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Nowi Rok

Zëma latos zacză să baro chůtkň. Sniég spôdł ju na pň-

czątků gňdnika i ňb drogă na rôrotë më să cëskelë z knôpama snieżónkama, a dzéwczăta më mëlë sniegă. Òne mňc-

no krzikałë i bëłë na nas baro złé, ale za dalek nie ůcékałë
i jakňs wiedno să nalazłë krótkň nas.

Na Gňdë më mielë prawie dwie niedzele wňlnégň, bň

do szkňłë më szlë jaż pň nowim roků. We Wilëją z Gdini

przëjachelë do nas cotka Stazjô z wůjă Antonă, a z nima jich
dwie córczi: starszô Karolëna i môłô Danka. Wůja z cotką
i Danką ňstelë ů nas do drëdżégň swiăta, a Karolëna wëjacha
jaż drëdżégň stëcznika.

Ja, są ti miastowi ale dzywny!

Jaż w kůńcu, jak co roků, tatk wstôł i rzekł, że jidze wëz-

Jak le zaswiéca pierszô gwiôzda, tak më zarô sedlë do

drzec za Gwiôzdoră. Tej tatk ňstôł pilowac jegň reniferë,

a starka, cotka i Karolëna ji pňmňgłë. W jizbie stoja blăk

drza, zacză głosno rëczëc i ůcekac do cotczi. Tej ňna jă złapia

wieczerzë. Mňja nënka mia ju wszëtkň przërëchtowóné,

przëstrojonô, wësokô danka – tim zajimôł să tatk, a jô
i Zbiszk mët z nim. Jak ju wszëtcë să bëlë zeszlë we wiôl-

dżi jizbie, tatk wzął Swiăté Pismiona, tej më să przeżegnelë,
zmówilë mňdlëtwă, tatk przeczëtôł wëjimk ň narodzenim
Jezësa, a tej më să łómelë ňpłatkă i skłôdelë żëczbë. To nama

dérowało dłëżi jak wiedno. A tej jesz trzë gąbczi do kůszkaniô wiăcy: cotczënô, Karolënienô i Danczënô. Dobrze, że
nënka mia mie wetkłé w tasză sznëpelnik, tej jô să mógł

bënômni găbă wëtrzec. W kůńcu më sedlë i zaczălë jesc.
Stół wëzdrzôł baro pëszno: biôłi ňbrësk, na nim dwanôsce
jôdów, swiéca Caritasu i paradné statczi. Wňlny plac dlô

niespňdzajnégň gňsca, a pňd ňbrëskă përznă sana. Wszëtcë
ůsmiéchniăti i piăkno ňblokłi.

Ků reszce më zaczălë jesc. Tej môłô Danka nie chca

a do nas za chwilă wlôzł Gwiôzdór. Jak le Danka gň ůz-

mňcno za szëjă i do ni przëlnă, i tak ňna să ůspňkňja. Ale

jak ňna le să ňdwróca do Gwiôzdora, tej znôwů zacză rëczëc
na całą gôrdzel. Tej cotka jă przëcësnă do se i ůcësza. Jak

le ňna să ňdwróca do Gwiôzdora, znôwů rëk. I tak dërchă
wkół. Gwiôzdór timczasă zaczął nas pëtac pôcérza, wëpła-

cac nama kňrbacză i na ňstatků rozdawac darënczi. Mie szło
dosc dobrze, jô le dostôł dwa taczé lëtczé na slôdk. Kň Karo-

lëna bëła czësto dzëkô. Gwiôzdora ňna jesz ni mia w żëcym
widzóné. A ten w kůńcu zwrócëł să téż do ni:

– A chtëż to tu je? Cebie, dzeckň, jô jesz nie znajă. Skąd-

każ të jes?

Na to pëtanié Karolëna drist ňdrzekła:
– Z Gdini.

– A pňwiédzkôj mie, dzéwczątkň, twňje miono i nôzwë-

rëbë, bň ňna pierszi rôz widza normalną rëbă i nie rozmia,

skň? – spitôł să Gwiôzdór i wëcygnął do Karolënë răce.

dzało blós mrożoné kňstczi i nie chcało dac wiarë, że rëba

dzëczi, a broda ji lôta jak dzebkňwi dzób. Ji rozëm téż pew-

czemů ňna nie je kwadratnô. Biédné dzeckň donëchczôs wimô ňgón, krzela i szczeżle.

