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Jerzi Tréder

Kaszëbizna dokôzów 
Antona i Aleksego Peplińsczich

Antoni Peplińsczi1 ùrodzył sã 26 apréla 1918 r. w Wiôldżim Klińczu kòle 
Kòscérzënë, ale ju ód 1922 r. żił w Łësniéwkù kòle Srôkòjc. W kòscérsczim gim
nazjum (1931-1939) miół na niegò cësk ks. L. Heyke. Ksãdzewsczé swiãcenia 
przejął w 1950 r. Wczasni zaczął pisać, bò pierszé wiérztë drëkòwôł w „Zrzeszë 
Kaszëbsczi” (1946), późni w „Kaszëbach” i „Pomeranii”. Wiele jegò wićrztów 
mó sztółt pieśni (bóżich i frantówk), w nym przédno kòlãdów, jak np. Jezu, óstaw 
szopa, słoma, sano w żłobie... Do jich pisaniô zachãcywôł gò L. Roppel. Znóny 
bel z tego, że ódprówiół msze sw. pò kaszëbskù, z kózanim, jak np. nagrónó na 
blewiązce 29 lëpińca 1990 r. w Lëpuszu òbczas V Kaszëbsczégò Płëwaniô Kaja
kama Szlachama Remusa. Pisôł téż pò pòlskù, np. binowé widzawiszcza. Umarł 
6 zélnika 1995 r.

Jegò młodszi bracyna Aleksy Peplińsczi1 2 ùrodzył sã 26 gromicznika 1921 r. 
w Wiôldżim Klińczu; pózni téż spartaczony z Łësniéwkã. W latach 1950-1977, 
tj. przez 27 lat béł szkolnym matematiczi (pó SN we Gduńskù, 1958): rok w Je- 
lónkù, a dali w Łësniewie. Do 1995 r. miół mieć napisónć kole 30 kaszëbsczich 
wićrztów (drëkòwóné np. Jo i róża i Do słuńca, „Pomerania” 1990, nr 1, s. 27) i 
kole 130 pólsczich, jak też 13 dłëższich i 10 krótszich kaszëbsczich binowëch 
widzawiszcz i jednã dłëższąpò pòlskù. Wikszi dzél jegò pisaniô òstowô w rãkòpisu. 
Wedle zdrzeniô J. Bòrzëszkòwsczégò3, „pisze na potrzeby miejscowego »rynku» -

1 F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej, Gdańsk 1982, s. 234-236; K. Sroka, Śladami 
kaszubskich tłumaczeń Biblii, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś. Materiały z sym
pozjum..., red. J. Treder, Gdańsk, 1995, s. 112.

2
A. Pepliński, Smutno, ale do śmiechu, „Pomerania” 1995, nr 11, s. 33. Mëma Justina Szréder 
z Kòsobùd kòl Brus ożeniła sa w Kłącznie z F. Leszczińsczim z Kruszynia; w lipińcu 1917 r. 
ożeniła sa z P. Peplińsczim z Kłączna (ur. w Sztoltmanach). Przër. téż K. Sroka, Śladami..., s. 111.
J. Borzyszkowski, Z kaszubskiego zaścianka-matecznika, „Pomerania”, 1990, nr 1, s, 25-26; 
tenże, Wspomnienie o ks. Antonim Peplińskim. 1918-1995, „Pomerania”, 1995, nr 11, s. 30-32.
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rodziny, wsi, okolicy”. Je téż aùtorã Kaszëbsczich jasełk (ZK-P, Gduńsk 1986), 
z kòlãdama swòjégò bracynë. Wëzwëskôł gò jakno informatora prof. K. Sroka 
z UG, czej chcôłpòznac stąpieńtzw. idiosynkratizmu translacji Biblii nakaszëbsczi 
(na przimiarze Ew. sw. Marka). Téż pisôł pò pòlskù.

