôł,  
Gdańsk 2007, s. 308

Pòlonéza czas zacząc. – Pòdkòmòrzi rëszô
I z letka òn zarzucył òbsadë kòntusza,
Wąsa tej pòdkrącôł, pòdôł rãkã Zoszi,
I czej skłonił sã czestno, w pierszą pôrã prosy.
Za Pòdkòmòrzim réga w pôrë sã gromadzy;
Delë hasło, zaczãlë tuńc – tak òn prowadzy.

Nad mùrawą czerwioné bótë są łiszczącé,
Bije wid z karabelë, pas sëti je sklący,
A òn stąpiô pòmalë, nibë òd niechceniô;
Ale z kòżdégò krokù, z kòżdégò rëszeniô
Jidze tuńcôrza czëcé i mëslë wëczëtac:
Hewò, stanął, jak czejbë chcôł swą damã pëtac,
Dama głowã òdwrôcô, wstëdzy sã, nie słëchô,
Òn zjął kònfederatkã, kłóniô sã pòkórno,
Dama raczëła wezdrzec, le môłczi òpórno;
Òn krok zwòlniô, òczama ji wezdrzenia sledzy
I zasmiôł sã na sóm kùńc – rôd z ji òdpòwiedzë,
Stãpiô chùdzy, pòdzérô na riwalów z górë
I swą kònfederatkã zdobną w czaplé pióra
To na blësë zawiészô, to nad blësą wstrząsô,
Jaż włożił jã na krzëwò i pòdkrącył wąsa.
Jidze; wszëtcë zôzdroszczą, bieżą w jegò sladë,
Òn bë rôd ze swą damą wëmsknął sã  

z gromadë;
Czasã stôjô na môlu, rãkã czestno wznosy
I żebë nimò przeszlë, pòkórno jich prosy;
Czasã mô ùdbã zdarno na bòk sã ùchilëc,
Zmieniwô drogã, chcôłbë chãtno drëchów  

zmilëc,
Le gò welech krokama nëkają nôtrãtë
I zewsząd òbwijają tuńcowima skrãtë;
Tej gòrzi sã, prawicã na szchôlkã ùkłôdô,
Jakbë rzekł: „Nie dbóm ò was, zôzdrosnikóm  

biada!”
Zwrôcô sã z bùchą w blësë i z wezwanim  

w òkù
Prosto w rzmã; rzma tuńcôrzi nie smie dostac  

w krokù;
Schôdają mù z drodżi i – czej zmienią szëczi,
Pùszczają sã znôw za nim.
Brzmią zewsząd òkrzëczi:
„Ach, to mòże òstatny! zdrzëta, zdrzëta, młodzy,
Mòże òstatny, co tak pòlonézra wòdzy!”
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opr. na spòdlim artikla Tadeùsza Lipsczégò W cieniu arcydzieła, 
[w:] „Pomerania” 5/1984. s. 32–34

Czedës béł jem na wieselim w Galilejsczi Kanie.
Sedzôł jô tam w nórce cemnym kòle scanë
I wzérôł na lëdztwò zeszłé dlô wiôldżi ùcechë.
Lubiã tak wzerac na starszich, młodëch i na dzecë.

A lëdzy bëło tam pò prôwdze baro, baro wiele.
Mało czedë sã zdarzi tak wiôldżé wieselé.
Leno mie zacekawił jeden Cesla Młodi,
co béł przëszedł z Nënką, a mielë sztëk drodżi.

Sedzelë razã, nie mówilë wiele.
Le sã tak letkò dërchã ùsmiéchelë.
Jaż rôz Òna pewno òd Niegò cos chcała,
na ùchò cos rzekła, dzes rãką wskôzała.

Òn głową krącył i cos Ji tłómacził,
jak dzeckò, czej ni mô chãcë bë ùsłëchac matczi.
A Òna mùsza wiedzec, że i tak ji ùsłëchô.
Nick nie gôda, le mia w òczach swòjã prosbã cëchą.

Nim skùńcził, rzekła głosno to naléwnikòwi:
„Zróbta wszëtkò, co Òn wama pòwié”.
I to mie do dzys dnia ni mòże dac pòkù:
czemù Ta Białka wierza tak swòjémù Knôpù?

I skąd Òna wiedza, co sã pózni stanie?
I chto barżi znôł to Dëcha zawianié?
Chto w rãkach swòjich miôł szczescé tëch młodëch?
Chto miôł w swòjim sercu wiãcy Wòlë Bòżi?

Janusz Mamelsczi Matka, Syn, Òjc i Dëch na wieselim 
[w:] Skrë ùsôdzkòwi mòcë.  
Antologiô kaszëbsczi pòezji (1991–2008),  
przërëchtowôł G. J. Schramke,  
Gdiniô 2010, s. 191

A trzecégò dnia bëło wieselé w Kanie 
Galilejsczi i bëła tam Matka Jezësa.  
A béł téż rôczony na wieselé tak Jezës 
jak i jegò ùczniowie. Czej felało wina, 
Matka Jezësa rzecze do Niegò: „Ni mają 
wina”. A Jezës Ji rzecze: „Niasto, co Mie 
i Tobie do tegò? Mòja gòdzëna jesz nie 
je przëszłô”. Rzecze Jegò Matka do słë-
gów: „Zróbta wszëtkò, co Òn wama 
pòwié”. A bëło tam szesc kamiannëch 
zbónów, przeznaczonëch do żëdow-
sczich òbczëszczeniów. Kòżdi miescył 
dwie abò trzë miarë. Rzecze jima Jezës: 
„Napełnita zbónë wòdą”. I napełnilë je 
jaż pò kańtë. I rzecze jima: „Nabierzëta 
terô i zaniesta starosce wieselnémù”.  
A òni zanioslë. Czej starosta wieselny 
spróbòwôł wòdë, co sã sta winã – a òn 
nie wiedzôł, skądka òno je, le słëdzë, co 
nabiérelë wòdã, wiedzelë – starosta wie-
selny zawòłôł slëbnégò i rzecze do niegò: 
„Kòżdi człowiek wprzódk dôwô dobré 
wino, a czej sã ju napiją, tej lëchszé. Të 
ùtrzimôł dobré wino jaż do terô”. Taczi 
zôczątk znaków Jezës sprawił w Kanie 
Galilejsczi. I ùkôzôł swòjã chwałã, a Jegò 
ùczniowie ùwierzëlë w Niegò.

Nowi Testameńt. Ewanielie  
pò kaszëbskù.  
Z greczi na kaszëbsczi przełożił  
ò. Adam Ryszard Sikora OFM,  
Gduńsk 2014, s. 242–243

VIII

I szłë pôrë pò pôrach głosno i wiesoło,
Rozkrącało sã, znowa skrącało sã kòło,
Jak wąż gromisti, w tësąc co łómôł sã zwòjów;
Mieni sã plachckòwatô, różnô farwa strojów.

Adam Mickiewicz Pón Tadeùsz, skaszëbił St. Janke, 
Wejrowò-Gduńsk 2010 (XII, 762–804)
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PIĄTY AKT
I

BRUTCZI TUŃC ABÒ JINACZI ÒBTAŃCOWANIÉ

II
ÒCZEPINË

III
PRZENOSËNË

(…)

DRUŻBA
(głośno zapowiada)
Terô mdze brutczi tuńc!

WIESELNICË
(śpiewają)

Wieselé w Kanie Galilejsczi (J 2, 1–11).  
Rëmiô, kòscół p.w. sw. Józefa i sw. Judë Tadeùsza.

Zôczątk znaków – wieselé  
w Kanie Galilejsczi (J 2, 1–11).  
Kòstkòwò, kòscół p.w. sw. Òttona.

IX
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MELODIA 13 
Zakùkała kùkóweczka przed dwòrã
Sedzy nasza młodô pani za stołã
Zagrôjta nóm naszi miłi mùzycy,
Niech sã nasza młodô pani nie smùcy.

Zagrôjta nóm naszi miłi trãbacze,
Niech sã nasza młodô pani wëskacze.

(podczas śpiewu Drużba udaje się po beczułkę piwa, którą umieszcza na stołku; 
następnie ustawia na stole dwa talerze jeden na drugim)

SZÔŁTËS
Czej ten sąsôd nas tak bëlno gòscy, tej ju nie skamżmë talara na ten brutczi 
tuńc!

(muzyka gra walca. Hanka rozpoczyna tańczyć z Drużbą. Po krótkim tańcu Dru-
żba staje koło stołu i rzuca na talerz większą monetę. Na tym miejscu pozostanie 
aż do końca brutczégò tuńca. Ciekawsi zaglądają do talerza i znacząco na siebie 
patrzą, podziwiając hojność Drużby).

HANKA
No, tej le pòjce, tatinkù! Z wami jô nôprzód mùszã jic, bò Wë miã tak piãkno 
zarãczëlë.
(…)

(Z kolei Hanka tańczy z pozostałymi mężczyznami, najpierw z żonatymi, potem 
z przydanama. Poszczególne tańce składające się na brutczi tuńc bywają stosun-
kowo bardzo krótkie, aby nie przemęczać panny młodej. Mogą nimi być zarówno 
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poleczka jak i walczyk. Każdy mężczyzna skończywszy taniec z Hanką, rzuca na 
talerz dowolną sumę pieniężną, dawniej zwykle talara jako dar weselny. Drużba 
natychmiast zsypuje pieniądze do spodniego talerza, na górnym zostawia tylko sztu-
kę przez siebie wrzuconą dla zachęty innych i wręcza ofiarodawcy szklankę piwa, 
którą tenże spiesznie wypija w czasie, gdy Hanka tańczy z następnym mężczyzną).
(…)

PRZIDÓNCZI
Terôzka nie je czas òdpòczëwac, le wińc ze skarni zdjëmac i głowã czepic!
(stawiają na środku izby wysoki garnek dnem do góry)

PRZIDÓNI
(obok garnka stawiają stołek bez oparcia)

NACZKÒWÔ I CZAJA
(zapalają dwie świece na stole jako symbol życia państwa młodych)

HANKA I WALERI
(udają się na środek izby i siadaja plecami do siebie. Hanka na garnku, Walery 
na stołku)

HANKA
(śpiewa)

MELODIA 14 
Ach, mój wiankù laweńdowi,
Nie spadnijże z mòji głowë,
Bò jak të mie z głowë spadniesz,
To ju wicy nie ùsadniesz.
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Ach, mój wiankù z rozmariónu,
Com cã sała na zagónie,
Ju cã wicy sôc nie bãdã,
Bò ju witro panią bãdã.

Ach, mój wiankù z biôłi różë,
Służëłam cë jak nôdłëżi.
Służëłam cë dłudżé lata,
Ùżiwałam tegò swiata.

(przydanki zawiązują Hance oczy białą przepaską, przydani Waleremu)

PRZIDÓNCZI
(śpiewają)

MELODIA 15 
Nie płacz, Hankò, nie płacz
I wianka nie żałuj,
Zdjëmôj winôszk z głowë
I nama gò daruj.

PRZIDÓNCZI I PRZIDANI
(trzymając się za ręce obchodzą młodą parę dookoła i śpiewają)

Chto sã w òpiekã pòddô Panu Swémù,
A całim sercã szczerze ùfô Jemù,
Smiele rzec mòże: móm òbróńcã Bòga,
Nie przińdze na mie żódnô strasznô trwòga.

WALERI
(wstaje, aby Hance odpiąć wianek na głowie)
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PRZIDANI
(znienacka dopadają do nóg Hanki i zamierzają ściągnąć jej prawy trzewik)

PRZIDÓNCZI
(z głośnym krzykiem siadają półkolem u stóp Hanki, ustawiając jej nogi przed 
przydanami)

Le të, Hankò, dobrze schów nodżi!

PRZIDANI
Më ji mùszimë zebléc bót!!!

PRZIDÓNCZI
Nie dómë, nie dómë, wëjąc pieniãdzy!!!

(gdy już Walery odpiął wianek, wstają i wołają)

Ju je za pòzdze!

PRZIDANI
(odstępują od Hanki)

HANKA
(zdejmuje z głowy odpięty wianek i wstaje)

PRZIDÓNCZI I PRZIDANI
(odwiązują Hance i Waleremu przepaskę z oczu)

WALERI
(przyłącza się do przydanów)

 
HANKA

(wśród ogólnej ciszy i zaciekawienia podchodzi do Jewki, wkłada jej wieniec na 
głowę i staje po stronie przydanek. Tymczasem niepostrzeżenie usunięto garnek 
i stołek)

PIPKÓW JÓZK
(zbliża się do Jewki i podaje jej ramię, które ona przyjmuje)

WALERI
(zwrócony do Hanki śpiewa)
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MELODIA 16 
Chòcbës miała skrzëniã złota
Nie wrócy sã twòja cnota.
Chòcbës miała i pół swiata,
Nie wrócą sã twòje lata.

   
HANKA

(rozebrana z oznaków panieństwa śpiewa)
Chòcbës pùscył kłãbùszk nicy,
Mégò wianka nie ùchwëcysz.
Chòcbës zaprzigł trzësta kòni,
Mégò wianka nie dogònisz.

PELASZA
Terô téż biôj òd nas precz!

PRZIDÓNCZI
(odpychają Hankę od siebie)
Më ce nie chcemë wicy! Më ce nie chcemë wicy!

DOBRZEWIŃSKÔ
Pòj le sa, Hankò, do nas! Mdzesz terô najô!

MĘŻATKI
Najô mdzesz! Najô mdzesz!
(przyjmują Hankę do swego grona, serdecznie ją ściskając)

BARBARA
(grozi Hance)
Le co të wińca nie mdzesz nosëła!
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DOBRZEWIŃSKÔ
(wkłada Hance biały czepek na głowę, strój kobiet zamężnych i przepasuje fartuchem)

PRZIDÓN I
(podczas wkładania Hance czepka)
A më ce téż, Waleri, wicy nie chcemë.

PRZIDÓNI
Më ce nie chcemë wicy!

PRZIDÓN II
Biôj òd nas precz!

PRZIDÓNI
(„wyrzucają” Walerego z swego koła)
Precz òd nas biôj, precz òd nas biôj!
(…)

DRUŻBA
(sypie Hance do fartucha pieniądze z talerza)
Tu są pieniądze z brutczégò tuńca.
(…)

KÙCHARKA I
(wchodzi z warząchwią w jednej ręce, drugą ma zawiniętą)
Wejtale, co jô mia za nieszczescé! Jak jem dlô waji bùlwë zléwa, tak jem sobie 
całą rãkã òparza.

BRONCZËNÔ
A ju pòwiôstka czë co?

KÙBINÔ
Ej, Panie!

KÙBA
Nie bòli to?

KÙCHARKA I
A jesz jak! To tak bòli, że to mòżno nie je. Jô bë prosëła, żebë mie panowie 
téż delë jaczégò dëtka na smarã.

(Obchodzi weselników, którzy wrzucają jej pieniądze do warząchwi)



321

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓWNAZÔD DO ZÔCZĄTKÙ ROZDZÉLU

KÙCHARKA II
(wbiega z warząchwią)
Wspòmóżka na biédné kùcharczi! Jednym sã fartuchë pòpôlëłë, drëdżim sëknie.
(wchodzą kuczrowie z biczami)

KÙCZER I
A nama sã batożëska pòłómałë òd wiôldżégò répaniô.

KÙCZER II
Mùszimë sobie nowé sprawic, bò më nijak dodóm nie zajedzemë.
(zbierają pieniądze w czapki)

PRZIDÓN
(wchodzi i półgłosem)
Maszczi jidą.

GŁOSY
– Chto jidze?
– Chto jidze?

PRZIDÓN
Maszczi.

MASZKI
(wchodzą z maskami na twarzy i zaczynaja tańczyć, nic nie mówiąc. Jedna 
przedstawia starą  b a b ã, a druga  s t r ë c h a – starego dziada. Zamiast strëcha 
i babë mogą także przedstawiać dziewczynę i chłopca fantastycznie ubranych. 
Muzyka przygrywa. Weselnicy starają się rozpoznać maszki, podpatrując cieka-
wie ich twarze, szepcą między sobą, ruszają ramionami na znak, że nie mogą 
odgadnąć. Do tańca maszkar przyłącza się młodzież)
(…)

DRUŻBA
Mòji państwò! Brutczi tuńc ju béł. Òczepinë téż bëłë. Za sztëruszk Hanka 
pòżegnô domôctwò i pùdze ze swim òddónym do se. Tej le ji wszëtkò chcemë 
zaniesc! Wa, przidónczi, schwacta pierznë i jachôjta dwie wprzódk i ùprawta 
tim młodim łóżkò.
(…)

HANKA
(śpiewa)
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MELODIA 17 
Òstanita z Bògã, òkna, òkna mòje,
(składa ukłon w stronę okien)
Dze wëzérałë òczka, òczka mòje! Chtëż bez waji wëzerac bãdze,
czedë mie doma nie mdze?

Òstanita z Bògã, prodżi, prodżi mòje,
(składa ukłon w stronę drzwi)
Dze przechòdzëłë nodżi, nodżi mòje!
Chtëż bez waji przechòdzëc bãdze,
Czedë mie doma nie mdze?

Òstanita z Bògã, ławë mòje,
(składa ukłon w stronę ław)
Co òbmiwałë rãce, rãce mòje!
Chtëż ters waji òbmiwac bãdze,
Czedë mie doma nie mdze?

DRUŻBA
Wa jedzta, a më jesz òstóniemë!

Bernard Sychta Hanka sã żeni.  
Wesele kaszubskie w pięciu aktach z muzyką i śpiewem 
[w:] Dramaty Bernarda Sychty, t. I Dramaty obyczajowe,  
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 3, 
opr., wstęp i przypisy J. Treder i J. Walkusz,  
Gdańsk 2008, s. 252–254 i 449–459.

Oto wychodzi na światło dzienne świetne wesele kaszubskie. Wesele to świeże i żywe, 
przedstawiające całokształt obrzędów ludowych przedweselnych i weselnych, od oglę-
dzin począwszy, a skończywszy na przenosinach do domu zaślubionego, postępuje 



323

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓWNAZÔD DO ZÔCZĄTKÙ ROZDZÉLU

zdrową i naturalną drogą rozwojową, bo wychodzi z rytmu życia ludowego, przy-
bierając barwę na wskroś rodzimą. Umiejętnie wplecione pieśni i tańce kaszubskie, 
a dalej przysłowia i zabobony, podania i legendy, oryginalne przemówienie drużby 
weselnego znakomicie odtwarzają życie i kulturę ludową na Kaszubach. Wyjawienie 
wreszcie uczuć patriotycznych polsko-kaszubskich czyni z obrzędów weselnych dramat 
na wskroś narodowy. 

Władysław Pniewski Słowo wstępne 
[w:] Dramaty Bernarda Sychty, t. I Dramaty obyczajowe opr.,  
wstęp i przypisy J. Treder i J. Walkusz, Gdańsk 2008, s. 120

Perëją wòzë
Graje mùzyka
Jedze brika za briką
Zaprzëgłô w welechné mrózczi
Na slédnym wòzu
Kawalér z brutką
„Veni Creator” jima zanócą
Stułą zrzeszony
Błogòsławiony
Do chëczi òbòje wnetk wrócą
Z chlebã i z solą
Jich witac mdą w chëczi
Stôri kaszëbsczi to zwëczôj
Pózni mdą tuńce do 
Pòrénuszkù
I co mdze dali wama
Nie pòwiém
Wëzgòdnij to dzéwczã, knôpkù.

Alojzy Nagel Wieselé 
[w:] Nagel A., Mòje wiérztë, Gdynia 2010, s. 147

Wéj, zymk pëszny sã cmùli!
Ju z pôłnia drëwie wiéw,
Co òcucył swiat żëcô
I kòscérzi wkół spiéw.

Le jeden zymk wjimniészi
Dzys rozskrził hewò czas,

X
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To waji płomné serca,
Co żëją westrzód nas.

W noc, tësące wstec gwiôzdów
Nad nama wësok skrzi,
W dzéń słunuszkò sã smieje
Na jasnym pòdniebim.

Barżi jak słuńce, gwiôzdë,
Sã smieje waji skarń,
Bò przëòblekłi jesta
W dowiérną szczescô barń.

Jak òb zymk westrzód wietwiów
Pòjużny ptôchów rój
Bùdëje spiéwającë
Widzałëch gniôzdków trój.

Tak jedno lubné gniôzdkò
Niech mdze waj’ ceszëło,
Niech mieszkac w nim mdze szczescé
I dołożnosców sto…

Niech miłota jak môłniô
Waj rozwidniwô swiat,
Wcyg seje lubną wònią
Jak różë snôżi kwiat.

Niech òna wieczno warô,
Niech je mòcnô jak stôl!
Bò miłota le zmògnie
Procëmnotë i żôl.

Dzys żëczã nie zabôczëc
Naszi  D o m ô c ë z n ë,
Co przëstrojeniô sënów
I córk wesprzeniô żdże.

Waj mësla pòkrzesónô
I waji dokazã,
Niech rozkòscérzi skrzidła
I wësok dwignie sã!
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Nôlepszi kwiôtk w darënkù
Móm w ùdbie wama dac,
To miłota, jã proszã
Wstec lubno ùważac!

Jan Trepczyk Żëczbë (dlô młodożeniałëch) 
[w:] Trepczyk J., Òdecknienié, Gdańsk 1977, s. 87–88

Słowianie pòmòrsczi mielë wiôldżi strach przed smiercą i nierôd trupa widzelë. 
Przez to òni ùmarłégò jak nôrëchli w biôłą płôchtã òwinãlë abò w zgło ùbrelë 
i na miescé pògrzebòwé z wiôldżim płaczã prowadzëlë. Za trupã szła wiãc mòc 
krewnëch, przëjaceli i sąsadów, chtërnëch nôstarszi we wsë przez czôrną palëcã, 
co jã jeden sąsôd drëdżémù na znak prosbë pògrzebòwi pòdôwôł, do gromadë 
zwòłôł. Skòro w mòdżiłkach sã stanãło, włożono cało zamarłégò na naszëkòwó-
ny stos drew, a pò spôlenim wsëpało sã pòpiół w grónk glëniany, kruszcowi abò 
szklany i wstawiono jen razã z różnyma, zmarłémù baro milecznyma rzeczama, 
czasã dołączono téż jadło a napój do grobù. Jednak nié wszëtczich trupów pôlono, 
gdëż tam-sam w taczich mòdżiłach pògrzebòwëch, czëli smãtôrzach pògańskòsło-
wiańsczich, np. przë Sławòszënie pòd Pùckã, òprócz grónków z pòpiołã całé kòsce 
sã znajdëją.

Florian Ceynowa Pògrzebë 
[w:] Ceynowa F., Teksty więzienne, z rękopisu odczytał, opracował  
i wstępem opatrzył Zygmunt Szultka,  
Wejherowo – Puck 2004, s. 138

Czej pón ùmarł, béł pòchòwóny na włôsnym cerpiskù w Barłominie. W jegò pò-
chówk mój tatk robił cos w kònie, bliskò przë barłomsczi grańcë i widzôł jak roz-
majité zwierzãta półkòlim cygnãłë do tegò cerpiska. Tam przëbiégałë jelenie, sarnë, 
dzëczi, rozmajité psë, zajce, lësë, kùnë. Pón béł pòchòwóny w jachtarsczim ruchnie 
razã z kòniã, psã i flintą. Pò pòchówkù te zwierzãta szłë nazôd, ale robiłë taczi trzôsk, 
jakbë sã chcałë ùżgrzéc. Wëłë, szczekałë, kwiczałë, beczałë – nié do wëtrzimaniô. Tatk 
ò tim lëdzóm pòwiedzôł i wszëtcë bëlë ti mëslë, że to nie bëłë prôwdzëwé zwierzãta, 
le pùrtcë z piekła. Òni bëlë przëszłi za tą dëszą, ale ji nie dostelë. Òna mòże ju bëła 
zapisónô jaczémù wëższémù Lëcëperowi, a mòże nen pón dëszë ni miôł. Jegò białka 
bòdôj sã ùdławiła gnôtã òd kùrë. Lëdze ò nich wszelejak gôdelë, ale jô w taczé rzeczë 
nie wierzã, chòc czasã mëszlã, że w tim cos mùszi bëc.