Pň wieczerzë më żdelë na Gwiôzdora. Gwiôzdczi

w naszi wsë nie chňdzëłë ju dobrëch pôrănôsce lat, temů za
Gwiôzdora przezeblôkôł să tatk. Za môłégň knôpa jô gň ni

mógł pňznac, bň ňn zakłôdôł starczëne brële i gôdôł zmienionym głosă. Ale jednégň roků jô gň pňznôł pň slëbnym

piestrzéniu na palcu. Kň Zbiszkňwi jô nick nie rzekł i tatka
nie wëdôł.

Wëdanié udëtkòwioné bez
Minystra Bënowëch Sprawów i Administracji
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Tegň bëło ji za wiele. Nodżi zrobiłë să miătczé, ňczë

no béł ůcekł w piătë, bň za chwilă ňna głosno rzekła:
– Twňje miono i nôzwëskň!

Gwiôzdorowi ňczë să smiałë, ale ňn nic nie dôł pň se

pňznac.

– Jo, jo, kň jô bë chcôł wiedzec, jaczé je twňje miono.

– Karolëna – pňwiedza na ňstatků Karolëna i ůcekła do

cotczi.

Dokùńczenié na str. II
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Pòwiôstka ò Mackù
Jak më să ju naceszëlë darënkama, Karolëna mňcno chca

w Sylwestra wërôbielë roztrăbarchňwie. Jak dzecë chňdzëłë

să. Starszi nie chcelë tam jic, bň ňni spiéwelë kňlădë, a jô

zabawă z tegň, co zebrałë szczodrôczi. A jak më ůczëlë

jic do chléwa pňsłëchac, czë zwierzăta gôdają lëdzczim głorzekł, że jem ůmăczony i jidă spac. A tak pň prôwdze, jak
jô le wëlôzł z jizbë, jô zarô nëkôł prosto do chléwa. Tam jô
să zagrzebôł w sanie nad kůmă i żdôł na Karolënă. Më bëlë

ůgôdóny ze Zbiszkă, że ňn jă do chléwa przëprowadzy. Tej
za chwilă jô czejă, że ňni jidą. Òni zapôlëlë wid i za chwilă
Karolëna să ňdzywô:

– Krówczi! Krówczi! Mňżeta wa lëdzczim głosă gadac?

ze szopką abň za Trzech Królów. A na ňstatků, jaką to dało

ň nowňrocznëch wróżbach, tej më să téż zarô za to wróżenié

wzălë. Nôprzód më cëskelë za se bótë, pózni lelë roztopiony

wňsk, a na ňstatků Karolëna wrzeszcza bez ňkno i słëcha,
z jaczi stronë jidze pňmión.

Jednym rază niebň nad nama pňjasniało i zaczăło să

păkanié, strzélanié i jeden wiôldżi trzôsk.

– Jooo! – jô ji ňdrzekł grëbim głosă, a ňna jaż pňdskňcza

ze strachů.

– Nie bój să – rzekł Zbiszk. – Òne cë nick nie zrobią. Më

tak z nima gôdómë co roků.

– Jo? – dzëwňwa să Karolëna.

– Jo. Wzérôj – gôdô Zbiszk, a tej pitô să krów:
– Znajeta wa mie?

– Jo, të doch jes Zbiszk – ódrzekłë krowë, a Karolëna nie

wiedza, co je lóz.

– A mie wa znajeta? – spita ze strachă.

– Nié, cebie më nie znajemë. Chto të jes?

– Jô jem Karolëna. A pňwiédzta mie, czë lëdze są tu dlô

waju dobri?

– Jo, ňni są baro dobri, a nôlepszi je dlô nas Mack.
– A mňgă jô waju pňmůjkac?

– Jak chcesz, to pňjkôj tu do nas i pňmůjkôj nas pň gło-

wach.

Karolëna jesz mia strach, ale Zbiszk jă tak letkň pňpichôł,

a jak ňni ju bëlë czësto krótkň, tej prawie cos pňde mną păkło,
a jô le czuł, jak jô lecă w dół. Tak jô z te sana na ňczach Ka-

rolënë wëjachôł prosto w kům. Ta niebňrôczka tak să zlăkła,
że zacză ůcekac, le ji piătë grzechňtałë, i zatrzima să jaż

doma na cotczënëch kňlanach. Kň jak ten strach ji përznă

– Nowi rok să zaczął – jô ji ňdrzekł.

