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Pòwiôstka ò Mackù

Dzecuszkò
Ta nowina spadła na nas jak grom z jasnégò nieba. Më
nie wiedzelë, co ò ni mëslec. Przez òstatné lata wszëtkò
bëło kòl nas ùłożoné. Kòżdi doma miôł swój plac. Wszëtczim bëło dobrze tak, jak bëło. Nicht nie wspòminôł, że
tak cos, a mòże barżi taczi chtos, jesz nama je pòtrzébny!
Jaż dzys më sã ò tim dowiedzelë! Në, cëż terô?
Dzys nënka z tatkã nama rzeklë, że za pôrã miesãcy òni
bãdą mielë jesz jedno dzeckò! Më bãdzemë mielë brata
abò sostrã!
– Ala na! Mackù – rzekł do mie Zbiszk. – I co terô z nama
bãdze?
– Në tak to ju je! Starszi cos zaplanëją, a më mùszimë
cerpiec.
– A jak jô sã miôł ùrodzëc, të téż sã tak jiwrowôł? – spitôł
Zbiszk.
– Tegò jô, Zbiszkù, nie pamiãtóm. Jak të sã miôł ùrodzëc,
jô jesz béł czësto môłi. Nie wiém, jak to bëło. A të jes
terô zajiscony?
– Nie wiém, mie je ale baro dzywno. A cë?
– Kò to sã tak rzecze, ale mie to sã téż za baro nie widzy. A jesz chto wié, co to z tegò dô? Dopiérze më so tu
mómë jak kòt w smiotanie.
– Jak bë przëszło co do czegò, tej më dwaji bãdzemë ze
sobą trzëmac, jo? – rzekł Zbiszk i prosząco na mie wezdrzôł.
– Kò pewno, że jo. A czegò të môsz strach?
– Jô jesz nie wiém. Leno to mie tak wskazëje, że nama sã
nie pòprawi, le pògòrszi. Wspòmnisz jesz na mòje słowa
– rzekł mòcno zajiscony Zbiszk.
Mój të Panie – jô so pòmëslôł. – Żebë nóm miało jic jaż
tak lëchò?
Z tidzénia na tidzéń memczën brzëch béł corôz wiãkszi.
Më na niegò wzérelë baro pòdezdrzlëwie. Jaż jednégò
dnia nënka nas zawòła do se:
– Knôpi! Pòjta le tu do mie, ale zarô!
Tej òna nama kôza dotknąc swòjégò brzëcha, a w jednym placu bëło czëc cos cwardégò.
– Juch! – krziknął Zbiszk. – To sã rëszô!
– Wejle, jo! Jô téż to czëjã!
– To je jegò nóżka – wëjasnia nama nënka. – Òno zaczinô
kòpac.
Wëdanié ùdëtkòwioné przez
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Tak më pierszi rôz dotklë naszégò bracynë. Bò nënka ju
wiedza òd doktora, co ji robił USG, że to mô bëc knôp. To
bëło ale dlô nas cos nadzwëczajnégò.
– Wa téż tak kòpa, jak wa bëła kòl mie w brzëchù – rzekła
do nas nënka.
– Jo?! – ni mógł sã nadzëwòwac Zbiszk.
Pòmału më sã przënãcywelë do ti mëslë, że za pôrã
miesãcy w naszim dodomie zjawi sã jesz jeden knôpiczk. Terô më bëlë corôz barżi cekawi, jak òn bãdze
wëzdrzôł, jaczi òn bãdze, czedë zacznie sã z nama zabawiac, czë bãdze nas słëchôł i czë më bãdzemë mielë
z nim wiele robòtë. Starszi téż pòmału sã szëkòwelë
na jegò narodzenié. Kùpilë mù nowé łóżeczkò, nową,