Augustyn Chrabkowski Jak jô béł bògati, Banino 2007, s. 14

XI

XII
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Bernard Sychta SGK, t. I (cerpiskò/cerpiszcze)

Piesniô z nama jidze przez całé żëcé, òd kòlibczi jaż do zarka, a jak przińdze smierc, 
tej zaspiéwają niebòszczëkòwi na pùsti nocë. Jedny spiéwają wiele, ale spiéw je lubòt-
ny wszësczim i je dzélã najégò żëcô.

Bolesław Bork Lesôcczé pòwiôstczi i jiné dokazë, Wejherowo 2002, s. 89

W tëch czasach kòżdi ùmarłi, Antk czë Kaszëba, béł 
chòwóny pòdług kaszëbsczégò zwëkù. Bëłë òdprôwióné 
pùsté noce, na jaczich nôprzód béł mówiony różańc swiã- 
ti. Pò różańcu béł òdspiéwóny „Wieczny òdpòczink”  
i jedna pògrzebòwô piesń („Chto sã w òpiekã” abò „Bar-
baro swiãtô”). Pòtim bëła przerwa, żebë mòglë òdińc ti, 
co nie chcelë òstac na pùsti nocë. A zôs ti, co òstôwelë, 
sôdelë przë rozcygniãtëch wedle stołów ławach. Czasã, 
czej bëło môłé mieszkanié, lëdze mùszelë sedzec w ti 
sami jizbie, gdze w zarkù òbstrojonym kwiatama, przë 
zapôlonëch swiécach z krziżã midzë nima leżôł nie-
bòszczëk. Barżi znóny spiéwôcë w òkòlim bëlë ekstra 
zaproszony, żebë prowadzëc nen spiéw. Spiéwôcë czasã dzelëlë sã na dwa karna i rôz 
spiéwelë ti z jedny stronë stołu, a pòtemù ti z drëdżi. Stôri spiéwôcë mielë ze sobą 
grëbé spiéwniczi, tej czãsto czile spiéwôków sôdało kòle jednégò, co trzimôł ksążkã. 
Pò òdspiéwanim pôrã piesni bëła òdmówionô jakôs mòdlëtwa, a pò ji skùńczenim 
spiéwało sã „wieczné òdpòcziwanié” i tej dali spiéwało sã piesnie.

Bolesław Jażdżewski Wspomnienia „kaszubskiego gbura”, Gdańsk 1999, s. 117

W pùstą noc starka pòstawiła na stół le słodką kawã i kawał kùcha. Nie bëło tej ani 
ùwãdzony wòrztë, ani biôłégò chleba, ani jinëch smaczków, jaczé niejedny mielë  
w zwëkù stawiac w tã noc. Nie bëło widzec, żebë naji sąsedzë bëlë z tegò niezadowòlo-
ny, bò na jich skarniach przez całi czas malowało sã cos taczégò, co miało òznaczac 

XIII

XIV
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ùcemiãżenié. A niebòszczka ju sã niczim nie jisca. Ji biôłé wëgładzoné lica wëszla- 
chòwałë sã czësto do figùrczi swiãti Teresë w kòscele w Stôrim Bòrowie. Pôcerze 
i piesnie rozléwałë sã pòmału jakno Kaczô Rzéczka w nym môlu, dze wpłiwała do 
Wiôldżégò. Ale nen spòkój zrëszëła stôrô Psota, czej chca legnąc pòd ławã, na jaczi 
leżôł zark. Starka tak sã tim ùrzasła, że jaż krziknãła:
– A pùdzesz të szedł, të szczërzu spieklony!
 Równak Psota tak sã zachòwiwa, jakbë nijak tegò nie czëła, ale rozgòrzonô starka 
schwëcëła jã za krzept i wërzuca bùten. Starka mòże mësla, że czôrnô Psota to béł jesz 
jaczi zaòstałi diôbéł, z tëch co sã mëmie ùkazywałë? A jô w nã pùstą noc pògòdzył sã 
z Panã Bògã, a sã mòdlił pòkórno za wszëtczé grzészné mëslë i słowa. Jô sã jesz wcyg 
bòjôł negò czisca, ò jaczim jô mëslôł, że wëzdrzi jak nasz cemny i zëmny sklep.

Stanisław Janke Łiskawica, Gdańsk 1988, 1989, s. 6–7

Na drëdżi dzéń wieczorã zebrało sã wiele lëdzy w chëczë wùje Maceja, bë òdprawic 
pùstą noc.
 Niebòszczëk leżôł w trëmie doma. Wkół niegò pôlëło sã wiele swiéców. W jizbie 
spiéwelë nôbòżné piesnie, a w przerwach jedlë i pilë. W casnym pòmieszczenim 
zrobiło sã gòrąco, chòc bùten béł mróz.
 Chtos pòwiedzôł, że lepi, jak ùmarłi nie je òdgrodzony òd tëch, co sã za niegò 
mòdlą. Òtemkniãto tej dwiérze w dóm. Macejowô wlazła tam, bë dobrze przëzdrzec 
sã niebòszczëkòwi. Wezdrzała i wërzasła sã. Czim rëchli przëwòłała chłopa i czile 
starszich rëbôków.
  – Òn pewno wieszczi – bëlë zgòdny.
 A terô mùszi wiedzec, że wedle kaszëbsczich babónów, wieszczi mòże z zarkù wstac.

XV

Zygmunt Bukowski Pùstônoc – plaskatorzezba 
[w:] Bukowski Z., Malowane dłutem. Album rzeźb Zygmunta Bukowskiego, Tczew 1998, s. 110
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 – Jeżlë mù sã dô – gôdelë stôri – dostac do zwònu i wprawic gò w ruch, wëmrą 
wszëtcë, chtërny ùczëją jegò zwònienié.
  Nierôz, czej taczégò wieszczégò pòchòwelë, zaczinała wëmierac jegò rodzëna. 
Trzeba bëło tedë rozkòpac grób midzë gòdzëną dwanôstą a pierszą w nocë, czedë 
wieszczi òżiwôł, òdcąc mù głowã i złożëc jã w nogach. Pò ti „egzekùcji” wieszczi 
tracył swòjã mòc. Tak prawie stało sã w Mierëszënie kòl 1830 rokù.
 Przëbôczëlë so terô wszëtczé te zabòbónë i wëdôwało jima sã, że ùmarłi pòczer-
wieniôł na skarnie. Wërzaslë sã wszëtcë.
 – Cobë leno nie wstôł!
 Béł na szczescé na ti pùsti nocë jeden rëbôk, chtëren wiedzôł jak zaradzëc złu.
 – Dôjta mie czile groszi i sztëk stôri sécë! – rozkôzôł. Pieniãdze te mùszi włożëc 
niebòszczëkòwi do gãbë, żebë ni miôł do nikògò żalu, a séc pòdsënąc pòd głowã, 
cobë miôł jaczés zajãcé. Ale nim rëbôcë wëszukelë grosze, wieszczi, rozgrzóny cepłã 
gromiców, rozłożił rãce. Lëdze zaczãlë ùcekac. Gòjka, wiedno òdwôżny, tim razã wzął 
nóżka pón jakno jeden z pierszich. Przë niebòszczëkù òstôł leno stôri rëbôk, chtëren 
znôł sã na wieszczich sprawach. Ten wsënął òstróżno séc pòd głowã ùmarłégò, ale 
pieniãdzy do gãbë nie dało sã, bò wieszczi miôł mòcno zacësniãté zãbë.
 – Złi mùszôł bëc baro… – òpòwiôdôł pòzdze i dodôwôł, że na wszelczi wëpôdk 
miôł przërëchtowóną òstrą szpôdã do kòpaniô torfù, bë czejbë bëło nót, òdcąc nie-
bòszczëkòwi głowã. Ale séc sygnãła. Wieszczi leżôł dali spòkójno.
 Frank, chtëren sromôł sã swòjégò tchórzostwa, stojôł terô kòl dwiérzów.
 – Ni ma sã czegò bòjec! – ùgwësniwôł jinëch.
 – Mòżeta przińc nazôd.
 W jizbie znôw bëło wiele lëdzy. Jak ùczëlë, że Gòjka smiôł sã z wieszczégò, zrugelë 
gò i nazwelë niedowiarkã. Wzął sã tej i szedł dodóm.

Augustyn Necel Kutry o czerwonych żaglach 
[w:] Ostrowska R., Trojanowska I., Bedeker kaszubski, Gdynia 1982, s. 258–259 
(tłóm. F. Baska-Borzyszkowska)

Do dzysô òstôł zwëk przëstrojiwaniô grobów zelonoscą i kwiatama, a téż rozwidnia-
niô jich znitama abò swiécama. Zwëkòwim przëòbzdobienim mòdżiłów na całëch 
Kaszëbach i Kòcewim są zadëszkòwé wińce. Przódë mùszałë bëc szerok 35 cm, a jich 
òżebrowanim béł grëbò ùplotłi słomiany warkòcz. W niegò mésterno i dëchtowno 
ùtikelë strzébrzny mech, to je reniferowégò chrobòtka, chtërnégò lëdze pòzéwelë 
zadësznikã. Wińc strojilë jiglëną i kwiatama, westrzód chtërnëch nôbarżi znónë bëłë 
jesénné sëché kwiatë pòzéwóné niesmiertelnikama. Wińce taczé robiło sã czedës w kòż- 
di chëczë, na czile dniów przed swiãtã i przë robòce ti gromadzëła sã całô rodzëna.

Roman Landowski Dawnych obyczajów rok cały. Między wiarą, tradycją i obrzędem, 
Pelplin 2007, s. 189–190 (tłóm. F. Baska-Borzyszkowska)

XVI
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Wele, jak ten czas chùtkò lecy. Przedòstatny miesąc ju jidze. Rëchło nasz rok ju mdze 
łońsczi. Przëpòminô nóm ò tim i w smùtk nas gnarëje Rocznica Ùmarłëch.
 Pò prôwdze ni ma dzysô taczégò, chtëren bë ni miôł do òdwiedzeniô na smãtôrzu 
swòjégò blisczégò abò drëcha. W tim dniu bãdzemë chòc përzinkã z nima razã, jich 
mòdżiłë przëstrójmë we wińce i kwiôtczi. Trzeba mòże pòprawic krziż przekùlniãti na 
bòk przez wiatrë, wërwac zelëskò i chòc na chwilã zabaczëc ò najadrzeniach swòjégò 
żëcô.
 Są mòdziłë, na chtërne nicht nie pùdze, skrëté pò lasach i wądołach. Tam leżą 
naji spółbraca pòmòrdowóny przez hitlerowsczégò paralusza. Jim téż sã nôleżi naji 
żôl. Ale nôwiãkszi dzél naji pamiãcë nôleżi sã bòhateróm z Westerplatte, mãczelni-
kóm z Piôsznicë czë Sztuthòfù. Òd nich sã ùczmë miłoscë do zemi kaszëbsczi i do 
spôdkòwiznë Swiãtopôłka i Mestwina.
  W tim dniu nie wstidzmë sã łzë, co nóm òkò zacemni.

K. Zaduszczi  
[w:] „Kaszëbë” 21/1958, s. 1

Sédmë sta lat
Sã żôli gromica
I sã żôli do dzysô dnia
Chòc sã żôli
To sã pôli
Rôz cemni
Rôz widni
Chòc wkół grzëmi
I plotą nama wińc
Pògrzebòwi
Na pòchòwã
Naji mòwë
To gromicë switk
Zmieni sã w wid
Widny jak parmiń słuńca
I mdze nama swiécył
Do swiata kùńca.

Alojzy Nagel Gromica 
[w:] Nagel A., Mòje wiérztë, Gdynia 2010, s. 151

XVII

XVIII
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Cwiczënczi:

l Zinterpretuj zanotowóny przez A. Hilferdinga kòlchrzcënowi zwëk.
l Przeprowadzë wëwiadë z rodzëną i wëwiédz sã, ò jaczich zwëkach sparłãczo- 

nëch z chrzcënama òni czëlë i jaczé bëło jich znaczenié.

l Òpòwiédz ò wierzeniach sparłãczonëch z chrzcënama, jaczé przedstawił A. Chrab- 
kòwsczi.

l Przeprowadzë kôrbiónkã ze starszima ò swòjim chrzce i wëkòrzistëjącë sło-
wiznã z Biuletinu RJK (Gduńsk 2011, s. 33–35), tikającą kmòtrów, ùtwòrzë 
na mòdło pódónégò tekstu swòje wspòminczi z negò dnia.

l Pòkôrbita w klase ò wierzeniach i chrzcënowëch ùroczëstoscach.

l Òpòwiédz ò znónëch cë rozmajitëch przëtrôfkach sparłãczonëch z rodzynny-
ma swiãtama.

l Jak rozmiejesz przedstawioné w teksce wëznanié?

l Jaczi je pòzdrzatk ùsôdzcë na terôczasné swiãtowanié przëjãców?
l Òpòwiédz ò swòjim przëjãcym do Pierszi Kòmùnii: òbleczënkù, darënkach, 

przërëchtowaniach do uroczëstoscë itp.
l Zredagùj rôczbã na ùroczëstosc przëjãcô do Pierszi Kòmùnii.

l Òpiszë wieselnégò drużbã.
l Òkreslë rolã wieselnégò drużbë.
l Na co dôwô bôczënk drużba w swòji mòwie?
l Przërównôj òpisóny przedwieselny zwëk pòlter abendu do jegò òbchôdaniô w te- 

rôczasnoscë. Jaczé widzysz pòdobieństwa i rozeszłoscë w fejrowanim tegò zwëkù?

I

II

III

IV

V

VI
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l Wskażë, czim sã apartnią i w czim szlachùją za sobą wëjimczi pòémów A. Mic- 
kewicza i H. Derdowsczégò

l Co bëło dlô pòétë i ùsôdzców artisticznëch dokazów nalôżającëch sã w kòs- 
cołach w Kòstkòwie i Rëmi zdrzódłã inspiracji?

l Òkreslë rolã liriczny òsobë w wiérzce J. Mamelsczégò i nawzôjné òdniesenia 
do se bòhaterów.

l W karnach spróbùjta òdpòwiedzec liriczny òsobie na stôwióné w dokazu 
pëtania.

l Òpiszë jeden z dwùch pòdónëch artisticznëch przedstawieniów cëdu w Kanie 
Galilejsczi nalôżającëch sã w kaszëbsczich kòscołach.

l Na spòdlim wëjimkù dramë B. Sëchtë òpòwiédz ò wieselnëch òbrzãdach.
l Pòdzelëta sã na 4 karna. Kòżdé karno rëchli zapòznôwô sã z jednym aktã (òd  

pierszégò do czwiôrtégò) dramë B. Sëchtë. Na ùczbie zaprezentujta w wëbró- 
ny fòrmie òpisóné tam wieselné òbrzãdë.

l Przetłómacz recenzjã Wł. Pniewsczégò na kaszëbsczi jãzëk.
l Spòrzãdzë w zesziwkù tôbelkã i pòcwierdzë w ni słowa z recenzji Wł. Pniew-

sczégò przëkładama z dramë B. Sëchtë.

Pòzwë aktów Piesnie Tuńce
Przësłowia  
i zabòbónë

Pòdania  
i legendë

Pierszi akt
I Wrij abò jinaczi rôjbë
II Zrãkawinë

Drëdżi akt
Drużba rôczi na wieselé

Trzecy akt
Przed zdôwanim

Czwiôrti akt
Wieselé

Piąti akt
I Brutczi tuńc abò jinaczi    
   òbtańcowiwanié
II Òczepinë
III Przenosënë

VII

VIII

IX
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l Napiszë wëpòwiesc:  
Widzawiszcze Hanka  
sã żeni ks. B. Sëchtë  
widzałim dokùmentã  
etnograficznym.

l Naùczë sã jaczis  
wieselny piesni.  
Mòżesz do te  
wëkòrzëstac platczi  
fòlkloristicznëch  
karnów.

l Przërównôj w wiérztach A. Nôgla i J. Trepczika zòbrazowanié zdënkòwégò 
dnia.

l Zredagùj żëczbë dlô młodi pôrë.

l Òpòwiédz, jak wëzdrzôł pòchówk ù pòmòrsczich Słowianów i jaczé bëło jich 
òdniesenié do smiercë?

l Napiszë wëpòwiesc na temat lëteracczégò sparłãczeniô tekstu A. Chrabkòw- 
sczégò z zéwiszczã w Słowarzu B. Sëchtë.

l Jaczé wierzenia òstałë przëwòłóné w teksce?

l Pòkôrbita ò rolë piesni w żëcym Kaszëbów.

l Òpòwiédz, jak przebiégô i jaczé je znaczenié kùlturowé i religijné òbrzãdu 
pùsti nocë.

X

XI

XII

XIII
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l Czegò dowiedzôł jes sã ò wieszczim z wëjimkù tekstu A. Nécla?
l Spòrzãdzë bibliografiã sparłãczoną z pògrzebową demònologią.

l Na spòdlim tekstu i włôsnëch ùdbów napiszë instrukcjã wëkònaniô zadësz- 
kòwégò wińca?

l Òpòwiédz ò terôczasnym strojenim grobów.

l Jaczé refleksje i wspòminczi rodzą sã w Zôdëszny Dzéń?

l Na spòdlim wiérztë i włôsny wiédzë przedstawi jeleżnoscë ùżëcô gromicë.
l Òpiszë symbòliczné znaczenié nadóné gromicë przez aùtora.

l Zazdrzë do antologiów Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.), 
przërëchtowôł R. Drzeżdżon, G. J. Schramke, Gdiniô 2004 i Skrë ùsôdzkòwi 
mòcë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (1991–2008), przërëchtowôł G. J. Schramke, 
Gdiniô 2010 i wëpełnij w zesziwkù tôbelkã:

Ùsôdzca Data smiercë Môl pòchówkù

XV
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Smiészka Anszen òd Kąkòlów smia sã na kòżdim krokù i to z bële czegò, a nierôz 
smia sã z niczegò.
 – Të sã tak nie chichòcë! – ùpòmina jã mëmka. – Pò smiéchù przińdze płacz.
 – Ale jô beczec nie pòtrafiã! – òdcã sã Anszen i smia sã dali na całi głos, że jaż  
w jizbie hòlowa.
 Ji môłi bracyna Władi, jak pùscył lëftë doma, w szkòle czë gdze jindze, smiôł sã 
jak Rusk do kòłôcza abò mack do sznëczi. Pewno tim smiéchã chcôł zakrëc smród 
i wstid, a wstëdu òn wiele ni miôł.
 Do Kąkòlów przëjacha na gòscënã cotka Dóra z Kôrczów z dzecëskama. Jak le 
przestąpiła przez próg, a cotka pòchwôlëła Bòga, jizba zaczã hòlowac smiéchã. Smielë 
sã wszëscë òd nômłodszich do nôstarszich. Jak cotka Dóra pòzdrowia sostrã, tej ji 
dzecë téż smiałë sã całą gãbą, a Anszen trzima sã za brzëch i rechòta i rża jak młodé 
zgrzébiã. Terô smiéchù bëło w jizbie jesz wicy. Wszëscë smielë sã na wiele głosów.
 – Bóg wama zapłac za ten smiéch! – rzekła Kąkòlka. – Smiéch przënôszô zdrowié 
i nierôz szczescé.
 Jak sã ju w chëczach ùspòkòjiło, na Anszen krziknã pôrã razy i pôlcã pòkôza 
kapelusz cotczi i ze smiéchã wëszlabizowa:
 – Ale cotka mô smiészny kapelusz! – i znôw wszëscë zaczãlë sã rechòtac na całi 
głos, jaż całô jizba sã trzãsła.
 Taczim smiésznym człowiekã béł półbrat Anszen Gùst rodã ze Smiechòwa, ti wsë, 
co wzã miono òd smiéchù. Jak òn rôz przëszedł do chëczi Kąkòlów, tak całô bùda sã 
trzãsła òd smiéchù, a chichòtanié Anszen bëło nôgłosniészé. Tatk Kąkòl sztrôfòwôł 
córkã, a ta pòkazywa na Gùsta i sã dzarła:
 – To nié jô, to Gùstk sã nôbarżi smieje, bò òn je ze smiészny wsë.
 – Do niegò smiéch baro pasëje, bò òn pòchòdzy ze Smiechòwa, ale të bë mògła 
òpanowac sã òd tegò smiéchù – wëklarowôł z ùsmiészkã Tatk.
 Je taczi ptôszk, chtëren sã prawie wiedno smieje, a nazéwô sã smiészka. Òn to 
smienié mô przërodzoné, ale nie smieje sã przë lëdzach. Smieje sã sóm do se dalek 
òd wsë w krzach, lasach, chòjnach i mało chto gò czëje.
 Smiészné biwają ptôszczi, zwierzãta, ale téż niejedne dzëwaczné rzeczë, chtërne 
mają cos apartnégò. Czë nie je smiésznô karéta z tëmrôtama? Czë nie bierze nas 
smiéch, jak më widzymë szorem z dzurama? Smiésznô je téż krzëwô drôbka, brómka 
bez zôwiasów, stółk na trzech nogach i wiele jinëch rzeczi.

Krzëwim òkã
I
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 Lëdze sã smieją z ùcechë, z głëpòtë, z kùńsztownëch wiców, a nierôz smiéchã chcą 
zakrëc swòje zmartwienié. Dô téż taczich zamùrzałëch dzëwôków, chtërny smiéchù 
nie ùznają i na smienié sã mòcno òbrôżają. Na szczescé taczich ni ma wiele. Bez 
smiéchù swiat béłbë baro smùtny, a żëcé nié do znieseniô. Tej smiejmë sã jak nôwicy.

Bolesław Bork Smiéch 
[w:] Bork B., Lesôcczé pòwiôstczi i jiné dokôzë, Wejerowò 2002, s 86–87

Utwór, jak wynika z samego tytułu, zawiera treść niefrasobliwą. Oto w Kościerzynie 
umiera nagle kościelny, a na opróżnione przez niego miejsce zgłasza się aż pięciu 
kandydatów. Wobec trudności wyboru rada kościelna postanawia, że wybrany zo-
stanie ten, który najpierw się ożeni, wszyscy bowiem byli kawalerami. Jako obiekt 
starań o rękę wskazano Martę, córkę bogatego gbura w Tuszkowach pod Kościerzyną.