Pierszi zbiérk wiérztów Antoniego Peplińsczégò to Niech szëmi las, Gduńsk 
1973, dze ostało wëdrëkòwónëch 18 wiérztów w pisënkù i òbrobienim L. Roppla, 
ze słowã Wiersze proste jak  życie E. Pùzdrowsczégò. Drëdzi zbiérk to Kaszëbë 
wołają nas (1988), w chtëmym je 304 frantówk z nótama, np. Chto chce spãdzëc 
dobré wczasë (tit. Stëdzyńsczé Jezoro). Jegò kòlãdë òstałë wëdóné m.jin. na kasetach 
Kaszëbsczé kòlãdë (1990), Jezu, òstaw szopã -  Kaszëbsczé kòlãdë (Bydgoszcz, 
1990), Kolędy kaszubskie (RZPiT „Kaszuby” z Kartuz, 1998), a wicy jak 20 téż w 
ksążce Kaszëbsczié kolędę ë godowé spiéwë. Zebrał i wstępnie opracował W. Kir- 
stein (Gdańsk, ZK-P 1982); wikszosc jich je téż w Swiętim dzélu desze. Antologia 
kaszubskiej poezji religijnej. Zebrał J. Walkusz, Pelplin 1981, dze je téż pôrãj inëch 
jegò dokózów. Przeszło 130 pieśni óstawił w ràkopisü Moje spiéwë5.

Lëteracczi ùróbk Alekségò Peplińsczégò òstôwô pò richtoscë jesz w rãkòpisu. 
Wëdôł blós Kaszëbczié jasełka (1986), dwie wiérztë i wëjimk Mòji drodżi 
kaszëbsczi, òstatno téż dwie dôwné wiérztë pò kaszubsku Dżôd (1956) i drëdżi 
rôz Do słuńcal (1965)6.

Bracynowie Peplińscë, Antoni i Aleksy, ùrodzëlë sã w Wiôldżim Klińczu na 
obrëmienim gwarë kòscérsczi, czej òna bëła jesz dose apartno i nôgwësni gôdelë 
niąjich starszi: tata i mëma. Jak wie bëlë dzôtkama, w przëstôwanim ze swojima 
starszima dostelë chòc le niechtëmé j i elemeńtë. Móże téż z ti stronë dostałë sã do 
jich mòwë jaczé reliktë gwarë Kłączna w Bëtowsczém? Obaji dwaji mòcno wiedno 
bëlë sparłãczoni ze swòją familią, téż na plebanii ksądza w Czarnowie czë w 
Mscëszejcach.

Ne dëcht piérwòtnéj ãzëczné elementë domôcy mòwë òstałë prawie òd razu 
wcygnioné do gwarë nowégò (piérszégò?) môlu jich zamieszkaniô, òsoblëwie 
przez wespółbëcé z rówienikama (na pòdwòrzim, w szkòle), gôdającyma gwarą 
tzw. sjónowskò-gòwidlinskò-srôkòj ską. Pòtemù Antoni béł proboszcza w Mscëszej - 
each, przënôlégającëch do gwarë sëlëcczi (sëlëczińsczi), baro blësczi ny gòwi- 
dlińsczi itd.

4 Na kaséce pt. Kaszëbë wołają nas (Oddział Bydgoski ZK-P; br. produkcji) je 29 swiecczich 
pieśni. Spiéwô je aùtor, tej-sej z jinym biôlgłowsczim głosa, co téż tuwo spiéwô sóm. Pò 1. 
i 23. kòlãdze czëc je aùtora, chtëren gôdô m.jin. ò tim, że L. Roppel namówił go do pisaniò 
kòlãdów. Jegò piesnie sa téż na CD pt. Żebë wrócył ten czas („Koleczkowianie” 2001).

5 T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdańsk 2002, s. 330.
6 Borzyszkowy i Borzyszkowscy. Bąk-Karsin. Studia i materiały do dziejów wsi i rodziny zebrał 

i oprać. J. Borzyszkowski, t. VII, Gdańsk 2004, s. 533-535.
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Pamiãtac téż trzeba wiedno ò cëskù na j ich kaszëbiznã òglowégò pòlsczégò 
jãzëka, chtëmym mùszelë gadać i pisac doch wiele: jeden jakno ksądz, drëdżi 
jakno szkolny; w nëch warkach (zajimach) baro wiele sã kôrbi. Ksądza mòwã 
znajã nié le z pisaniégò, ale téż z kasétów, a pòrã razy słëchôł jem gò „na żëwò”, 
mógã wic rzec, że baro dobrze zachòwôł kaszëbiznã ze swój ich dzecnëch lat, tj. 
gwarã srôkòjską. Przëszlobë dose drãgò dzys ùdokazac w jegò mòwie znanczi 
gwarë kòscérsczi (w spôdkòwiznie òd jegò starszich) i zarô òdapartnic je òd znank 
pòlsczégò jãzëka; òne bë sãnierôzkana se nakłôdałë. W dokôzach pisónëch znanczi 
te ùstãpic mùszałë znormalizowónémù pisënkòwi, nôprzódka L. Roppla. Np. w 
pisënkù wiedno stôri, czej w mòwie blëżi stêri, aie téż start; w pisënkù samòzwãk 
nosowi ę. czej w gôdce nôwicy atã, np. sjati.

