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Trójmiescé jakno jednã z piãc kaszëbsczëch etniczno-òbéńdowëch wiôrz- 
tów wëdzelił w òsmedzesątëch latach dwadzestëch stalatów socjolog Marek 
Latoszek1 i òpisôł je jakno kònùrbacjã, co leżi dzélã w òbéńdze, gdze sã gôdô 
pò kaszëbskù, a dzélã -  bënë ti òbéńdë, równak krótkò ni2.

Òsoblëwòsc jeleżnoscë kaszëbiznë w Trójmiescym -  równo lëteracczi jak 
i gwarowi -  mô dwa spódczi. Z jedny stronë wëchôdô òna z cëskù socjo- 
lingwistny procemnotë miasto -  wies, a w ni Trójmiecé je procëmstójno 
nacéchòwóné do wsë, bò są to nôwikszé miasta zrzeszoné z Kaszëbama. 
Z drëdżi stronë apartnota Trójmiescégò zrzeszonô je z òkòlim pòłożenim 
w òbéńdze Kaszëb. A tej jesz Trójmiescé jakno òbéńda w dzysészim geò- 
grafnym i socjologòwim wëzdrzatkù je przëmiarowò młodé i wiedno stôwiô 
swòjã juwernotã, bò sã skłôdô nié le ze stôrégò Gduńska, co rechùje jakno 
miasto wicy jak tësąc lat, Sopòtu, co rechùje wicy jak sto lat i nômłodszi 
dzewiãdzesąclatny Gdini, le téż z wiele wsów i nôsadów, a jich pòzwë to dzysô 
pòzwë dzelów Trójmiescô, abò ju  dzysô jich ni ma. Tak samò jeleżnosc 
kaszëbiznë w Trójmiescym wiedno sã zmieniwô. Wcyg widzec je apartnotã 
miast, co są dzélama Trójmiescô, a téż jich dzélów, le lëdzczé, gòspòdarsczé 
i kùlturowé zeszlachòwanié Trójmiescô dôwô òrądz do wielnëch juwernotów, 
téż w òbrëmienim jeleżnoscë kaszëbiznë. Temù jem  dbë, że wôrt je pòkazac 
socjologòwą jeleżnosc kaszëbiznë w Trójmiescym i dac przë tim bôczënk na 
szlachòwnotë i jinoscë midze apartnëma gardama.

Na pòczątk përzinkã wëdowiédzë, jeżlë jidze ò dzeje kaszëbsczi mòwë 
w òbéńdze dzysészégò Trójmiescô. Historicë są dbë, że kaszëbskô wnożëna 
doprzëszła nôd niżawny nëk Wisłë ju  w sódmim stalacym pò Christusu, chòc 
jesz w dzewiątim stalacym òbéńda nôd Bôłtã nie bëła w całoscë zamieszkónô3.

1 M. Latoszek, Pomorze — zagadnienia etniczno-regionalne, Gdańsk 1996; tegoż, Alfabet 
kaszubski, „Pomerania”, 5/6 1990 -  7/8 1993.

2 J. Mordawski, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdańsk 2005, 
s. 19.

3 Z. Szultka, Szkic dziejów Kaszubów ze szczególnym uwzględnieniem przemian językowych, 
[w:] Kaszubszczyzna. Kaszëbizna, pod red. E. Brezy, Opole 2001, s. 13.
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Pierszô historicznô wëdowiédzô ò Gduńskù pòchòdzy z rokù 997 i prawi nama 
ò tim, że swiãti Wòjcéch òrechcył mieszkańców gardu, to je Kaszëbów.

Gwësną tągódkąje fakt, że miono Kaszëbi, w pisónëch zdrzódłach dopiérze 
òd dwanôstégò stalatégò, tikô sã Zôpadnégò Pòmòrzô. Pierszi rôz wëstąpiło òno 
w dokùmeńce wëstawionym przez papieża Gregòra IX4 z dniową datą 19 III 
1238 rokù5 w łacëznowi titulaturze zôpadnopomorsczëch ksyżãt i òd tegò czasu 
pòjôwiô sã stale. Timczasã ksyżãta na wzenikòwim Pòmòrzim zwelë sã dux 
Pomeraniae. Historik Józef Bòrzëszkòwsczi ùwôżô, że w tim czasu lëdze 
w dwùch dzélach Pòmòrzô nie ùswiądniélë sobie „mòwno-kùlturowi zrzesznicë, 
chtërna bëła jawernô i rozsądzeniowô” 6. Wedle niegò miono i kaszëbskô 
zrzesznica ùkôzałë sã dopiérze pò dozdzrzenim prôwdë germanizacji Zôpad- 
négò Pòmòrzô i zadżinienim tã kaszëbiznë.

Zato mòwnoùczałi Jerzi Tréder pitô, czemù swòje miona w łacëznowëch 
dokùmeńtach Gduńsczégò Pòmòrzô pisało sã w pòlsczi, a nié kaszëbsczi 
mòwny wersëji. Wedle niegò tak bëło temù, że na Pòmòrzim bëła pòlskô admi- 
nistracëjô i cësk pòlsczégò katolëcczégò Kòscoła7.

Równo historicë jak i mòwnoùczałi pitalë ò rolã kaszëbiznë na Gduńsczim 
Pòmòrzim, tak tej w Trójmiescym w strzédnowiekù. Józef Bòrzëszkòwsczi 
ùwôżô, że òd XIII stalatégò kaszëbskô mòwa bëła tu w jawnym krążenim pò 
pòlsczi i łacyńsczi mòwie8; zato Jerzi Tréder je dbë, że kaszëbizna bëła ùżiwónô 
blós doma, midze sąsadama, a w jawnëch jeleżnoscach lëdze gôdalë mòwą, co 
pózdni z ni sã wërodzëła pòlaszëzna9.