Władysław Pniewski Przegląd literatury kaszubskiej, RG, 1928–1929, s. 15

Pò nieszczestlëwëch szlubënach bëło trzôskù wiele. –
Na drëgą niedzelã, jak ju pò kòscele,
Wszëscë, co na szlubënach ù Plotë no bëlë,
Ù Żetowsczégò doma skarżąc sã zebrelë.
Kòżdi mëslôł, że przëszedł sóm do Żetowsczégò,
A tam widzy, sã dzëwiąc, drëdżégò – trzecégò.
Plota chcôł zaskarżëc ò casto Szadégò.
Szadégò matka znôwù skarżëła ò dzurë,
Co zrobiłë sënowi jich gbùrsczé pazurë.
A Fòn pòkazywôł zbiti łeb i bòczi,
Chcôł Plotã skarżëc ò bót i zerwóné troczi.
Ale Plota mądri znów gò na tim czapnął,
Że gò òstrą, kańczastą cegłą w piersë chlapnął.
Pąmpel ò wëbicé nad Szkarpétą skôkô,
A ten pòkazywô jedno sëné òkò.
Żetowsczi bògòbòjny człek béł i pòtcëwi,
Wiele w swiece sã krącył, nim włos dostôł sëwi.
Béł za młodëch lat szkólnym, pò tim òrganistą,
Pisywôł w sądze, terô béł kapitalistą.
Wiedno òn Kaszëbóm òd praw òdradzywôł,
A gdze le mógł, to lëdzy w spòkòju zgòdzywôł.
Ale dzysô wërwasu bëło mù za wiele
I zawòłôł: „To wa tu prawie pò kòscele

II
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Przëszła do mie? A ksądz wóm z kôzalnicë prawił,
Żebë kòżdi brata swégò błogòsławił!
Z kòscoła przińc pò skargã, jińsztë niepòprawné,
Nie je to, wa judôsze, défë, grzéch dëcht jawny?” –
Trzasnął piãscą ò stół, jaż stółczi zadrżelë
I wszëscë, co bëlë w jizbie, razã òsłupielë. –
Chceta, żebëm rozniécył razã szesc procesów.
Ale jô waju, bestije, naùczã mòresów!!
Niech le jaczi żidlôk „szafskòp” wama pòwié,
Ò tim ani kòbiéta doma sã nie dowié.
Zwie was „głupi Kaszëba!’, wa sã smiejeta,
Dosc, że gò jesz w pazurë za to nie kùsznieta!
Ale niech le brat na cã leno cos skruzëje,
To sã głupi Kaszëba òbrażony czëje.
Wa sąsta głupi, mówiã, jak tobaka w rogù!
Niech le chto zazdrzi do waszégò progù:
Ni môta ksążczi, ani pòtcëwi gazétë,
A rozdrożdżałé w jizbie są wszësczé tanétë.
Jéta razã z dzeckama nônãdzniészą strawã,
A waje dëtczi jidą na te głupé prawa. (…)
Żebë was òjcowie, co Krziżôków bilë,
Ùzdrzelë, to w grobie bë sã przewrócëlë.
Wôrto waju pòwiesëc na nôsëchszi sosnie.
A terô mie sã karujta, jinsztë, gdze pieprz rosnie.

Aleksander Majkowski  
Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë abò Piãc kawalérów a jednô jedinô brutka,  
Gduńsk–Kòscérzna 2008, s. 61–63

Akt I
Scena 1

ŻETOWSCZI:
Żebës të tak, tëch akt fóro!
Mògła mówic lëdzczim zéwã,
I z krzikanim abò spiéwã
Kòżderny z tëch procesników
Napisóné w tobie słowò
Wëwòłiwôł płëcą zdrową,
To bë krzikù bëło spòro!
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A ten jôrmark, co dzys bãdze
Ùskrómic gò nie mdze w sztãdze.

***
Tu są akta Rożicczégò
Contra Hence! – Gòrzu wiele
Bëło przez te głupé trele,
Nen z Kôrsëna – Henka z Wiela:
W stëdniã rżnął mù zdechłé celã.
Psota i kąsk grëbi żart:
Ale dlô mie tinfa wôrt.
(…)
Ale to ju grëbszô sprawa:
Piãc lat bëło tegò prawa.
Kąkòl contra Trzebiatowsczi:
Ò półkòszczi!
Nen je z òbòrë wzął jawno
Jak pò panu òjcu spôdk.
Kąkòl rzekł, że niepòprawno.
A czej nie żił główny swiôdk
i zôpisu nie bëło,
A syn Kąkòl jakò dzedzëc
Mùszôłbë doch ò tim wiedzec,
Tak sã prawò żôlëło.
Kąkòl wreszce górã miôł.
Sąd mù òbiekt przësądzył.
Gwòlë swiôdków brakù.
Ale czim sã pòceszi?
Czej spiekloné półkòszczi
Dôwno bëłë w kòrcu makù.
Za te mnodżé talarë
Co jim prawò wëcygnãło,
Dwie złoconé landarë
Kùpic bë sã bëło dało.
(…)
A ten sztos!
To w rok łońsczi
Skùńczëło sã prawò kóńsczé.
To béł szpôs!
Glëszczińsczi òd Stëdzyńsczégò,
Sąsada, so kùpił szkapã.
Są to dłudżé temù lata!
W hańdlu kóńsczim ni ma brata!
Chòc Glëszczińsczi nie béł gapa
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– Na kòniach sã nibë znôł –
Czôrt chcôł prawò miec – i miôł!
Zaprzągł kònia w wasążk Glëszk.
A kóń szedł jak winny niżk.
Ale za wsą jak wzął rwac!
Ani rusz gò przëtrzëmac.
Prosto w pòle do jezora.
Tam stanãła kóńskô skóra
I ùsadła slôdkã w wòdã…
Glëszczińsczi sã ùrzasł srodze!
Szczescé òd Bòga jesz mielë,
Że jich lëdze ratowelë,
Przëbiegłszë na Glëszka krzik.
Nie wiedzec sã, że òn wzdrig
Pòwzął na taczégò szkapã.
Ale barżi markòcëło
I mù przéką nosa bëło,
Że tak wëszedł na gapã.
Bò parobk tu kòżdi pòwié:
Kóń je głupi w głowie!
Cofnąc hańdel: jedna rada!
Òdkazëje do sąsada.
Ale ten sã smieje:
Mój kóń głupi nie je.
Pò cëż bãdã nazôd płacył?
Chòba ù ce rozëm stracył.
(Nibë kóń ù Glëszczińsczégò).
Tak szła sprawa przed sãdzégò:
Nôprzód tej kùrszmétów dwù
Fùl kóńsczégò rozëmù
Szkapã wzãło na egzamin.
Ale jak jã òbklepelë
I głowama nacziwelë
Tej z jich wiédzą bëło „amen”.
Le sã tegò nie przëznelë
A wëdelë,
Pòzérając na łeb kóńsczi,
Taczi wërok salomóńsczi:
Czej w stwòrzeniu lëdzczim ju
Zëmkù doznac rozëmù
Szëk, pòrządk tam przërodzony,
Jakùż cãżkò nalezc wątka
Ù bidlątka,
Co je niemòwé stwòrzoné
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I ni mòże głupstwa rzec
Chòcbë miało rãdo chcec!
Próżno pò gnôtach mù klep!
Ale szkapie ùcąc łep,
Bë mù zazdrzec w mùzgòwnicã,
Czë mô jak sã słëchô swiécã,
To bë béł jesz pewny spòsób
Dlô ùczałëch òsób
Na to Glëszczińsczi rzekł: Nié!
Czej łep zetnąc, lepi tej
Scąc gò òbù rzeczeznôwcóm.
Taczim òprôwcóm! –
Tam mést bãdą grochòwinë,
Bòm, czej z hańdlu przëczinë
Stracył rôz,
Tej radząc zôs,
Kònia zabic na òbòrze
Głupi chòba leno mòże.
Tegò słowa ni miôł rzec,
Czej nie chcôł dwa prawa miec.
Kùrszmétrowie szôlony
Òdjachelë òbrażony.
I z skargama w sądë szlë
Za jedno miôł prawa trzë.
Pózdni pòwiôdelë wszãdze,
Że kùrszmécë przë òrãdzë
Ò wërok sã pòkłócëlë
I so prawa wëtoczëlë. –
Kóń nick ò tim nie wiedzôł.
Żarł swój òbrok, pił i tił.
A prawa szłë swòją drogą.
Cëż tu swiôdcë pòmóc mògą,
Czej ti tak, a drëdzë spak
Pòd przësãgą zeznôwelë,
A sãdzowie nie wiedzelë
Sãdzëc jak?
Jak pieniãdzy całi miech
Przeprawòwelë za szkapã,
Ten sã wzął i zdechł!
Òd sëtoscë. Bò chòc rągôł
Kòżdi, Glëszk gò nie zaprzągôł
W strachù, żebë głupô skóra
Znôwù nie szła do jezora. –
Terô łep mù zbadac delë,
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Jak no ti kùrszmécë chcelë.
Mądri kùrszmét w Gduńskù żił,
Co tak sprawã òbsądzył:
Żebë ti, co prawòwelë,
Taczi zdrowi rozëm mielë,
Jak to bëdlã przekôrmioné
Nie bëłobë przetraconé
Tëli dëtków na prawa.
Terô wëszła całô sprawa:
Bò parobk sã przëznôł z czasã,
Chtërnémù Glëszk narżnął pasã,
Że ze zemstë za to bicé
Przërzesził w pòdògònicã
Żôlącégò warpù sztëk.
Widno terô, czemù biegł
Szkapa chiże do wòdë: –
Gwòlë slôdka òchłodë!
Cëż za rozëm szkapskò miało,
Że tak z głupstwa wiôldżé prawa!
(szëkô strzód akt)
Gdzëż to pòdzała sã sprawa
Plotë Szëmka z sąsadã
Ò nã krëszkã nad miedzą?
Bò òn dôł mie równak wiédzą
Że przë jôrmarkù
Bãdze tu.
A! – Tu Marcjanna mòże
Dzys pò nórtach miotłą òrze
I mie wszëtkò przewrôcała
I akta gdzes zapòdzała.
(Jidze do jizbë)

Aleksander Majkowski  
Strachë i zrãkòwinë. Frantówka w trzech aktach,  
Gdańsk 1976, s. 10–13

III

Plotczi
Na tim môłomiesczim brukù
Tërkòtają taratôjczi,
A pò nórtach lëdze gniecą
Nowé brednie, stôré bôjczi.

Biédné miasta
Ùmarł człowiek! Jak sã zowie?
Mòże mieskô baba pòwié.
Chtëż taczégò chama znaje,
Co sã pòd dwiérzama najé!
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III Rëbôcë Hélanie

Ò, të sã chwôlisz, że të jes bieżił w daleczé mòrza,
Japónów widzôł jes téż, szlachcy2 z cebie je chłop!
Jô jem sã dowiedzôł ale, nie wiém, czë to je prôwda,
Wòdë bòdôj môsz strach, płëwac nie ùmiesz nick!

IV Na kaszëbsczi proces lékarstwa ni ma

Czedë Kaszëba prawùje, radë tej ni ma i w niebie!
Bracô bëlë tu dwaj, proces jich tocził jak kret.
Stracëlë òbaji; kòżdi z nich pò swémù szkalowôł na sąd.
Lepszô jesz instancjô je! – winnégò wëkôże cud!
W gòrzu jak béł tedë jeden z nich do ksãdza prosto téż jedze.

2 Szlachcy ‘setny, tęgi’

Pò ùlëcach strojné gąsczi,
A pò jizbach cëché plotczi
Ùwijają i znôszają
Cenczim głosã stôré cotczi:

„– Òwô, miała schadzkã w lasu,
Ów bùmlëje pôrã nocy,
Ów nie dostôł rozgrzészeniô
Przë spòwiedzë wiôlgònocny.

A czej z bracma pò karczmiskach
W pòce mãżulk maùszla rąbi,
Amant kùrzi jegò cygar
I przë białce wino trąbi.

Żebësce tak wełnã przãdlë
Jak ploteczczi, mòje panie,
Wnetk bësce nią wszëtką nãdzã
W miesce òkrëc bëłë w stanie.

Spôł ù lëdzy, jak sã dało,
Miasto le z nim biédã miało,
Czej mù lata bez lëtoscë
Zjadłë mòc z spróchniałi kòscë.

– Môsz talara, na tim basta!
Rzeklë mù òjcowie miasta,
A za miesąc na pierszégò
Czej mdzesz żił, przińdz pò drëdżégò.

Nie tracë gò abò w trënkù,
A wëmiatac chadôj w rënkù,
Nie wëlegac cë przë piecach,
Leno robic, chòcbë w smiecach.

I jim robił, jistnô mara,
Dni trzëdzescë za talara,
Tej mù rznãlë na pół w złoscë
Talôr, jak psu kawał kòscë.

Nadszedł pierszi! – Ala kace,
Ni ma dżada w majestace!
Wczora chłopiskò jesz żëło…
Miasto biédë sã pòzbëło.

Aleksander Majkowski Z môłégò miasta 
[w:] Majkowski A., Karnowski J., Heyke L., Poezja Młodokaszubów,  
Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. 7, oprac. H. Makurat, Gdańsk 2012, s. 404–405

IV
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„Jegòmòsc! na mszã tu dóm, chcã, żebë zarô béł cud!
Chòcbë mie pòżarła zemia, prôwda sã wëkazac mùszi,
Jinaczi ni mòże bëc, dostac jô mùszã swój rëcht!”
W ti sami nocë padłë mù zgrzébce, drëdżémù òwce,
Chòcô to wërazny cud, mëslisz, że prawa béł kùńc?

V Kaszëbsczé cnotë

Pitôsz sã, jaczé téż cnotë kwitną w kaszëbsczi zemi?
Pò lëdzach nie widzysz nick? – Zazdrzë w sądowé akta!

VI Prôwdzëwi Kaszëba

Sóm leno richtich jem Kaszëba, rodowi w pùcczégò krézu!
Òsle të, skórã môsz lwa! Zdrôdzô cã zniemczonô mòwa!

VII Znôta Gôcha?

Mëslisz, żebëm cã nie znôł? Przezwëskò twòje le pòwiédz!
„Prôwdzëwi Gôch!” Aha! Copni jesz dzysô twój proces!

VIII Grif

Z Kòscérznë jes, ani zdebła nie wiész ò waju Grifie?
Wiém, że slepi nasz ród, të ale głëchi jes dëcht.

IX Trzézwòsc

„Wzorowô panëje trzézwòsc” – piszesz ò naszim lëdze.
Prôwda, trzézwima są, pic czedë ni mają za co!

Jan Karnowski Gòrzczi piołun 
[w:] Majkowski A., Karnowski J., Heyke L., Poezja Młodokaszubów,  
Gdańsk 2012, s. 479–480

1. Czemù wiersze?
Prostô mòwa ni mòże pòrëszeń serca wëjawic,
W piesni le wòniô kwiat i cëdny rzucô przełisczi.
Nie dbôj ò pëszny strój, w letëchny słowa kòszulce
Milszô mie prôwda je, niżle òwitô w czitelk.

2. Bluszcz i drzewò.
Wspinô sã bluszcz pò drzewie, z ùzémkù wlôżô we wietwie
Corôz wëżi na wiérzch i słuńca parmienie wdichô;

V
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Pòlsczégò państwa mòc kaszëbsczé żëcé pòdnôszô,
Jim mòcniészi je chwat, tim sã wëdwigniesz wëżi.

3. Milszô je mòwa.
Miłi je spiéw słowiczi pò krzach nad Wisłą kwilący,
Miłi i mëmczi spiéw, co do snu dzecã kòlibie,
Ale nômilszi mie béł kaszëbsczi mòwë cëdowny
Mòżno szëmiący wiéw, głãbòk òn w serce sã wdôł.

4. Pòmòrskô spi.
Gôdka jidze, że spi w czarcczi górze zaklãtô
Dobrô pani, ti nicht do chwilë ni mógł òcucëc.
Chto to? Pòmòrskô. Tak? jinaczi bëc ju ni mòże.
Spi le, Pòmòrskô, spi! Jesz je za wczasny pòrénk.

5. Falszëwi prorocë.
Prorocë różny òbchòdzą i straszné rzeczë mamrocą,
Że ju kaszëbsczi ród za lat niewiele wëdżinie;
Chòba jich natchnął Smãtk, nicht jiny tegò nie gôdô,
Tak le chwôli sã wróg, ale nie wskùrô òn nic.

6. Żôgôwczi.
Wiele szeroczich drzew na zemi rosce pòmòrsczi.
Kwiatów wòniącëch trój ùmilô łączi i pòla,
Ale żôgôwczi są pòmidzë nima ùkrëté.
Czej sã òmilisz, żgną; razno ùmëkôj òd nich.

7. Nie-charakter
Czemù të ni mòżesz? Niżóden wiater nie wieje,
Chtëren bë stronã dôł tak mësli jak i zôchãce.
Czej të bë charakter të béł, to wichrã bës dniącym sã zerwôł,
Dął të bë i sobie i nóm, wszëtczim të bë nadôwôł biég.

8. Mądrô baba.
Co nas òbchôdô Gduńsk? Më mómë Wilno i Kraków,
Mómë Warszawã i Lwów, co nóm ta „dzura” przëniese?
Mądrô to baba gôda i slédnym całã pòwiercy,
Ale za sédmë dni sama do Gduńska jacha.

9. Gòlëbroda.
Snôżo w ògródkach rosłë przëdrożné drzewa szëmiącé,
Terô tak pùsto je, jich gòwôr zamilkł na wieczi,
Nãdzné to miotłë są, miotelôkã w zemiã pòwetkłé.
Gòlëbrodë to czin; ale miłosnika nié.
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10. Hakatësta.
Patriota wejrowsczi jak pies przed bùdą ùjôdô,
dalek w òkòlëcë wkół nikòmù wëspac nie dôwô.
Jedna le rada je na niegò dzywnie skùtecznô,
Rzëcë mù chleba bòchenk, zarô to zatkô mù pësk.

11. Dwie mòwë.
Mòwa gôdónô sã baro òd mòwë òdróżniô pisóny,
Bò chto gôdô, ten mòże i òkã i rãką dopòmòc,
Ale pisónëch ju słów jak w marmùrze rilcã wëkùtëch,
Tëch nie zmieni wësyłk, jak sã je dało, tak są.

12. Głupô gãs.
Gãs pò wòdze płëwającë, czej ùzdrza swòjégò wroga,
Strasznie sã zlãkła i łep le głãbòk w toni zanurzi.
Głupô të, głupô gãs! Bò wësok nodżi sztopòrczą,
Za nie ce złapi lës, smaczny ùrządzy so żér.

Leon Heyke Sztërolëstczi [w:] Majkowski A., Karnowski J., Heyke L.,  
Poezja Młodokaszubów, Gdańsk 2012, s. 614–617

Daremnô Stara
Dô taczich lëdzy, co jak sã zakrącą
zemia wirëje, jak dëcht chcą.
To, co przed sztótã niemòżebné,
Przëbiérô wnetka realistny sztôłt.
I mëszlã sobie, jakbë chcelë
Pòmnik z pòdstawka téż bë wstôł.
Rozmieją jinym redosc dac
Nie czekającë na grzim brawów.
Leno cëż z tegò...
Chòcbë człowiek stojôł na głowie,
To pewnégò karna lëdzy
Zadowòlëc prosto sã nie dô na niżóden
spòsób.

Òkaléczony
Ni ma zastrzegów
chtos z dzurą pò sëmienim
leno za to jegò céniô
ze wstëdu chce mili òstac w céni

VI
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1. Jak sã ùjawnia,
to wszëtczé òczë òtemkłë sã ze zdzëwienim,
że rozmia tak zamãtoszëc prôwdã,
jaż nié do ùwierzeniô!
 Socjotechnika

2. Diskretnie òplwiã.
 Esteta

3. Widzã w przódk ùpôdczi.
Szkòda, że nié swòje.
 Lëchi widzôrz

4.Ùkrëjã nôgòrszą prôwdã.
 Kameléón

5. Założã kòżdą larwã.
 Przëstrojińc

6. Mòżeta mie zakładac na rozmajité głowë,
leno na niechtërne, darujta,
nie jem w sztãdze wlezc gòtôwô...
 Kòruna

Ewa Warmowska Satirë 
[w:] „Stegna” 2/2006, s. 8

Cwiczënczi:

l Pòdôj synonimë i procëmstawnotë do wërazu smiôc sã.
l Wëpiszë w zesziwkù werażenia i zwrotë sparłãczoné z wërazã smiôc sã.
l W karnach ùtwórzta lëstã rzeczi, sytuacjów itp., z jaczich smieją sã lëdze?
l Òbmëslë pòwiôstkã, w chtërny wëwidnisz skądka sã wzãła pòzwa Smiechòwò.

l Przedstawi zamkłosc dokazu A. Majkòwsczégò Jak w Kòscérznie kòscélnégò 
òbrelë…

l Zazdrzë do zdrzódłów (np. Borzyszkowski J., Aleksander Majkowski (1876– 
–1938). Biografia historyczna, Gdańsk–Wejherowo 2002) i przedstawi genezã 
pòdónëch dokazów.

I

II
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l Dokònôj przërównawczi analizë tekstów A. Majkòwsczégò Jak w Kòscérznie 
kòscelnégò òbrelë… i Strachë i zrãkòwinë.

l Ùdokaznij, że tekstë A. Majkòwsczégò mają satiriczny charakter.
l Co pòdôné dokazë gôdają ò òsobòwòscë jich ùsôdzcë?

l Zazdrzë do zdrzódłów pòswiãconëch biografii A. Majkòwsczégò i pòwiédz, 
jaczé miasto i dlôcze prawie òno stało sã tematã jegò wiérztów. Jaczi òbrôz 
miasta je w nich pòkôzóny?

l Pòkôrbita ò przëkładach dzejaniô mieszkańców jaczis miejscowòscë dlô pòs- 
pólnégò dobra.

l Jaczé wadë pòddôł kritice ùsôdzca?
l Pòkôrbita w klase ò mòcnëch stronach Kaszëbów.

l Jaczé wadë dostrzégô pòéta Sztërolëstków i jaczé wskôzë dôwô do dobëcô nad 
nima?

l Co sprôwiô, że satirë E. Warmòwsczi przëbôcziwają wëzgôdczi?
l Na mòdło satirów E. Warmòwsczi stwòrzë czilë swòjich. Kòżden z waju za 

régą niech je òdczëtiwô, a słëchińcë nadôwają jima „title-òdpòwiedzë”.

III

IV

V

VI
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Chto kaszëbsczi jãzëk znaje,
Ten òbjedze wszëtczé kraje

/Hieronim Derdowski/

A jak miesąc nad gwiôzdama,
nad wszëtczima jezorama
stoji Wdzydzczé,
w sztërë wiatrë je rozcãté,
na sztôłt krziża je rozpiãté
a pò toniach rëbë skôczą.
W lëfce mòrsczé gapë kroczą,
czôłen wòdë cëchò prëje
rëbôk z niegò sécë snëje.
Tu kòlibka je stolemów
wiôlgòlëdów i òlbrzëmów
tak so lëdze pòwiôdają
przë kòminkù dzecóm bają.
Z nich sã rodzył Jónek z Knieji
wiôldżi kaszëbsczi pòeta,
Jarosz z Wiela nazéwóny.

Izydor Gulgowski Pieśń o Ziemi Kaszubskiej 
[w:] „Kaszëbë” 23/1960, s. 3

Na Chełmicach widny górze
Piãkny widok je w naturze
Szerok widac górë, lasë
I chateczkã lubi Kaszi.

Na ti górze swi rodzynny
Pisôł w fantazji dzecynny
Herusz wiersze z dôwnëch dzeji
I ò krewnym „Jaszkù z Knieji”.

Pògardzëlë Chełmicama
I górama i kniejama – 

Séwôrzów szlachã...
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Herusz z Jaszkã w równym czasu
Pò niejednym w domù kwasu –

Do Americzi swisnãlë,
szëkac szczescô tam pòczãlë,
Ale pieczoné gòłąbczi
Nie jidą i tam do gąbczi.

Wick Rogala [w:] „Kaszëbë” 4/1958, s. 5

Herusz! Nasz kòchóny Herusz! co sã w Wielu rodzył
razã z drëdżima knôpama tu do szkòłë chòdzył.
Tatk twój ùzdrzôł, że môsz talent na dobrégò łgôrza
- dôł cã w szkòłë, bës sã ùcził za misjónôrza!
Të talentu za stodołą nie zakòpôł w zemiã,
le na dëchù pòddzwignãłes wnet zwątpiałé plemiã!