mòdrą sztëpdeczkã i nowé òbleczënczi z mòdrima dodôwkama.
– A dze òn bãdze spôł? – spitôł rôz ze strachã Zbiszk.
– Ù mie nié! – jô zarô zawòłôł.
– Ù mie téż nié! – wòłôł Zbiszk.
– Tej gò zaniesemë do szopë na sano, do kùmka – zdecydowôł tatk, a nama sã zrobiło përznã głupio, bò prawie
sã zaczął gòdnik i rôrotë.
– Nie bójta sã, nié – ùspòkòja nas nënka. – Òn bãdze
spôł z nama, żebë jô mia gò krótkò przë se.
Jaż przëszedł ten dzéń, a bëła to prawie Wilëjô. Reno
nënka przëszła do kùchni i rzekła wëlãkłô do tatka:
– Wòdë mie òdeszłë!
– Jaczé wòdë? – spitôł zdzëwòwóny tatk.
– Jaczé wòdë, jaczé wòdë! – nerwòwa sã nënka. – A jak
të mëslisz! Doch nié te z naszégò błotka. Jedzemë flot do
szpitala, jô bãdã rodza! A wa, knôpi òstónieta ze starką.
Tatk pewno tak zarô nazôd nie przëjedze.
– A do cze òn cë je tam pòtrzébny? – dzëwòwa sã starka.
– Òn doch mô bëc przë mie, jak jô bãdã rodza, tak jak më
sã ùczëlë na szkòle rodzeniô – tłómacza nënka.
– Przódë nie bëło niżódnëch szkòłów rodzeniô, a białczi
rodzëłë wiele wicy dzecy jak dzys – gôda starka.
– Dôjce że pòkù, jô wiedno chcała miec chłopa przë se
òb czas rodzeniô.
– Dwùch knôpów të ùrodza bez niegò, tej z trzecym të
bë téż da radã.
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Pòwiôstka ò Mackù
Ale starszi ju tegò nie czëlë, bò òni ju bëlë w aùce. Kò
starka dali jamrowa:
– Ale téż co to je za nowô móda? Chtëż to czuł, żebë
chłop béł przë białce, jak òna rodzy? Òn tam prawie
je pòtrzébny! Jo! Jak dżôd w bôbnicë! Je ten swiat ale
wëwrócony na rãbë!
Kùreszce kòl dzesąti wieczór zazwònił telefón. To zwònił
nasz tatk:
– Knôpi! Słëchôjta le! Më mómë..., wa môta..., waju
nënka ùrodza... – gôdôł łómiącym sã głosã.
– Më mómë brata? – jô chcôł jemù jakòs pòmòc.
– Wa môta sosterkã! – na òstatkù rzekł tatk.
– Co?!!! – jô zawòłôł.
– Co? – pitôł sã Zbiszk, bò nie rozmiôł, co je lóz.
– Co tam je lóz – nerwòwa sã starka, bò jô ni mógł ze se
wëdobëc ani słowa.
– Mómë sosterkã – jô jima w kùńcu pòwtórził tatkòwé
słowa.
Tej znerwòwónô starka wzã òd mie telefón i sama dali
gôda z tatkã, a głosno pòwtôrza nama jegò słowa:
– Córeczka?! Ò jaczi?
– Ò sódmi.
– A czemù të zwònisz tak pózno? Co? Co cë bëło?
– Tatk béł òmglałi.
– A nie gôda jô! Chłop nie je białce pòtrzébny przë rodzenim. A terô je ju dobrze? Z tobą, czë z tobą je dobrze?
– Z wszëtczima je dobrze, nënka czëje sã dobrze,
dzecuszkò téż i tatk téż je ju przëszłi do se.
Nasza sosterka wôża trzë i pòł kila, mia 53 centimétrë
rostu i bëła baro spòkójnô. W pierszé swiãto zarô pò
mszë më wszëtcë zajachelë do szpitala òbaczëc na-