Zdôwô sã, że tësącletné dzeje kaszëbsczi mòwë w òbéńdze dzysészégò 
Trójmiescégò, to przede wszësczim, chòc ni ma na to za wiele dokùmeńtów, 
dzeje zmiészaniégò sã ji socjologòwégò i geògrafnégò òbjimù przede wszës
czim temù, że wse przejinaczëłë sã w miasta abò przedmiasta. Dzejało sã tak ze 
zweczajnëch socjologòwëch i gòspòdarczëch przeczënów, ale téż i dzejaniégò 
człowieka, na przëkłôd na Gduńsczim Pòmòrzim, to je téż i we Gduńskù 
w strzédnowiekù, w krzëżôcczëch czasach zaczął òbòwiązëwac tzw. wendijsczi 
paragraf, zakôzywający przëjimanié Słowianów-Kaszëbów do miesczégò 
prawa10. Temù i pò zdegradowanim ricersko-panownëch elitów kaszëbizna żëła 
przédno w wiesczim òkrãżim, a pò kaszëbskù blós gôdalë lëdze, co tuwò 
przëjéżdżalë hańdlowac. W  pózniészëch czasach Kaszëbi, co mieszkalë krótkò 
Gduńska, przëcëgalë do miasta, równak tuwò sã niemczëlë.

4 Tamże, s. 13-14.
5 Temù je to Dzéń Jednotë Kaszëbów.
6 J. Bòrzëszkowsczi, Historia Kaszëbów, [w:] J. Bòrzëszkòwsczi, J. Mòrdawsczi, J. Tréder, 

Historia, geògrafia, jãzëk i pismienizna Kaszëbów, pòd red. J. Mòrdawsczégò, Gduńsk 1999, 
s. 20.

7 J. Treder, Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia, Gdańsk 2005, s. 11.
8 J. Bòrzëszkowsczi, op. cit, s. 27.
9 J. Treder, op. cit., s. 11.
10 J. Bòrzëszkowsczi, op. cit., s. 28.
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Czësto kaszëbsczé gôdczi przëmiarowò długò ùtrzimałë sã w òbéńdze 
dzysészégò Sopòtu, co miesczé prawa dostôł dopiérze w 1901 rokù, a wedle 
Stefana Ramùłta jesz w 1899 rokù Kaszëbi robilë 24% mieszkańców Sopòtu11.

Nôdłëżi czësto kaszëbsczé gôdczi żëłë w Gdini, bò tuwò bùdowanié 
bôtowiszcza sã zaczãło dopiérze w 1921 rokù, a miesczé prawa Gdinia dostała 
w 1926 rokù. Do dzysô mieszkają w Gdini przińdnicë rodów kaszëbsczëch 
rëbôków i gbùrów, zamieszkónëch tuwò òd nôdôwniészëch czasów. Westrzód 
Pòmòrsczëch tekstów F. Lorentza z pòczątkù dwadzestégò stalatégò12 13 i w Jãzë- 
kòwim atlasu kaszëbiznë i sąsednëch gôdków13 z piãcdzsątëch lat tegò stalatégò 
je wiele gôdków zebrónëch z Gdini i òkòlnëch wsów, co dzysô są dzélama 
miasta. Môlowim pùnktã Atlasu béł na przëkłôd westrzódk miasta, dze przë 
dzysészi ùlicë Waszyngtona mieszkalë rëbôcë. Jiny pãnkt Atlasu beł na dzysé- 
szim Grabówkù -  przódë ten dzél krótkò Chiloni sã nazéwôł Barnórda -  gdze 
westrzód pòszétników bëła mòja cotka, sostra mòji starczi, Léna Samp (Helena 
Samp)14.

Ó dôwnëch gdińsczëch Kaszëbach pisze téż słowôrz Sëchtë15. Sąsadzë 
nazéwalë gdinianów wszany gdinianie, wszany gdińczanie abë Szadé Klósczi, 
bò bëlë biédny i lëchò jedlë16. Rëbôcë z Pùcczi Hôwindżi nazéwalë gdińsczëch 
rëbôków Gnójcë17 18, Gnojôcze lub Srôjcë temù, że robilë w niedzelã, a téż króm 
rëbaczëniô zajimalë sã gbùrstwã (pòr. Më tu z Rëbôków z rëbakamë z Gdini 
nigdë sã nie bratalë bo to bëlë Srôjcë1S).

Jesz na zôczątkù XX stalatégò wiôldżi dzél dzysédzégò Trójmiescô leżôł 
w òbéńdze zbiérnëch kaszëbsczëch gôdków. Jakô to bëła kaszëbizna, nôwicy 
dôwô badérowanié F. Lorentza19. Ten wiôldżi badéra kaszëbiznë pòdzélił 
wszëtczé kaszëbsczé partë na karna: nórtowi i pôłniowi, a westrzód nich na 
76 gôdków. Z tegò je widzec, że w òbéńdze dzysészégò Trójmiescô lëdze 
gôdalë 16 gôdkama, westrzód nich 11 to nordowô kaszëbizna, a 5 -  pôłniowô. 
Grańca midzë nordową a pôłniową kaszëbizną przëchodała w òbéńdze 
dzysészégò Gduńska.

11 J. Mordawski, op. cit., s. 13.
12 Teksty pomorskie (kaszubskie). Zebra ł Dr. F. Lorentz. Z mapą, Kraków 1924 [tom wstępny].
13 Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, oprac. pod kier. Z. Stiebera (tom 

wstępny, t. I-VI) i H. Popowskiej-Taborskiej (t. VII-XV), Wrocław 1964-1978.
14 Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, tom wstępny, oprac. pod kier. 

Z. Stiebera Wrocław 1964.
15 B. Sychta, S łownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 1-7, Wrocław -  Warszawa -  

Kraków 1967-1976.
16 Tamże, t. I, s. 315-316.
17 Tamże, s. 330.
18 Tamże, t. V, s. 141.
19 Teksty pomorskie (kaszubskie)...