Jazda! Czôrlińsczégò jazda do Pùcka pò sécë!
Zabrôł chajów całą fórã w zëmie, a nié w lece. –
Bez co stracył kòbiél z szinką – kònie i téż sanie,
Że wzął pindle i sã dostôł w prizã – w dobré lanié
Të to widzôł i téż spisôł kpiôrzu i mòspanie.
Żij w pamiãcë ù pòtomnëch Heruszu! – Asanie! –

Tułôcz! chcôłes sã zatułac do samégò Rzimù!
– Nie ùzdrzôłes na kòminach nawet jegò dimù!
W kôrce zełgôł: „Herusz ùmarł” – czedë stracył dëtczi:
„tu na pògrzéb są pòtrzébné talarów dwa setczi!
Czej chcą zmówic pôcérz smùtny kòbiétë i chłopi”
– jaż tu Herusz zdrów i żëwi gramòli sã z szopë! –

Wincenty Rogala Toast na cześć Herusia Derdowskiego 
[w:] Ostrowski K., Pieśniarz z ziemi jezior. O Wincentym Rogali z Wiela,  
Gdańsk 1985, s. 68–69

Nasz Derda wipkòwôł so wiesoło w Italii. Nijaczégòs dnia dostôł niefrankòwóny lëst 
òd kómpla z Wiela. W lësce stojało le tëli: „Jem zdrów i pòwòdëje mie sã dobrze. Twój 
drëch Pioter”. Derda pòzbéł sã òstatnégò lira na pòcztówkã i karã. Za jaczis czas dostôł 
Pioter niefrankòwóny wiôldżi i grãdi paczét z Italii. Szedł so za nim na pòcztã, òbstojôł 
pòcztówkã i karã, i gò wlókł dodóm. Tam gò rozpakòwôł i stôł sã czësto pëf. W paczéce 
béł jeden wiôldżi kam, a na nim karta ze słowama: „Héwò, ten kam mie spôdł ze serca, 
jak jem wëczëtôł, że jes zdrów i cë sã dobrze pòwòdëje”.

Rôdë sã z taczim gôdô,
Co sztëczno òdpòwiôdô.

Chcemë le so zażëc!
Gùczów Mack Wipczi 
[w:] Labuda A., Gùczów Mack gôdô, Bolszewo 2013, s. 249
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W 1877 wëjachôł do Pariża, żebë, jak sóm gôdôł, pòsłëchac w Collège de France wëkła- 
dów Aleksandra Chòdzczi. We stolëcë Francji równak nié za wiele sã jich nasłëchôł. 
Pòlôzł do robòtë. Bez półtora rokù biôtkòwôł sã z biédą, a do Pòlsczi wrôcôł piechti. 
W Torniu złapôł stałą robòtã w „Gazecie Toruńskiej”. Òd tegò czasu na wiedno wlôzł  
w fach gazétnika i lëterata, bò naczął tedë téż twòrzëc.

 Wiele w tim czasu pisôł. W 1880 r. wëdôł swój nôlepszi pòemat „Ò panu Czôr- 
lińsczim, co do Pùcka pò séce jachôł”. (rëchli w „Przyjacielu” wëdôł ùriwczi). W 1883 
ùkôzałë sã ksążczi „Kaszuba pod Widnem” i „Walek na jarmarku”, a w 1883 „Jasiek  
z Knieji”.

Na pierszim môlu biéda sprawiła, że w 1885 Derdowsczi nalôzł sã w Americe.  
W kùńcu docarł do Winonë w stanie Minnesota, gdze miôł ju na dobré òsadnąc.  
W 1886 naczął redagòwac cządnik „Wiarus”. Żëcé tegò nieùbëtnégò dëcha òd tegò 
sztótu normòwało sã. Jarosz zaczął wëgrëwac z biédą.

W drëdżi pòłowie 1887 rokù do Americzi przëjacha ùkòchónô Derdowsczégò – Jo- 
anna Lubòwieckô. 21 smùtana 1887 rokù wzãlë slub. Białka dała pòece knôpa i trzë 
dzéwczãta. Syn i jedna z córków ùmerlë w niemòwlãcym wiekù. W 1888 pòeta z Wiela 
kùpił „Wiarusa” i drëkarniã. Òd 1889 zaczął wëdawac rozmajité ksążeczczi i ksążczi. 
Kùreszce wiodło mù sã, chòc Złi Los na niegò pilowôł. Derdowsczi miôł pôrã wrogów 
i sądowëch procesów. Równak ze wszëtczégò tegò wëszedł òbarną rãką.

Zmianã w żëcym pòetë przëniósł rok 1897. Nié, nie przemògnął gò niedrëch ani  
biéda, le chòrosc. Ale nié tak òd razu. W 1897 Derdowsczi dostôł ùdaru mùskù. Wë- 
krącył sã tim razã òd smiercë, le do zdrowia ju mù sã nie dało wrócëc. Bez chòrosc 
zbiédniła sã téż gazéta, równak wëchòdzëła dali. 

W zélnikù 1902 zdrowié pòetë narôz pògòrszëło sã. Derdowsczi ùmarł w nocë  
13 zélnika 1902 w swòjim dodomie w Winonie. W Winonie téż òstôł pòchòwóny.

G. J. Schramke J. H. Derdowsczi méster z Pôłniô 
[w:] „Òdroda” 2/2002, s. 7

Ten nieùbëtny dëch nalôzł sã w Pariżu w 1877 r., a wiãc tej, czej béł 25 lat stôri. Nie 
òznôczô to równak, że ni miôł warkòwégò i żëcowégò doswiôdczeniô. Przed zaczã- 
cym zôróbkòwi robòtë zarechòwôł jaż szesc szkòłów. Pierszô to spòdlecznô we Wielu, 
slédnô – gimnazjum w Òlsztinkù, w chtërnym wierã w 1870 rokù dostôł swiadectwò 
dozdrzeniałoscë. Do dzysdnia swiadectwò nie òstało nalazłé. Zmianë szkòłów nie bëłë 
wënikã tegò, że béł òn zgniłim ùczniã, a jegò rozëm nie béł w sztãdze przëswòjëwac 
wiédzë. Prawie procëmno, wiedno dostôwôł òn pòzytiwné òcenë i wëapartniwôł 
sã doprzińdzeniama wëchôdającyma bùten zwëczajnëch szkòłowëch òbrzészków. 
(…) Gwësno cësk na ùsztôłcenié sã jegò òsobòwòscë i òkazywanié nôremnégò cha- 
rakteru miało to, że jakno dzewiãc lat stôri knôp òstôł òn pòzbëti matczënégò cepła  
i atmòsferë rodzëznowi chëczë.

Roman Robaczewsczi Derdowsczi w Pariżu 
[w:] „Pomerania” 3/2014, s. 38
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Cwiczënczi:
l Przedstawi krôjmalënk i atmòsferã rodzynnëch strón bòhatera wiérztów I. Gùl- 

gòwsczégò i W. Rogalë.
l Pòdôj przëczënë nadôwaniô Hieronimòwi Derdowsczémù rozmajitëch òkre- 

sleniów.
l Na spòdlim pòdónëch tekstów i zdrzódłów wëpełnij tôbelkã tikającą sã żëcô  

H. Derdowsczégò:

Kraje, w chtërnëch przebiwôł
Przëczënë wëjazdu i fakticzné zajimë/

dzejania w tëch krajach 

l Napiszë esej ò żëcym H. Derdowsczégò, jaczégò przédnym mòtiwã bãdze wë- 
znanié, że miôł „jedno òkò smiawé, a drëdżé łzawé”.

l Na mòdło W. Rogalë napiszë laùrkã dlô twòjégò drëcha.
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ale dobrze, że të jes,
swiat je jesz jeden

/ks. Janusz Stanisław Pasierb/
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Człowiek to drewno
spôloné;
To lëst z drzéwiëca
szmërgniony;
To tający sniég;
Przemijô jak céń
Je,
Béł,
Ni ma,
Je,
Mdze wiedno
Jak długò
Mdze wiecznosc 

Alojzy Nagel Człowiek 
[w:] Nagel A., Òtemknij dwiérze, Pelplin 1992, s. 44

t Dzys człowiek je, witro gò ni ma.
t Rôz człowiek sã rodzy i rôz ùmiérô.
t Nadżi sã człowiek rodzy, nadżi ùmiérô. (SGK III 181)
t Ptôcha pòznac pò piórach, człowieka pò mòwie. SGK V 318
t Miec pół talenta za wiele abò miec półsódma talenta. (Pòd zéwã talent w SGK 

V 318 scwierdzô sã, że pòdług wiadë lëdu normalny człowiek mùszi miec szesc 
talentów, stądka pòwiedzenié ò człowiekù przemądrzałim).

t Swiat jak las, człowiek jak lëst. (SGK II 332, II 358)
t To nie je tak letkò człowiekã bëc. (SGK 362)
t Lëdzy je dosc, le człowieka ni ma. (SGK II 344)
t Lepi bë bëło na swiece, czej bë lëdze lëdzama bëlë. (SGK II 344)
t Z człowiekã bez sławë lepi ni miec niżódny sprawë. (SGK V 79)
t Człowiek, co mô cwiardé krziże, ten paje nikòmù nie liże. (SGK II 370)
t Kam sã niszczi, a człowiek bë sã ni miôł zniszczëc. (SGK III 262)

Przësłowia [w:] Kaszubi. Wierzenia i twórczość. Ze słownika Sychty,  
zgromadził i ułożył Jerzy Treder, Kartuzy 2009, s. 79, 81, 200

Człowiek
I

II
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Pòdobno chłopi widzą trzë farwë. Jedna z nich je leno fejnô. Reszta… wëcynô 
cenzura.
 Bez farwów nie dô sã żëc. Jakùż ceszëc sã sniegã bez jegò bielë? Jak żôrotnô je 
trôwa bez swi zelonoscë? Biskùp bez pùrpùrë? Kò to sã prosto nie dô! A nie wiedzec 
czemù, czôrno-biôłi òbrôz nie je farwny. A to téż są farwë…
 Nôwiãcy farwów je w tãdze. Ksądz Sëchta w swim słowarzu pòdôwô, że człowiek 
zmieniwô sã jak tãga: czej òn je zdrów, tej òn je czerwòny jak mak, czej je chòri, tej 
òn je lilewi, czej òn mô strach, tej òn stôwô sã bladi jak kréda, jak scana, a czej òn 
je złi, tej òn zelenieje; a czej òn mô ùmrzéc, tej òn żôłknie jak wòsk.
 Wiãcy chłopów jak białk je daltonistama. Znaczi, że kòlorów nie rozpòznôwô. Jedze 
taczi aùtołã i nie wié, czë je żôłti, czerwiony czë ju zelony wid i… bùms! I ju wié…
 Normalno człowiek rozróżniwô 256 farwów, a w całoscë na swiece – wicy jak 
16 mëliónów! Gôdają, że to je tak, jak z kùcharzenim i szëcym. Prôwdac, białeczczi 
lepi z warzenim i z jigłą so radzą, ale to chłopi są w tim méstrama. Tak tej malôrze 
muszą znac 1688 farwów, a infòrmaticë bòdôj jaż 16 777 216!
 A jak wôżné je rozróżniwanié farwów? Chòcle włosów. Prosté, nieskażoné jaczim 
doktoratã chłopiszcze pòtrafi rozeznac, czë jegò białka mô szëmlaté, lësé czë czôrné 
włosë. Gòrzi je ze zmerkanim, że cos sã ji na głowie zmieniło. Kòl cëzy białczi to je 
wiedno lepi widzec.
 A tak kąsk pòwôżni. Czë farwë mają jaczé głãbszé znaczenié? Ùczałi gôdają, że 
jo. Że czôrny nié wiedno òznôczô żałobã, a biôłi – niedowinnosc. Że znającë mòwã 
farwów pòtrafimë lepi sprzedac. Sebie abò cos.
 Przédnyma farwama w biznesu są szarô/strzébrnô, czôrnô a biôłô. Strzébrnô 
òznôczô pòrządnosc i wszëtczé jiné farwë z nią stroją. Czôrnô farwa to mòc, rządze-
nié, mądrosc a pòwôga. Nie je dobrze, czej ji je za wiele. Biôłô je czëstô, niedowinnô, 
bezpiecznô. Tam-sam rzeszi sã z żalã, np. w Japónii. Mòdrô to wëtrwałosc, wiérné 
przëstojenié. Wikszosc lëdzy jã lubi. Ùspòkòjiwô. Zelonô to roscenié, płodnosc. Téż 
ùspòkòjiwô. Cemnozelonô je chłopską farwą, òznôczô bògactwò. Czerwònô nôbar-
żi przëcygô òkò i pòdskôcô. Ga, je ji za wiele, człowiek robi sã nerwés. Czerwònô 
parłãczi sã ze swiãtama i z dôwanim kòmùs czegòs. Żôłti je farwą słuńca, redotë, 
dobrëch wspòminków. Wiele żôłtégò dôwô pòczëcé szczescô. Razã z òranżewą (ap-
felzynową) rôczi do jedzeniô. Różewô ùspòkòjiwô. Apfelzynowô to cepło, jinosc 
pòmidzë codniową szaroscą a zabawą. Bruny je pewny, sztabilny. Parłãczi sã ze zemią, 
a tim, co z nôtërë. Złotô je symbòlã bògactwa i lepszich czasów. Nôlepi ji klédëje 
czôrnô abò biôłô. 
 Co radzą doktorzë? Na zmãczoną głowã nôlepi robią żôłtô a różewô. Na zgniłosc, 
òglowé zmãczenié – òranżewô. Cobë zezmiarcëc – mòdrô. Zelonô za to na zajiscenié, 
nadcësnienié a nerwòwòsc. Mòdrô je na bòlącą gôrdzel a òbniżenié cepłotë cała. Li-
lewô léczi ùszë, òczë a nos. Różewô pòmòże téż w samòtnoscë. Żôłtô je na cëkrową 
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chòrobã a bòlenié głowë. Apfezynowô léczi skórã. Czerwònô je na krzél, gripë  
a rzëpë. Złotô pòmôgô w ùczbie.
 A tôblëca farwów do żëcô, brëkòwnëch pòdług Tómka Fópczi wëzdrzi tak: biôłô 
– platinowô – sniegòwô – strzébrznô – mlécznô – mącznô – biôłô jak dzéń – sëwô 
– kąsk czôrniészô – jesz wcyg biôłô – jakbë pòpiołã wëczapónô – kawa z mlékã – 
brunô – jak sniég kòle kùzni – szôkòladowô – cemnô jak droga na rôrotë – czësto 
czôrnô – wãglowô – czôrnô jak pik – całowô – żôłtô – wòskòwô – słuńcowô – złotô 
– jajowô – kanarkòwô – cytrinowô – żôłdzowô – bladô – jak w mòji kąpnicë – ap-
felzynowô – zelonô – bùlwòwô – lasowô – stôro-sztólowô – zôzdroscowô – mòdrô 
– wësziwòwò–mòrskô – wësziwòwò-jezórnô – wësziwòwò-błotkòwô, niebòwô, òło-
wòwô – piãkno-òczowô – jasno- i cemnomòdrô – lilewô – różewô – czerwònô – 
rekòwô – krewawô – biskùpòwô – letkò-gãbno-wstëdlëwô – pierszomajewò-fanowô 
– wiszniowô – tomatowô – jagòdowô – straszno czerwònô – rostowô.
 A nad tim wszëtczim je jesz jedna farwa. Czôrno-żôłtô. Kaszëbskô.

Tomasz Fópka Wszëtczé nasze lëdzczé farwë 
[w:] „Pomerania” 1/2015, s. 67

A tej Mariczka zaczã gadac:
– Të doch, Janie, mùszisz wszelejaczé widzec, jak 
të tak jes midzë lëdzama. Nierôz sã tôklëją abò 
smarëją jeden drëdżégò. Są téż lëdze, co sã baro 
achtną. To je zarô widzec pò człowiekù, chto to je. 
Z taczima tej to sã człowiek rôd rozpòwié. A tej të 
doch trafisz w rozmajiti czas, rôz na pôłnié, rôz na 
wieczerzã abò na frisztëk. Të wiész, co òni jedzą. 
To je pewno w kòżdi kańce jinaczi? Ma czedës szła 
z mòją niebòszczëcą nënką do Kartoszëna. Tam, 
jô cë mògã rzec, bëłë baro fejn ògrodë. A tej kùli 
kwiatów ti lëdze mielë, to jaż nie je do pòwiôdaniô! 
Ma tam szła do mòji cotczi, Julë. Jô mùszała dëcht 
słëchac, żebë jã rozmiôc. Jô téż pamiãtajã, jak ta 
cotka Jula w piecu brzôd sëszëła. To cë tak wònia, że mie sã wëdôwa, że rëbë w jezorze 
wëtikałë pësczi, żebë përznã to pòwòniac. Tak że të, Janie, mùszisz wszelejaczé na 
swòje òczë miec widzóné?!
 – To tak je, jak wë gôdôce – rzekł Jan. – To sã nierôz zdarzi, że mie dadzą pôłnié. 
A wë wiéce, jak człowiek je w drodze, tej to baro szmakô. To dô wszelejaczich lëdzy, 
to je prôwda!

Jan Drzeżdżon To dô wszelejaczich lëdzy 
[w:] Drzeżdżon J., Na niwach, Gdynia 1991, s. 79–80 
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Żëcé lëdzczé rozmajitima chôdô drogama. Jednyma jidze tak, że nie wiedzą bël-
no, co to je kłopòt, chòroba czë jakôs jinszô biéda. Jiny znôw czekają i ùzérają, 
żebë za nich robilë drëdżi. Szukają wiedno za zrobioną robòtą. A są i taczi, 
chtërny ùwôżają, że trzeba pòtrafic tak pòczerowac robòtą i jã rozdzelëc, że dlô 
nich nick nie òstónie do zrobieniô i wëstarczi le òdebrac i òbtaksowac to, co 
jinszi za nich zrobilë. Ale zôpłatë òni bë chcelë tëli co drëdżi, a nôlepi jesz kąsk  
wicy!
 Nie je jednak jaż tak zle. Są lëdze, chtërny nie chcą, żebë za nich chtos robił 
i bez robòtë nie pòtrafią ùsedzec. Nie zdrzą ani na czas, ani na ùcemiãgã. Zrobią 
swòje i jesz pòmògą drëdżim, nie ùzérającë za zôpłatą. Taczi chãtno téż jimają sã 
pòsłëdżi przë lëdzach, chtërny sobie sami ni mògą nic pòmòc, a òsoblëwie przë 
lëdzach stôrëch i chòrëch abò kalécznëch.

Henrik Majkòwsczi Magda 
[w:] Kaszëbsczé dzeje i dzysészé żëcé, Wejerowò 2004, s. 55

Chòc przëszlë lëdze
To ni mòglë nic rzec – ni mielë głów
Cëż człowiek mòże bez głowë

Chòc przëszlë lëdze
Ni mòglë òbjimnąc sebie – ni mielë rãków
Cëż człowiek mòże bez rãków

Chòc przëszlë lëdze
Pò prôwdze jich nie bëło
Biblijnô Babel trwô

Rozbiegło sã nawet żdanié
Jak doczekac brata
Czej cëzëch je wkół wiãcy

Człowiek
W pògùbionym swiece
Chce jesz nalezc człowieka

Dorota Wilczewskô Żebë nalezc człowieka 
[w:] Wilczewskô D., Pòd pierznã Dobrégò,  
Banino – Kartuzy 2010, s. 46

V
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symbòlã „mie”
je człowiek

archetipiczny
zemsczi Anthropòs

kòsmiczny
Człowiek z mitu
ò ùtwórczim kònflikce

w człowiekòùtwórstwie
groteskòwi grzésznik
kòmiczno-demòniczny
Adam

wiôldżi stolëm
praczłowiek

w kòżdi kùlturze znóny
w kòżdim jãzëkù gôdający
w kòżdim nôrodze żëjący

miticzny mikrokòsmòs

Człowiek je
symbòlã „mie”

Hana Makùrôt Człowiek 
[w:] Makùrôt H., Testameńtë jimaginacji, Kartuzy, s. 83

Jak ce widzą, tak ce piszą – gôdają lëdze. Le czë mają w tim prôwdã? Ruchna mògą 
manic. Manią ruchna, manią gôdczi. Wiele lëdzy na manienim drëdżich sã bògacy 
i pnie sã w górã w spòłecznoscë. Człowiek, co szónëje swòjã gòdnosc i dbô ò dobrą 
òpiniã, ten sã nie przestrôwô w òbleczenié, co do niegò nie pasëje.
 Pamiãtajã, jak jeden syn gbùra wiôldżégò pò pôrã klasach szkòłë strzédny nabéł 
ruchna misjonarsczé i z krziżã na piersach chòdzył pò wsach, ùdającë kwestëjącégò na 
misje, przë tim gôdôł, że i òn w pôrã dniach wëjedze do Africzi. Lëdze mù wierzëlë, 
dôwelë na msze swiãté, bò jakże, mëslelë, że pò prôwdze je misjónôrzã. Jiny òbrôzk 
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jawi sã mie z Kòronowa, czej jednégò dnia zawitałë dwie lëchò òblekłé białczi,  
w stôrëch czôpkach ò szeroczim krézu, w płôszczach niemódnégò kroju; jem mëslôł, 
że to pracharczi i hewò – ta starszô przedstawiła sã titułã profesorsczim, specjalistką  
w badanim florë trzecorzãdu tj. z czasów, czej ù nas bùrsztin i wãdżel bruny sã 
twòrzëłë, bëła to p. Czeczot z Ùniwersytetu Warszawsczégò.
 Przëszedł rôz do nas starszi człowiek, òblekłi bëlejak, jem mëslôł, że chce miec 
jaczi dôrk, a ten béł adwòkat – tak wic lëdze, pò prôwdze w se mają wôrtnotë, biwają 
midzë lëdzama swòjsczima gòscama, a le wëwijasë, lósbùksowie, kòmbinatorzë, ti sã 
òblôkają jak przedwòjenny òficérze, zwóny frëcama, czë blicmanama.
  Niemiecczi òprawcë – esesmanie, gestapówcë jawilë sã nóm jak dżentelmenë, „pi-
stoletë”, tak fòrsz bëlë òblekłi, a nawet nierôz ùprzejmi w zwëczajnym òbcowanim, 
a jak bëlë òkrutny, nielëdzczi w traktowanim naszich lëdzy. Kùli to téż wëwijasów 
wanożi pò wsach i miastach, bë nacëgac lëdzy na to i na no, cëganic jich, zdobëwac 
zaùfanié dzéwczãt i białk, bë wëdostac z nich pieniądze. Ruchna manią, gôdczi 
téż, nawet te propagandowé w radelionach i telewizji, gazétach, le kòżdi z nas swój 
rozëm mô. Mô rozëm i téż pewną wiédzã, mòże wic te wôrtnotë wëkòrzëstëwac  
w òcenianim cëzëch. Kaszëbi są nieùfny, bò jich cëzy długò kòszlawilë i nacygelë  
i mëslã, że wiedno trzeba sã dobrze przëzdrzec nieznónémù, zanim sã z nim nie 
złączi braterstwã.

Józef Ceynowa Ruchna nasze i naszô wôrtnota 
[w:] Pro memoria Józef Ceynowa (1905–1991), zebrał i opracował J. Borzyszkowski,  
Gdańsk 2005, s. 198

Tak jak bëło na zôczątkù, zstąpił Bóg na zemiã drëdżi rôz. Sôdł so na trónie z kama 
zrobionégò, a wezwôł do se negò, chtërnégò nazwôł kòróną stwòrzeniégò. A miono 
jegò nadóné przez swiat bëło Jadam, co znaczi król swiata.
 – Në jakùż tam kòl ce? – spitôł sã Bóg Jadama.
 – Tak jak przódë – òdrzekł chłop. – Jak za Bòga Òjca.
 – Co znaczi: „Jak za Bòga Òjca?” – zamëslił sã Bóg nad òdpòwiescą Jadama.
 – To znaczi, jak za Twòją mëslą Bòżą – Jadam stôł przed trónã czësto nadżi. 
 – Jo, jo – rzekł Bóg, a pòkrącył głową, zdrzącë na stwòrzony przez se Swiat.  
– Gôdôsz za mòją mëslą, jo?
 – Jo! Tak gôdóm.
 – Tej rzeczë mie, czemùż rëba skôcze jak trus pò zemi? Czemùż nie płiwô jak rëba 
w wòdze? Rzeczë mie, czemùż słóń lôtô pòd blónama jak bòcón, a bòcón chòdzy 
jak słóń i żre trôwã? Rzeczë mie, czemùż ksãżëc jidze drogą słuńca, a słuńce jidze 
drogą ksãżëca? Rzeczë, czemùż cemeńt sygô nieba, a żelazo lôtô wkół gwiôzd, miast 
palëc sã wiecznym w nich widã? Czemùż të, Jadamie, jes w jedny pòstacji? Czemùż 
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të nie jes dwòjaczi, jak bëło rzekłé na zôczątkù? Gdze je Éwa, na twòje żëczbë z ce 
pòwstałô? Czemùż të sã w jedno nazôd stopił? A na kùńc rzeczë mie, bò to je dlô 
mie nôwikszą wëzgôdką, czemùż, Jadamie, môsz dwa łbë? Rzeczë mie, czë tak miało 
bëc „za Bòga Òjca”? 
 – Nie wiém, Panie mój – Jadam stojôł przed Bògã wzérającë w twôrz jegò pro-
szącym zdrokã. Żdôł ze strachã na to, co mù rzecze Bóg.
 Le Bóg nick nie rzekł. Sedzôł zamëszlony, wzérającë w pòmiészóné gwiôzdë 
Wszechswiata.
 I sedzôł tak szesc dniów mëszlącë nad ùkłôdónką w mëslë, tchnął dëcha swòjégò 
w nową mësl stwòrzeniô.