Czekawi, co nato wedle swòji pamiãcë i ùdbë pòwiedzec móże Wasta Aleksy 
Peplińsczi, chtëmégò codzénné mòwë jô nie znajã, jaką równak -  jak kasétë -  
përznã pòkôzywają rãkòpisë, nié do kùńca pisóné standarizowóną kaszëbizną, 
jaczi kù reszce jesz dëcht ni ma. W rãkòpisach Aleksego mitkòsc je znaczono jak 
ù Cenôwë (Majkòwsczégò, Grëczë) przez j, np. mje, wjedzą,pjisac, spjéwac, wjer- 
sze, drobjôzg; téż prejotacja z j-, np. jinteresëje, ji, igraszka. Czasà tak ostało 
w drëkù.

Skrótë7 niżi ùżiwóné:
Antoni P.: Fran -  kaséta z frantówkama (1998), Ms -  kaseta ze m szą(1990), 

NSL -  Niech szëmi las (1973);
Aleksy P.: MDK -  proza Moja droga kaszëbskô (1990); Pom -  wiérztë 

z „Pomeranii” (1990); Borz -  wiérztë z ksążczi Borzyszkowy... (2004); rps -  
z rãkòpisów wëbróné kaszëbsczé Wiersze duchowne (1980-1990).

Niejedne przëkładë dlô niechtëmëch znaków jich kaszëbiznë:
1. w òbrëmienim fòneticzi:
Q kasz. ô wëmôwióné ê (strzédnokasz.), np. akuretno (NSL 14), młodepêra, 

ptêchôw, stêri, rwël, żëdni, znê : mê (Fran), ale nierôz: start {grat), żadni (Fran), 
téż mszu swiato, Pón z wama! (MS) i dóka : sroka (NSL), story (NSL), kraj : mój 
(NSL 15); przër. muszel jakno zrównanie z ôrtã bëł : żëł (Pom);

o kasz. é  wëmôwióné é/i, np. wiéw : żyw (NSL l),jidze  : wleze (NSL 14), 
spiéw : wiéw, ale dzewczata, kawaler (Fran), chòc Hitlera : odbiérô (NSL 8); w 
ôrce jesénny czãsto eN, np. sen : dzéń (NSL 8), utracenie : cenią (NSL 9),jesenny 
(choc je napisóné: jesénny), ceń, ale lëpów céni, dzéń,piéń, téż Jasinek : winiec

W wëdrëkòwónëch dokôzach òbù pisarzów sa bładë z winë wëdôwców, np. domôca za: 
domôctwa (NSL 5 ),ptôszek/ptôszëk{NSL 17), krąg : zlak zamiast: krąg : zląkł czy krãg : zlãkl 
(B orz).

7
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(Fran); Iżi : w ni, ale żëcé : dzece, téż milno: sjecysz, ogrzewôsz, téż pienia : 
pokolenia (Pom), szyb : chléb (Borz), ale też czesziń (MDK) dalij, weselij, trzeci 
‘trzeciej’ (Borz), a także południowe zémia : plémia,pjénja : pokolenia obok pro
mienie : mienie (Borz);

Q kasz. ë wëmôwióné blëzë e, np. rzecze : chëczë (NSL 7), checz : miecz 
(NSL 8), też brëtka, brëtczi : dëtczi (Fran), ale nierôz òbniżoné do e a, np. Uuczeala 
: beala (Fran), a por. mamkal mãmka, ale warunći (Fran), nieba : Kaszëba (Pom), 
miech : strëch, ale cali : dale, żëcé : dzecë (Borz);