II

sze nowò narodzoné dzecuszkò. Jak më wlezlë na zalã,
më òbaczëlë na łóżkù nënkã, a kòl ni môłé zawiniątkò,
z jaczégò wëstôwałë môłé rączczi. Jak më pòdeszlë blëżi,
tej bëła widzëc môłô, czôrnô główka z mòdrima, wiôldżima òczkama i môłą czerwòną gąbką.
– To je waju sosterka – rzekła ùsmiéchniãtô nënka.
– Jakô snôżô! – jô zawòłôł, bò òna mie sã zarô ùwidza.
Zbiszkòwi òna sã téż widza, bò òn na niã wzérôł jak w jaczis òbrôzk:
– Takô malinkô! – òn w kùńcu sã òdezwôł.
Przez pierszé dwa dni òna ni mia miona, bò wszëtcë
mëslelë, że to bãdze Jónk. Tatkòwi widzało sã to miono. Jaż trzecégò dnia tatk zdecydowôł, że skòrno ni ma
Janka, tej niech bãdze Janka. I tak nasz Jónk sã zamienił
w Jankã. Mòdrą sztëpdekã i mòdré lómpczi trzeba bëło
mieniac na różewé. Tej òna ale miała paradné łóżeczkò!
Kòrónczi, szléfczi, tule i atłasë, aksameńtë i taczé tam
rozmajité. Janka tam leża jak królewô!
Naszi sosterce më sã tak baro ceszilë, że nënka nas
mùsza pilowac, żebë më ji jaczi krziwdë nie zrobilë, bò
kòżdi chcôł jã mùjkac, trzëmac, pòdnaszac i bëc kòl ni.
Kòżdi chcôł jã téż miec w swòji jizbie, leno nënka nama
nie ùstąpia i Janka spała w jizbie starszich.
– I co, knôpi? Jak to bãdze? – spitôł sã nas tatk. – Bãdze
to z tą Janką dobrze czë lëchò, co?
Chwilã më nick nie gôdelë, le òczë sã nama smiałë i tatk
téż w kùńcu zaczął sã smiôc:
– Kòt pôrzcze, czej mù chto mësz wëdzérô. Jô wiém,
czegò wa mia strach.
A jô òdrzekł:
– Całé szczescé, że Janka mô dwùch starszich bracynów,
bò chto bë jã brónił, czej ji tatk tak chùtkò mgleje?
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Młodszé klasë spòdleczny szkòłë
Emiliô Maszke

Gòdë ù Trédrów
Céle ùczbë
•
•
•

pòznanié słowiznë sparłãczony z Gòdama
przëbôczënié wiédzë ò kaszëbsczich zwëkach
zrzeszonëch z Gòdama
nôùka piesni „Gòdné drzéwkò”

Metodë robòtë
•
•

òpòwiôdanié
kôrbiónka

Didakticzné pòmòce
•

malënczi do przëpiãcô na tôflë i dlô dzecy, słowa
do wëcãcô, platka z piesnią i spiéwnik

Cyg ùczbë
1. Szkólny òpòwiôdô dzôtkóm pòwiôstkã, a na tôflë
przëpinô òbrôzczi, jaczé przedstôwiają pòdsztrëchniãté
słowa.
Za sztót Gòdë. Familiô Trédrów zaczinô sã rëchtowac do
swiãtów. Tatk kùpił snôżą dankã, a dzôtczi przëstrojiłë jã
w kùgle, lińcuch, swiéczczi. Na górã tatk wsadzył czëp,
co wëzdrzôł jak janiółk.
Czedë zasedlë do wieczerzë, do dwiérzi chtos zaklepôł.
Ùczëlë zwónk i do chëczë wlôzł gwiôzdór, co miôł na
plecach miech, a w rãce trzimôł kòrbacz. Kòżdé dzeckò
dostało pëszny dôrënk.
Na drëdżi dzéń zaczął padac sniég, tej dzecë ùlepiłë
snieżélca.

2. Szkólny jesz rôz zaczinô òpòwiadac, ale terô z pòmòcą
dzôtków. Tam, gdze trzeba pòwiedzec słowò, chtërno je
na malënkù, szkólny żdaje, jaż pòwiedzą je dzecë. (Czej
mają jiwer ze wstawienim słowa, nôleżi jim pòkazac
pasowny malënk).
3. Pòwtôrzanié samëch wërazów, jaczé pòkôzóné są na
malënkach. (Sprôwdzanié pamiãcowégò òpanowaniô
słowiznë przez pòkazywanié malënków i pòdôwanié
przez dzecë pòzwów).
4. Rozdanié dzôtkóm taczich samëch òbrôzków, jak na
tôflë, i pòdpisów do nich. Ùczniowie wklejiwają òbrôzczi
i jich (wëcãté) pòzwë do zesziwków.
danka
zwónk
snieżélc