10 Marek Cybulski (Gdańsk)

Do nordowi kaszëbiznë rechùje Lorentz wszëtczé gôdczi dzysészi Gdini, 
Sopòtu, a téż chwaszczińską gôdkã, co nią gôdalë w dzysészi Ósowie20, 
a pòòstałé dôwné wse, dzys dzéle Gduńska, gôdałë pôłniową kaszëbizną21. 
Westrzód nordowëch gôdków, co nima gôdalë w òbéńdze dzysészi Gdini, bëłë 
bëlôcczé, niebëlôcczé i mieszóné gôdczi. Na przëkłôd w sami Gdini i Òksëwim 
lëdze gôdalë òksëwską gôdką, a miészónyma gôdkama gôdalë na Grabówkù 
(grabòwskô gôdka) i na Witominie (witomińskô gôdka), a w dzysészim 
Gduńskù w òbéńdze ùniwersytecczich bùdinków lëdze gôdalë pôłniowòka- 
szëbską òlëwską gôdką, chtërna jesz bëła ùżiwónô w Brãtowie.

Z tegò je widzec, że przed drëgą swiatową wòjną pò kaszëbskù sã gôdało 
w tim dzélu dzysészégò Trójmiescô, co nôleżôł do Pòlsczi, a téż na wzenikòwi 
òbéńdze Wòlnégò Miasta Gduńska22, znóné téż bëło rzeczenié òlëwsczi Kaszëbi23.

Równak w òbéńdze Wòlnégò Miasta Gduńska w midzewòjnowim czasu 
i òbczas drëdżi swiatowi wòjnë Niemcë przeprowôdzëlë òstrą geramnizacëją, 
tak że pò prôwdze w kùńcu wòjnë nie sygało tam Kaszëbów24.

Kaszëbi zaczãlë przejeżdżac do Gduńska i całégò Trójmiescô pò 
zakùnczenim wòjnë. W  òbéńdã dôwnégò Wòlnégò Miasta Gduńska przëcëgalë 
przede wszësczim Kaszëbi z westrzédnëch Kaszëb (kartësczégò pòwiatu) 
i pôłniowëch Kaszëb (kòscérsczégò pòwiatu)25, a w Gdini téż z pòwiatu wej- 
rowsczégò26. W  Gdini, jak ju  bëło rzekłé, Kaszëbów bëło wiele ju  przed wòjną, 
a i w rokù 1945 Kaszëbi robilë 30% gdińsczëch robòtników27. Badérowie 
Jãzëkòwégò atlasu kaszëbiznë napisalë, że w piãcdzesątëch latach XX stalatégò 
rodné lëdztwò przënômni w jaczims dzélu mieszkało jesz w Kòkòszkach, 
Matarni, Klókòwie, Òsowie i Wiôldżim Kackù, a w Brãtowie, Òwczarni i Kò- 
libkach mieszkalë ju  nalecałi Kaszëbi28.

Migracjô Kaszëbów do Trój mie scô trwô pò prôwdze do dzysô. Równak 
jeżle jidze o Kaszëbów, co zamieszkalë pózni, nié prosto pò wòjnie, ni ma 
wiédzë, jak wiele jich bëło29, temù, że nicht nie robił w ti sprawie 
badérowaniégò. Ni ma téż wiédzë, jaczima gôdkama gôdalë ti Kaszëbi, chòc 
z drëdzi stronë znónô je prôwda, że w miesce zaczinalë òni gadac przede 
wszëtczim pò pòlskù, a pò kaszëbskù gôdalë blós ze swòjima doma.

20 Tamże, s. XXVI-XXXVII.
21 Tamże, s. XLVII-XLVni.
22 M. Latoszek, op. cit., s. 74.
23 F. Mamuszka, Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od okol o 1850 do 

1945, Gdańsk 1980.
24 H. Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, Gdańsk 1980, s. 19.
25 J. Mordawski, op. cit., s. 37.

Atlas językowy kaszubszczyzny..., s. 230.
27 J. Mordawski, op. cit., s. 37.
28 Atlas językowy kaszubszczyzny..., passim.
29 M. Latoszek, op. cit., s. 74.
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Kùli Kaszëbów mieszkô dzysô w Trójmiescym?
Wedle szacowónëch badérowaniów socjologa Marka Latoszeka z lat 

òsmëdzesątëch XX stalatégò (jakno rozeznanié kaszëbskòscë przëjął òn 
kaszëbską autoidentifikacją) w Trójmiescym mieszkô 109 tësący Kaszëbów 
i pół-Kaszëbów, co robi 14% mieszkańców Trójmiescégò i 21% wszëtczëch 
Kaszëbów30. Wedle juwernëch badérowaniów geògrafa Jana Mòrdawsczégò 
z lat 1997-2004 w Trójmiescym mieszkô kòle 134 tësące Kaszëbów i pół- 
Kaszëbów, co robi 18% mieszkańców Trójmiescégò i 24% wszëtczëch 
Kaszëbów31. Rezultatë tich badérowaniów, chòc nié taczé same, nie jinaczą sã 
mòcno, temù mòże sã zgòdzëc, że w Trójmiescym mieszkô wicy jak 100 tësący 
Kaszëbów.

Z tegò je widzec, że Trómiescé to nôwikszô zbiérëzna Kaszëbów. Nôwicy 
Kaszëbów i pół-Kaszëbów w Trójmiescym i na całëch Kaszëbach mieszkô 
w Gdini, wedle Jana Mòrdawsczégò -  81 tësący, co robi wicy jak 30% całégò 
lëdztwa miasta. Drëdżi je Gduńsk, gdze sã rechùje 47 tësący Kaszëbów i pół- 
Kaszëbów, co robi 14% lëdztwa miasta, a w Sopòce mieszkô mni jak 6 tësący, 
co robi 14% lëdztwa miasta32.

W  Gdini nôwicy Kaszëbów je w Wiczlënie, blëskò 90% mieszkańców, 
a wicy jak pòłowa mieszkańców je jich w Wiôldżim Kackù i Chiloni. 
Przëmiérzno mało Kaszëbów mieszkô w Kamianny Górze i na rzmie sw. 
Maksëmiliana33.