A wszëtczé psë we wsë zaczăłë wëc, a piszczec abň

minął, tej ňna dopiérků zrozmia, kňgň ňna tak richtich tam

chňwac să w bůdach, a niejeden zwiornął i tak zarô să nie

ňna ju să do mie nie ňdezwa, nawetka jak më przëjachelë

i wlôzł pňd szafă w ten nôdalszi nórt. Më le czëlë, jak ňn

w tim kůmie widza i co jô tam robił. Tegň dnia, ňbrażonô,
z kňscoła. Za to na drëdżi dzéń ňna mie rąga, a jô jă:

– „Krówczi, krówczi! Mňżeta wa lëdzczim głosă gadac?”
Jak ůczëła to Danuszka, to ňna zarô téż chca ňbaczëc

krowë. Tak më z nią do chléwów szlë. A tam ňna zacză să
krowóm przëzerac ze wszëtczich strón i na ňstatků să pitô:
– A dze ňne mają kartoniczi?

– Jaczé znôwů kartoniczi? – nie rozmiôł Zbiszk.
– Kartoniczi z mlékă – ňdrzekła Danka.

– Mlékň ňne mają we wimionach, hewň – pňkôzôł ji

Zbiszk.

– Tam są kartoniczi? A jak je să wëjimô?

Chňc më długň próbňwelë, równak Danuszka i tak nie

da so wgadac, że mlékň je we wimionach, a tej zakłôdô să na

cëce dojarkă i mlékň płënie do kanów. Pózni je zabiérają do
mléczarni i tam dopiérků je leją do kartoników.

W Sylwestra tatk z nënką szlë na zabawă, a më ňstelë

ze starką. Starka tak kňl dzewiąti chca jic spac, ale më ji

nalôzł. Nasz Azor sóm ňdemkł so dwiérze, wnëkôł dodóm
piszczôł a szorowôł nogama. Ja, to tam můszało z nim co

wërabiac. Szkňda, że ňn ni mňgł terô gadac lëdzczim głosă,
ňn bë nama co rzekł.

A rakétniczi pň prôwdze bëłë cëdowné i szłë w lëft wnet

z kňżdégň pňdwňrzô.

– A czemů lëdze tak strzélają? – pitôł să Zbiszk.

– Mie să zdaje, że z ůcechë – ňdrzekła starka. – Jak jô

bëła dzéwczăcă, to më téż robilë trzôsk, żebë stôri rok wëganiac i ceszëc să temů nowémů.

– A terô Wë să nie ceszice, starkň? – jô să spitôł.

– Jô le să mňgă ceszëc z tegň, że jiny să ceszą. Dlô mie

nowi rok to nie je niżódnô ůcecha, bň jô corôz barżi zdrză
do Ôbrama. Mërgnienié ňczi, a smierc przëskňczi.
– A z czegň jiny să tej ceszą?

– Bň zaczinô să cos nowégň. Nie wiész të, jak to je? Nowi

grzebiéń dobrze wiszcze.

Òdchôdô to, co bëło, to, co să nie ůdało, co bëło lëchégň.

nie delë pňků, më chcelë żdac do nowégň roků i ňna můsza

A terô przëchôdô cos nowégň, mňże cos lepszégň. Terô je

lat. Ò tim, jak chňdzëłë gwiôzdczi, pózni gwiżdże. Co

wiedno brëkůją zaczinac ňd nowa.

sedzec z nama. Tej ňna nama pňwiôda, jak to bëło przódë

II

Karolëna jaż zawrzeszcza:

– Jenë! Cëż să nie dzeje!

mňżno zacząc wszëtkň ňd nowa i barżi să pňstarac. Lëdze
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Ùczniowie starszich klasów spòdleczny szkòłë i gimnazjów
Alicjô Pioch

Jak nowi rok w prodżi, to stôri w nodżi
Céle ùczbë
Ùczeń:
– zapòznô sã z wëjimkã binowégò dokazu
A.  Peplińsczégò,
– przecwiczi czëtanié tekstu z pòdzélã na role,
– wëszukô w dokazu brëkòwóną wiédzã,
– pòsłużi sã rozmajitima zdrojama wiédzë do
stwòrzeniô notatczi na zadóny témat,
– òpòwié ò swòjim witanim nowégò rokù,
– zapisze żëczbë,
– zaspiéwô òbrzãdową piesniã kaszëbską
sparłãczoną z nowòrocznyma żëczbama.