kùgle
gwiôzdór

lińcuch
miech

swiéczczi
kòrbacz

czëp
dôrënk

janiółk
sniég

5. Nôùka piesni „Gòdné drzéwkò”, sł. E. Prëczkòwsczi,
mùz. Jerzi Stachùrsczi w: Piesnie Rodny Zemi, s. 25.
(Dzôtczi ùczą sã ji przë dance i pòkazëją te elemeńtë,
ò jaczich spiéwają. Żelë ni ma przistãpù do spiéwnika,
szkólny czëtô tekst, co je niżi).
Pòjta w jizbã drawò dzôtczi,
Dankã strojic je ju czas.
Wezta kùgle, lińcuch, swiéczczi!
To mdze ceszba dlô nas.
Ref. Bò na Gòdë w kòżdi chëczë
Drzéwka stroją wszëtczé dzecë.
Kò to baro wôżnô rzecz,
Rôz le w rokù mòże bëc.
Ach, jak wësok je jaż w czëpie!
Trzeba sobie stółk wëszëkac.
Le chto w górã rwie sã slepò,
Mòże chùtkò znëkac.
Ref…
Zôs na dole bezpiek bãdze,
Cos pòd danką mòże leżec.
Jakùż wôżné, bë dëcht wszãdze
Kòżdi gòdno mógł żëc.
Ref…
6. Malowanié w zesziwkach danczi, ò jaczi dzecë
spiéwałë abò słëchałë.
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Starszé klasë spòdleczny szkòłë
Jiréna Damps

Krzëżnô tãgódka

1

2

3

5

4
6
7

IV

8
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Wëzgódczi / Plasticzné dzejanié
Jiréna Damps

Gòdowi czas
Żelë chcesz wiedzec, co mòżesz dostac òd Gwiôzdora, wëzgòdnij schòwóné słowa.

Swiãti Mikòłôj
Pòłączë pòzwë z pasownyma dzélama òbrôzka.

kòżëch
dôrënczi
bùksë
bawidła

miech
bótë
rãkawice
czôpka
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Historiczné sztôłcenié (ùczniowie wëżigimnazjowi szkòłë)
Dark Szëmikòwsczi

O pòzwie Kaszëbë
na Gduńsczim Pòmòrzim
Céle ùczbë
Pò zakùńczenim ùczbë ùczéń pòtrafi:
• wëmienic pierszé zmiónczi ò Kaszëbach na
Gduńsczim Pòmòrzim,
• przedstawic szlach wãdrowaniô pòzwë Kaszëbë,
• wëzwëskiwac historiczną kartã.
Metodë robòtë
•

prôca z dërżéniowim tekstã, diskùsjô, wëłożënk

Didakticzné pòmòce

Cwiczënczi

•

Na spòdlim materiałów z dodôwka 1
1. Pòdôj nôstarszé zmiónczi ò Kaszëbach na Gduńsczim
Pòmòrzim.
2. Pòdôj nôzwëska historików i jãzëkòwëch badérów,
chtërny ùwôżają, że:
a) kaszëbsczi lud òd „nôstarszich czasów” zamieszkiwôł
Gduńsczé Pòmòrzé,
b) pòzwa Kaszëbi na nazwanié mieszkańców Gduńsczégò
Pòmòrzô mô ò wiele młodszą metrëkã (pòjawiła się
w nowòżëtnëch czasach).
3. Pòkôż na karce kòcewską wies Riwôłd a pózni,
zwëskującë z jinëch zdrojów wiédzë, sprôwdzë, jaczé je
(w przëblëżenim) òddalenié ti wsë òd:
a) dzysdniowégò teritorium etnicznégò Kaszëbów,
b) dôwny (pòłowa XIV w.) pòréńczny grańcë Pòmòrsczégò
Ksãstwa (Zôpadnégò Pòmòrzégò).

historicznô karta, dërżéniowé tekstë (dodôwczi 1–3).

