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KASZËBSKÒ-PÒLSCZÉ FÒNETICZNÉ INTERFERENCJE NA KASZËBSCZI JÃZËKÒWI ÒBÉŃDZE

CËSK KASZËBIZNË NA PÒLASZËZNÃ

1. Fòneticzné interferencje – sprawa òpisënkù 
Zachôdającé  na  kaszëbsczi  jãzëkòwi  òbéńdze  fòneticzné  interferencje  są  témą  môło 

badérowóną, tak tej téż są môło znóné. Analiza pòlskò-kaszëbsczich fòneticznëch cësków òpisónô 
òstała donëchczas w dokazach Władisława Pniewsczégò1, Huberta Górnowicza2, Urszuli Wińsczi3 i 
Edwarda Brezë4. Célã hewòtnégò artikla je zdiagnozowanié i òpisënk cëskù kaszëbsczi fòneticzi na 
fònetikã  pòtocznégò  gôdónégò  regionalnégò  pòlsczégò  jãzëka5, fùnkcjonëjącégò w  jãzëkòwim 
końtakcie  z  kaszëbizną,  reprezentowóną  tuwò przez  srôkòwską  gwarã  kaszëbsczégò  jãzëka. 
Badérné robòtë prowadzóné bëłë na synchrónny rówiznie.

Badérowanióm  òstałë  pòddóné  bilingwalné  personë  (pòsłëgiwającé  sã  òkróm 
òglowòpòlsczégò téż kaszëbsczim jãzëka), jaczé mają kaszëbsczi pòchòdzenié i są zamieszkałé we 
wsach: Lësé Jamë, Leszczinczi i Szlacheckô Kamiéńca.  Infòrmatorów je razã 20.  Materiałowim 
spòdlim  są  pòchôdającé  z  gwôsnych  zbiérów  aùtorczi  magnétofónowé  nagrania  zgromadzoné 
òbczas terenowëch badérowaniów w latach 2004-2006. Badérowania bëłë prowadzoné w fòrmie 
kôrbiónków i wëpòwiesców w pòlsczim jãzëkù.

Analiza  jãzëkòwëch  interferencjów  dokònëwónô  je  w  kòńteksce  fùnkcjonowaniô 
kòńtaktowégò wariańtu jãzëków. Kòńtaktowi dialekt (contact dialect)6 to lokalny miészóny jãzëk – 
rezultat  kòńtaktu  pòlaszëznë  z  kaszëbizną.  Je  òn  spòdlowim  kòdã  ùżiwónym  w  rodzëznach 
infòrmatorów. Dërżéniã miészónégò jãzëka w badérowónëch wsach je wëstãpiwanié w pòtoczny 
pòlaszëznie  kaszëbsczich  leksemów  i  przëswòjiwanié  elemeńtów  kaszëbsczi  fòneticzi,  fleksji, 
słowòbùdowiznë, syntaksë, frazeòlogii. W hewòtnym dokazu analiza ògreńczonô  òstónie  blós  do 
fòneticznëch problemów.  

Artikùlacjowô wariańtowòsc fòneticzny systemë òglowòpòlsczégò gôdónégò codniowégò 
jãzëka parłãczi sã z problemą systemòwégò òpisënkù. Òpisanié fòneticznëch interferencjów mô 
wielerówiznową przirodã a w pierszi rédze bierze sã ze zdiferencjowaniô artikùlacji w apartnëch 
pòkòleniach.  Ùdałé  wëkôzanié  znanków fòneticzny interferencji je  mòżlëwé  do  zwënégòwaniô 
mést  leno  w  żëwi  mòwie.  Zgrôwającë  do  òpisënkù  jak  nôkrótszégò  jawernémù  stójowi,  przë 
ùsôdzanim negò artikla wëzwëskóné òstałë nié blós tekstë zapisóné w fòneticzny transkripcji, ale w 
pierszi rédze nagrania kôrbiónków ùsadzoné na magnetofónowëch kasétach, na jaczich spòdlim ne 
transkripcje bëłë przërëchtowóné.