Metodë robòtë
– prôca z tekstã
– robòta ze zdrojama wiédzë
– kôrbiónka
– wëcyganié swiądów
– przetwôrzanié jinfòrmacjów

Didakticzné pòmòce
– ksążczi, przistãp do jinternetu, wëjimk
binowégò dokazu

Cyg ùczbë
1.   Czëtôjta tekst z pòdzélã na role.

STÔRI ROK
Niech Bóg bãdze pòchwôlony
w waji ten spòkójny dóm.
Chcã pòżegnac waje stronë,
bò dlô waji serce móm.

TATK
Cëż të żëczisz sobie starkù?
Cepła, jestkù, co bës chcôł?
Dómë cë tu cos w pòdarkù,
Co le ù nas bãdã miôł.

STÔRI ROK
Mało żëcô we mie sedzy,
Mało we mie òsta sëłów.
Wlôżóm do nôlepszich lëdzy,
bò le chwilkã bãdã żił tu.

(…)
TATK
Mòji lëdze! Zwònë biją,
jaczis trzôsczi tam je czëc.
Lëdze szampana ju piją,
nowi rok zaczinô żëc.

MËMKA
A tam bùten wiatrë wieją,
kùrzatwa i wiôldżi sniég.
Jô pòcészóm sã nôdzeją:
Nowi Rok dô lepszi biég.

NOWI ROK
Hej, witôjtaż miłi lëdze,
pòchwôlony niech je Bóg!
Bãdã retôł waji w biédze,
ùrzãdowôł całi rok.
Dokùńczenié na str. IV
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Ùczniowie starszich klasów spòdleczny szkòłë i gimnazjów
dlô ce). Nôwôżniészé wiadomòscë zapiszta
w zesziwkach.
5. W dokazu ò rozpòczãcym nowégò rokù gôdô
Tatk. Jak lëdze nen rok witają? Wëpiszë, co sã
dzeje.
6. Jaczé (zgódno ze słowama Mëmczi z dokazu) je
bùten wiodro?
7. Òpiszë wëmëszloné przez ce (abò latosé)

TATK
Witôj ù nas nowi panie,

przëwitanié nowégò rokù. Pòrównôj swòjã

Nowi Rokù ù nas w dóm!

òpòwiôstkã ò witanim nowégò rokù z tą

Niechże twòje panowanié

òpisóną w dokazu.

wëdô dlô nas dobri plón!

MËMKA
Proszã do nas, tu do stołu!
Nowi Rok je dzys nasz gòsc.
Bãdze dobrze nóm pòspòłu.

8. Nowi Rok z dokazu skłôdô Kaszëbóm rozmajité
òbiécënczi. Co chce dlô nich zrobic?
9. Zapiszë swòje żëczbë do spełnieniô w nowim
rokù: Jô sobie żëczã, żebë w 2012 rokù…
10. Mëmka z dokazu rôczi Nowi Rok do stołu.
Przëszëkùj spisënk jestkù, jaczé wedle cebie bë

Jô przëniesã tu kąsk jesc.

NOWI ROK

sã mògło nalezc na tim stole.
11. Tatk na kùńcu rôczi do spiéwaniô.

Pòstaróm sã ò Kaszëbów,

Më téż zaspiéwôjmë snôżą piesniczkã. Je to

żebë czas ten dobri béł.

nowòrocznô òbrzãdowô piesniô, spisónô przez

Bësta mielë zbòża, rëbów,

Pawła Szefkã.

ale rok le bãdã żił.

TATK
Niech nóm wasta dłëżi rządzy,
nié leno òb jeden rok.
Przë Kaszëbach nicht nie zbłądzy,
zaspiéwómë razã w krąg!