Biblografiô
•

Dobrowolska A., O nazwie Kaszuby, „Onomastica”,
t. 4 (1958).
• Dworzaczkowa J., Podanie o głowie św. Barbary
w dziejopisarstwie pomorskim, [w:] Studia historica.
W 35-lecie pracy naukowej Henryka Łowmiańskiego,
red. A. Gieysztor, Warszawa 1958.
• Labuda G., Kaszubi i ich dzieje, Gdańsk 2000.
• Pandowska D., Kaszuby wśród nazw Pomorza w XIII
wieku, Gdańsk 1993.
• Samp J., Z woli morza. Bałtyckie mitopeje, Gdańsk
1987.
Lëdowé pòdania ò sw. Barbarze:
• http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/
doccontent?id=8871&from=FBC – Stelmachowska B.,
Rok obrzędowy na Pomorzu, Toruń 1933, s. 198.
• http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=2041&fr
om=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= – Das Haupt der
Heiligen Barbara [w:] Mitteilungen des Vereins für
kaschubische Volkskunde, Bd I (1910), s. 71.

Cyg ùczbë
1. Przëbôczenié wiédzë na témat przedstôwianiô znaczeniégò słowa Kaszëbë i pierszich zmiónków ò Kaszëbach
w Zôpadny Pòmòrsce.
2. Pò wëkònanim zadaniów z cw. 1, 2 i 3 szkólny przedstôwiô jiné zmiónczi ò pòréncznopòmòrsczich Kaszëbach
– gôdającë ò historicznëch zdrojach wiédzë, dôwô bôczënk
na jich czas i môl pòwstaniô. Pózni tłómaczi ùcznióm
wëjimk tekstu ò sw. Barbarze z dodôwka 1A i pòdskôcô do
diskùtowaniô, co mô doprowadzëc do wëszukaniô przëczënów nazwaniô w nym teksce Kaszëbów pòganama.
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3. Ùczniowie pòd czerënkã szkólnégò zestôwiają materiałë
z dod. 1B i 2 (cw. 4) a téż analizëją materiałë z dod. 3 (cw. 5
i 6). Pò tim cwiczënkù szkólny prowadzy do diskùsji w sprawie przëczënów pózniészégò pòjawieniô sã pòzwë Kaszëbë
na Gduńsczim Pòmòrzim.
4. Zesëmòwónié – szkólny dôwô bôczënk na sprawã „wãdrowaniô” pòzwë Kaszëbë z zôpadu na pòrénk Pòmòrsczi,
a téż na trwanié jãzëkòwi wespòlëznë na całi òbéńdze midzë dólną Òdrą a Wisłą.
5. Domôcô robòta – cw. 7 (dlô wszëtczich), a 8 i 9 (dlô
chãtnëch).

Na spòdlim materiałów z dodôwków 1B i 2
4. Òbjasnij, czë F. Lorentz miôł prôwdã, piszącë, że na
Gduńsczim Pòmòrzim miono Kaszëbów bëło ùżiwóné blós
do nazwaniô „niższich szëchtów wiesczégò lëdu”.
Na spòdlim dodôwka 3
5. Òbjasnij, jaczé mògłë bëc przëczënë përznã
pózniészégò pòjawieniô sã pòzwë Kaszëbë na Gduńsczim
Pòmòrzim.
6. Nazwij przëczënë przesuwaniô sã zôkrãżégò ùżiwaniô
pòzwë Kaszëbë.
Domôcô robòta
7. Przë ùżëcym ksążczi Herbarz szlachty kaszubskiej Przemisława Pragerta òbjasnij, z jaczégò dzéla Kaszëb wëszła rózga
Pòwalsczich.
8. Zwëskùjącë z lëdowëch pòdaniów (zdrzë internetowé
łączbë/linczi) i nôùkòwi lëteraturë, ùdokaznij scwierdzenié,
że legeńda ò sw. Barbarze mòże bëc wôżnym zdrojã na do-
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wòdzenié bëtnoscë Kaszëbów na Gduńsczim Pòmòrzim
w cządze wieków strzédnëch.
9. Wëpòwiédz sã, zwëskùjącë téż z lëteraturë wëpisóny
w biblografii, w sprawie pòkôzónëch w dodôwkach scwierdzeniów na témat czasu pòjawieniô sã pòzwë Kaszëbë na
Gduńsczim Pòmòrzim i przedstaw swòje zdanié w ti sprawie.