Janusz Mamelsczi Jadam  
[w:] „Òdroda” 7/2003, s. 19

Jeżlë dôsz radã żëc w ùbëtkù,
chòcbë wszëtcë gò ùtracëlë, skarżącë cebie;
Jeżlë wcyg môsz nôdzejã, chòcbë wszëtcë w cebie stracëlë wiarã
równak z rozwôgą przejimającë jich zastrzedżi;
Czej rozmiejesz żdac bez ùmãczeniô,
czej przë òbraze të nie òbrôżôsz,
czej za niezgarã nie òdpłôcôsz niezgarą,
nie ùdôwającë przë tim mãdrzca i swiãtégò;
Czej rojącë nie pòddôwôsz sã rojenióm;
Jeżlë przë rozwôżanim – célã nie bãdze rozwôżanié;
Czej rozmiejesz przëjąc stracënk i zwënégã,
za jedno mającë òbie te òmanë,
Jeżlë scerpisz wëpaczenié prôwdë, chtërnã głosysz,
czej przekrãtnicë robią z ni sydła, bë wësmiôc letkòwiérnotã
abò zgòdzysz sã ze znikwienim tegò, co bëło trzimnotą twòjégò żëcô,
czej pòkórno zôs bãdzesz bùdowôł zbrëkòwónyma nôrzãdzama;
Jeżlë dôsz radã pòłożëc na jednym wôżnikù wszëtczé twòje zwënédżi
i òdwôżisz sã pòstawic wszëtkò na jednã kôrtã,
czej dôsz radã stracëc i zaczënac wszëtkò òd nowa bez jednégò słowa
nie żôlącë sã, że jes stracył;
Jeżlë rozmiejesz zmùszëc serce, nerwë, mòc, bë nie òbmaniłë cebie,
chòc òd dôwna bë jes czuł jak są ùmãczoné,
żebë le wëtrzëmac, czedë pòza wòlą nick ju nie gôdô ò wëstojenim;
Jeżlë dôsz radã gadac z nierzetelnyma i nie stracëc ùtcëwòscë
abò przeńc sã z królã zwëczajnym krokã,
Czej òbrëszëc ce ni mògą nieprzëjôcele ani serdeczny drëchòwie;
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Jeżlë môsz w ùszónowanim wszëtczich lëdzy, żódnégò z nich nie przerechòwùjącë;
Jeżlë dôsz radã zbrëkòwac kòżdą minutã,
Nadôwającë wôrtosc kòżdémù ùchôdającémù sztërkòwi;

Twòja je zemia i wszëtkò, co na ni je i
co nôwôżniészé – mój sënie – bãdzesz Człowiekã.

Rudyard Kipling Lëst do sëna (tłóm. Danuta Milewskô-Biôłi) 
[w:] „Stegna” 2/2016, s. 31

W ce to drzewò szëmi jinszim głosã
jegò lëst malëje sztôłt jinszégò kraju
to niebò szaré je dlô ce złoté
a cénie widną noc przepòwiôdają

ùsmiéwôsz sã smãtwisz i kòchôsz jinaczi
jinszi ùcemiãżny krąg òbrôcô sã w ce
i nie do przerozmieniô jesmë dlô se
gôdającë jistné słowa wzãté z jedny mòwë

rozmijómë sã tak dalek òd se jak nôdalszé gwiôzdë
czej lëpama rëszóm të czëjesz môłczenié
zëmnô przezérnô scana wërôstô midzë nama

ale dobrze że të jes
swiat je jesz jeden

ks. Janusz Pasierb Inność (tłóm. F. Baska-Borzyszkowska) 
[w:] Pasierb J., Things ultimate and other poems. Rzeczy ostatnie i inne wiersze,  
Pelplin 2001, s. 17 

Cwiczënczi:

l W jaczich słowach je widzec, że wiérzta A. Nagla tikô przemijaniô?

l Na spòdlim przësłowiów ùdokaznij prôwdzëwòtã słowów F. Bacona: „Wiôl-
gòta, mądrosc i dëch nôrodu òdbijô sã w jegò przësłowiach”.

X
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l Wëpiszë z tekstu farwné przërównania pasowné do stanu człowieka, czej:

 człowiek je zdrów – ……………………...........…

 człowiek je chòri – ……………………................

 człowiek mô strach – ……………………............

 człowiek je złi – …………………………........…

 człowiek mô ùmrzéc – …………………......……
l Wëpełnij w zesziwkù tôbelkã.

Farwa Głãbszé znaczenié farwë Lék na doleglëwòscë

złotô symbòl bògactwa i lepszich czasów pòmôgô w ùczbie

biôłô

czôrnô

mòdrô

zelonô

cemnozelonô

czerwònô

żôłtô

òranżowô

różewô

apfelzynowô

brunô

lilewô

l Òpòwiédz ò sytuacjach:
 – w jaczich brëkòwónô je wiada ò mòwie farwów,
 – w jaczich mòże bëc jiwer z rozeznanim farwów.
l Zabawita sã:
 Òb czas np. 2 min. zapiszta w zesziwkù pòzwë farwów. Chto zapisze nôwiãcy, 

wëgrô. Òdczëtôjta je.
l Spòrzãdzë w zesziwkù, szlachùjącë za Tómkã Fópką, tôblëcã twòjich brëkòw-

nëch farwów do żëcô.
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l Òdszëkôj w ùczbòwnikù fanë. Przëzdrzë sã jima i wëpełnij tôbelkã na mòdło 
òstatnégò zdania w teksce: „A nad tim wszëtczim je jesz jedna farwa. Czôr-
no-żôłtô. Kaszëbskô”.

Pòzwa mieszkańca Farwë fanë Pòzwa fanë

l Na spòdlim dokazów J. Drzéżdżona i H. Majkòwsczégò przedstawi, jak jina-
czą sã lëdze? Co je dobrą zjinaką, a co lëchą?

l Òpòwiédz ò bëtnoscë w jaczims placu i przëczënach, dlô jaczich chcało sã 
tobie tam bëc.

l Wëpełnij w zesziwkù tôbelkã:

Pòzytiwné znanczi lëdzy Negatiwné znanczi lëdzy

l Czim pòsłużëła sã pòetkã, żebë pòkazac pògùbienié sã człowieka w swiece?

l Jaczé artisticzné strzodczi wëzwëska pòetka dlô ùkôzaniô swòjégò jestestwa?

l Jaczé przëczënë manieniô dostrzégł ùsôdzca?
l Pòdôj czile przëkładów manieniô dzysdniowégò człowieka.
l Jaczé wskôzë dôwô ùsôdzca, cobë ùchronic sã przed manienim. Dopiszë 

swòje.

l Jak człowiek wëkòrzistôł mòc bëcô „kòróną stwòrzeniô”?
l W czim szëkac mòżlëwòscë ùprawieniô swiata?

IV

V
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l Òdniesë sã do pòdónëch sënowi przez òjca wskôzów i na to mòdło stwòrzë 
czile swòjich.

l Napiszë notatkã ò ùsôdzcë wiérztë.

l W czim liricznô òsoba widzy wôrtnotã pòtkónégò człowieka?

IX
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Chòc Zuza włożëła na nen dzéń czerwòné spódné bùksë i mia na swòji łôwce pli-
szewégò òsła pòłożoné, chtëren miôł ji dac szczescé, ale i tak niżódna mësla nie 
chca wëlezc z ji głowë i przeńc na papiór. Nawetka to, że grëzła długòpis, nick ji nie 
pòmôgało. Czëtała zadania trzë, sztërë razë i nijak nick z nich ni mògła zrozmiôc. 
Zdrza na zédżer, a tam jesz pół gòdzënë do kùńca egzaminu òstało.
 – Cëż to są za głupé pëtania – szepta rozzérającë sã wkół, szukającë pòmòcë.
 – Co të tam, Zuza, gôdôsz? – zapita przechòdzącô kòl ni szkólnô.
 – A nick, głosno mëszlã – òdrzekła.
 – Tej mëslë cëszi – na jã ùwadzëła, a szła dali gôdającë: – chùtczi mëslë, bò zarô 
mdze kùńc czasu.
 „Mój Bòże” – mòdlëła sã prosząco Zuza, wzérającë w niebò. – Jô wiém, że jô 
sã nick nie ùczëła, ale żebë Të mie tak chòc jaką scągã pòdôł, tej jô bë bëła baro cë 
wdzãcznô”.
  Wtim z nieba zlecała kôrtka. Dzéwczã wzãło jã do rãczi, rozwinãło, wezdrzało 
na niã, a tam rozrzeszenié wszëtczich zadaniów bëło pòdóné czôrno na biôłim. Sygło 
le je przepisac, a egzamin béłbë zdóny.
 – Dzãka Cë, Panie! – ùredowónô Zuza chwëcëła długòpis i jak szôlonô zaczãła 
przepisëwac òdpòwiescë na egzaminacyjną kôrtã.
  Pò miesącu na tôflë wëwieszoné òstałë wëniczi. Zuza gwësnô, że dzãka niebiań-
sczi pòmòcë zdała, sajda jak zajc do szkòłë òbezdrzec wëniczi. Wzérô na lëstã, a tam 
kòl ji nôzwëska je wiôldżé zero namalowóné.
 – Jakùż to, Bòże, przecã Të mie scągã pòdôł? – Zuza bëła czësto baf. 
 Niebò sã òtemkło, a dôł sã czëc głos:
 – Z czegò nen egzamin béł?
 – Në, kò matura z pòlsczégò!
 – Aha, zarô sprawdzã – rzekł głos, a ju pò sekùndze cygnął dali:
 – A jenë jo! Të tak całi czas na miã rechòwa, temù jem mëslôł, że të zdôwôsz 
matematikã. Na drëdżi rôz, cë dóm pòmòc. Abò jesz lepi, sama sã naùczë, bò jô pò 
prôwdze ni móm chãcë mëslec nad tima głupima zadaniama!

Roman Drzeżdżon Matura 
[w:] „Norda” 16 V 2008, s. 4

W szkòle 
I
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To béł piątk, jak jem zajachôł do Réskòwa. Wies różni sã òd pôrã jinëch na Kaszëbach 
tim, że prawie na kòżdi chëczë są rozmajitégò sztôłtu pazdurë. Na jednym dakù 
ùzdrzôł jem nawetka kùróna. Ten gwësno strzeże całą wies przed ògniã – mëslôł 
jem sobie. 
 Kùreszce zaszedł jem na kùńc wsë, gdze stojała szkòła z czerwòny cegłë. To jedna  
z wiele, chtërna pamiãtô złé i dobré czasë. Do złëch nôleżą téż lata 1905, 1906 i 1907 
– lata niewòlë i rządów prësczich na Kaszëbach. Kaszëbskô mòwa, zwëczi, piesniczczi 
i wiara w wòlnosc dodałë wtenczas stôrim i młodim sëłë do walczi z nieprzëjôcelã. 
 Niedalek szkòłë pùrgało sã dwùch knôpów.
 – Hej, knôpi! Czë tu je pón Grzãdzëcczi? – rzekł jem do nich.
 – Jo. Czerownik je w klase. 
Szkólnégò Bernata Grzãdzëcczégò jô znôł ju przedtim. Pòznôł jô gò w Kartuzach 
łońsczégò rokù na akademii z òkazji Midzënôrodnégò Dnia Szkólnégò. Wtenczas 
më zaczãlë ju gadac ò kaszëbsczich sprawach. Z cekawòscą jem słëchôł tedë, jak òn w 
szkòle retô to wszëtkò, co je kaszëbsczé. Òpòwiôdôł dzecóm ò zwëkach, òbëczajach 
w Gwiôzdkã, Nowi Rok, w Jastrë, Zeloné Swiątczi, na sw. Jana i w żniwa. 
 Szkólny przëwitôł sã ze mną, wpùscył do klasë i kôzôł czekac jaż skùńczi lekcjã.
  Dzéwczãta i knôpi czëtelë wëjimk z „Martë” Òrzeszkòwi. Króm tegò ùczą sã jesz 
ò Kònopnicczi, Senkewiczu, Kòchanowsczim, Prusu, Mickewiczu i jinëch pisarzach 
i pòetach pòlsczich.
  Nie wiém dlôczegò, ale ni miôł jem òdwôdżi spëtac sã szkólnégò, czë dzecë naje 
ùczą sã w szkòle kaszëbsczich wiérztów i czë znają najich pisarzów.
 – No dzecë, pòwiédzta jaką kaszëbską wiérztã – rzekł pón Grzãdzëcczi. – Na 
przëkłôd tã ò drużbie.
 – Jo, tã jô pamiãtóm – pòwiedzała jasnowłosô Halinka Dejk.
  Wstała i zaczãła deklamòwac wiérztã „Drużba prosy na wieselé”. Mówiła pòmału, 
spòkójno i piãkną kaszëbizną.
 – Jo. To dzéwczã je przëwiązóné sercã i dëszą do zemi kaszëbsczi – jô rzekł do 
szkólnégò.
 – Tak pòwinno bëc. Dzysészé pòkòlenié ni mòże zabëc ò tim, co spiéwelë 
stôrodôwny piesniarze, winno znac gôdczi ò Chmielnie, kartësczim zómkù, ò diôbel-
sczim kamieniu w Nowi Hëce i jiné, znac historiã Kaszëbów i Pòmòrza. Prôwdã 
rzekłszë, na Kaszëbach pełno je pamiątków miniony chwałë Pòmòrza i jegò ksążãt.
  W mërgnienim òka przëbôczëła mie sã ksążka „Żëcé i przigòdë Remùsa” Alek-
sandra Majkòwsczégò. Dzeło to napisóné piãkną mòwą kaszëbską, dobrze znóné 
je prôwdzëwim Kaszëbóm. Kòżden w ni naléze to, czegò szukô: wiédzã, rozriwkã  
i piãkno. Szkòda, że naje dzecë nie znają tegò ùtwòru.
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 – Jo, to je wiôlgô szkòda – dodôł szkólny. Jô bë chcôł jesz doczekac sã ti chwilë, 
czej w chëczach kaszëbsczich òbòk „Pana Tadeùsza” nalézą sã kaszëbsczé ksążczi.
 Jô na to szkólnémù nick nie òdrzekł. Jem jednak ùdbë, że zanim te czasë na-
stóną, naje kaszëbsczé dzecë winne dowiedzec sã w szkòle, jaczich më mómë pisa-
rzów, twórców sztëczi lëdowi, że twórca himnu nôrodowégò Józef Wëbicczi ùrodzył  
sã na Kaszëbach, że Florión Cenôwa je ze Sławòszëna, Antoni Abraham z Gdini  
i Tomôsz Rogala z Kòscérznë – to lëdze ò gòrącëch sercach. Kaszëbë nie kùńczą sã 
w Kartuzach.

Naczków Władk Ù szkólnégò w Réskòwie 
[w:] „Kaszëbë” 5/1958, s. 3

Nôwiãkszą redoscą szkólny je sedzec z ùczniama, przëzerac sã jak, juwerno, jak môłi 
Drzeżdżonów knôpiczk, tak i òni wrzucają do ògniszcza nalazłi znak pò znakù, ka-
miszk pò kamiszkù: swòje nôdgrodë za debiutë w kaszëbsczim jãzëkù, zdóną maturã 
z kaszëbsczégò jãzëka, swòje dzejanié dlô môłi òjczëznë, chtërnã mają w sercu.

Felicja Baska-Borzyszkowska Kaszëbskô lëteratura w naùczanim strzédny szkòłë  
na spòdlim Kaszëbsczégò Liceùm Òglowòsztôłcącégò w Brusach 
[w:] Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym, Gdańsk 2007, s. 60

Jak jem òtemkł dwiérczi, całô jizba stała sã tak czerwònô, jakbë sã pôlëła. I tej 
jesmë ùzdrzelë w dwiérzach wësoczégò chłopa, co miôł òblokłé długą jópã, skòrznie  
i dzurawi kapelusz. Wszëtkò na nim bëło mòkré i przez to wëzdrzôł jak jaczi strôszk. 
A stojôł tak, jakbë ni mógł sã namëslëc, czë mô wlezc czë òstac bùten. A Bòga nie 
pòchwôlił.
 – Jô bë chcôł përznã sã ògrzôc i ne szlińdrë wësëszëc – rzekł w kùńcu cëchò 
chraplëwim głosã i wezdrzôł na naju niespòkójno.
 – To wezce so sadnice kòl piécka – rzekł strij. – Nôlepi przë dwiérkach. Tej chùtkò 
wëschniece. Cëzy szedł na nen môl pòmału, a czej ju pòłożił kòl piécka swòjã taszã, 
kapelusz i jópã, z jaką sã dosc tëli namòrdowôł, żebë jã zebléc, tej sôdł na stółkù, 
jaczi strij mù pòdsënął swòją krëczewką, i bez słowa jął grzôc so zgrablałé rãce.
 – Jidzece wë z daleka? – spitôł sã pò chwilë letkò strij.
 Strëch nawetka na niegò nie wezdrzôł, le cëchò òdpòwiedzôł:
 – Jo. Z baro daleka.
 Bëło widzec, że strëjowi sã takô òdpòwiédz nie widzała, bò òn wierã chcôł wiedzec 
dokładno skądka cëzy jidze. Pòdzérôł tej na strëcha nabùrmùszony i le wcyg stukôł 
krëczewką ò pòdłogã. Równak mie sã to w kùńcu naprzikrzëło.
 – Strëja – jem sã tej òdezwôł, żebë to stukanié przerwac. – Mòże jô jednak zapôlã 
nen wid. Jô móm cekawą ksążkã do czëtaniô.

III
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 – Le biôj mie! – wadzëła starka. – Tobie w głowã 
zańdze, czej të bãdzesz tëli czëtôł. Tak jak temù Bro-
datémù Môrcënowi. Jak jem bëła jesz dzéwczëcã, tej jô 
gò widza w karczmie ù Pòbłocczégò. Jo, za stôrą Pòlskã, 
tu w Piekle bëła karczma. Nen Brodati Môrcën 
wiedno sedzôł tam w nórce i tak dzëwò na 
wszëtczich pòdzérôł. Tatk béł tej prawie ze 
mną i rzekł: „Nie bój sã, òn cë nick nie zrobi, 
to je mądri chłop, le baro dzëwaczny. Biada, 
czejbë chtos sã z niegò naszczérzôł. Zarô tej 
chcôł sã biôtkòwac”.
  Czej starka skùńczëła gadac, w jizbie znôw 
stało sã cëchò i jakòs kòmùdno. W piéckù strzé- 
lôł òdżin, a skrë, jaczé tej-sej wëlatiwałë za dwiér- 
czi, gasłë ju w pòwietrzim, jak spôdającé gwiôzdë. 
Strëchòwi abò chcało sã spac, abò sã nad czims 
baro zastanôwiôł, bò przez całi czas szorowôł swòjã 
skarniã i czosôł krzëwima pôlcama dłudżé i sëwé 
włosë.
 – Jô téż znôł taczégò – òdezwôł sã niespòdzajno. – Òn ju za knôpa chòdzył 
swòjima drogama i baro rozmiszlôł nad tajemnicama tegò swiata – gôdôł corôz 
głosni. – Starszi nëkelë gò do robòtë w pòlu abò na òbòrze, a òn, chòc nierôz dostôł 
mòcno wsmarowóné, wiedno le skriwôł sã w jaczi cëchi môl. Równak nôwicy prze-
sadiwôł w ùsôdzce i tam wëmiszlôł nen swój dobri i szczestlëwi swiat, tam marził  
ò bògatëch i wërozmiałëch starszich i ò dodomie, w jaczim bë miôł wiele ksążków 
do czëtaniô. Tam òn téż rojił so, że je sënã pana z majątkù, na jaczégò wiedno zdrzôł 
z zôzdroscą… Równak jawernota bëła jinô. Knôpi mù wiedno dokùczelë i prze-
zéwelë Bòsym Filozofã…
  Cëzy niespòdzajno, tak jak zaczął, òprzestôł gadac, jakbë przëszło mù do głowë, 
że niepòtrzébno ò tim rozpòwiôdô. A deszcz znôw jął walëc ò rutë. W czerwòny 
jizbie niespòkójno rëchałë sã naje dłudżé cénie.
 – A dze terô je nen dzywny knôp? – jô sã niesmiało spitôł.
 – Terô? – strëch wezdrzôł na mie, jakbë prawie le òdeckł ze spikù. – Terô òn ju 
ni mô dodomù – rzekł pò sztërkù. – Mëma z tatkã mù pòmerlë, jegò bracyna, co 
òbjął tatkòwé gbùrstwò, ju òd lat ni mô ò nim czëté… – Cëzy zamknął òczë, jakbë 
ni mógł zdrzec na òdżin.
 Pò tëch słowach ju nicht sã nie òdezwôł. […] Pòtemù […] jem chcôł sã strëcha 
spëtac, skądka òn wiedzôł, ò czim nen knôp mëslôł w ùsôdzce, równak òn sã ju 
chùtkò òblókł i tak, jak przëszedł, bez słowa, szedł bùten.

Stanisław Janke Łiskawica, Gdańsk 1988, 1989, s. 50–52



368

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ZAMKŁOSCË

WPRZÓDK DO SPISËNKÙ ÒDJIMKÓW NAZÔD DO ZÔCZĄTKÙ ROZDZÉLU

Całczi – to je trud
Pòchòdnô – nôdgroda
Rédżi – przëjacelstwò 
Żëcé je czej matematika

Geòmetriô analiticznô –
Nôwiãkszé codniowé problemë
Kòmbinatorika – Robòta i jinszé fùchë
Rechùnk różniczkòwi – Miesãczné rechùnczi
Żëcé je czej matematika

Przéńdzenié zmiennoscë fùnkcji – Białka
Prôwdë juwernota zastrzeżonô – Nalezc Miłotã
Pitagòrasowô pòùczka – Przësëga slëbnô
Żëcé je czej matematika

Alicja Skiba Matematika żëcégò 
[w:] „Zymk” 4, s. 37

Cwiczënczi:

l Pòkôrbita, jak sã mô pòlsczé przësłowié: „Jak Kùba Bògù, tak Bóg Kùbie” do 
nawzôjnégò òdnieseniô nierozëmny, zgniłi maturantczi Zuzë i Bòga. Czegò 
ta sytuacjô mòże naùczëc?

l Co, pòdług maturantów, przënôszô szczescé na maturze?
l Wëpiszë z tekstu słowiznã sparłãczoną z egzaminã i dopiszë rodzënë wërazów, 

do kòżdégò przëkładu.
l Przedstawi historiã maturë z kaszëbsczégò jãzëka i pòdôj argùmentë, że wôrt 

je do taczégò egzaminu przëstąpic.

l Scharakterizuj szkólnégò z Réskòwa.
l Ùdokaznij, że czasë, ò jaczich damił szkólny Grzãdzëcczi ju nastałë:

– Zaspiéwôj kaszëbską piesniczkã.
– Òpòwiédz legendã ò Chmielnie, kartësczim zómkù, diôbelsczim kamieniu 

w Nowi Hëce abò jiną cë znóną w pierszi òsobie – zmień sã w ji bòhatera.