Aleksy Peplińsczi, Stôri i Nowi Rok (wëjimczi)

2. Òpòwiédzta ò Stôrim Rokù z dokazu (jaczi òn
je, jak sã czëje, dze przëszedł, co chce zrobic).
3. Jak Stôri Rok òstôł przëjãti w kaszëbsczim
dodomie?
4. Òpòwiedzë ò 2011 rokù (wiele miôł dni, co
sã òsoblëwégò w nim zdarzëło, jaczé kaszëbsczé
ùroczëstoscë sã òdbiwałë, kògò rokã béł òn
ògłoszony na Kaszëbach, jaczi nen rok béł

IV

Co nóm przëniese nowi rok
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Obrôz na binã

Ludmiła Gňłąbk

Gwiôzdka
z Tëchòmia
Pòstacë:
Gwiżdż, Baba, Dżôd, Baran, Kòza, Bòcón,
Smierc, Diôbeł 1, Diôbeł 2, Gwiôzdka,
Cëgónka, Miedwiédz
Gwiżdż: (wchòdzy na binã, zwòniąc zwónkã)
Lubny drëszë, witóm waji!
Jô jem gwiżdż, a tam za progã

Gwiżdż:

Żdają mòji kómpani,

Jak to miło waji widzec! Ceszita wa sã?
(czekô na òdpòwiédz)

Co chcą z wama chwalëc Bòga.
Chceta wa panią Gwiôzdkã widzec?

Më ju przeszlë swiat całi

Gòscë: Jo!

I w kùńcu nalezlë tuwò waji.

Gwiżdż: Në że, gwiôzdczi, pòjta tu! (zwòni zwónkã)

Je tu jaczi Kaszëba? (czekô na òdpòwiédz)

Wchòdzą gwiôzdczi i spiéwają wszëtcë. Leno

Diôbeł: (zacérô rãce)

miedwiédz ùcékô pò całi salë i mrëczi:

Ni ma, ni ma, gwësno ni ma!

– Mmmmmnnnnnnnnnnn. Za nim biegô cëgónka

Gwiżdż: Głupi pùrtkù, biôj mie stąd!

i wòłô: – Stój, stój, të stôri łãpie!

Tu na pewno Kaszëbi są!

Më tu przëszlë dzys do waju,
Wëbòsc wszëtką biédã,
Żebë wóm w tich cãżczich czasach
Ùnia zdżinąc nie da.
Bëlë më téż w jinëch stronach,
Ale prôwda je,
Że tu, ù was, na Kaszëbach
Nôlepi nóm je!

Bòcón: Jô tu czedës gwësno béł
i Kaszëbóm dzecë dôł,
òne pewno sã tu bawią,
pò kaszëbskù bëlno prawią?
Dze wa jesta? Dze wa jesta? (szukô – dzobie dzecë)
Dze wa jesta?
Dokùńczenié na str. VI
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Obrôz na binã

Diôbeł: (zacérô rãce)

Chłop: Ała! Babò, nie depcë mie pò nodze!

Ni ma, ni ma! Gwësno ni ma!

Baba: Pò nodze? Czej kòszlawé nodżi môsz, tej pò co

To je mòja robòta,

sã do tuńca pchôsz!

że wa pò kaszëbskù nie gôdôta!

Chłop: Szanuj, babò, chłopa swégò, bò môsz le jegò

Szukôj sobie wiatru w pòlu! (biegô pò sal, smiejącë sã)

jednégò!

Ha ha ha!

Baba: Ale sã z cebie zrobił mądrzela! Mòże të pùdzesz
na doktora jaczégò?!

Baran:
Be beee ba, baaa,
Je tu jaczi Kaszëba?
Më mù chcemë nôdgrodã dac!
Rãkã jegò ùscëskac!
Diôbłë do sebie:
Diôbeł 1: W skórã dac!
(pòdnôszô widłë do górë i ceszi sã)
Diôbeł 2: Szlorą wprac! (grozy dzecóm)

brac, a òrkestra – dali grac!
Baba i dżôd bierzą gòscy do tuńca, a wszëtcë spiéwają.
Dôj darë z twi miarë ùbòżëchnym gwiżdżóm,
za to wszëtkô biéda nigdë ce nie ùzdrzi!
Wóm wszëtczim tu lëdzóm szczescô i bògactwa,
a tim młodim gòdów na wieselnym wòzu!

Smierc: Jô jem smierc, móm òstrą kòsã
I wëwijóm so nią czasã…  (grozno)

Kòza:
Biôjta précz, wa pùrtczi dwa,
Zarô waji wëbòdã! (gòni pùrtków, ùcékają do tëłu)

Chto nie béł grzeczny,
Ten nie mdze bezpieczny.
(pòdchòdzy do jednégò nipòcégò dzecka)

Baran:

Chcesz të, bratkù, pòznac smierc?