Przë  òpisënkù  fòneticznëch  przejinaków  w  hewòtny  robòce  òsta  przëjimniãtô  metoda 
analizë  wszëtczich  przëkładów,  nachôdającëch  sã  w zebrónëch  nagraniach  a  przedstôwiającëch 
òpisywóné  problemë.  Za przëkładë  fòneticznëch  interferencjów nie  są  tuwò  równak  ùznôwóné 

1 W. Pniewski,  Błędy językowe w zadaniach młodzieży polskiej w Gdańsku w świetle dialektów pomorskich i języka  
niemieckiego, „Rocznik Gdański” 1927, s. 19-57.
2 H. Górnowicz, Błędy językowe o podłożu gwarowym u dzieci sztumskich, GZH 5 1962, nr 8/10, s. 261-281.
3 U. Wińska,  Błędy językowo-stylistyczne uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego, cz. I i II, Gdańsk 
1966, cz. III i IV, Gdańsk 1974.
4 E. Breza,  Niektóre częstsze błędy językowe (Pokłosie polonistycznej pracy instruktażowej w powiecie kościerskim), 
„Polonistyka” XXIV 1971, nr 1, s. 42-48; tegoż, Polszczyzna Aleksandra Majkowskiego, [w:] Polszczyzna regionalna 
Pomorza 1 (Zbiór studiów), pod red. K. Handke, Wrocław 1989, s. 49-73. 
5 W hewòtny robòce mô sã na bôczënkù rozjinaczenié normów gôdónégò i pisónégò jãzëka; analizowóné tuwò tekstë 
nie  są  rozezdrzéwóné  w pòzdrzatkù  kùlturë  pisónégò  jãzëka:  zd.:  M.  Jaworski,  Kultura  języka  mówionego,  [w:] 
Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Różnice w mowie pokoleń, pod red. B. Bartnickiej, Łomża-Warszawa 1993, s. 114-
123; H. Kurkowska, Kultura języka polskiego, Warszawa 1971, s. 53.
6 Terminologia  za:  J.  Smolicz,  Kultura  i  nauczanie  w społeczeństwie  wieloetnicznym,  tłum.  E.  Grabczyk-Ryszka, 
Warszawa 1990, s. 141. 



fòneticzné apartnoscë zachôdającé w słowach, chtërne są leksykalnyma zapòżëczeniama, a téż w 
zdaniach w całoscë rzekłëch pò kaszëbskù.

2. Wòkalëzna
Pòkazywanié sã pòznaków fòneticznëch interferencjów mô swòje zdrzódło w diferencjach 

midzë  fòneticznyma  systemama  pòlaszëznë  i  kaszëbiznë,  chtërne  są  skùtkã  apartnégò  rozwiju 
kaszëbsczi7 i pòlsczi wòkalëznë. Rozjinaczenia wôrt je pòkazac na diagramach:

                                                                                                         
Zestawienié kòl se pòlsczégò i kaszëbsczégò samòzwãkòwégò trzënórtu pòkôzywô wielné i 

zortowé samòzwãkòwé rozjinaczenia. W pòlsczim jãzëkù je 6 gãbnëch samòzwãków i 2 nosowé. 
Wòkalicznô systema kaszëbsczégò jãzëka je bòkadniészô – òbjimô 9 gãbnëch samòzwãków i 2 
nosowé. Znanką kaszëbiznë je ùtrzimanié zwãków, jaczé są kòńtinuańtama dôwnëch samòzwãków 
dłudżich: é (≤ē), ô (≤ā), ó(≤ō). Zwãk ó, jinak jak w pòlaszëznie, gdze je òn artikùlacjowò równy u, 
w kaszëbiznie na niechtërnëch òbéńdach je wëmôwióny jakno zwãk pòstrzédny midzë u i o. Jesz do 
tegò w kaszëbsczi wòkaliczny systemie wëstãpiwô tipiczny leno dlô kaszëbiznë fòném szwa ë (ә), 
jaczi je na placu prasłowiańsczich krótczich samòzwãków *ĭ, *ў, *ǔ, jak téż dzélã *ę. Zôs dłudżé 
samòzwãczi *ӯ, *ī  w kaszëbsczim jãzëkù sparłãczëłë sã w jeden fòném i8. Diferencje tikają sã téż 
artikùlacji zwãkù u – wej w kaszëbiznie u je przesëniãté do przódkù gãbny jamë. W pòlaszëznie a 
kaszëbiznie  jiny  je  téż  môl  artikùlacji nosowëch  samòzwãków:  dôwnô  krótkô  nosówka  je  w 
kaszëbiznie krócy zwãkù a, dôwnô długô – krócy ó.