IV

I

II
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– Òpòwiédz ò wëbrónym historicznym wëdarzenim z dzejów Kaszëb i Pò- 
mòrzégò i jegò znaczenim dlô dalszich dzejów.

– Òpiszë jednã z pamiątków miniony chwałë Pòmòrzégò z czasów panowa-
niô ksążãtów.

– Przedstawi skrócënk zamkłoscë Żëcégò i przigòdów Remùsa.
– Spòrzãdzë bibliografiã kaszëbsczich ksążków na twòji pòlëcë.
– Pòdôj nôzwëska pisarzów i ùtwórców lëdowégò kùńsztu w twòjim òkòlim.
– Spòrzãdzë biografné infòrmacje ò J. Wëbicczim, F. Cenôwie, A. Abraha-

mie i T. Rogalë.
– Pòkażë na karce grańcã Kaszëb.

l Pòdzelë sã wiadą ò dokazu, do jaczégò nawlékô aùtorka referatu wëgłoszonégò 
na kònferencji zòrganizowóny przez Kaszëbsczi Institut?

l Jaczé jesz jiné dzejania dlô kaszëbiznë bë mògłë dac redotã szkólny òd ka- 
szëbsczégò?

l Òbsãdzë pòzdrzatk bòhaterów wëjimkù Łiskawicë ò lubiéńcach czëtaniô 
ksążków.

l Napiszë recenzjã ksążczi, jaką të bë zabédowôł drëchòwi.

l Przełożë na pòlsczi pòdóné w wiérzce A. Skibë matematiczné òkreslenia.
l Pòdôj swòje argùmentë pòcwierdzywającé ùdałosc przërównaniô elementów 

żëcô do dzélów matematiczi.
l Przëzdrzë sã òdjimkóm i pòwiédz, jaczich przedmiotów mògą sã ju ùczëc 

kaszëbsczi ùczniowie w rodny mòwie. 

III

IV
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Są taczé cządë w rokù, czedë 
lëdze z wëtrzasłima òczama, 
całima dniama i nocama se- 
dzą przed telewizorama, swia- 
ta òkróm spòrtu nie widząc.  
Terô przëszedł czas na zëmò- 
wą òlimpiadã. Chto mòże, 
nen ùrlop bierze, bë ne wszët- 
czé sniegòwé a lodowé zawò- 
dë òbezdrzec. Òsoblëwie to 
chłopi są lubòtnikama roze-
gracjów, bò tedë z czëstim së- 
mienim mògą so piwkò wë- 
pic, pòwrzeszczec a pòszka- 
lowac na „naszich”. Kąsk strat- 
né są w ten czas białczi, bò 
Mariji Celestë, abò jinszi bra- 
zylijsczi bòhaterczi, nie dóné 
je jima pòdzëwiac (në chòba, 
że dwa telewizorë są doma).
 Zëmòwé zawòdë są wsze-
lejaczé. Na przëmiôr zjazdë  
z górczi na dwùch sztachétach, 
sónkach, délu do platowaniô czë w taczi zakrëti metalowi balice, co zwie sã bòbslej. 
Baro pòpùlarné są téż skòczi. Wszëtcë w Pòlsce, òd dzecka w kòlibce do ópë z jedną 
szpérą w zarkù, dmùchają w telewizór, bë nasz wiôldżi mistrz ò môłim nôzwëskù 
chòc brązowi medal zdobéł. Jak nôród bdze mòcny wiater pòd nartë robił, tej òn 
mòże na pùdło wskòknie. Żebë leno ti, co piwkò piją, nie chùchelë, bò tedë mi-
strzowi mòże sã w głowie zakrãcëc i na bùlã spadnie. Tej blekanié a chlëchanié bdze 
czëc w całim kraju.
 Taką zëmòwą òlimpiadã mógłbë letkò zòrganizowac kòl nas na Kaszëbach. Doch 
warënczi më mómë bëlné. Są górczi a rzmë, z chtërnëch mógłbë fejn zjeżdżac. Są jezora, 
na jaczich mòże spòkójno w hòkeja pògrac abò tima miotlëcama przed slizgającyma sã 

Ò spòrce
I

Kaszëbsczé hòkejowé drużinë w Kanadze  
„Kashubian Griffins” 
Zdrzódło: http://www.heritagecup.ca/KashubianGriffins.html
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kamama zamiatac. Na jazdã figùrową na szrëcach téż bë sã plac nalôzł, np. na zamiarzłi 
Pùcczi Plëce. Sygnie blós chcec i zgłoszëc kaszëbską kandidaturã na rok 2018.
 Òkróm spòrtów, co ju są rozgriwóné, mòże zabédowac téż jinszé, taczé barżi sło-
wiańsczé, na przëmiôr lepienié bałwana (wzorów w Pòlsce nie braknie), artisticzné 
robienié òrzła na sniegù, biôtkã na sniegòwé kùgle, jeżdżenié szlópą itd. To je jesz 
do przemëszleniô.
 Ni ma na co żdac, leno flot zgłoszëc najã kandidaturã. Jim chùtczi tim lepi, kòn- 
kùrencjô nie spi, a czëc je, że górale cos pòdobnégò kómbinëją.

Rómk Drzéżdżónk Òlimpijsczé rozegracje  
[w:] „Norda” 17.02.2006

Rôd zdrzã w telewizor i czëtiwóm gazétë. Ale czej w telewizorze zaczną pòkazëwac 
cos ze spòrtu, wrzeszczec i kòskac w rãce, tej mie górz bierze i ùcékóm, żebë te nie 
widzec i nie czëc. W gazétach téż całé stronë abò dłudżé szpaltë plachcą spòrtã.
 Ò żëwi swiat ni mògã te rozmiôc, że lëdze naszich czasów òbarchniało naszlachùją 
sëłë i instinkta dzëczich zwierzãt. Hewòż taczi zawòłóny biegôcz (méster swiata) je 
wiedno wiele lëchszim biegôczã òd zająca abò kònia. Tak wej złoti medal miôłbë 
dostac zajk, strzébrzny – kóń, a brązowi wiele jinszich zwierzãt. A biegôcz-człowiek 
ni mô sã niczim bùsznic. Czejbë zwierzãta mògłë mëslec i smiôc sã jak lëdze, tejbë 
sã z tëch lëdzczich biegôczów wësmiałë i nié le dëcht z tëch biegôczów, ale przede 
wszëtczim z tëch jejich propagatorów w telewizjach i gazétach.
 Abò taczi skòczk (méster swiata) mòże sã zrównac z naszą malinką pchłą? Abò 
z aùstralijsczim kangùrã? Pchła skòczi czile set razy wëżi niż jeji wësokòsc, czegò 
człowiek nigdë nie dokôże. Dôjtaże tej pchle złoti medal, kangùrowi – strzébrzny,  
a wiele jinszim zwierzãtóm – brązowi. W bòksu abò w pòdnôszanim grãdzë czło- 
wiek je téż wiele słabszi òd lwa, słonia i òsła. Kòżdi je lelekã, chto łaszczi dorównac 
sëłą zwierzãtóm, a zaniedbiwô sëłë swòjégò mùskù. Spòrt je na ògle knôpiczima 
nôwartama. Ni móm nick procëm temù, czej knôpi sã biôtkùją, czej kòpią w balã 
abò cëskają pùczk. Rôd nawetka przëzéróm sã na spòrt hipiczny, na jazdã na nartach 
i szrëcach. To je prôwdzëwi spòrt i dlô zdrowiégò z pòżëtkã.
 Gôdają, że w zdrowim cele zdrów je dëch, a jô wama gôdajã, że zdrów dëch trzimô 
cało przë zdrowim. Le w tim dzysészim spòrtowim barchù jô te zdrów rozëmkù  
i dëcha nie widzã.

Widzysz swiat le dëcht w òbarchłim spòrce,
Bò wej z mùskù rozëmk je w ekspòrce.

Chcemë le so zażëc!
Aleksander Labùda Szpòrt 
[w:] Labùda A., Gùczów Mack gôdô, Bolszewo 2013, s. 227–228

II
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Niedzela bëła, jô w pòniedzôłk miôł do robòtë na pózni, tak jô so pòmëslôł, mòże jô 
so mdã robił to, co aktiwny, rozwijający sã lubòtnicë spòrtu lubią nôbarżi – sedzôł 
na zófie i slépcowôł, jak chłopi na bòjiszczu wëléwają mòklëznã, a sóm pòdjôdôł  
i pòpijôł. Tak wëszło, że tegò dnia za Wiôlgą Wòdą bëło Super Bòwl – nôwikszé ame-
rikańsczé spòrtowé swiãto. Jô béł cekawi, jak to wëzdrzi. Tak jô nôprzód sprawdzył, 
w co òni tam grają. Nibë w amerikańsczi fùtbòl. Jô so w słowarzu sprawdzył, co to 
znaczi nen football i wëszło, że nożnô bala. Kò tej më jesmë doma!
 Béł jô ale zdzëwiony, jak òni zaczãlë grac, bò to ani nożnô, ani bala! Miast noga-
ma, òni rãkama grają, a miast balë jaczis brót chleba mają. Le to nick, nôprzód tam 
na bòjiszcze wòjskò wlazło. Jenëseja, zôs tam co teroriscë robią! Abò tam kibòlowie 
co przeskùrzëlë. Le ni, ti żôłniérze le fanë rozwinãlë, a tej salutowelë, a miónkarze  
a trenérowie rãce do serca przëłożëlë. Jô téż jak za wiele trenëjã, abò prosto pò trapach 
wlézã, tej mie serce bòli, le że jich wszëtczich narôz? Jô zarô zmerkôł czemù, bò tam 
wlazła blondina i sã z himnu wëszczérzała i gò spiéwała z taczim zacyganim, że tëch 
patrijotów to pewno jaż serca bòlałë. Tej jak òna kùńcza spiewac, tej nad stadionã 
przejachałë fligrë, jaczé za sobą blónowi szpùr òstawiłë. Ti są ale bògati, żebë jedno 
bòjiszcze spriskac to jaż sédmë fligrów sélają. A to bòjiszcze téż fejn wëzdrzi, jak krata 
òd grila, taczé pasë mô namalowóné.
 Co jesz w Americe je czësto jiné jak kòl nas przë taczich spòrtowëch rozegracjach? 
Telewizjowô relacjô. Tam są reklamë, z jaczich jedna sekùnda kòsztô wicy jak całô 
reklama w jinëch dniach. Do tegò Half time show – w paùze meczu jaczés gwiôzdë 
spiéwają na flot zrobiony binie. Do te na tribùnach jaczis znóny lëdze, czirlidérczi, 
tuńcôrze, gazétnicë w kòżdim nórce… Co tam jesz pòkazywają? A! Në i jesz czasã, 
tej-sej sã zdarzi ùzdrzec mecz. Amerikańsczi fùtbòl tim lëdzóm pòmôgô sã na tim 
zbògacëc, bò w tim spòrce co sztót je paùza. I tak òni mają czas na reklamë. Le mie 
ceszi, że ten spòrt sã robi kòl nas znóny. Kò wszëtkò, co je alternatiwą dlô sedzeniô 
na slôdkù, je dobré. 

Adóm Hébel Amerikańsczi fùtból 
[w:] „Norda” 12 II 2016, s. 2

We fùsbal grelë Wilkòwie i Zajcowie. Wilkòwie atakòwelë, napiérelë, grelë òfensyw-
no. Zajcowie òpak – jakbë ni mielë chãcë do graniô. Nie bëło kòl nich niżódnégò 
grôcza na przódkù, co bë szusowôł do brómczi procëmników. Jich brómka téż za 
baro nie bëła barnionô.
 – Jes të głupi? Czemù të wpùscył tegò gòla? – wrzeszczôł òbrońca Zajek.
 – Kò òni i tak dobãdą – gôdôł brómkôrz. – A żelë më sã bãdzemë za òstro bronilë, 
òni nama jesz wicy wklepią.

III
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 – Co të tu pleszczesz? Jô ce zarô jednégò méznã w pësk, tej të zarô òtrzézwiejesz 
– rzekł Zajek. I pòbiégł do kapitana, żebë sã pòskarżëc na brómkarza.
 – Ale òn mô prôwdã – przëswiôdcził brómkarzowi kapitan. – Jô téż mëszlã, żebë 
nëch Wilków za baro nie drażnic. A tej òni wezną wzgląd na naszã pòstawã. 
 Zajk béł „baf”.
 – Jak to je mòżlëwé? – mëslôł so.
 – To je wierã jakôs zmòwa. Òni mają ten mecz sprzedóné.
 Pò prôwdze, całé karno Zajców, miast bëlno grac, krącëło sã na westrzód placu  
i le ùdôwało, że graje.
 Kibicowie Zajców, czej widzelë pòstawã swòjich grôczów, corôz barżi gwizdelë, 
szkalowelë na czim swiat stoji, przezéwelë jich òd torbów i dupsów, a nawetka jesz 
gòrzi i szmërgelë w nich, co le mielë pòd rãką. A przë òstatkù wszëtcë zaczãlë kibi-
cowac Wilkóm.
 Wilkòwie bëlë përznã zdzëwiony tą pòstawą Zajców i strzélelë jima jednégò gòla 
za drëdżim. Przed kùńcã pierszi pòłowë meczu bëło ju òsmë do zera. Na szczescé 
sãdza zagwizdôł na przerwã.
 Òb czas przerwë niejedny z Zajców, co mielë chãc do ùtcëwégò graniô, szkalowelë 
na drëchów, a nawetka zaczãlë sã szarpac z nima. Òbrońca Zajck mówił: – Jesta wa 
òbarchniałi? Pewno jesta pòdpłacony, bò robita wszëtkò, żebë stracëc. Żelë tak chceta 
dali grac, tej jô ju nie jidã na jigrowi plac.
 Ale niejedny drëszë, z kapitanã na przódkù przekònywelë, że tak trzeba, że to je 
nôlepszô taktika…
 Drëgô pòłowa meczu bëła baro krótkò. Czej le Zajcowie wëszlë na plac, Wilkòwie 
strzélnãlë jesz jednégò gòla. Tej kapitan Zajców pòdeszedł do sãdzë, żebë przerwac 
mecz. Czej sãdza zagwizdôł, kapitan Zajców pòdeszedł do kapitana Wilków, zdjął 
kòszulkã, pòdôł mù a rzekł, że Zajcowie ju dali nie chcą z Wilkama walczëc, le bédëją 
nen mecz rozstrzignąc pòkòjowò, pò przëjacelskù. I jesz sã spitôł:
 – Mòżemë më sã dołãczëc do wajégò karna?
 Wikszosc kibiców ju dôwno przeszła na stronã Wilków.

D. Król / P. Kąsk Grómë w balã!  
[w:] „Òdroda” 4/2002, s. 4

Prawie że trzë pierszé niedzele maja Antón żił w jaczims pòwôżnym nerwòwanim.  
A wszëstkò przez tëch kòlarzi, chtërny to w „VII Wyścigu Pokoju” gnalë przeszło 
dwa tësące kilométrów. Jesz przed samim pòczątkã Antón wzął sã pòrządno z jednym 
drëchã ò tëch z Indiów.
 – Gôdóm cebie, że to je wiôldżé pëtanié, co òni pòkôżą. Tëc pierszi rôz na pewno 
sã pòdsadzą, żebë pòkazac…
 Drëch rëbôk bardzo w to nie wierził i rzekł:

V
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 – Të sã, Antónie, mało tedë znôsz na tëch sprawach. Jô cebie pòwiém, bò jem 
stôri rëbôk – jô bë sã nawet nie założił na kilo sledzy, że òni wëgrają. Gdze są Indie,  
a gdze Pòlskô?! Klimat, rozmiejesz të, klimat! – wrzeszczôł, bò wiater jakòs wiôł 
prawie w gãbã.
 A czej ju sã zaczãło drëdżégò maja w Warszawie, jesz tegò samégò dnia drëch béł 
ù Antóna. Òd samëch dwiérzi ju gôdôł głosã nibë syrena:
 – Tu môsz! Nie gôdôł jô? Naszi, drëchù, naszi! Z dzewiãtnôsce krajów naszi są 
pierszi! To są spòrtówcowie, a nié…
 Nie dokùńcził, ale Antón ju wiedzôł, że szło mù ò młodzëznã rëbacką. W głosu 
drëcha wëczuł skrëti żôl, że z naszich młodëch sã jesz nie pòkôzôł jaczis drëch, jak 
na ten przëkłôd Grabòwsczi. Prôwdã rzec, to nié òd razu Kraków béł zbùdowóny, 
ale téż prôwdą, że z tim spòrtã na rëbôkach nie je za wiesoło. Czej jesz z kòpanim 
balë jakò takò jidze, to téż na tim je kùńc. Ò tim jednak jinym razã.
 Nôbarżi sã widzało Antónowi w tim całim „Wyścigu” to, że drëszë z czilenôsce 
krajów jachelë jeden za drëdżim, jak nôlepszi kòledzë. Dëńczôk przë Ruskù, Angel-
czôk przë Indijczôkù. Francuz przë Czechù i Pòlôch przë Niemcu. Czej kòmùs kòło 
nawalëło, jak to sã pò kòlarskù rzecze, tedë jeden drëdżémù pòmôgelë – jednym 
słowã to béł pò prôwdze „Wyścig Pokoju”. Drëszë wëscygówcowie pòkôzelë, jak to 
jidze razã sã bawic, razã robic i bic sã rzetelno, bez złoscë, ò pierszé miejsca.
 A co do tegò nerwòwaniô, to szła w tëch dniach pò chëczach jakôs epidemiô. 
Tim razã bëła to jednak dobrô rzecz. Nawet stôri Gòla, chtëren na samim pòczątkù 
dobrze nie wiedzôł, co to je ten całi „Wyścig”, pò sztërzech dniach sóm czekôł przë 
radiu za meldunkama z etapù, jak to nazéwelë dzywno kòżdi dzéń jazdë. „Zarazył” 
gò, prôwdã rzec, jegò nômłodszi syn. Tak béł zajãti tim wszëstczim, że Gòlënô za- 
mëslała ju pòradzëc sã jaczégòs doktora.
 – Tec wëzdrzi na to, że tim ùczenim sobie pewno głowã przemãcził i temù to chòdzy 
jakbë ùpiti? – mëslała, ale czej rôz rzekła ò tim swémù chłopù, ten rozesmiôł sã:

Zdrzódło: http://mojaszosa.pl
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 – Nie bój sã! To wszëstkò przez tëch kòlarzi! Mie téż ju cos chwôtô…
 Gòlënô przëzdrzała sã na niegò dzywno:
 – Chtëż to widzôł, żebë z tëch kòlarzi pòchòrowac? – mëslała i wzrëszała remio-
nama.
 Epidemiô bëła jednak mòcniészô òd rëbôczczi. – Czej w pôrã dni pózni drużi-
na pòlskô òdpadła z pierszégò miesca, a pòtemù môłi Grabòwsczi przerwôł jazdã, 
Gòlënô całi dzéń nic nie jadła. Jakòs nie szło przełknąc.
 – Że téż naszich mùszałë taczé nieszczesca spòtkac… Nëże, stôri – rzekła òstro 
do Gòlë – nastawi radio! Ùzdrzimë, jak tam dzysô szło…
 Pôrã dni pózni syn przëgnôł jak spłoszony:
 – Czechòwie wëgrelë – wrzeszczôł – naszi są drëdżi…
 Całô familiô Gòlów skòczëła do radia.

Staszków Jan Epidemiô 
[w:] Piãtów Tóna, Staszków Jan, Nasze stronë. Wybór wierszy i opowiadań kaszubskich,  
Warszawa 1955, s. 157–158

Cwiczënczi:

l Wëzwëskùjącë tekst R. Drzéżdżona i jinszé zdrzódła infòrmacji ò spòrce 
wëpełnij w zesziwkù tôbelkã:

Pòzwë zëmòwégò spòrtu Przedstôwcë

l Co òsoblëwégò wedle tekstu R. Drzéżdżónka robią chłopi i białczi òb czas 
zëmòwi òlimpiadë? Napiszë krótczi dialog ò tim, jak wëzdrzi przeżiwanié 
òlimpiadë doma?

l Z mëslą ò zëmòwi òlimpiadze na Kaszëbach, wëpełnij w zesziwkù tôbelkã. 
Dopiszë czile ùmëslonëch miónkarsczich discëplinów i môlów jich przepro- 
wadzeniô.

Ôrt kònkùrencjów Môl òdbiwaniô sã kònkùrencji

I
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l Przedstawi pòzdrzatk ùsôdzcë na temat spòrtu i ùstosunkùj sã do niegò.
l Zrobi w zesziwkù zestôwk nôlepszich zwierzãcëch miónkarzów, jaczich no-

minowôł Gùczów Mack jakno dobiwców w pasowny jima kategòrii spòrtu. 
Dopiszë swòje bédënczi.

Ôrt spòrtu Méster w karnie zwierzãtów

l Wëmëslë przëkładë spòrtu, w chtërnym spòrtówcë mòglëbë spróbòwac „sëłë 
swòjégò mùskù”.

l Jaczé spòrtowé widzawiszcze òbzérôł bòhater felietonu i jak òno przebié- 
gało?

l Przediskùtujta w klasë, czë mòżlëwi je spòrt bez reklamë. Pòdôjta argùmentë 
za i procëm.

l Zabéduj aktiwnotë, jaczé mògą bëc „alternatiwą dlô sedzeniô na slôdkù”.

l Wëpiszë z tekstu słowiznã brëkòwóną do kòmentowaniô meczu pò kaszëbskù.
l Nagrôjta jaczis mecz na platkã i òdtwôrzającë gò fragmentama, zòrganizujta 

w klase kònkùrs na nôlepszégò kaszëbsczégò kòmentatora. Wspòmóżką w nym 
zadanim mòże bëc Ùchwôlënk nr 2/RKJ/09 z dnia 13-03-2009 r. w sprawie  
kaszëbsczi spòrtowi słowiznë [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, Gdańsk  
2009, s 21–29.

l Zabéduj kaszëbską pòzwã dlô kòlarsczi spòrtowi rozegracji.
l Jaką rolã spòrtu pòkôzôł ùsôdzca w teksce.

l Przedstawi swòje dokazë w spòrce abò pòstacjã i dokazë twòjégò ùlëdónégò 
spòrtówca.

l Zrëchtuj Kòdeks Bëlnégò Kibica.
l Òpiszë wëbróny spòrtowi sprzãt i òbleczënk spòrtówca.

II

III

IV

V
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Chto jô jem
stwòrzenié jaczémù
je dóné dzesãc pôlców
przë rãkach dzesãc przë nogach
pôrka òczi a ùszë symetrëjô
i kòżdé zdebło òbmësloné
jaż do tajemnicë bez spôdkù
żëcé darowóné
w nômniészim òddichanim
z farwama z tãdżi i nocë
nôcemniészi na drodze mòji
kòżdé stąpniãcé mòże bëc
nié do przewidzeniô

Stanisław Janke Chto jô jem 
[w:] „Pomerania” 3/1989, s. 30

 1.  Imiona pochodzące od pojęcia życie ‘vita’.
 2.  Imiona pochodzące od wyrazów oznaczających miłość.
 3.  Imiona pochodzące od pojęcia dobroć ‘bonitas’.
 4.  Imiona obywateli polskich od pojęcia cześć, honor.
 5.  Imiona pochodzące od pojęcia radość ‘gaudium’.
 6.  Imiona obywateli polskich od pojęcia zwycięstwo ‘victoria’.
 7.  Imiona pochodzące od pojęcia zdrowie, ocalenie, zbawienie ‘salus, valetudo,  
  sanitas’.
 8.  Imiona indoeuropejskie pochodzące od wyrazów abstrakcyjnych związanych  
  z pojęciem nadziei, prawdy, wiary i wolności.
 9.  Imiona pochodzące od wyrazów oznaczających pokój ‘pax’.
 10. Imiona pochodzące od pojęcia piękno ‘pulchrum’.
 11. Indoeuropejskie imiona związane etymologicznie z pojęciem sława, sławny.
 12. Imiona pochodzące od pojęcia światło ‘lux’.
 13. Imiona pochodzące od pojęć niewinność ‘innocentia’, czystość ‘castitas’, wsty- 
  dliwość ‘pudicitia’, dziewiczość ‘virginitas’.