Biôjta nazôd do piekła,

Mòja kòsa òstrô je! Ha ha ha….!

W piekle so mòżeta łgac!

(pòdbiégô do pôrã òsób i grozy jim kòsą)

A terô na rôz i dwa

Po binie biegô miedwiédz, za nim cëgónka.

Bãdze tuwò mùzyka!

Miedwiédz: (mrëczi i wëriwô sã cëgónce)

Spiéwają wszëtcë. Leno miedwiédz ùcékô pò całi salë

Mmmmmnnnnnnnnnnn.

i mrëczi: – Mmmmmnnnnnn. Za nim biegô cëgónka

Cëgónka: (głosno krzikô na miedwiedza)

i wòłô: – Stój, stój, të stôri łãpie!

Stój, te stôri łãpie!

Na kòlãdze, jak to bãdze,
kòżdi sã ùceszi,
a jak kto chce kòlãdowac,
niechże sã pòspieszi.
Nasz gòspòdôrz przëniósł darë,
talarã dopłacył,
za to w jegò gòspòdarstwie
wzątk mu sã wzbògacy.
Dôj darë z twi miarë ùbòżëchnym gwiżdżóm,
za to wszëtkô biéda nigdë ce nie ùzdrzi!
Wóm wszëtczim tu lëdzóm szczescô i bògactwa,
a tim młodim gòdów na wieselnym wòzu!

VI

Chłop: Le sã nie chcemë szkalowac, le do tuńca gòscy

Gwiżdż:
Chtëż taczi jôch robi tu?
Narodzył sã Jezës Pón,
Pòjta Jemù chwałã dac
Bëlno kòlãdã zaspiewac!
1. Òstawta pasturcë robòtã, chùtuszkò biegôjta do szopë
Ref. Wszëtcë Jemù zaspiéwôjta, pòkłón razã
Mù òddôjta, bò to Król nasz i Pón (2 razë)
2. W ùbòdżi stajence zrodzony, w żłóbeczkù na sanie
złożony
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Obrôz na binã

Gwiôzdka:

Baba:

Jô jem gwiôzdka, co wszëtczich dësze znaje

A co wama sã zamarzi, niech sã wama wiedno zdarzi.

I dobrze wiém, jaczé lëdze grzéchë mają.

Baran i kòza:

Jak je z wają swiãtą wiarą? (do wëbrónégò dzecka)

Nie zabraknie nigdë mléczka, w domie stoji miodu

Të, knôpkù, rzeczë mie tu „Òjcze nasz” zarô! Pò

beczka.

kaszëbskù!  (dzeckò gôdô „Òjcze nasz”)

Bòcón i smierc:

Gwiôzdka:
(żelë dobrze rzekło, tej Gwiôzdka gôdô)
Në, dobrze, môsz tu za to bómka!
(żelë lëchò rzekło, tej Gwiôzdka gôdô)
Në, knôpkù, tim razã dostóniesz blós rôz pò krzepce,
ale na drëdżi rok nie mdã takô miłosernô!
(wëmierziwô knôpù sztrôfã)
Gwiżdż:
Czas ju na nas, gwiôzdkò drogô,
Mùszimë zarô rëgnąc w drogã.
Ale nôprzód, jak zwëk kôże
Trzeba żëczbë wszëtczim złożëc.

Miejta dobré serca dzôtczi, rôd do zgòdë, nié do
biôtczi.
Pùrtczi:
I słëchôjta wòlë Bòga, jak nié, tej z nama w drogã!
(przëbijają rãce)
Gwiżdż:
Në żë, knôpi i dzéwczãta, chcemë zaspiéwac kòlãdã
– wszëtcë razã!
Witôjże Jezu naj’ Panie, co sã dzys rodzysz na sanie
Z Mariji Panienczi, Nôswiãtszi Matinczi.
Emanuel z nama je (2 razë)
Witôjże Jezu, Bòże nasz, w chléwikù przëszłi na nen swiat.
Aniółcë biwają, glorija spiéwają
w redoscë ny gromisti (2 razë)

Chłop:

Wszëtcë:

Niech was i waje chëczë Bóg mô w swòji pieczë.

Do ùzdrzeniô na drëdżi rok!