Cësk wòkaliczny systemë kaszëbsczégò jãzëka na artikùłowanié zwãków w pòlaszëznie tikô 
sã przedë wszëtczim nëch bilingwalnëch personów, jaczich pierszim jãzëkã bëła kaszëbizna. Tak tej 
interferencje,  jaczé  parłãczą  sã  z  artikùlacjową  realizacją  samòzwãków,  wikszim  dzélã  są 
mòwnyma przënãceniama.

2.1. Miészanié samòzwãków i, y – artikùłowanié przédnégò zwãkù i w môl zwãkù y
W pòlsczim jãzëkù diferencjô midzë zwãkama i, y pòlégô na òpòzycji zwãkù przédnégò (i) i 

zwãkù  nietilnégò  (przesëniãtégò  krócy  kù  westrzódkòwi  gãbny  jamë)  (y).  W  kaszëbiznie 
analogòwégò rozjinaczenia ni  ma, wëstąpiwô blós jeden fòném, wiedno artikùłowóny jakno  i 
(równak i (≤ y) nie mitczi spółzwãków).

7 Rozwij kaszëbsczi wòkalëznë wjimno mô òpisóné Z. Topolińskô, zd.: Z. Topolińska, Kaszubska dyftongizacja *ŏ i jej  
znaczenie dla rozwoju wokalizmu kaszubskiego, „Slavia Occidentalis” 1963, t. 23, s. 211-232.
8 Kaszëbsczi fòném i mòże téż pòchadac z prasłowiańsczégò *ę, jak np. w słowach wicy, midzë.



Jiwrë z rozszlachowanim w pòlaszëznie samòzwãków i, y tikają sã nëch infòrmatorów, dlô 
jaczich primarnym jãzëkã bëła kaszëbizna, tj. nôstarszégò bilingwalnégò pòkòleniô. Tak pòlsczi 
fòném i, jak téż y przez no karno badérowónëch realizowóné są jakno zwãk i. 