Q kasz. ó jakno ólu, np. rosi : głos (NSL 12), naturë : górë (Pom); przër. 
stronë : koniną (NSL 9), stronę : dôme (NSL 19), trup : grób, naturë : gorë (Borz);

Q kasz. r) jakno "e. np. p"ezne. ale też np. w"ełcją (Frań) czy rézë : może(NSL 9);
Q kasz. u jakno ii/i, np. dłidźi (Frań), ale ogródk : smutk (Pom);
Q i/y+1,1, np. mięły, skuńczeł{NSL 6), zgubiełe (NSL 15), ostawiël (NSL 16), 

żëł : pił/pieł, bawiele : wesele, chjéle ‘chwile’, ale bólem (Frań); ostawil, stracyłe 
òkómprzeżëłë, kupielë, skrëlë òkóm zgłosylë (MDK); typ bëł : żëł, gòniełë (Borz); 
zstąpjéła, modléł, prowadzéł (rps); je to gwôsnosc strzédnokasz.;

Q rozszerzwienié - i  > -e, np. nażebrôczeT. daleczi, kubrocze : włóczę (NSL 14), 
sniedżé (NSL 19), ale zaskoczą : obłoczi (NSL 20); plotczi (MDK), pagórczć. ale 
też rzéczi : séczi (za poprawne: sćcy ‘sieci’) (Borz); to je znóné z Derdowsczégò;

o kasz. ã czãsto òdnosowioné, np. chatno, spadzëc, swiato ‘swiãta’, uzdrza, 
łabadza : ksadza (Frań), ale udręce : wojence (NSL 8), dzeła : zdżinęła (NSL 10);

Q kasz. ą czãsto òdnosowioné, np. wrócë : łące (NSL 20), badó, dadzó, łókach, 
mszó ‘mszą’, ksódz, só ‘są’, pòd staro lëpó, z a nió, stód ‘stąd’, só : łzó,pòłóczoné 
(Fran), skuńczy : wëłączy (NSL); cud : cząd (Pom). Uw.: ó, bo bez zmianę jak u > iitr,

o kasz. k' g ' barżi jakno pôłniowé ć d£, mniej cz di, np. podżiną (NSL 9), 
mamci głos, stedzyńsći, dłudźi, też ewandźelii (Frań), lëdzcié, wszëtcié, ale oczienka 
(NSL); taczie, ale lëdzcié (Pom), szwadżierka (MDK), ale kaszëbscié, lëdzcié, 
dłudzich, wjôldzi (Borz);

Q kasz. r > i/sz'. marzę : urażę (NSL 7), dzys : krzyż (NSL 8); też gospodarz- 
two (MDK);

Q zamiana dz na z ôrtu lëdzy : cëzy (Pom, Borz), ale przër. w cedze (NSL 18);
Q alemacjó k  : x: chropkowany (NSL 21), ale Polok (MDK);
o uproscenié kamów spółzwãkòwëch z w, np. chjéle, sjata (Frań); kwiat : 

sjat, wszechsjat, na sjece, sjecysz (Pom); sjece, (rps); ort sjat (np. Borz) w cen
trum i na pôłn.-zôpadze;

o akcent czãsto inicjalny (kòscérsczi?), np. w mszy: rodzyców, Kąszëbów, 
pòdzywiajó... (MS), por. ôrt na j\ teds (NSL 9);

Wërównaniô samòzwãkòwé: pëtają (NSL 5), werzecają (NSL 14), szëkac 
(Borz);
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2. w òbrëmienim fleksji:
a ort jistnika na ògle: przë grabieni, kopani', do skubaniô, krajaniô, ale róz 

Kordow {do) sëmieniégo (MDK); w żëcu (rps);
a kùnôszk -em w instrumentalu l.p., np. dębem, razem, celem (NSL 9), przed 

piekłem kòzë pas(ł), triipem był (Frań); dzeckem (MDK); budinkem, darem, ale 
czasã (Borz), rażę z Panę Bogę (rps);

o kùnôszk -ów w genetiwie l.m., np. lëpów (Frań); gódków, gospodarków, 
wsów (MDK); latów, krziżów (rps);

o genetiw, akuzatiw zamionów: koguż (Pom); znanka strzédnokasz.; 
a instrumental l.p. zamionów: Pón z wama (Frań); midzë jinyma (MDK); 