Gramatika
Hana Makůrôt

Kònsonanticzny system kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka

Spółzwãczi w rozszlachòwanim òd samòzwãków nie
są zwãkama òtemkłima, co òznôczô, że òb czas jich
artikùlacji lëft, chtëren wëchôdô z płëców, napòtikô
w nôrzãdłach mòwë na przeszkòdã. Przë wëmôwianiu spółzwãków dochôdô do zwiarcô nôrzãdłów
mòwë abò twòrzi sã midzë nôrzãdłama mòwë szczelëna. W kaszëbsczim jãzëkù spółzwãczi ni mają przirodë szlabizoùrobny. W kònsonanticznym systemie
lëteracczégò kaszëbsczégò jãzëka wëapartniwô sã 29
zwãków: p, b, f, w, m, p’, b’, f’, w’, m’, t, d, s, z, c, dz,
n, sz, ż, cz, dż, l, r, ń, k, g, ch, j, ł. Do spółzwãkòwégò
systemù lëteracczi kaszëbiznë nie wparłãcziwô sã

spół zwãkù rz, chtëren nót je ùznac za realizacjã tipiczną dlô gwarów, pòkazywającą sã leno reliktowò.
Dokònywô sã gwësny klasyfikacji spółzwãków
z pòzdrzatkù na môl artikùlacji, tj. zwiarcô abò
szczelënë. Lëpné spółzwãczi – w jich artikùlacji bierzą ùdzél lëpë; w òbrëmienim lëpnëch spółzwãków
wëapartniwô sã: dwalëpné spółzwãczi – artikùłowóné
przë zwiarcym òbëdwùch lëpów: b, b’, m, m’, p, p’;
i lëpno-zãbòwé spółzwãczi – przë artikùlacji chtërnëch twòrzi sã szczelëna midzë górnyma zãbama
a dólną lëpą: f, f’, w, w’. Przédnojãzëkòwò-zãbòwé
spółzwãczi – przë jich artikùlacji dochôdô do zwiarNajô Ùczba - numer 1 (53)
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Gramatika
cô kùńca jãzëka z zãbama abò twòrzi sã midzë nima
szczelëna, abò dochôdô do zwiarcô i zarô téż pòtemù
twòrzi sã szczelëna; są to spółzwãczi: c, d, dz, ł, n, t,
s, z. Przédnojãzëkòwò-dąsłowé spółzwãczi – przë jich
artikùlacji dochôdô do zwiarcô kùńca jãzëka z dąsłama
abò twòrzi sã midzë nima szczelëna; są to spółzwãczi:
cz, dż, l, r, sz, ż (przë artikùlacji spółzwãkù l lëft przepłiwô bòkama). Westrzódkòwòjãzëkòwi spółzwãk
– przë jegò artikùlacji westrzódk
jãzëka zblëżiwô sã do cwiardégò pòdniebieniô; je to spółzwãk ń.
Tilnojãzëkòwé spółzwãczi – przë jich artikùlacji tilny
dzél jãzëka zblëżiwô sã do mitczégò pòdniebieniô; są to
spółzwãczi: k, g, ch.
Jinô je klasyfikacjô spółzwãków z pòzdrzatkù na ôrt
artikùlacji. Szczelënowé spółzwãczi – pòwstôwają, czej
òb czas artikùlacji lëft wëdostôwô sã przez szczelënã,
chtërną twòrzą nôrzãdła mòwë. Szczelëna ta pòwstôwô
na skùtk zblëżeniô dólny lëpe do górnëch zãbów, jãzëka
do górnëch zãbów, jãzëka do dąsłów abò jãzëka do
pòdniebieniô. Do szczelënowëch spółzwãków rechùje
sã: w, w’, f, f’, z, s, ż, sz, ch. Zwiarté spółzwãczi (zwiarto-wëbùchòwé spółzwãczi) – pòwstôwają, czej òb czas
artikùlacji dochôdô nôprzód do zwiarcô nôrzãdłów
mòwë, a pòstãpno narôzkã do jich rozwiarcô. Do
zwiartëch spółzwãków przënôlégają: b, b’, p, p’, d, t,
g, k. Zwiarto-szczelënowé spółzwãczi pòwstôwają,
czej òb czas artikùlacji dochôdô nôprzód do zwiarcô
nôrzãdłów mòwë, a pòsobno nôrzãdła mòwë rozchôdają sã, twòrzącë szczelënã. W kaszëbsczim jãzëkù
zwiarto-szczelënowima spółzwãkama są: c, dz, cz, dż.
Półòtemkłé spółzwãczi (sonorné spółzwãczi) – òb czas
jich artikùlacji w jednym môlu je zwiarcé, a w jinym
placu dochôdô do òtemkniãcô. Do negò karna przënôlégają spółzwãczi: ł, l, r, m, m’, n, ń.
Z pòzdrzatkù na aktiwnosc głosowëch wiãzadłów
wëapartniwô sã spółzwãczi zwãczné i bezzwãczné.
Zwãczné spółzwãczi ùsôdzô sã przë zsëniãtëch głosowëch wiãzadłach; przechôdający przez nie lëft wprôwiô je
w dërgania i na taczi ôrt czëje sã zwãcznosc.
W przëtrôfkù bezzwãcznëch spółzwãków głosowé wiãzadła są rozsëniãté, lëft swòbódno przepłiwô
i nie twòrzą sã dërgania. W przëtrôfkù zwiartëch,
szczelënowëch i zwiarto-szczelënowëch spółzwãków
mómë do ùczinkù z pôrama spółzwãków zwãcznëch