Jô… i wskôzë na drogã
I

II
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 14. Imiona pochodzące od pojęcia szczęście  
  ‘felicitas’.
 15. Imiona pochodzące od pojęć pobożność  
  ‘pietas’, szacunek ‘reverentia’, wdzięczność  
  ‘gratia’.
 16. Imiona związane z innymi pojęciami  
  abstrakcyjnymi: gościnność ‘hospitalitas’,  
  ład, porządek ‘ordo’, łagodność ‘clementia’,  
  mądrość ‘sapientia’, pokora ‘humilitas’,  
  prawość ‘probitas’, rozkwit, rozwój ‘florentia,  
  crescentia’, stałość ‘constantia’, świętość  
  ‘sanctitas’, wierność ‘fidelitas’, wymowa  
  ‘eloquentia’, zasługa ‘emerentia’, zgoda  
  ‘concordia’, zmartwychwstanie ‘ resurrectio’.
 17. Imiona pochodzące od innych abstraktów.

Edward Breza Zalety imionami ludzi. Spis treści, Gdańsk 2014, s. 5–6

A jak ju wszëtczégò môsz dosc
I całi swiat cë sã rozpôdô
pòmëslë
Nié blós të môsz kłopòtë, wicy wiarë:
Biôj dali!
Nicht nóm nie òbiecywôł,
że bãdze prosto, letkò i bez jiwrów,
że pùdzemë sztrasą bez zôkrãtów.
Nicht nóm nie dôwôł taczi przësãdżi.
Biôj dali!
To co przed tobą mòże bëc piãkné.
Chòc jesz nierôz ùpadniesz na kòlana,
jesz nierôz staniesz na nodżi.
Biôj dali!
To jesz nie je kùńc twòji drodżi.
Pòdlecënczi i ùpôdczi
przeżëjesz,
Smùtczi i redoscë téż.
I tak plecemë wiónk żëcégò
Òd kòlibczi, jaż pò kùńc.

Ewa Warmowska Biôj dali!  
[w:] „Stegna” 2/2007, s. 13

III
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Sedzący
z głową pòdpiartą
rozmësliwôsz…
Przëmkłima
òczama jak bez dôkã
widzysz Przińdnosc…
Jes dopiérze tuwò
sztël sedzący,
òna tam hewò
czekô…
Na Cã téż.
Nalez swój môl
i ùbëtk.
nalez cwëk dzejaniô.
Za dôką widzysz Wid.
Òn swiécy dlô Ce.

Stanisław Bartelik Twój wid 
[w:] Bartelik St., Chòc mie szëmią jiné drzewa, Gduńsk 2000, s. 14

Za òknã noc, cemnosc stãkô cëszą,
za cëszą nocë gwiôzdë jasné wiszą,
wiszą i swiécą, swiécą i mërgają
pòdniebnym widã drogã rozjôsniają.

Per aspera człowiekù i të gwiôzd sygnąc mòżesz,
czej na nôleżną drogã żëcé swòje wkùlôsz.
Wezniesz gò w lécczi, za pùczel ùcapisz,
wszëtczégò dozdrzisz – nic nie przegapisz.

Leno dzejanim i ùtcëwą prôcą
duńdzesz do tegò co jes sobie zadôł.
Nic co òmaną i co òmëlëcą
Nie wëdô brzadu, cobë profitowôł.

Stanisław Bartelik Per aspera… 
[w:] Bartelik St., Chòc mie szëmią jiné drzewa, Gduńsk 2000, s. 36

Do dzecnégò mëszleniô
Dozdrzeniwac trzeba

IV

V
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Mùszi wiele sztudérowac
Bë widzec òwcã w pùdełkù
I żebë òfiarã złożëc
Z wietewczi jedny za całi las

Adam Hébel Dozdrzenienié [w:] „Stegna” 2/2009, s. 30

Żlë chcesz piãknie i mądrze żëc
bierz dobro żëwòta z miłotą
starôj sã dlô lëdzy bëc
spiéwã ptôchów i wzénikã słuńca

Żëwòta na sëłã nie kwilë
naùcz sã krziwdë przebaczac
dopùstu nie przesmiewôj
żlë z dopùstã nie chcesz żëc

Żëwòt kwiôtkã samim sã nie sceli
czasã préklowati je
żij tedë mądrze w rozsądkù
żlë nie chcesz w żëwòce ùronic łzë

Henryk Hewelt Mądrze żëc [w:] „Pomerania” 6/1995, s. 25

Żëcé to òstrów westrzód nocë
Dze płacz ce czekô i złé mòce
Dze wichrë wieją
Dze të z nôdzeją
Na wszëtkò żdajesz hewò pëszné

Żëcé to górë są wësoczé
Żëcé to jezora głãbòczé
To serca czësté
Mëslë ògnisté
I wszëtkò tedë chce bëc rëszné

Warôjta tej! Warôjta tej!
Drogã rozwidniac wszëtczim na drodze
Żebë rozwidniac wszëtczim na drodze
Niech wid sã pôli, niech płom nie zgasnie
Òliwa wiedno niech mdze w statkach

Jerzy Stachurski Warôjta [w:] „Stegna” 1/2006, s. 28

VI
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Czej drogą jidzesz
Przez żëcé,
Do kùńca, do òstatnëch dniów
Wezdrzë na stegnë
W pòspiéwkù rozdeptóné,
Na brzózczi paradné
I krziża céń,
Biôj tam,
Gdze kam stolemny
Mòdrim mechã òbrosłi,
Gdze malbrónka złocëstô
I dzéwka ùsmiechniãtô
Kòl strëdżi.
Zatrzëmôj sã sztócëk,
Zaspiewôj frantówkã
I trôwã rozgôdóną
Rãką pòsmùkôj.
Dôj twôrz parmienióm
I nodżi stegnóm,
Ùszë ptôchóm
A òczë blónóm.
Słowa dôj wiatróm
A lëpë dzéwczãtóm.
Blós serce òstawi
Kòmùs na wiedno
I dëszã
W tim môlu.
Sobie trzëmôj 
Blós wid 
I céń.

Sławòmir Krauze Wid i céń  
[w:] „Zymk” 6, s. 46

Słëchôjta wa, co z reną wstajeta co dzéń zorzą,
wa, co was nocné gwiôzdë zaledwie do snu złożą;
co harëjeta z młodu i w pózné stôré lata:
Na co to waju żëcé? Co môsz z tegò swiata?
Tã rozkòsz, jaką słuńce, czej swiécy nóm, doznaje,

VII
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Ptôch, czedë spiéwô, czerz, czedë kwiat wëdaje.
Cuchnie we stawie wòda, czej wiatr ji nie przewieje
I nie je w cągłim biegù, bezczinny pług rdzewieje!
Ùmiérô dąb, czej lëstka swiéżégò nie przëłożi – 
– w tim całô redosc żëcô, że wiedno, wiedno twòrzi!

Franciszek Sędzicki Żëcé wiedno twòrzi  
[w:] Sędzicki F., Jestem Kaszubą, Warszawa 1956, s. 124

Łodze mòje
Wiatrë dalek pòniosą;
Chòc na cëzé strądë,
Jô ce nie zabądã,
Mòja Kaszëbskô,
Mòja Kaszëbskô!

Nie zabądã nijak
Dze naj chëcze są,
Mòjich tatków mòwa,
Mòji nënczi spiéwa
Wiedno we mie brzmią!
Wiedno we mie brzmią!

Stefan Bieszk Łodze mòje 
[w:] „Pomerania” 2/1985, s. 1

Braca!
Wezta w garsc
Naje kaszëbsczé sprawë.
Nie òbzerôjta sã na stôrëch,
Chòc òni nama
Òstawilë wiele,
Më
Mómë do zrobieniô
Jesz wicy
Jak òni.

Alojzy Nagel Do młodëch Kaszëbów 
[w:] „Kaszëbë” 8, 16 – 30 IV 1961

VIII
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To, ò czim je ta pòwiôstka, nie stało sã w kraju, co leżi za górama a lasama, ani téż 
dze słuńce wschôdô – w ògrodze Króla Pòrénkù, abò dze zachôdô, a dze panëje 
Wieczny Smrok. Chòc mògło bëc tam pòdzejóné… To tak pò prôwdze – mòże nie 
stało sã jesz nigdë, a zdarzi sã czedës Tobie, Człowiecze, chtëren jes wzął prawie do 
rãczi tã òpòwiesc. 
 Tak jak kòżdégò pòrénka, tak i tegò, Łukaszowi cãżkò bëło wstac z łóżka. Lepi 
bëło leżec, a sã nie rëszac i zdrzec w òkno. Przëszedł na niegò wiôldżi smùtk i wszele-
jaczé lëché mëslë przëlôżałë do jegò rudi głowë. W òstatnym czasu lubił sã zamëszlac, 
czej béł sóm w swòji jizbie i w tëch mëslach òdchadac w jegò ùdbóny swiat. Wanodżi 
do tegò swiata bëłë mù nômilszé. Czej zamkł òczë, zarô płënął pò mòrzu, òdkriwôł 
nowé lądë, wanożił przez pùstczi – te wikszé i te mniészé. Czasã téż sedzôł za sterama 
fligra i mógł òbzerac swiat taczim, jaczim gò widzą ptôchë. Tej zôs próbòwôł wlezc 
na Nôwikszą Górã, abò sóm, sóm jeden pòkònac smòka.
 Jegò nôwiãkszim drëchã w tëch wanogach béł Remùs – jo, jo – ten sóm, co przódë 
lat chòdzył pò całëch Kaszëbach ze swòją karą, w chtërny miôł wiedno wiele ksążk. 
Ale znôł téż nasz Łukasz Môłégò Ksãca, jôdł czasã pôłnié z hòbbitã Bilbò Bagginsã, 
szmakôł miód kòl Pùfôtka, miôł leżnosc gadac pôrã razy z Bòrówcã – tim co to pilëje 
lasu… Blós w prôwdzëwim swiece ni miôł niżódnëch drëchów. Wszëtcë smielë sã 
z jegò rudëch włosów i piegów na gãbie, i nicht na pòdwòrzim nie chcôł sã z nim 
zabawiac. Z dnia na dzéń stôwôł sã corôz to barżi markòtny, a nie chcało mù sã ju 
nawetka wëlażac z dodomù. Czej béł sóm, czasã rëczôł. Remùs i Môłi Ksążã gôdelë 
jemù, żebë sã tak nie przejmòwôł, ale jak tu sã taczim czims nie czerowac?... A na 
to wszëtkò jesz to kòmùdné wiodro. Bùten dërch padô deszcz. Në nick, le leżec  
w łóżkù przez całi dzéń…
 Czej tak mëslôł, w jegò môłi jizbie nalôzł sã nie wiedzec skąd, jaczis dzywny 
człowiek z długą, prawie do kòlón brodą. Ta broda, a téż szeroczi mańtel z wiôlgą 
kapùcą, w jaczi òblokłi béł nen człowiek, bëłë biôłé jak Pierszi Sniég.
 – Chto të jes? – zapitôł Łukasz.
 – Të mie nie pamiãtôsz? To jô, Bòrówc.
 – Të?
 – Czemù sã tak dzëwùjesz Łukaszu? Më doch mielë leżnosc spòtkac sã ju rëchli 
– w swiece przez ce ùdbónym.
 – Në jo, to je prôwda. Cëż sã stało jaż tak wôżnégò Drodżi Czarzbónie, że 
przëszedł jes tak niespòdzajno?
 – Më ce brëkùjemë, mój môłi drëchù.
 – Chto!? Mie!? Do czegò? Gadôj chùtkò.
 – Remùs, Môłi Ksążã, Bilbò Baggins, Krôsniãta, Stolemë – më wszëtcë ce brëkù-
jemë. Mùszisz nama pòmòc. Mùszisz retac nasz swiat òd Straszny Mòrë, chtërna òd 

IX
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jaczégòs czasu mieszkô na òstrowie na Wiôldżim Mòrzu. Nad tim òstrowã, co më 
ò nim czedës gôdelë Zelony, rozchôdô sã terô czôrnô Dôka. Czasã na Pieczelnica 
wësyłô so z negò òstrowa baro dzywné stwòrë. Òna sama nazéwô je Robòtama. Më 
jich mómë strach. Nawet Stolemë i Król Mòrza, Gòsk, sã jich bòją. Ju nie wiémë, 
co mómë robic. Wszëtkô nôdzeja w tobie, Łukaszu.
 – Ale jô doch jem słabi, Bòrówcu, a na pòdwòrzim wszëtcë mie wiedno szturają 
i biją…
 – Të nama mùszisz pòmòc! Co sã stónie z Naszim Swiatã, czej mdą w nim rzą-
dzëłë Maszinë, co nie rozmieją sã ceszëc i kòchac!
 – Në… Dobrze. Jô sã zgôdzóm.
 Czej blós Łukasz pòwiedzôł te słowa, Bòrówc swòją Mòcą Czarzbóna przeniósł 
jich do Jinégò Swiata.
 Tu żdelë ju na niegò jegò drësze – wszëtcë markòtny i ju përznã ùmãczony biôtka-
ma ze słëgama Mòrë. Bilbò narzékôł, że w tëch kòmùdnëch czasach, ni mòże so, 
tak jak przódë lat, sadnąc kòl piécka i wëkùrzëc pipë. Remùs rzekł Łukaszowi, że na 
jegò karã fùl ksążk nicht ju dzysô nie zdrzi i ju dôwno stoji òna skażonô. Krôsniãtóm 
téż nie je ju letkò pilowac jich skarbów, a nômilszi plac – dze je wiedno trzimelë 
– nadmòrsczé dunë, są ju przëkrëté Czôrną Dôką. Trudno je nalezc spòkójny môl  
– baro trudno. Môłi Ksążã żôlił sã, że nie sygô ju pòmalinkù môla dlô jegò ùkòchóny 
Różë… Co to mdze dali?
 Skòrno blós Łukasz wësłëchôł nëch wszëtczich chlëchów i żalów, mëslôł, że mù 
pãknie jegò Malinczé Serce. Nie bëło radë. Chtos mùszôł pòkònac Mòrã! Ale czë 
taczi knôpik dô radã? Òn sóm do kùńca w to nie wierził… Co bëło robic… Je to 
mitel, żebë swiatã rządzëła takô Maszkara? To doch sã słëchô zrobic z tim pòrządk!
 Łukasz ni mógł ju słëchac jamrowaniô swòjich drëchów i czej blós përznã òd-
pòczął, pòstanowił wëbrac sã w drogã do Wiôldżégò Mòrza. Szedł przez wszelejaczé 
kraje, chtërne znôł baro dobrze z przeczëtónëch ksążk i pòwiôstków. Ale jak baro 
bëłë òne pòzmienioné. Jak różny béł ten swiat òd tegò, chtëren òstôł Łukaszowi  
w pamiãcë. Dąbrowë nie bëłë tak zeloné, wòdë nie sklëniłë sã farwama tãczë w par-
mieniach słuńca, bò i słuńce zgùbiło ten blôsk, co gò wiedno miało. Niebò – czedës 
mòdré – terô wëdôwało sã szaro-bruné. Czim dali, tim pùstka bëła corôz to wikszô.
 Czej kùreszce Łukasz doszedł do sztrądu Wiôldżégò Mòrza i ùzdrzôł nã Czôrną 
Dôkã, ò chtërny rozpòwiôdelë jegò drëszë, w serce wstąpiła mù takô żałosc, że z jegò 
òczów pùszczëłë sã łzë. Szkòdë, jaczé wërządzëła Mòra bëłë tak wiôldżé, że Łukaszowi 
jegò mòc wëdała sã tak malineczkô jak zôrno pszénicë. Ju prawie wmówił so, że nen 
dokôz, chtërnégò sã pòdjął, je dlô niegò za cãżczi, czej w tim sztóce, kòl niegò zjawił 
sã Człowiek, co tak jak Łukasz nie béł z tegò Zaczarowónégò Swiata.
 – Czemù të rëczisz? Spitôł sã Łukasza Cëzy.
 – Jô? Në… – Łukasz nie wiedzôł co mô òdrzec.
 – Rzeczë, dlôcze z twòjich òczów płëną łzë?
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 – Jô rëczã, bò dżinie swiat, chtëren béł mie nômilszi, a jô ni móm mòcë mù 
pòmòc.
 – Ni môsz mòcë? To nie je prôwda. Të mòżesz to zrobic.
 – Nié. Jem za słabi…
 – Zdrzë – rzekł Człowiek – widzysz nen bôt, co to sã kòlibie na dënëgach Wiôl- 
dżégò Mòrza? Òn, chòc taczi malinczi, mòże stanąc procëm Nôwikszim Sztormóm. 
A të mùszisz wiedzec, że kòżdi z nas je taczim bôtã, w chtërnym mòżna biôtkòwac 
sã z Kòmùdną Blóną i Nôstraszniészim Pòtopã. Blós trzeba w to baro wierzëc.
 – Czë pò prôwdze tak je? – spitôł sã Łukasz. Ale negò Człowieka ju nie bëło.
 Słowa Cëzégò stałë sã jednakò dlô Łukasza tim, czim dlô wanożnika wòda na 
pùstce abò dlô głodnégò sztëczk chleba. Chùtkò zabéł ò swòjich wątplëwòscach 
i wsôdł do negò bôta, co mù gò pòkôzôł Człowiek. Jeżlë móm retac drëchów, to 
zrobiã to terô abò nigdë – pòmëslôł. Mòrsczé wiatrë bëłë z nim, a nawet słunuszkò 
próbòwało swòjima parmieniama rozgònic përznã nã Czôrną Dokã, przez chtërnã 
nic nie bëło wkół widzec. Czej Łukaszów bôt béł ju czësto bliskò òstrowa, a òn sóm 
dozdrzôł ju widë zómkù Mòrë – zbùdzył sã… Bò to wszëtkò dzejało sã w spikù. 
Nôbëlniészégò spikù, chtëren tak wiele miôł zmienic w żëcym Łukasza.
 Knôp wstôł tą razą z łóżka bez niżódnégò jamrowaniô. Òblókł sã chùtkò i… 
chcôł wëchadac, tej – „zôs mdą sã z mie smielë i nie bãdą sã chcelë bawic” – pòmëslôł. 
Jednakò w tim sztóce przëpòmnął so słowa ùczëté w spikù: „Kòżdi z nas je bôtã, 
w chtërnym mòżna biôtkòwac sã z Kòmùdną Chmùrą i Nôstraszniészim Pòtopã. 
Blós trzeba w to baro wierzëc…”. Łukasz ùwierził, ùgwësnił sã w tim, że mùszi sóm 
zmierzëc sã z wszëtczim, czegò miôł strach. Nie zabéł téż ò słowie rzekłim swòjim 
Drëchóm z Zaczarowónégò Swiata.

Artur Jabłońsczi Bôt [w:] „Zsziwk” 2/1995, s. 27

sedzã pòd scaną nocë
na sztrëchólcowi ławie
móm sznërã i cãżczi łeb

z rena stojôł jem na rzmie
kòl janowégò jezora – padało
w dole płënął stok

sznëra minie
spadnie deszcz
stok mdze płënął dali

a kôłpie?
Łukasz Jabłoński Jô [w:] „Pomerania” 7–8/2004, s. 32
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Kùpta so lëpë, jaczich sto kilów,
Żebë wa mògła kùlturã sôc.
Dalek òd Gduńska nawetk sto milów, 
Żebë sã z waju Smãtk ni mógł smiôc.

Semiã na zymkù znôw bãdze drodżé –
Zamiast kùlturë wërosce las,
Spieszta sã, lëdze, póczi je czas.
Bò kùltura, to je
Młodi las.
Przeżëje i waji
i nas.

Alojzy Nagel Do aktiwistów kùlturë  
[w:] „Kaszëbë” 1/1959, s. 3

Wzérającë w nen swiat snieniô i wdôrzającë so nen swiat prôwdzëwi, stôwô przede 
mną jeden môłi wëbiérk midzë nyma swiatama. Czemùż tak to je, że mùszã wëbierac 
midzë tim, co je dobré, a tim, co je lëché? Skòrno to, co je dobré je dobré – to bëm 
mùszôł to achtnąc. A to, co je lëché, szmërgnąc dali w nórt.
 Malëjącë nen òbrôzk przedstôwióm so gò tak, bë gò jak nôlepi achtnąc, le równak 
achtnącë gò ni mògã zabaczëc ò tim, na co zgarac ni mògã. Czejbëm malowôł le 
òbrôzk samima biôłima placama, lëdze pòwiedzą, że òn je nié do rozmieniô, le czej 
dodôwóm mù ny czôrny farwë lëdze gò achtną. Czëją, że to je jich. To w nich prawie 
to czôrné sedzy. I no czôrné wiedno zdôwô sã bëc nôpëszniészé. Bez nã cemiznã mòże 
doprzińc do biôłégò, chtërno tak cëchò sedzy i nie chce bëc pòznóné.
 Żëcé nabiérô sztôłtu, czej cemizna gò zapëzglô. I to nié bez to, że më ji chcemë, le 
bez to, że më ji nie chcemë, a òna w naju je. Wôrt je zdrzec wprzódk, mëslącë ò tim, 
co bëło przódë. Wôrt je nie zabaczëc ò nym, co bëło lëché, bë dali jic, bë nie snic, nie 
rojic. A trôfiô sã czasã cos taczégò, co mòże i nie je snôżim, je nawetka brzëdczim, 
nielusym. A równak sã zdôwô bëc snôżim. I chcemë w tim bëc snôżim. I chcemë 
w tim bëc, i chcemë w tim żëc. I brac to do se, i sã nym ùnuzlac, całi òd głowë pò 
stopë. Bò to zdżinie, bò to nama wezną. I cëż nama tej òstónie, jak to zdżinie? I cëż 
tej mdzemë miec? Zôs to biôłé…, zôs le biôłé… i dali biôłé…
 Zapëzgloné serce, zapëzglony dëch, zapëzglony môg, zapëzgloné cało, zapëz- 
gloné…
 Czëc cemiznã, żëc cemizną, òstac w…
 A równak zôs òdkriwô sã w tim cos, co sã stracëło, cos pòszło dalek, précz…
 I gdze je…?

X
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 Mój aniół zôs do mie przëszedł. Béł tuwò zôs. Le jô gò nie widzôł, a terô wiém, 
że béł. Mógł jem do niegò gadac, òn mógł ze mną kôrbic, le jô tej nie chcôł. Bò miôł 
jem diskùrs z aniołã snieniô. I z nim jem kôrbił gòdzënama, z nim jem rozmôwiôł. 
Òn mie dôwôł lékarstwò na żëcé. A jô jem tej brôł, całé rãce jô tegò nabrôł, całé 
gróscë tegò bëło. Jem to brôł…

Wòjcech Mëszk Kôrbiónka z aniołã 
[w:] Lëdze są lëdzama. Dzysdniowô kaszëbskô proza, Gdańsk 2014, s. 133–134

Ze spiéwã w sercu
Zelono mie w głowie
I złoto
I czerwiono
I kwiatë w ni kwitną
Farwë
Farwë!
Ju dosc szaroscë
Dosc kòmùdnëch dniów
Ju dosc!

W farwné ruchna òblokã sã
Z ùsmiéwkã na gãbie
Kąsk szôliństwa zebierzã gdzes w drodze
Schòwiã w czeszenie
I czasã wëpuszczã w swiat!

Alicja Skiba Ze spiéwã w sercu 
[w:] Skrë ùsôdzkòwi mòcë, Antologiô kaszëbsczi pòezji (1991– 2008),  
przërëchtowôł G. J. Schramke, Gdiniô 2010, s. 323

Lecë dëszo mòja!
Lecë wësok, dalek!
Tam, gdze òczë nie sygną

Chùdzy, wëżi!
Jes wòlnô!