(nad) nama, (rps);
a genetiw, lokatiw l.m.: z dôwnëch (NSL 19); jinëch, niesprawiedlëwich, jed- 

nich, w jinëch (MDK);
Q akuzatiw zamionów: ję  (NSL 6), za nie (NSL 11); ję, ale naszą (zemię) 

(Pom), A  (MDK);
g zamiona skrócone ortu: cel cebie (NSL 6), (dló. do) nie ‘niego’, swą, swich, 

ce/ cebie (Pom);
a temy czas: wëjątkòwò muszym òkóm oddómë (NSL 8), mdzem (NSL 20), 

ale tulimë, ùżiwómë (Pom); wiedno dajesz (nié: dôwôsz) (Pom);
a rozkózowny sposób: wskôże, so wdarzë (NSL), wstanij (NSL 10), odleć, 

lec, wrócę : w łące (NSL 20), zdrzëta (MDK); prowadź (rps);
a ùszłi czas ortu bólem, czëłem, spiéwółem, spãdzëłem, przeżëłem, uczëłas : 

bêlas (NSL 18); relikty typu sedzôłjem, marzëłjem, czëł jem, jem sôdl (NSL 11), 
jô  spędzeł (NSL 11), jem pas(ł) (Fran); corn jó  w sól (Pom); urodzył jem sę, më 
trzimelë, më przeżëlë, jem chodzył, ale dowiedzelësmë sę (MDK); doznôłes, 
przeżëłes, potikôłes, (rps)

Q skrócenie (dlô ritmù) form ùszlégô czasu w 3. osobie ôrtu da : wiedza 
(Frań), sę rozpłaka (NSL 6 ); ożenią sę, wrzeszczą (MDK);

Q kùnôszk ùszłégò czasu w l.m. -alë, np. pòchòwalë : zagralë, ale g re lë : 
wesele (Fran); podarowelë, ostelë, odmikelë, zlapelë, ale wolalë, spitalë (MDK), 
delë, skôpelë (Pom); przë leżnoce tuwò przër. kladlë (Pom);

a przińdny czas ôrtu witac mdzem (NSL 20), uwielbiać będą (Pom),jistniec 
bàdze, uwielbiać bãdą (Pom); nowé, pòd cëskã pôlaszëznë;

a mionoczasnik z pôłniowim kunôszka-am’. np. kochani,powstano,przëwió- 
zani, wëlanê', też ostanie (Fran), ale stónie (NSL); skózany, nasłani, a wic czasã 
nordowi, np. wëstrzelóné,pochowóny (MDK);

a mionoczasnik ôrtu czëjąc (NSL 6), wiedząc, mëszląc (MDK), wëszczérzając, 
podpierając sa (Borz); cësk pôlaszëznë;

a nieòznacznik rozszerzwiony sufiksã -iw-l -ëw-, np. poceszywac (NSL 6), 
gôdiwac (MDK);
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3. w òbrëmienim syntaksë:
ö orzecznik w nominatiwie, np. /ó jem inwalida, ale téż w instrumentalu: të 

jes darem (Pom)
Q kolejność zamiona cë: cë nadlecy (NSL 7);

4. w òbrëmienim słowiznë, np.:
Q Antoniego P.: gardlëc sę ‘wrzeszczeć, skrzeczeć’ (NSL 6), zdrowaś 

‘pòzdrówk’, miesąc, wid : sztryd (NSL 7), dzéwenka/ dzewczę (NSL 6); pod nien 
(NSL 9); też idiomatika: jak  pëk czôrné chmurë (NSL 10), przed piekłem kòzë 
pas{ł) ‘òstôł stôrim kawalera’ (Fran);

pòżëczné wërazë: a) pòlonizmë: selankòwi czas (Fran), rozłożësti (NSL 9) 
garbati, nie : pùklati; stari (grat); b) germanizmë: réza, wizer;

Q Alekségò P.: niemutlëwosc : niemutlëwi ‘słabi, chòrowiti’ (Hél) Sy III238, 
gromicznik, tajemnota, hitler ‘hitlerówc’, gospodarka ‘gospodarstwo’, nôpiarti, 
hédowac ‘rôczëc’ {MXó\N). pucze L krëczew, zachtni, dodom ‘mieszkanie’, tëcz ‘tyka, 
kij ’, kùkla, hrzôd, (Borz); téż idiomatika: jak  kot {do mieprzińdze i sę łasy) (Pom, 
Borz), chòdzëcpo budach ‘żebraae’, dożëc dłudzich lat, (Borz).