Cëzé  pòlaszëznie  artikùłowanié  przédnégò  zwãkù  i  w môl  zwãkù  y  registrëją  nôslédné 
przëkładë: zač’eṷi, tedi, miśm’i, biṷi, tix, tiṷu, xilali, v’jǫzaṷi, biṷ (I, KM 80), mi, myśmi, ž’ita, tim, 
nagńotṷi, tima, ńektuži (II, KM 80), dingovać, ńekturi, dingovaṷo, nadingovunė, peṷni, koš’ik (III, 
KM 80),  klasi,  zeš’ituf,  mi, pošliśmi (IV, KM 80), sṷabi, vojni, pš’išedṷem, pš’imusovej, praci, 
posmarovani, obṷož’oni, biṷo, zdrovi,  gž’eč’ni, mṷodi, biṷem, tš’imać, tix  (VI,  SM 78), ftedi, 
viživ’jeńe, biṷ, nazivaṷ, pš’imusovo, Kam’jeńici,  caṷi, tigodńe, tš’imali, biṷ, mi, biliśmi, 
spotkaliśmi, každi, ftedi, vipṷuśćili (VII, SM 78), byliśmi, jednim, ktuž’i, patš’imi, jesteśmi, biṷa, 
pitali, v’jemi, pš’ijӡ’emi, vipṷuśćić, mṷodim, biṷem, vipuśćili, pš’iš’ṷem, caṷim, fš’isko, bili (VIII, 
SM 78),  xiba,  tedi, pš’iš’ṷem,  višṷem,  vipadek,  m’jeliśmi,  biṷi  (IX, SM 78), ńektuži, ftedi,  tilko, 
pš’ib’ijane (X,  AM  76), męž’č’iźńi,  tim,  č’i, č’imś,  maš’inuf, fš’iscy, v’jenkš’i, važ’ivo,  tš’i, 
č’išč’one, č’iš’č’arńa, pš’ikṷat, č’iste, fš’isko, ti (XI, AM 76), fš’istk’im, fš’isk’ego, ž’iće, fš’iscy, 
mi (XII, AM 76), tim, maš’inuf (XIII, AM 76), tedi, p’jež’ina, p’jež’inom, pš’ikriṷo, biṷi, uṷož’iṷo, 
pš’ikryṷo, pš’ikryfka, fš’istko, vyruš’iṷ, zaṷož’iṷ, tiṷu, ṷiš’ki (XIV, AM 76), č’imś, zap’jekṷi, ṷiš’ke, 
ti (XV,  AM  76),  starš’i,  pš’ikṷat,  muzika, potańč’ic,  mṷuzič’i, mṷuzikant  (XVI,  BK  69), 
ṷutš’imac, jǫzika (XVII, BK 69),  p’jelgž’imka, Miš’k, Koš’ćežini,  tradicja, tima, mṷuzikańtuma, 
p’jelgž’imkum, fš’isko, pita, ti,  fš’iskṷo  (XVIII, ZW 69), pofstaṷi, sṷiš’ṷam, biṷ, biṷo, tim, Jami 
(XIX, ZW 69), pš’iš’li, pš’iš’ṷi, tiṷu, tim, pš’igŕivaṷa, caṷi, pš’iš’et, pš’ixoӡ’ili, tš’iӡ’iśći, fš’isk’e, 
jednim, mi, tix, biṷa, mṷuš’aṷi, fš’iskix, miśmi (XX, ZW 69), b’jednim, b’jednix, ž’ebri (XXI, ZW 
69), myśmi,  mi, bili, maṷi, śeӡ’eliśmi, tš’i,  dopatšili, š’koṷi, byṷi, duž’i, viv’jus, caṷi  (XXII, RM 
66), zabiti, biṷi, pš’išli (XXIII, RM 66), tigodńax, ftedi, kš’ičaṷ, ti, ńigdi, ž’iću, pš’ijež’ǯ’a, ńigdi, 
tilne, ž’iṷ,  Stenž’ci,  maṷi, udež’iṷ,  pš’ijexaṷ, pš’ijež’ǯ’am (XXVI, AK 64), mṷotš’i,  ftedi,  vixoӡ’i, 
zdrovi,  rozṷonč’i, fš’istk’ix (XXVII, AK 64), naostš’i, znač’i,  č’i,  końč’i, rospoč’inajoṷ,  naš’im, 
zač’ina  (XXVIII,  AK 64), tradicjå, mṷuzikańt, pš’i, tim, zatańč’ić, uroč’istoźǯ, pš’ijež’ǯ’ajum, 
Novi, Silwester, starš’i (XXIX, LK 62), byṷi, š’ideṷkovaṷo, vyš’ivaṷo, komuńisti, sṷodyč’i, fš’isko, 
starč’i (XXX,  LK  62), fš’isko,  vәxovoni (XXXI,  SzZ  44), masov’ix,  pš’i  (XXXV,  JK  38), 
ӡ’efč’inki,  tix, tš’inaśće,  klasi, sṷabim, uči,  lež’i,  tix,  ӡ’efč’iny,  naučyṷi,  starš’ix,  starš’i, škoṷi  
(XXXVI, JK 38),  tši, tš’ima, caṷi, pš’ijӡ’e, tix, ruž’ańcovix,  žebi, tš’imaṷo  (XXXVII, JK 38), 
rozpoč’ina, mṷodi,  mṷodim,  či,  skońč’i,  kaž’di,  ńektuži, zaṷož’ić, zalež’i,  pš’i, pš’igrivaṷa, tš’i, 
biṷa,  pš’igrivali,  zvičaj,  pš’ixoӡ’i,  zalež’i, pš’ijӡ’e,  kob’jeti,  otčep’ini,  vṷož’i,  groš’i, zatańč’ić, 
ӡ’efč’ina, znač’i, š’ipćej,  ńektuži, bić (XXXVIII, JK 38), ftedi,  mi, biṷo (XLI, BK 36), zamoč’iṷ 
(LVIII, AK 64), pš’eskoč’iṷ (LVIII, SzZ 44), š’ipko, poṷož’i (LIX, AK 64).