We Gduńskù wedle Jana Mòrdawsczégò nôwicy Kaszëbów mieszkô 
w Szëdlëcach i w Òsowie, ale Kaszëbi robią tuwò blós 25% mieszkańcow. Wôrt 
je nadczidnąc, ża na trzecym placu westrzód gduńsczëch dzélów, jeżle jidze 
ò lëczbã mieszkającëch Kaszëbów, zajimô Przëmòrzé z 18% Kaszëbów34.

Z tegò je widzec, że w Trójmiescym pò prôwdze ni ma òbéńdów z gãstą 
kaszëbską wnożëną, że Kaszëbi mieszkają tuwò colemało w roznëkanim. 
Przecygòwé zmianë pò òstatny wòjnie, w tim pòwstawanié pòsobicą nowëch 
mieszkaniowëch òsedlów na òbéńdach, gdze przódë mieszkalë Kaszëbi, a téż 
ë taczëch òbéńdach, gdze przódë Kaszëbow nie bëło, doprowadzëłë do tegò, że 
Kaszëbi i nie-Kaszëbi sã bëlno zmiészalë. Kaszëbi zamieszkalë w dôwnëch 
niekaszëbsczëch òbéńdach, a nie-Kaszëbi i nalecałi Kaszëbi zamieszkalë w dôw- 
nëch kaszëbsczëch òbéńdach. Mieszkanié westrzód niekaszëbsczégò lëdztwa, 
co gôdô ùwôżôną za lepszą pòlską gôdką, ùdostôwô, że Kaszëbi zabiwają gadac 
pò kaszëbskù, przechòdzą na pòlską gôdkã.

Stądka czësto jiny òbrôz tegò, jak kaszëbizna żëje, dôwô òdpòwiésc na 
zapitanié, kùli lëdzy z tich, co zeswiôdczają, że są Kaszëbama, rozmieje pò 
kaszëbskù gadac i kùli z nich pò kaszëbskù gôdô.

30 J. Mordawski, op. cit, s. 20.
31 Tamże, s. 44.
32 Tamże.
33 Tamże, s. 40.
34 Tamże.
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Pòkôzywô sã, że blós kòle 21% mieszkańców Trójmiescó, co sã ùznôwają 
jakno Kaszëbi, znaje swòjã mòwã. Jeżle jidze ò nieznajemnotã kaszëbsczi 
mòwë, na pierszim môlu je Gdinia, chòc to nôwikszé òkòle Kaszëbów. W  tim 
miesce pòlonizacjô sã zaczãła nôchùtczi, bò ju  w midzewòjnowim czasu. Swòji 
rodny mòwë nie znaje w Gdini jaż 88% Kaszëbów. W  Sopòce kaszëbsczégò nie 
znaje 49% Kaszëbów, a we Gduńskù -  40% Kaszëbów35.

Jesz gòrzi wezdrzi sprawa gôdaniégò pò kaszëbskù Kaszëbów w Trójmies- 
cym. Wedle jich włôsnégò zeswiôdczeniégò pò kaszëbskù gôdô blós 9% Kaszë- 
bów w Trójmiescym. Nôgòrzi je w Gdini, përznã lepi w Sopòce, a nôlepi we 
Gduńskù, gdze gôdô pò kaszëbskù jaż 30% Kaszëbów, co sã przëznôwają, że są 
Kaszëbama. Równak co dzéń gôdô pò kaszëbskù ju  le 3% Kaszëbów w Trój
miescym, to je 1/3 z tich, co gôdają pò kaszëbskù. W  całoscë ni ma taczëch 
Kaszëbów w Sopòce, a nôwicy je jich we Gduńskù, gdze 11% Kszëbów co 
dzéń gôdô pò kaszëbskù. Równak w Trójmiescym jaż 56% Kaszëbów, co 
rozmieją gadac pò kaszëbskù, nie gôdô tą  mòwą nijak; w Sopòce to robi 80%, 
w Gdini -  55%, we Gduńskù -  50%36. Ni ma badérowaniów, jaką kaszëbską 
gôdką gôdają Kaszëbi w Trójmiescym, ni ma wiedzec, czë są to jaczés 
kaszëbsczé gôdczi (jaczé?), czë lëterackô kaszëbizna.

Mòże sã leno domëslac, że znajemnota lëteracczi kaszëbiznë je w Trój
miescym, w przërównanim z jinëma òbéńdama Kaszëb pasowno wiôlgô w pò- 
kòlenim dorosłëch, a pasowno môłô w pòkòlenim szkòlny òtroczëznë. W  Trój
miescym doch dzejają kaszëbsczé stowôrë, w tim przede wszësczim partë 
Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, a westrzód młodszëch -  Karno Sztudirów 
Pomoraniô i je dosc tëlé kòscołów, co sã w nich òdprôwiô msze z kaszëbską 
lëturgią37. Z tegò je widzec, że w Trójmiescym je dosc wiôldżé karno lëdzy, co 
mają chãc i mòżlëwòtã, abë bëc wësélôczama i dostôwôczama tekstów 
w kaszëbsczi mòwie, tak swiecczëch jak i nôbòżnëch. W  Trójmiescym czãscy 
jak w inëch òbéńdach Kaszëb mùszi to bëc lëterackô kaszëbizna, mòże czasã je 
òna blëżi gôdków, skądka pòchòdzą ti, co nią gôdają. Brëkòwanié lëdowëch 
kaszëbsczëch gôdków w ùrzãdowëch i nieùrzãdowëch jeleżnoscach w Trój
miescym je czasã niemòżlëwé, bò wiôlgô rozmajitosc gôdków to je przëczëna, 
że nié wszëscë je rozmieją i tak samo nié wszëscë mògą gadac we wszësczëch 
gôdkach. Tak téż na zéńdzeniach w trójmiesczëch partach Kaszëbskò-Pomòrs- 
czégò Zrzeszeniô pò kaszëbskù rzecze sã rzôdkò, a jeżlë ju  sã rzecze, to je to 
lëterrackô kaszëbizna.