Lecë!
Niech bez ce mòje òczë òbôczą zeloné łączi,
Stegnë rzéków westrzód bòrów,

XI
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Lecë!
Niech ùczëjã
Spiéw ptôszków,
Granié wiatru w ùszach
Jô òstónã tuwò
A Të…
Jes wòlnô!

Alicja Skiba Lecë dëszo mòja 
[w:] Skrë ùsôdzkòwi mòcë, Antologiô kaszëbsczi pòezji (1991– 2008),  
przërëchtowôł G. J. Schramke, Gdiniô 2010, s. 322

Wërzucëc kamë z czeszeniów
Zabëc ò wszëtczim
Dac sã niesc wiatrowi
Czëc cepłi wiéw w klatach
Szemar w ùszach ùczëc

Nie mëslec ju ò niczim
Rozłożëc rãce, zamknąc òczë
Dac sã niesc chòc chwilã
Òderwac sã òd zemi chòc kąsk
Wząc wiôldżi dech
Ë krziknąc z mòcą
Pòczëc sã wòlnym czej ptôch

Wërzucëc wszëtczé kamë
Wërzucëc kamë z czeszeniów!

Alicja Skiba Wërzucëc kamë z czeszeniów!  
[w:] Skrë ùsôdzkòwi mòcë, Antologiô kaszëbsczi pòezji (1991– 2008),  
przërëchtowôł G. J. Schramke, Gdiniô 2010, s. 322–323

Cwiczënczi:

l Jaczé dzéle mòże wëapartnic w wiérzce Chto jô jem i dlôcze?

l Pòjãca w tôbelce, wëpisóné ze spisënkù zamkłoscë dokazu Zalety imionami 
ludzi, zapiszë pò kaszëbskù i dopiszë miona z nima sã parłãczącé.

I

II
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Pòjãca Kaszëbsczi 
przełożënk Miona

życie

miłość

dobroć

cześć, honor

radość

zwycięstwo

zdrowie, ocalenie, zbawienie

nadzieja, prawda, wiara i wolność

pokój

piękno

sława, sławny

światło

niewinność, czystość, wstydliwość, 
dziewiczość

szczęście

pobożność, szacunek, wdzięczność

gościnność, ład, porządek, łagodność, 
mądrość, pokora, prawość, rozkwit, 
rozwój, stałość, świętość, wymowa, 
zasługa, zgoda, zmartwychwstanie

jinszé abstraktë

l Co wedle liriczny òsobë w wiérztach E. Warmòwsczi i St. Bartelëka strzëmiwô 
dzejanié w żëcym i jakô je zachãcba, bë to przemóc? 

l W karnach wëmëslëta jak nôwiãcy spòsobów na przełómanié wszelejaczich 
„strzëmòwnotów”. Pòdzelta sã swòjima ùdbama.

l Pòdôj przëkładë twòjégò rozeznaniô ò stanie dëcha człowieka na spòdlim jegò 
zachòwaniô.

l Do jaczi łacyńsczi sentencji nawlékô ùsôdzca w titlu wiérztë i jak jã rozmieje?
l Napiszë w zesziwkù wëpòwiesc ò twòji robòce dlô kaszëbiznë, jakô wëdała 

jaczis brzôd. 

III

IV
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l Na czim zanôlégô pòzorny paradoks òbrazu dozdrzeniwaniô w wiérzce  
A. Hébla?

l Jaczé wskôzë do żëcô dôwô liricznô òsoba w wiérzce H. Héwelta?
l Sfòrmùłuj swòje pòradë na dobrą drogã żëcô.

l Do jaczich mòtiwów sygô pòeta prezentëjącë żëcé w wiérzce Warôjta? Wë- 
każë trafnosc taczich przërównaniów.

l Na co i dlôcze wedle pòetë wôrt je dawac bôczënk „czej drogą jidzesz przez 
żëcé”?

l Pòdzelë sã refleksjama ò célu wskôzów pòetë?

l Chto je adresatã wiérztë F. Sãdzëcczégò?
l Ùdokaznij, że wiérzta je achtnienim żëcô jakno procesu nieùstôwnégò twò- 

rzeniô.

l Jak rozmiejesz pòeticczé òkreslenié „łodze mòje”?
l Jaczé znaczenié mô dlô liriczny òsobë ji domôcëzna?

l Jaczi apel czerëje liricznô òsoba do młodëch Kaszëbów w wiérzce A. Nagla?
l Pòdôj argùmentë, że dokazë starszich miałë wiôldżé znaczenié dlô rozwiju 

kaszëbiznë.

l Na spòdlim historii Łukasza – bòhatera pòwiôstczi Bôt wëkażë wôrtnotã czë- 
taniô ksążków.

l Przedstawi môle i bòhaterów ùdbónégò swiata Łukasza.
l Na spòdlim wëbrónëch dokazów kaszëbsczi lëteraturë napiszë wëpòwiesc,  

w chtërny scharakterizëjesz bòhaterów ze spikù Łukasza.
l Jaczi bòhaterowie z twòjich ùlëdónëch ksążków mòglëbë sã nalezc w historii 

Łukasza i dlôcze?

V

VI

VII

VIII

IX
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l Nazwij wseczëca towarzącë liricznémù „jô” w wiérzce Ł. Jabłońsczégò i òpiszë 
nastrój wiérztë?

l Do kògò ùtwórstwa i na jaczi ôrt nawlékô w wiérzce pòeta?

l Jaczé znaczenié mô dlô liriczny òsobë kùltura?
l Òpòwiédz ò dokazach lëdowégò ùsôdzcë jakno przedstôwcë twòjégò ùlë-

dónégò ôrtu kùlturë.

l Zaprezentuj swiatë, jaczé malëje narrator Kôrbiónczi z aniołã.
l Jaczi jiwer mô narrator z òbrazowanim wëbrónégò swiata?
l Òbsãdzë wskôzë narratora na żëcé.

l Do czegò zgrôwô liriczné „jô” w wiérztach A. Skibë? Z czim sã ni mòże pò- 
gòdzëc?

l Na czim zanôlégô kòntrast w wiérztach?

l W òdpòwiedzë na apel pòetów, nacéchùj plan dzejaniô dlô młodëch na dalszi, 
dzysdniowi rozwij kaszëbiznë.

X

XI
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Séwôrzów szlachã...

Nadzwëkòwô w tim żëcym 
bëła zwëczajnosc

/ks. Janusz Stanisław Pasierb/

Mùszimë sã zapëtac, co òsoblëwégò zrobił nen syn kaszëbsczi zemi, że dzysô je tak 
krótkò wënieseniô na wôłtôrze. Na taczé pëtanié je gwës wiele òdpòwiedzów, ale 
 chòba nôlepszą dôł ksądz J. S. Paserb, jaczi pisôł, że nadzwëkòwô bëła w Nim Jegò 
zwëczajnosc.

Kònstantin Dominik béł człowiekã, jaczi pierszim i wikszim dzélã żił dlô jinszich. 
Wszëtczim, chtërny tegò brëkòwelë, pòswiãcywôł i rozdôwôł to, co miôł: swój spòsób, 
dobré radë, miłotã i czas. Sóm wëmôgôł òd se baro wiele, ale rozmiôł przë tim miec 
wërozmienié dlô grzéchów jinszich. Nigdë nie gôdôł lëchò ò lëdzach, nawetka czej 
bëło do tegò jaczés spòdlé. Gôdôł, że w taczim wëpôdkù lepi je przëkrëc człowieka 
płôszczã môłczeniô i gòrąco sã za niegò mòdlëc.

Miôł téż w sobie wiôlgą pòkòrã. Nigdë nie gònił za ùwôżanim i pòczestnotą,  
a z wszëtczima lëdzama òbchôdôł sã tak samò, nie zdrzącë na jich pòchòdzenié ani 
bòkadosc.

Nie felowało mù téż chrzescëjańsczi dzyrzkòscë. Czej szło ò wiarã, nie szukôł 
tóny pòpùlarnotë, ale stojôł mòckò za prôwdzëwą nôùką Kòscoła. Òsoblëwie wiele 
dzyrzkòscë mùszôł pòkazac òb czas wòjnë, czej Miemcë nie dôwelë Mù pòkù.

Mùszimë jesz dodac, że bp Dominik nigdë nie zabôcził ò swòjim kaszëbsczim 
pòchòdzenim. Kòchôł swòje domôcé stronë, do jaczich wrôcôł przë kòżdi leżnoscë, 
żebë òddichnąc swiéżim mòrsczim lëftã i żebë òbezdrzec dobrotã Bòga, chtëren dôł 
Kaszëbóm taką snôżą nôtërã. Biograf bpa Dominika, ksądz H. Òrmińsczi, pòdczôrchi- 
wô, że biskùp baro czãsto zaznacziwôł swòjã miłotã do tatczëznë i przë kòżdi leżnoscë 
gôdôł pò kaszëbskù.

Mëszlã, że Kaszëbi mùszą zrobic wszëtkò, co je mòżlëwé, żebë przërëchlëc bea- 
tifikacjã swòjégò domôka. Dlôte chcemë sã gòrąco mòdlëc ò jak nôchùtszé wëniese- 
nié Słëdżi Bòżégò Kònstantina Dominika na wôłtôrze.

D. Majkowsczi Ksądz Biskùp Kònstantin Dominik 
[w:] „Òdroda” 7/2003, s. 14

 (Na tle napisu „STEGNĄ Z KASZËBSCZI CHËCZË ÒBROSŁI DZËCZIM WINÃ DO 
BISKÙPSTWA I NA WÔŁTÔRZ”.

Szum morza, dzwony kościelne)

RECYTATOR  I  
(recytuje, jakby czekając na dopowiedzenia - potwierdzenia pozostałych recytatorów):
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Żił westrzôd nas.
Dlô jinszich…

WSZYSCY:
miód!

RECYTATOR  I 
Dlô se…

WSZYSCY:
piełnié!

RECYTATOR  I  
Dësza…

WSZYSCY:
czëstô jak płaczka!

RECYTATOR  I  
W robòce…

WSZYSCY:
pszczoła!

RECYTATOR  I 
Czej jôdł – kromiaga…

WSZYSCY:
cerplëwi Job!

RECYTATOR  I 
Taczi béł Òn

WSZYSCY:
Kaszëba
Biskùp
Człowiek 

RECYTATOR  II
Sôł miłotã
Jak séwôrz zôrno
Smùkając nôprzód
Bë lepi rosła

RECYTATOR  III
Jesz dzys gòłąbczi
Nad gniéżdżewską zemią
Lecąc

Tôfla na chëczë partu ZKP w Dãbògòrzim 
Fòt. Piotr Pastalenc
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Mëslë ùtkóné
Z dobrocë
Niosą

RECYTATOR  IV 
Dëch biskùpa
Dominika
Swiãtégò Domôka  
Co nigdë
Nie sromôł sã
Swòji mòwë  
Rodny

RECYTATOR  V 
Słowã wësësónym
Z piersë naszi Mëmczi
Kaszëbsczé dzôtczi
Ò to samò   
Prosy

(Szum morza, dzwony)  
Piesniô ò Matce Bòsczi Swôrzewsczi

RECYTATOR  VI 
Na òtłogach i łąkach pôsôł krowë,
Z knôpama sã gònił – skôkôł bez rowë.

RECYTATOR  VII  (do RECYTATORA VI)
Zmãczony, ùsôdł pòd grëpą sana,
W jasnym òbłokù ùzdrzôł Niebiesczégò Pana.

RECYTATOR  VIII  (do RECYTATORA VI)
Zdrzi na ten òbłok, òczë przecérô,
Na òbjawienié Bòga to wzérô…

RECYTATOR  I  (do RECYTATORA VI)
A jak ten òbłok krążi,
To wiedno kù zemi dążi.

RECYTATOR  II  (do RECYTATORA VI)
A taczima promieniama seje,
Że żódna tãcza tak nie jasnieje.

RECYTATOR  III (zdrzącë w niebò)
Pòstac Niebiesczégò Pana swietlanô
Piãknô jak Panienka Swôrzewskô rozesmiónô.
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RECYTATOR  IV 
Na zemia knôpa do se wzéwô
I sã gò pitô, jak sã nazéwô.
Knôp òdrzekł òdwôżnie: 

RECYTATOR  V (Knôp do RECYTATORA IV)
Dominik Kònstanti!

WSZYSCY:
Bądz błogòsławiony kaszëbsczi biskùpie swiãti!

RECYTATOR  VI
Rozesmiôł sã Pón Jezës i rzekł: 

RECYTATOR  VII  (knôp do RECYTATORA VI):
Wszëtkò w Niebie
Ceszi sã kòżdémù Kaszëbie!
Przez wiôlgą wiarã Kaszëbi sobie zasłużëlë,
Bë swiãtégò Kaszëbã anielë w Niebie tczëlë.

WSZYSCY:
W wòlny òjczëznie, bãdący biskùp w Pelplinie
Kònstanti Dominik w aùreòlë swiãtëch zasłënie.

(Szum morza, dzwony)

Fragment kazania Bpa Dominika Dëchòwé kwiatë na Mionowi Dzéń Mariji 
(Chełmno 17.09.1899) w tłumaczeniu W. Myszka

Kòżdi człowiek mô w swòjim żëcym dnie, co są dlô niegò apartno wôżné, jaczés 
apartniészé zdarzenia mù przëbôcziwają, prawie dlôte lëdze je colemało jakąs 
ùroczëzną céchùją. Dzéń, czej żeniałi przed wôłtôrzã wiérnosc i miłotã do smiercë 
sobie przërzékelë, je dlô nich wôżny a swiãtny, dzéń pierszi Kòmónii sw. je wôżny  
– dzéń kapłańsczich swiãceniów, dzéń slëbòwaniów je wôżny – dzéń, czej człowieka 
jaczé niespòdzóné szczescé pòtkało, je wôżny. Le ùroczësti, je i téż dzéń miona 
dlô chrzescëjóna.

Dzysô, Nôlubòtniészi w Christusu Panu, mómë téż dzéń miona. A jaczi, kògò? 
Wa wiéta, mómë dzéń miona Nôswiãtszi Marije Pannë, miona Matczi Jezësa i Matczi 
wszëtczich chrzescëjanów. Jo, Matczi wszëtczich chrzescëjanów. Doch Marija je 
Matką wszëtczich, nają Matką. Pón Jezës dôł nama Jã w swòjim testamence:  „Sënu, 
hewò je twòja Matka!” (J 19, 27). – Chcemë le sã wszëtcë redowac, mómë w Mariji 
Matkã, wszëtcë dzysô redosno dzéń przëwitac mòżemë, kòżden z naju mòże miec 
pòmëszlenié i so gadac: „Dzysô je mionowi dzéń mòji Matczi”.
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Jak më mómë nen ùroczësti dzéń czestnic? Czej w pańsczich chëczach je  
mionowi dzéń (abò ùrodzënë) Matczi, tej schòdzą sã domôcë i dzecë, bë gratulo- 
wac Mëmce i przënôszają ji darënczi, midzë nima niosą i kwiôtczi, krutczi. Ne 
slédné i më chcemë dzysô robic. I më dzysô w ùroczëznã miona Nôswiãtszi 
Marije Pannë chcemë le òfiarowac Ji kwiôtczi, krutkã. Jô jem gwës, że Marija 
chãtno przëjimnie òd naju nen darënk. Kò Marija sama dopòminô sã ò kwiôtczi 
słowama ùkòchóny z Piesni nad piesniama (2, 5): „Fulcite me floribus” [kasz.: 
Òbłóżta mie kwiatama].

Le jaczé kwiôtczi më dómë Mariji? Z jaczich nôbarżi mdze naja Matka rôd? 
Chcemë le òfiarowac krutã:

z prolëszczków,
z lëlijów,
z różów.
Kò to są kwiôtczi, chtërne Marija tak baro kòcha za żëcô i mia ò nie starã, dlôte 

téż dzysô chãtno je òd naju przëjimnie.
„Fulcite me floribus” – tak wòłô Marija, le za jaczima kwiatama wëzérô Marija. 

Nié za taczima, co to wërôstają ze zemi i chtërne sã trzimie w ògrodach, chtërne 
dzysô kwitną, a witro wiãdną, dzysô wònią i farwą czarzą, pò czile gòdzënach 
jich snôżota i pôcha dżinie. Nié, Nôlubòtniészi, kwiatë, chtërne Marija, bë dlô se 
chca, mùszą wërosnąc w ògródkù najégò serca, mùszą bôczlëwą òpieką, gòrącą 
mòdlëtwą i rosą łasczi wcyg swiéżo chòwóné bëc. – Kwiatë, co jich Marija pragnie, 
to są dëchòwé kwiatë.

RECYTATOR  VIII  (òdchôdô kąsk na stronã):

Prosba do Ksãdza Janusza Paserba

Ùsmiejesz sã gwësno
ze swòji swiãtoscë
czëjã nawetka Twòje
òstawioné słowò
chòc nie rozmiejã
gò nazwac
bò w niebie sã pògòrszëło
jeżlë Bóg wzął do nieba
pòetã miłotë
mie òsta wiara
że „môłé je piãkné”
i mdzesz bronił „piãkna
chtërno wëzwôlô miłotã”
i pòsëłôj mie „zbliżac 
to co naju i môłé
kù nemu co wiôldżé
nie dozwôlającë nemù co môłé
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bezsztôłtno sã rozpłënąc”
jeżlë nié dosc Cë sëłë
wez za rãkã 

WSZYSCY:
biskùpa Dominika

RECYTATOR  VIII
„patrona prostotë, żëczlëwòtë i łagódnoscë
przëjôcela 
prostëch skrómnëch i niesmiałëch
lëdzy”

(Recytujący podchodzą kolejno do RECYTATORA VIII)

RECYTATOR  I
Siostra biskupa, Cecylia, sprawiła mu kilka nowych koszul. W krótkim czasie nie 
było po nich śladu. Twierdził, że bez nich się obejdzie, a ludzie pracujący fizycznie 
nie mogą mieć przecież połatanych koszul, bo niedługo całkiem się podrą.
– Przy mojej pracy – mówił – w zupełności wystarczą te stare. 

RECYTATOR  II
Gospodyni Konstantyna Dominika, Elżbieta Kass, przebywała któregoś dnia 
w gronie znajomych.

– Muszę już iść – powiedziała nagle – bo ksiądz biskup jest sam w domu. 
Potrafi wtedy wypróżnić całą spiżarnię i rozdać biednym, a ja potem mam 
kłopot, co podać na stół.

RECYTATOR  III
Ulubionym zajęciem kleryka Konstantyna Dominika podczas wakacji w do- 
mu rodzinnym w Gnieżdżewie było noszenie wody z pomocą szchani (dre- 
wnianych nosideł). Było to dosyć ciężkie zajęcie, bo wodę trzeba było nosić 
ze studni wiejskiej oddalonej od domu około pięćdziesiąt metrów. Kiedy 
pytano go, dlaczego to robi, odpowiedział:
– Noszenie wody wzmacnia kręgosłup i wyrabia chód.

RECYTATOR  IV
Pewien kleryk pozbawiony zupełnie głosu i słuchu muzycznego, zapytał 
podczas lekcji ówczesnego wicerektora seminarium ks. Biskupa Dominika, 
jaką tonację należy zastosować w dane święto. Wicerektor, również znany 
z braku słuchu muzycznego, odpowiedział natychmiast ze swoim zwykłym 
miłym uśmiechem:
– Księdzu i mnie wolno stosować każdą tonację.
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RECYTATOR  V
Przyszedł raz donos do kurii, że pewien proboszcz pije piwsko z chłopami 
w karczmie. Ks. biskup Dominik prowadził dochodzenie. Współwinni para- 
fianie oświadczyli, że wprawdzie oni byli pijani, ale pasterz ich dusz – nie.
– A ile ksiądz wypił? – zapytał z drżeniem biskup.
– Dwadzieścia kufli piwa.
– No to jest wyraźnie łaska boska – ucieszył się „inkwizytor”.

RECYTATOR  VI
Tuż przed wybuchem II wojny światowej siostra zakonna Jadwiga przyszła 
z doktorem Heppnerem pobrać biskupowi krew do badania. Podczas po- 
żegnania biskup spytał zakonnicę, czy chciałaby otrzymać obrazek. Kiedy 
siostra powiedziała, że tak, biskup wręczył jej małą kopertę. Później, po 
otwarciu jej zauważyła, źe oprócz obrazka w kopercie znajduje się banknot. 
Zmartwiona opowiedziała o tym siostrom.
– O, ksiądz biskup umie płatać figle – mówiły z uśmiechem.

RECYTATOR  VII
Biskup Dominik lubił dzieci, dla których jabłka z kanonickiego ogrodu były 
wielką atrakcją i pokusą. Gospodynię, starającą się krzykiem odpędzić in- 
truzów, strofował:
– Niech pani tak nie krzyczy, bo jeszcze któreś się przestraszy, spadnie  
z drzewa i zrobi sobie krzywdę.

RECYTATOR  VIII
Kiedyś będąc na wizytacji w Lubawie biskup Dominik chciał się ostrzyc czy 
ogolić. Okazało się to jednak sprawą nie tak prostą. W starym biskupim 
mieście było bowiem wówczas aż pięciu fryzjerów. Ostrzyc biskupa zawsze 
to honor i reklama. Którego wybrać? Każdy by powiedział najlepszego, oczy- 
wiście. A biskup zadecydował, że najbiedniejszego.

(Szum morza)
Pieśń

RECYTATOR  I
Za życia dużo pokory było w Tobie

WSZYSCY:
I miłości 

RECYTATOR  I
nieziemskiej

WSZYSCY:
Wrażliwości 
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RECYTATOR  II
ciągle nowej

WSZYSCY:
Tożsamości 

RECYTATOR  III
pomorskiej

WSZYSCY:
Gorliwości

RECYTATOR  IV  
co nie tylko kapłańska

WSZYSCY:
Przyjaźni

RECYTATOR  V
poza grobowe deski

WSZYSCY:
Braterstwa

RECYTATOR  VI
co nie przemija

WSZYSCY:
Ostoi

RECYTATOR  VII
co nie zdradza

RECYTATOR  VIII
Pośredniku u Boga skuteczny

RECYTATOR  I
Wychowawco wielu kapłanów

WSZYSCY:
Formujesz z wysoka nas małych
Kierujesz na człowieka

RECYTATOR  II
Jak nicht 
rozmiejesz
Biskùpie Dominikù
kaszëbsczégò serca bicé

Ùczniowie KLÒ z Brusów w pòeticczim pòkôzkù
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nie rozmiejã równak
dlôcze skriwôsz sã
w niebie
i jak łoni
bronisz sã przed fòtką
z nôleżnym Cë òrderã

RECYTATOR  III  (w stronę słuchaczy)
A mòże z adresã do Pana
nie je…
ù mie…
nôlepi?

(Szum morza)

Pieśń Reno, czej mòrze…,  
sł. B. Sychta, tł. E. Pryczkowski,  
muz. B. Lewiński

(Na ekranie określenia. Odczytują je po kolei recytatorzy na tle szumu morza 
i dzwonów)

1/ Nadzwyczajna w tym życiu była zwyczajność.
2/ Światłość znad morza.
3/ Patron prostych, zwyczajnych i nieśmiałych ludzi.
4/ Świątobliwy kapłan.
5/ Pogoda anielska.
6/ Święty nowoczesny.
7/ Chodząca pokora.
8/ Świetlana postać.
1/ Delikatne sumienie.
2/ Pokorny uczeń Chrystusowy.
3/ Sól ziemi, światłość świata.
4/ Dobry pasterz.
5/ Kapłan ofiarnik.
6/ Uczył przykładem.
7/ Budował otoczenie.
8/ Odwieczny „zmysł katolicki”.
1/ Doskonałość kapłaństwa.
2/ Wzór cierpliwości.
3/ Błądził jedynie „z nadmiaru dobroci”.

(Szum morza, dzwony głośno)
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