pòżëczné wërazë: a) pòlonizmë: patrzę za: zdrzę', pienia, tulemë, otulić, bez 
liku (: ze spiku) (Pom), zaszczit, pomimo, rzeczowo, do formë ‘dlô szëkù’ (MDK), 
tułaczka, wszechsjat, otucha,póra {lata), urok ‘powab’ (Borz); bez liku, wznosëc 
pjénia (Borz); b) germanizmë: giskana ‘pòdléwôczka’ (Pom), cos stoji... ‘je napi- 
sóné\fajn,fudrowac, trzëmac ‘abònowac7, fest (MDK), wãder ‘wędrowiec’, sziba 
‘okno’ (Borz), feste (rps).

„ Wiersze proste jak życie ” -  napisôł E. Pùzdrowsczi ò wiérztach Antoniego P. 
Jãzëcznô prostota wiérztów òbù nëch pisôrzów je wszëtczim znónô, a widzec jã 
je w wëzwëskiwóny słowiznie i w ôrce bùdowaniô zdań czë wikszich wëpòwiedzéń. 
Przëbôczec tu móże chòc le w iërztã Mëmka (NSL 18).

Mëslë, ùdbë, wseczëcô itp. òni wëpòwiôdają baro jawemyma òbrôzkama, 
nieprzerôstającymaprzedstôwnotë i ôrtu ji ùsłownieniô przez zwëczajnégò miesz
kańca wsë czë miasta. Jich pisarsczi ùróbk dobrze òddôwô mëszlenié Kaszëbë 
i jegò prawie codniowé gôdanié pò kaszëbskù. Je òn m.jin. namikli naszima wie- 
rzeniama i zwëkama, jak np. „Na chójce skrzeczy sroka - /  Będze to nowina.” 
(NSL 6). Całô wiérzta Pod dąb powstała wedle kaszëbsczi legeńdë (NSL 9).

T. Bòlduan napisôł ò Antonim P.: „...kontynuator słowa H. Derdów skie go, 
A. Majkowskiego, L. Heykego i F. Sędzickiego, słowa prostego, zrozumiałego, ale 
niewywodzącego się wprost z folkloru”8. Bez wątpienió no krótëchné zsëmòwa-

8 T. Bolduan, Nowy bedeker..., s. 330.
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nié je baro pasowné. Jegò pierszi dzél rozmieje kóżdi, co czëtô abó czëje te wiérztë 
(piesnie). Na dodôwk w słowiznie òbù nëch pisôrzów ni ma ani archaiznë, ani 
neologiznë. Wikszim dzélãto pò prôwdze przëbôczô dokôzë wëpisónëch pisôrzôw, 
w jaczich bel doch zazdrzóny Antoni P., a wic téż dose tëlé je w ni poloniznë, jak 
i përznà germaniznë. To je na ògle nen sóm ôrt tak poezji, jak i kaszëbiznë, le 
móże nié tak dobrze ùszëkòwóny.

Przënôlégałobë jesz rozpëzglëc drëdżi dzél negò zdaniô T. Bòlduana: (słowa) 
„niewywodzącego się wprost z folkloru”. Wëżi ostało rzekłé, że gwësno wikszi 
part poezji Antona P. prawie dose mòcno wspiérô sã fòlklorã. Równak żlë bëlno 
rozmieć no pérznã krëjamné pòzwanié Bòlduana, to za nim stoji mëszlenié ò ny 
Żarnowi i lëdowi, domôcy kaszëbiznie, le kąsk ùlepszony, bò doch nie je to jednak 
kaszëbizna sztëczno ùrôbiónô; Bòlduan taczi kaszëbiznë dëcht nie lëdôł i nie 
pòpiérôł. Przëtimjesz nakùńcnadpòmknącwëpôdô, żejãzëk dokôzów Alekségò P. 
je wërazno mniéj ùsztôłcony.

Dokôzë bracynów Peplińsczich, prawie Antonigò, mają swój môl w kaszëbsczi 
pismieniznie.