35 Tamże, s. 50.
36 Tamże, s. 52.
37 „Pomorania”, 2009, nr 6, s. 50 (Gdinia -  6 kòscołów: Babié Dołë, Cësowô, Òksëwié, Pògórzé 

Górné, przë ùlëcë Swiãtojóńsczi, Wiôldżi Kack; Gduńsk -  5 kòscołów: kòscół sw. Jana, 
Matarnia, Piecczi-Migòwò, Òsowô, Przëmòrzé; Sopot -  1 kòscół).
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Jeżlë zôs jidze ò dzecë i szkòłową młodzëznã, to kòl nich znajemnota 
kaszëbsczi mòwë nie je wiôlgô, bò w Trójmiescym je baro mało szkòłów, gdze 
sã ùczi pò kaszëbskù (niewiele wicy jak 50 dzecy)38.

Wôrt je téż pamiãtac, co dlô kaszëbiznë dzejają chùrë i mùzyczné karna. 
Chòc tuwò téż wicy je czëc ò chùrach i mùzycznëch karnach pòza Trój- 
miescym, znóny je chłópsczi chùr „Kaszëbsczi Zwón” w Gdini, a we Gduńskù 
wiele kaszëbsczëch piesni spiéwô Pòlsczi Kameralny Chùr „Schola Cantorum 
Gedanensis” .

Jeżlë ò brëkòwanim lëteracczi kaszëbiznë ni ma za wiele wiedzec w gôdce, 
to ò wiele wicy mòże rzec o tim szlachù kaszëbiznë w pisanim, a téż 
ò dzejaniach dlô pòdwëższeniégò rolë kaszëbsczi mòwë39.

We Gduńskù bëłë wëdrëkòwóné piérszé kaszëbsczi ksążczi. W  1586 r. 
pòkôzałë sã „Duchowne piesnie D. Marcina Luthera” tołmaczoné przez Szëmó- 
na Krofeja, a w 1643 -  „Mały Cetechism Niemiecko Wandalski abo Słowęski” 
tołmaczony przez pastora Michała Pontanusa ze Smołdzëna40. Te ksążczi bëłë 
napisóné pò prôwdze pò pòlskù, ale je w nich wiele kaszëbskòmòwnëch felów. 
Tak samò we Gduńsku pòwstôł rãkòpis pòlskòjãzëkòwi dramë „Tragediô 
ò bògôczu i Łazarzu”, co bëła wëdrëkòwónô dopiérze w 1999 rokù. W  ti dramie 
grô Kaszëba Sobiegraj i w jegò gôdce mómë pierszi rôz sztélizacjã na
kaszëbiznã41.

We Gduńskù téż sã narodzëła kaszëbskô leksykografiô. W  1798 rokù za- 
mieszkôł tuwô letërsczi ksydz Krzisztof Celestin Mrongòwiusz. Je òn autorã 
niemieckò-pòlsczich słowarzów, w chternëch sã nalazałô wiele kaszëbsczich 
słów (np. w słowarzu z 1823 rokù -  51 kaszëbsczich słów42). Mrąga òstawił téż 
rãkopisny zbiér 171 kaszëbsczëch słów.

W  XIX stalatim kaszëbskòmòwnë tekstë czãscy prôwdac bëłë drëkówóné 
nié w Trójmiescym, ale w 1850 rokù bëła wëdónô we Gduńskù „Ksążeczka dla 
Kaszebów” Floriana Cenôwë, a téż jégò „Rozmòwa Polocha z Kaszebą” 43. 
W  1899 rokù A. Majkòwsczi wëdôł téż we Gduńskù swój piérszi lëteracczi 
dokôz „Jak w Kòscérznie koscelnego obrele abo piãc kawalerów a jedna jedino 
brutka” . Òd tegò téż czasu w Trójmiescym wëchòdzy corôz wicy kaszëbsczich 
ksążk, nôprzód we Gduńskù i Sopòce, a pòzdni téż w Gdini.

38 J. Mordawski, op. cit., s. 67.
39 M. Cybulski, Kaszubszczyzna w Gdańsku, [w:] Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo 

i społecznie. Miasto, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2006, s. 51-63.
40 H. Popowska-Taborska, Zabytki kaszubskie językowe, [w:] Język kaszubski. Poradnik 

encyklopedyczny, wyd. 2. poprawione i poszerzone, red. J. Treder, Gdańsk 2006, s. 274.
J. Treder, Tragedia o bogaczv y  Lazarzv, [w:] Język kaszubski..., 266-267.

42 H. Popowska-Taborska, Dzieje kaszubskiej leksykografii, [w:] H. Popowska-Taborska, 
W. Boryś, Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, Warszawa 1996, s. 15-17.

43 J. Kęcińska, Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadiwślańskim 1772-1920. Polski 
i kaszubski krąg kulturowy, Gdańsk -  Słupsk 2003, s. 61.
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W  tim téż czasu Trójmiescé to je wôżné kaszëbsczé lëteracczé i kùlturowé 
centrom. Lëteracczé żëcé sã grupkòwało wkół wëdôwónëch tuwò kaszëbsczëch 
gazét i cządników44 Redaktór pòlskòmòwny „Gazety Gdańskiej” wëdôwôł téż 
kaszëbskòmòwny dodówk do ni „Drużba. Pismo dlô polscich Kaszubów”. Ten 
sóm Majkòwsczi wëdôwôł téż cządnik „Gryf” . We Gduńskù od 1911 rokù 
miała plac redakcjô Gryfa i tuwò téż wëszło szesc pierszëch numrów tegò 
cządnika45. To bëła dlô lëdzy tamtëch czasów swójnô znanka, bò ksądz Wòjce- 
chòwsczi pisół ò Gduńskù jakno ò „prastarej stolicy Pomorza wschodniego /.../ 
starej siedzibie książąt pomorsko-kaszubskich /.../ głownej stolicy Kaszub jako 
w właściwej mu siedzibie”46. Młodokaszëbi, jeżle jidze ò kaszëbsczé lëterac- 
czcé karna, bëlë wierã nôbarżi zrzeszony z Trójmiescym. Kò Karno Młodo- 
kaszëbów pòwstało 29 IV 1912 rokù w Sopòce, a wedle statutu Gduńsk to béł 
plac jegò dzejaniégò.