Dodôwk 1

Pierszé zmiónczi ò Kaszëbach na Gduńsczim Pòmòrzim
A
Gerard Labùda ò pòzwie Kaszëbë

(G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje, Gdańsk 2000, s. 95, 125–126)

Pòzwa Kaszëb abò lëdzy zwónëch mionã Kaszëbów jakno pòdległëch Zôkònowi pòkazywô sã czasã w krzëżacczich dokùmeńtach z XIV i XV stolecégò. (…) Nôczãszczi
przëwòłiwóny je zôpisënk z lokacyjnégò dokùmeńtu wsë
Riwôłd kòl Starogardu Gduńsczégò z 1341 r.; kòmtur
z Gniewù Herman, nadôwającë kòcewsczi wsë prawò
chełmińsczé, zastrzégô, że tegò prawa bãdą téż przestrzégelë wszëtcë: Geste, tj. Preussen, Polen, Wenden, do
te w dwùch òdpisach tegò dokùmeńtu miast Wenden stoji
Kaschuben (…); bôczenié jidze z nowa na procëmstawienié: Polen – Wenden/Kaschuben. (…) W r. 1348 kòmtur
z Człëchòwa Jón nadôł młin we wsë Klafkòwi, zwónémù
Kaszuba (Claukoni dicto Kassube) (…). Barżi charakteristné są kronikarsczé zôpisczi. Jedna z redakcjów legeńdë
ò sw. Barbarze, w jaczi je òpisónô réza papiesczégò legata
z Danii do Gduńska, pòdôwô: Et sic peruenerunt ad portum prope Danczk ad terram, que dicitur Pomerania. Ibi
fuerunt ultimo ab incolis illius terre spoliati, qui tunc temporis fuerunt pagani, dicti proprie Casshuben, na dodôwk,
jak głosy legeńda, nen legat béł wzãti w niewòlã we wsë
Rëmiô (…). Pò sparłãczenim zapisónëch wëżi notérënków
z wiadłama z (…) lustracjów z XVI i XVII wiekù, ni mòże bëc
żódny wątplëwòtë, że kaszëbsczi lud òd prastôrëch czasów
zamieszkiwôł te same òbéńdë, na jaczich je dzysô.
B
Friedrich Lorentz ò pòzwie Kaszëbë

(F. Lorentz, Gramatyka pomorska, z. 1, Poznań 1927, s. 8–9; Tenże,
Zarys etnografii kaszubskiej, [w:] F. Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, Kaszubi. Kultura ludowa i język, Toruń 1934, s. 2)

Pòzwa Kašëba mô tã òsoblëwą procëmnotã, że dzysdniowô
òbéńda pòmòrsczégò jãzëka i jegò mieszkańcë w XIII wiekù
nigdë nie zwią sã Cassubia, Cassubitae (…). Temù J. Koblischke (…) i Fr[anciszek] Duda (…) chcelë dowòdzëc, że słowò Kaszëba dopiérze pózni zwëskało swòje dzysdniowé znaczenié.
Jem równak dbë, że to nie je prôwda, bò nie dô sã zrozmiôc,
jak i czemù do przenieseniô [z Zôpadny Pòmòrsczi – D.Sz.]
pòzwë bë miało duńc, a po drëdżé pòzwa Kaszëba w dzysdniowim znaczenim, chòc niepòswiôdczonô jesz dlô wiekù
XIII, je równak baro stôrô. Dowòdã na to je wspòmniãcé
Kaszëbów przez Jana Lindaua w Geschichte des dreizehnjährigen Krieges pòd 12 gòdnika 1463 (…). Jem wcyg dbë,
że pòmòrsczi lud miôł wiedno téż i pòzwã Kaszëbów i że ti
òstatny pòzwë blós temù ni ma w dokùmeńtach, że zgódno

z państwòwò-prawnym ùstôwã pòzwa Cassubia przënôlégała òkòlémù Belgardu [Białogardu – D.Sz.], a rëmiô midzë Wisłą i Łebą zwała sã Pomorania.
Na Gduńsczim Pòmòrzim pòzwa pòkazëje sã òd czasu do
czasu w krzëżacczim cządze, równak ni mòżemë dokładno
òbtaksowac ji znaczeniô; kòle 1500 r. je ju w gduńsczich
kronikach w dokładno juwernym znaczenim, jaczé mô dzysdnia we Gduńskù, tzn. dlô nazwaniô niższich szëchtów
wiesczégò ludu nordowégò Pòmòrzô.