W analizowónëch tekstach spòtikónô je  téż  przejinaka  ò procëmny przirodze:  w mòwie 
nôstarszich respòńdeńtów spòradiczno zwãk  i  je zastãpiwóny przez zwãk  y. Kòl badérowónëch 
respòńdeńtów zmiana  na  zachôdô  leno,  jeżlë  samòzwãk  i  wëstąpiwô  pò  spółzwãkù  l abò  k: 
kylometer (V, SM 78), rozmav’jaly,  byly (VI, SM 78), zabraly,  vypṷuśćily (VII, SM 78), roślyny 
(XI, AM 76).

Miészanié  fònémów  i,  y  je  przirodną  znanką pòlaszëznë  na  òbéńdze  Kaszub. Problemã 
miészaniô  i,  y  w  pòlsczim  jãzëkù  na  pòmòrsczi  jãzëkòwi  òbéńdze  wjimno  mô  òpisóné  W. 
Pniewsczi9 i  U.  Wińskô10.  Òdwòłującë  sã  do  robòtów nëch ùczałëch,  nót  je  dac  bôczënk na 
stãpiéniowé  wëcopiwanié  sã  ny apartnoscë.  Jãzëkòwi  materiał,  jaczi  analizowelë  Pniewsczi  i 
Wińskô, pòchôdôł z jãzëka młodzëznë i dzecy. Dzysdnia problema miészaniô i,  y je zôs znanką 
pòlaszëznë nôstarszégò pòkòleniô, a téż sporadiczno pòkôzywô sã òna w mòwie infòrmatrów w 
strzédnëch latach.

9 W. Pniewski, Błędy językowe..., s. 23-25.
10 U. Wińska, Błędy językowo-stylistyczne..., cz. I i II, s. 45-48.



2.2. Zwãk zblëżony do y, e – ekwiwaleńt kaszëbsczégò fònémù ô
Pòchëłé  a zadżinãło w pòlsczim jãzëkù w pierszi  pòłowie XVIII  stalata.  W kaszëbiznie 

kòńtinuańtã dôwnégò dłudżégò a je samòzwãk zapisywóny jakno ô11. Na skùtk interferencjów nen 
kaszëbsczi fòném ô pòkôzywô sã w pòlaszëznie badérowónëch. W pòlskòjãzëkòwëch kôrbiónkach 
nôstarszich  bilingwalnëch  respòńdeńtów  mómë  do  ùczinkù  z  artikùlacją cëzégò  pòlsczémù 
jãzëkòwi fònémù, w wëmòwie krótczégò samòzwãkóm y, e, wëstãpiwającégò w placu pòlsczégò a. 
W transkripcji zwãk nen je òznôczóny jakno å. 

Frekwencjô samòzwãkù å w zebrónëch tekstach je przëmiérzno niskô, jegò wëstãpiwanié je 
skùtkã nié dosc ùdałi starë ò gwôsną mòwã. Pòkazywanié sã zwãkù å zanotérowóné òstało leno w 
kôrbiónkach nôstarszégò pòkòleniô badérowanëch: zarå, terå, drәgå (I, KM 80), jakå (II, KM 80), 
synovå (V, SM 78), kṷådṷe (X, AM 76), gådå (XI, AM 76), gådelә (XV, AM 76), terå, gråṷ (XVI, 
BK 69),  jå (XVIII, ZW 69), terå  (XXVI, AK 64), znåṷu (XXVIII, AK 64),  pov’jåstkå, gv’jåstce, 
takå, tradicjå,  ǯåt, gv’jåstč’i  (XXIX,  LK 62), terå (XXX,  LK 62), jå, nåv’jonkš’i, čekåj,  dlå 
(XXXI, SzZ 44), pṷustå (XXXVII, JK 38), starå (XXXVI, JK 36).