W  Gdini w midzewòjnim jaczis czas dzejało karno pisarzów zrzeszonëch 
kòle cządnika „Zrzesz Kaszëbskô”. Pòchòdzëlë òni ze strzédnëch Kaszëb, 
z kartësczégò pòwiatu, ale òd pierszégò do szestnôstégò numra swój cządnik 
wëdowalë w drëkarni „Dziennika Gdyńskiego”.

Pò wòjnie pò pòwstanim Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô z sedzbą we 
Gduńskù baro wôżny béł „Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”, co sã 
pózni wëôrtowôł w „Pomeraniã”, wëchòdzącą do dzysô. Cządnik dërżeniowo 
redagòwóny je pò pòlskù, ale drëkòwóné są tu téż kaszëbscze tekstë, na 
przëkłôd w szescdzesątëch i sétmëdzesątëch latach ùkôzowałë sã w nim 
felietónë Jana Trepczika „Nórcëk Kaszëbsczi”. W  dzewiãcdzesątëch latach XX 
stalatégò wëchòdała téż we Gduńskù wëdôwónô przez sztudirów z karna 
„Pòmòrania” blós kaszëbskòmòwnô „Tatczëzna”, a pózni -  „Òdroda”, 
wëôrtowónô w „Kaszëbską Òdrodã” .

W  kaszëbsczi kùlturowi rësznoce wôżné są téż trójmiesczé wëdowiznë.
Òsoblëwò rechùje sã tuwò òd 1970 rokù wëdowizna przë gduńsczim parce 

Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, bò stądka wëchòdzą przede wszësczim 
kaszëbskòmòwné tekstë. W  ti wëdowiznie wëszłë wznowieniô kaszëbsczi 
lëteracczi klasyczi, na przëkłôd Ò panu Czôrlińscim, co do Pùcka pò secë 
jachôł H. J. Derdowsczégò (1976), Żecé i przigòdë Remùsa A. Majkòwsczégò 
(1974), Kaszëbsczé spiewë L. Heyczi (1978), Zemja kaszëbskô A. Bùdzësza 
(1982), a téż i debiutë młodëch tedë pisarzów, przede wszësczim pòetow, na 
przëkłôd Kristinë Mùzë (tomik wiérztów Mamòta, 1981), Jana Walkusza (tomik 
wiérztów Kańta nôdzeje, 1981), Stanisława Pestczi -  pòd tacewnym mionã Jón 
Zbrzëca (tomik wiérztow Wizrë ë duchë, 1986), rzôdzy prozajików, na przëkłôd 
Jana Drzeżdzóna (tomik òpòwiôdaniów Dzwónnik, 1979) i Stanisława Janczi

44 J. Treder, Kaszubszczyzna w prasie, [w:] Język kaszubski..., s. 118-119.
45 J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876-1938). Biografia historyczna, Gdańsk -  

Wejherowo 2002, s. 343.
46 Tamże, s. 339.
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(pòwiesca Łiskawica, 1988-1989) W  wëdowiznie KPZ wëszłë téż kaszëbskò- 
mòwné dokôzë dlô môłëch dzecy, na przëkłôd Nenka Roda i ji dzôtczi A. Nôgla, 
Ùkłôdk dlô dzôtk Jana Trepczika, dlô përznã starszëch, ju  szkòłowëch, jak 
Ùrënamlë Józefa Ceynowë, a téż kaszëbskòmòwné wiérztnice, jak Poezja 
rodnej mowy Jerzégò Sampa. W  1981 rokù w zrzeszeniowi wëdowiznie ùkôzałë 
sã dwie wôżné ksążczi, wiele pòmòcné w ùczbie kaszëbiznë: Kaszëbskô 
gramatika Edwarda Brezë i Jerzégò Trédra i Słowôrz kaszëbskò-pòlsczi razã ze 
Słownikiem polsko-kaszubskim A. Labudë, a trzënôsce lat pózni, w 1994 rokù 
wëszedł w 2 tomach Słownikpolsko-kaszubski Jana Trepczika.

W  latach 1957-1989 kaszëbskòmòwné dokôzë bëłë wëdowóné téż w Mòrsczi 
Wëdowiznie (ji sedzba bëła nôprzód w Gdini, a pózni do dzysô we Gduńskù), 
na przëkłôd Wiersze i frantówci A. Majkòwsczégò czë wiérztnica Modra 
kraina, a pò 1989 rokù dzejają nowé wëdowiznë, co ògłôszają kaszëbskòmòwné 
dokôzë, a westrzód nich Wòjcecha Czedrowsczégò Kara Remùsa, Arkun i Czec. 
Z ti wëdowiznë òkróm tekstów kaszëbsczi lëteracczi klasyczi, debiutów 
młodëch ùsôdzców, wëszłë téż wôżné dokôzë dlô normalizacëji kaszëbiznë: 
E. Gòłąbka Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù (1997) -  normatiwny radzëszk; téż 
tegò autora Kaszëbsczi słowôrz normatiwny (2005) -  pierszi tegò ôrtu w kaszë- 
biznie; S. Ramułta Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, scalony 
i znormalizowany przez Jerzego Tredera (2003). W  wëdanim òstatnégò dokôzu 
Czec wëspółrobiła z wëdowizną Gduńsczégò Uniwersytetu, a téż z wëdowizną 
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejerowie.

Wôżné kaszëbskòmòwné dokôzë wëszłë téż w jinëch trojmiesczëch 
wëdowiznach, co nie wëdôwają blós kaszëbsczëch ksążków. Na przëkłôd 
w wëdowiznie M. Rożak wëszedł w 1999 rokù dwùmòwny pòlskò-kaszëbsczi 
ùczbòwnik Historia, geografia, język i pismiennictwo Kaszubów / Historia, 
geògrafia, jãzëk i pismienizna Kaszëbów Józefa Bòrziszkòwsczégò, Jana Mòr- 
dawsczégò i Jerzégò Trédra, a dzãka Fundacji Dôr Gduńska mómë Kaszëbsczé 
abecad ł o, twój pierszi elemeńtôrz (2000) W. Bòbrowsczégò i K. Kwiatkòwsczi.