Dodôwk 2

Kaszëbi w Kronice Pelplińsczi (XVII w.)
(K. Bruski, Nazwa Kaszuby w Kronice Pelplińskiej i w innych źródłach
wschodniopomorskich z XVI i XVII wieku [w:] Antropologia Kaszub
i Pomorza. Materiały z II seminarium, które odbyło się w maju 1990 r.
w Gdańsku, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1991, s. 111)

Je nót dac bôczenié na to, że wszëtczé òsobë zmiónkòwóné
jakno Kaszëbi w Kronice Pelplińsczi przënôleżą do szlachtë. Niejednëch zôs, jak Cechòlewsczi czë Pòwalsczi, mòże
zarechòwac do ji strzédnégò, dosc majãtnégò karna. (…)
Przënôlégô téż nadczidnąc, że juwerno jak Kronika Pelplińskô, téż dzysdniowi herbarz przëszëkòwóny przez Jana
Karola Dachnowsczégò w pòł. XVII wiekù wëliczô trójnëch
przedstôwców kaszëbsczi szlachtë.

Dodôwk 3

Ò òrãdzach pózniészégò pòkôzaniô sã pòzwë Kaszëbë
na Gduńsczim Pòmòrzim
A

(K. Bruski, Nazwa Kaszuby w Kronice Pelplińskiej…, s. 116)

Wiôldżé (…) znaczenié mògą miec przëpôdającé na pierszą pòłowã XVI w. baro wôżné i głãbòczé zjinaczi w swiądze
wëwòłóné przez refòrmacjã. Przełożënczi Biblii, òsłabienié
łacëznë jakno kùltowégò a nawetka lëteracczégò jãzëka, a téż
jinszé jidącé pòspòłu z refòrmacją spòlëznowò-kùlturowé
dzejania zmòcniłë znaczenié rodnëch jãzëków, co mògło dac
skùtk barżi przedstôwnégò wëjawieniô etnicznégò rësznika.
B

(G. Labuda, Kaszubi i ich dzieje…, s. 108)

Szlachã wchôdaniô do Zôpadny Pòmòrsczi, a òsoblëwie
Nowi Marchii, germanizacji, pòzwa Kaszëbë przeniosła sã
na pòrénk (…). Pierszégò pòwôżnégò przełómaniô dokònelë
tuwò dominikanie, chtërny òbjimelë ju w XIII wiekù pòzwą
kóntratë kaszëbsczi téż zemiã słëpską i sławieńską. Je
gwësné, że przédnym dzejnikã dlô rozkòscérzaniô ti nomenklaturë w pòréncznym czerënkù i òbjimniãcô pòzwą
Kaszëbë wszëtczich zemiów jaż do Gduńsczégò Wikù bëła
wespòlëzna jãzëkòwô, tej téż i etnicznô, mieszkającégò na
tëch zemiach lëdztwa [pòdsztr. w òriginale – D.Sz.].
Tłomaczenié ùczbë i dërżéniowëch tekstów Danuta Pioch
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Gramatika
Hana Makùrôt