VIII

i bezzwãcznëch: p : b, p’ : b’, f : w, f’ : w’, t : d, s : z , c :
dz, sz : ż, cz : dż, k : g. Półòtemkłé spółzwãczi m, n, ń, l, ł,
r, j mògą bëc leno zwãczné, a tej ni mają bezzwãcznëch
równoznaczënów. Tilnojãzëkòwi spółzwãk ch colemało je bezzwãczny, chòc fakùltatiwno mòże bëc òn
artikùłowóny zwãczno, np. w słowach halac, heltka.
Rëchë jãzëczka mitczégò pòdniebieniô są rësznikã
rozsądzającym, czë mómë do ùczinkù z nosowima
czë gãbnyma spółzwãkama. Przë artikùlacji nosowëch
spółzwãków jãzëczk mitczégò pòdniebieniô zwisô i nie
zamikô przeńdzeniô do nosowi jamë, tak tej nosowé
spółzwãczi są artikùłowóné z towarzenim nosowégò rezonansu. Nosowé spółzwãczi to m, m’, n, ń, wszëtczé
pòòstałé spółzwãczi są gãbné. Przë artikùlacji gãbnëch
spółzwãków jãzëczk mitczégò pòdniebieniô je ùniosłi
i zamikô nosową jamã, tak tej gãbné spółzwãczi są
wëmôwióné bez nosowégò rezonansu.
Dokònywô
sã téż klasyfikacji spółzwãków
z pòzdrzatkù na pòłożenié westrzódka jãzëka. Cwiardé
spółzwãczi – pòwstôwają, czej westrzódkòwi dzél jãzëka
sã nie wëdżibô w czerënkù cwiardégò pòdniebieniô. Dlô
mitczich spółzwãków przirodné je zblëżenié westrzódka
jãzëka do cwiardégò pòdniebieniô; taczim zwãkã je w
kaszëbiznie m.jin. westrzódkòwòjãzëkòwé ń. W kaszëbsczim jãzëkù òpòzycjô cwiardëch i mitczich spółzwãków
w dërżéniu tikô sã lëpnëch spółzwãków: p : p’, b : b’, f : f’,
w : w’, m : m’. Spółzwãczi k, g ni mają swòjich mitczich
równoznaczënów w słowach ò kaszëbsczim pòchôdanim;
w lëteracczi kaszëbiznie twòrzą òne spółzwãkòwé
òbòcznoscë ze zwãkama cz, dż, chòc mitczé spółzwãczi
k’, g’ trôfiają sã w pòżëczkach z cëzëch mòwów, np.
kilométer, gimnazjum. Spółzwãk ch z reglë alternëje
w lëteracczi kaszëbiznie ze spółzwãkã sz.
Apartno nót bë bëło òmówic półsamòzwãczi (tzw. glajdë) j, ł. Jich przirodną znanką je to, że są òne zwãkama
òtemkłima i wëmôwiô sã je przë jawernym ùłożenim
nôrzãdłów mòwë, jak sã wëmôwiô samòzwãczi, równak
półsamòzwãczi te ni mają przirodë szlabizoùrobny.
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