Jeżle jidze ò normalizacją kaszëbsczégò pisënkù, wiele ùdbów pòwstało 
w Trójmiescym. W  Sopòce pòwstôł pisënk F. Lorentza, a w rokù 1974 przë 
Kaszëbskò-Pómórsczim Zrzeszenim pòwstała Kòmisjô dlô Normalizacji 
Kaszëbsczégò Pisënkù z prowôdnikã E. Brezą i sekretôrą J. Trédrã, a ji ùstano- 
wieniô wëszłë w 1976 rokù (drëdżi wëdôwk 1984) w wëdowiznie Gduńsczégò 
Partu KPZ. Te wskôzë pòprawióné 13 V 1996 rokù są wôżné do dzysô.

Trójmiescé je téż w przódkù we wprowôdzanim kaszëbiznë do jinëch 
mediów.

Prôwdac w radiu47 kaszëbizna pòkôza sã dzãka Toruniowi ju  w midze- 
wòjnowim czasu, ale pò drëdżi swiatowi wòjnie dosc tëlé dzejała w gduńsczim 
rozsélôczu Pòlsczégò Radia, skądka szłë w swiat kaszëbskòmòwné słëchò-

47 J. Treder, Kaszubszczyzna w radiu i TV, [w:] Język kaszubski..., s. 119.
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wiszcza. Dzysdnia nié leno Radio Gduńsk wësélô kaszëbskòmòwné programë, 
ale prawie tuwò je nadôwóno pùblicystnô programa „Na bôtach i w bòrach”.

Jeżlë jidze ò kaszëbiznã w telewizji, to w tim je widzec wiôlgô rolô 
Gduńska. Np. w rokù 1985 Telewizjô Gduńsk nadała film wedle pierszégò 
dzéla arcëdokôzu A. Majkòwsczégò „Żëcé i przigòdë Remùsa”. Od lepińca 
1990 rokù rôz w tidzeniu nadôwónô je w wikszim dzélu kaszëbskòmòwnô 
programa „Rodnô Zemia”, a téż òd niedôwna „Tedë jo ”.

W Trójmiescym narodzëłë sã ùdbë wprowôdzeniô kaszëbiznë do 
Jinternetu48. Kòmpùtrowi sztandard kaszëbsczégò pisënkù i pierszą fulną 
kaszëbskòmòwną programã òbrobił Stanisłôw Geppert, absolwenta Gduńsczi 
Politechniczi. Geppert stwòrził téż kaszëbsczi jinternetowi serwis „Nasze 
Kaszëbë”. To dzejanié doprowadzëło do wprowëdzeniô òznaczënkù CSB dlô 
kaszëbsczi mòwë przez Biblotekã Kòngresu u sA . W òglosłowiańsczé spòdlé 
wprowôdzył kaszëbiznã Serba, dr Duszan-Vladislav Pazdjerski z Gduńsczégò 
Ùniwersëtetu, przez ùsadzenié jinternetowi stronë „Rastko-Kaszuby”. Òd rokù 
1999 w Biblotece Pòlsczi Lëteraturë w Jinternece je do przeczëtaniégò roman 
A. Majkòwsczégò „Żëcé i przigòdë Remusa”, co sã stało dzãka profesorowi UG 
Markòwi Adamcowi.

W  môłim dzélu je widzec w Trójmiescym brëkòwną wersëją pisóny 
kaszëbiznë. We Gduńskù je sedzba Nôczelny Radzëznë KPZ, temù tuwò sã 
twòrzi nowicy tekstów, co sã tikają ji dzejaniô, np. rôczbë, òdkôzë czë 
leżnoscowé żëczbë. Równak np. nôdpis na zrzeszeniowim sztãpkù czë nadrëczi 
na firmòwim papiorze Zrzeszeniô jesz nie tak dôwno miałë blós pòlskòmòwną 
pòzwã, bò kaszëbską pòzwã ti stowôrë dzejarze ùrôdzëlë dopiérze pò 2000 
rokù. Tak téż spòdlowô je pòlskô wersëjô Biuletinu Radzëznë Kaszsczégò 
Jãzëka, a kaszëbskô wersëjô to je blós przełożënk.

Mało téż je widzec kaszëbiznã w nôdpisach na bùdinkach, ùlëcach 
i towarach49.

Nierôz na etikétkach, na aùtołach i na nasziwkach ùnifòrmów robòtników 
mòże nalezc kaszëbsczé słowò „Stolem”, bò taką pòzwã òd miona legendowégò 
kaszëbsczégò heroja wzãła so zastawnô firma z Trójmescégò. Inëch kaszëbs- 
czich nôdpisów ni ma za wiele, np. na bùdinkù wiôldżégò krómù „Madison” na 
dôwnym Kaszëbsczim placu we Gduńskù òsta òdkrëtô tôblëca z nôdpisã ò tim 
w sztërzëch jãzëkach: pòlsczim, kaszëbsczim, niemiecczim i anielsczim: 
Aktualny przebieg ulic /  Dawny Targ Kaszubski /  Ulice obecnie nieistniejące //  
Dzysdniowi przechôdënk darżëców / Dôwny Kaszëbsczi Tôrg /  Darżëce, co jich 
dzysô ni ma / /  Present street grid /  Old Kashubain Market /  Streets no longer