Wstawné samòzwãczi
Epenteza je jãzëkòwim procesã pòlégającym na pòjawienim sã w mòwie zwãkù wstawionégò midzë jiné zwãczi. Òtmianama epentezë są: wtórznô wòkalëzna, pòlégającô na pòkôzanim sã wtórznégò samòzwãkù, abò wtórznô kònsonantëzna, pòlégającô na pòjawienim sã wtórznégò spółzwãkù.
W hewòtnym artiklu òmówiony òstónie leno ten pierszi proces.
Wstawné samòzwãczi pòjôwiają sã colemało w fùnkcji
rozdzelaniô spółzwãkòwëch karnów. Wtórznô wòkalëzna je
spòsobã ùprosceniô wëmòwë spółzwãkòwëch karnów na
nen ôrt, że rozczidô sã je wstawnym samòzwãkã. W lingwistice samòzwãczi te biwają téż nazéwóné epenteticznyma abò
wtórznyma samòzwãkama.
W kaszëbsczim jãzëkù wstawné samòzwãczi notérowóné
są w wëtwòrzonëch pò zanikniãcym jerów kònsonanticznëch
karnach (wnet wiedno trójzwãkòwëch), w jaczich colemało
wëstãpiwô jeden z nôslédnëch spółzwãków: l, ł, m, n, ń, r, rz.
Spółzwãkòwé karna nôczãszczi są rozdzeliwóné samòzwãkã ë,
np.: brëwiô, brzëmi, brzëmiél, dërdza, dërga, dërgac, dërgòtac,
dërgòtka, dërżi, dërżéń, grzëmi, grzëmòt, klënã, krëwiô,
strzëcëna; rzadzy pòtikô sã wstawny samòzwãk e: bùlewiczé,
bùlewinë, bùlewnik, jisteba, miotelnik. Jeżlë chòdzy ò niechtërne z przëwòłónëch wëżi fòrmów, to samòzwãk ë mòże
téż, chòc rzadzy, pòkazywac sã w jiny pòzycji nigle wëmienionô, np.: bërwiô, bërzmiel, drëdza, drëga, drëgac, drëgòtac,

drëgòtka, drëżéń, gërzmi, gërzmòt, kërwi, këlnąc, ale nie są to
lëteracczé pòstace słów, a leno gwarowé òtmianë.
Wtórznô wòkalëzna ò jinym charakterze je rejestrowónô
w fòrmach wielników: òsmë, sétmë; w wikszoscë słowiańsczich jãzëków w nëch słowach dwùspółzwãkòwé karno òstało rozdzeloné samòzwãkã e wstawionym przed m; w kaszëbsczim jãzëkù w nëch wielnikach epenteticzny samòzwãk ë pòkôzôł sã na kùńcu słowa.
Nót je dac merk, że w gwarach kaszëbsczich w fùnkcji
epenteticznégò samòzwãkù spòradiczno wëstãpiwają téż
zwãczi: a, i (y), o, ale przëmiarów taczich wnet nie notérëje sã
w lëteracczim kaszëbsczim jãzëkù, tak tej nie mdą òne tuwò
òmówioné (mòże leno nadczidnąc, że w kaszëbsczi pismieniznie notérowónô bëła pòstac łiza, m.jin. w ùtwórstwie Bieszka, Trepczika i Rómpsczégò, chtërny zwënégòwelë tã fòrmã
dlô célów ritmicznëch).
Përznã jiną przirodã mô pòkazywający sã w kaszëbsczim
jãzëkù wstawny samòzwãk e w jistnikach taczich, jak: Pioter,
wiater, méter, kilométer; nót je dac bôczënk, że epenteza
w nëch fòrmach mô téż szerszi zasyg i je notérowónô we wielnëch gwarach na òbéńdze Pòlsczi.
Zdrzódło: Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich,
oprac. przez Zakład Słowianoznawstwa PAN, pod kierunkiem H. Popowskiej-Taborskiej, z. XIII, s. 229–250.

Errata: w 9. latosym numrze „Naji Ùczbë“ (dodôwkù do lëstopadnikòwi „Pòmeranii“) zabëlë më napisac, chto ùsadzył mùzykã do piesenczi
„Na mòjim laptopie“ ze s. VII. Miało bëc tak: Mùzyka – Weronika Korthals-Tartas; słowa – Tomasz Fopke, a më wszëtkò przëpiselë Fópce...
Aùtorkã mùzyczi, Wérónikã Kòrthals-Tartas, i Czëtińców baro przeprôszómë.

Kaszubskie Bajania to spòlëznowô kampaniô realizowónô przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié i Radio
Gduńsk. Pòwsta òna z mëslą ò dzecach, żebë ju òd nômłodszich lat pòznôwałë kùlturową spôdkòwiznã Kaszub.
Jednym z célów kampanii je pòdniesenié w spòlëznie
swiądë tegò, jak wiôldżé znaczenié mô czëtanié dzecóm.
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