48 P. Szczypta, Kaszubszczyzna w Internecie, [w:] Język kaszubski..., s. 115.
49 E. Rogowska-Cybulska, Kaszubszczyzna w szacie informacyjnej miasta, [w:] Przestrzeń 

zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto 2, pod red. M. Święcickiej, 
Bydgoszcz 2008, s. 133-146; M. Cybulski, Kaszubszczyzna w nazwach firm w województwie 
pomorskim, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. X: Polszczyzna miast i miasteczek, 
pod red. H. Sędziak, Łomża 2006, s. 103-116.
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existing / /  Gegenwärtiger Straßenverlauf /  Ehemaliger Kaschubischer Markt /  
Gegenwärtig nicht bestehende Straßen50. Kaszëbskòmòwny tekst je téż widzec 
w Gdini, na nórce ùlëców Żeromsczégò i Derdowsczégò na tôblicë z leżnoscë 
40 roczëznë założeniô KPZ je tã nôdpis: W TIM /  BUDINKU /  28 X  1956 
ZAKŁÔDËLË /  ZRZESZENIE KASZUBSKIE /  JEDNOTA NORDOWËCH 
PARTÓW /  KASZËBSKO-POMORSCZÉGO ZRZESZENIÔ /  GDËNIÔ W 40 
ROCZËZNÃ 51. Rolno-towarowi ùtrôp mô kaszëbską pòzwã „Rënk” 50 51 52 53 i temù 
widzymë tã pòzwã na reklamòwëch tôblëcach w òkòlim. W  wiôldżim krómie 
firmë Leroy Merlin na przedmiescym Gduńska kòl pòlsczich są i kaszëbsczé 
nôdpisë: Serdecznie witamy // Serdeczno witómë i Zapraszamy ponownie // 
Zaprôszómë jesz rôz53. Równak taczich tekstów wicy mòże widzec w krómach 
i ùrzãdach w kaszëbsczich miastach i miastkach pòza Trójmiescym. Ni ma téż 
w Trójmiescym kaszëbskòmòwnëch wersjów pòzwów ùlëców. Równak w wi- 
kszoscë trójmiesczich krómów mòze kùpic towôr z kaszëbską pòzwą, np. piwò 
„Remùs”, kòrnus „Kaszëbsczi Gryf” , gùrczi abò „Òstri Mòzdrech Kaszëbs- 
czi”54. Nadto na ùlëcach czasã mòże nalezc tôfelczi z kaszëbsczim Grifã 
i nodpisã „Kaszëbë”.

Jak zdrzec na kaszëbiznã w Trójmiescym, jaczi je ji stón? Przede 
wszësczim mùszi rzec, że pò rokù 1989 zwikszëło sã znaczenié kaszëbszczi 
mòwë, chtërna z dialektu stôwô sã apartnym jãzëkã (in statu nascendi). Dzãka 
rozmajitim dzejanióm lëdzy Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô kaszëbizna je 
wicy widzec w Trójmiescym, a kaszëbskòmòwny gduńczanie, gdinianie 
i sopòcanie corôz czãscy nie wstidzą sã pò kaszëbskù głosno gadac. Wëdôwô 
sã, że cygnącô sã òd niepamiãtnëch czasów tendencëjô zmiészaniô sã òbjimù 
kaszëbiznë przede wszëtczim we Gduńskù, ale téż i w całim Trójmiescym 
ùstãpiwô, a nawetka czasã rosce òbjim kaszëbiznë.

Równak nie dôwô pòkù to, że ta òdroda kaszëbiznë stôwô sã we wikszim 
dzélu dzãka lëdzóm, co przëjachalë do Trojmiescégò z bùtna, a nié dzãka tim 
kaszëbsczim mieszkańcóm Trójmiescégò, co tuwò mieszkają òd pòkòleniów. 
A jesz barżi nie dôwô pòkù to, że westrzód tich lëdzy ni ma za wiele młodëch. 
Tak téż, chòc jeleżnosc kaszëbiznë dzysô je dzyrzkò lepszô jak przódë, 
przindnota kaszëbsczi mòwë w Trójmiescym przënôszô strach, bò wedle słów 
Jaromiry Labuddy: Mòwa -  to je  dësza lëdù: / Chto jã  stracy ł, stracy ł sebie!

50 Tamże, s. 139-140.
51 Tamże, s. 139.
52 A. Ryłko-Kurpiewska, O znaczeniu kontekstu w tworzeniu nazw produktów, [w:] Polo

nistyczne drobiazgi językoznawcze I. Materia ły sesji jubileuszowej Oddzia łu Gdańskiego 
Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z 23 października 2006 roku, pod red. J. Mać- 
kiewicz i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2009, s. 170.

53 P. Bréza, 2005, Kaszëbizna w hiperkrómach, „Kaszëbskô Òdroda”, nr 4, s. 3.
54 E. Rogowska-Cybulska, Wokół jedzenia. O kaszubskiej szacie informacyjnej związanej z wy

twarzaniem i konsumpcją artykuł ów żywnościowych, „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego”, 
2009, w druku; tejże, Kaszubskojęzyczne teksty i gatunki o funkcji komercyjnej, w druku.
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Zu s a m m e n f a s s u n g

Der vorliegende Artikel bezieht sich auf die Lage der kaschubischen Dialekte, 
sowie auch der kaschubischen Schriftsprache auf dem Gebiet der so genannten Dreistadt 
(Gdańsk -  Gdynia -  Sopot) in der Vergangenheit und der Gegenwart. Die Ausarbeitung 
beinhaltet eine Charakteristik der kaschubischen Sprache in den heutigen Stadtgrenzen 
von Gdańsk, Gdynia und Sopot, sie schildert auch die aktuellen Angaben über die 
Kenntnisse und die Verwendung des Kaschubischen durch die Stadteinwohner, die sich 
selber als Kaschuben bezeichnen, sowie auch die Arten ihrer sprachlichen Aktivitäten 
(wie z.B. kaschubischsprachige Verlage, Medien, Bildung).

Der Verfasser stellt die These, dass die uralte Tendenz zur Einschränkung der 
geografischen und sozialen Reichweite des Kaschubentums heutzutage als gestoppt 
oder sogar als rückgängig gelten kann, was aber nicht den in der Dreistadt geborenen 
Kaschuben, sondern den Ankömmlingen aus der Kaschubei zu verdanken ist.