2.3. Zwãk pòstrzédny midzë e, y – ekwiwaleńt kaszëbsczégò fònémù é 
W pòlaszëznie starszi generacji badérowónëch mòże wëstãpòwac samòzwãk szlachùjący za 

dôwnym pòchëłim e (ė), artikùłowóny jakno zwãk pòstrzédny midzë e i y, w transkripcji òznôczóny 
jakno ė. Je òn cëzy dzydniowi pòlsczi wòkalëznie, a jegò bëcé w pòlskòjãzëkòwëch kôrbiónkach 
niejednëch  starszich  infòrmatorów  je  skùtkã  interferencji  kaszëbszczi fòneticzny  systemë  na 
realizacjã dôwnégò dłudżégò fònémù e w dzysdniowim pòlsczim jãzëkù brëkòwónym na co dzéń. 
Widzec je tuwò cësk primarnégò jãzëka, chtërnym dlô nôstarszich respòńdeńtów bëła kaszëbizna, a 
w jaczim ùtrzimôł sã fòném é. 

Òsoblëwòsc zwãżeniô artikùlacji westrzédnégò samòzwãkù ė w pòlskòjãzëkòwëch tekstach 
registrëją  nôslédné  przëkładë:  drėǯ’ėmṷu,  tfṷejėgṷe  (I,  KM  80),  nadingovunė  (III,  KM  80), 
kam’jėńoṷomax  (IX,  SM  78),  xlėv’je  (XI,  AM  76),  kfasnė, mlėkṷe, ńiė (XV,  AM  76), starė, 
rozum’ėš, fpṷuš’č’onė, ӡėfčonta (XVI, BK 69), dobrė (XVIII, ZW 69), jėš’ (XIX, ZW 69), tėš, tėš’, 
jeӡeńė, zakuńčeńė (XX, ZW 69), dalėj, jinač’ėj, ńė (XXVIII, AK 64), Bṷež’ė, Naroӡeńė, sp’ėvajum, 
slėc, ṷup’jekṷė, jėš, jinė, ńė (XXIX, LK 62), p’jerš’ėgṷe, kašәpsč’ėgṷe (XXXVI, JK 38), kob’jėta, 
jėš’  (XXXVII,  JK  38),  jėš  (XXXVIII,  JK  38),  smačnė,  zjeӡeńėgṷe (XXXIX,  GM  37),  v’jėš, 
pov’jėtša (XLV, AM 13), našėmṷu, bėṷ, ńė (LVIII, SzZ 44), xlėva (LIX, AK 64).

Nót je nadczidnąc, że w pòlaszëznie pòchëłé  e  (ė) zadżinãło w pòłowie XIX stalata, z 
grafii samòzwãk nen òstôł  ùsëniãti na spòdlim òrtograficznégò ùstawù z 1891 r. Zôs kaszëbsczi 
jãzëk, jaczi rozwijôł sã samòbëtno, nigdë nie wëzbëł sã samòzwãkù é.

2.4. Samòzwãk o w zanôleżny pòzycji
W kaszëbiznie samòzwãk o, jeżlë wëstąpiwô w zanôleżny pòzycji, tj. przed półòtemkłima 

spółzwãkama m, n, ń, l, ł, r, j (czasã téż pò nëch spółzwãkach), colemało  ùlégô artikùlacjowémù 
zawãżeniu do pòstacëji ó abò u12.

Juwerną  przejinakã  dozdrzec  mòże  w  czile  wëpòwiescach  bilingwalnëch  infòrmatorów 
m.jin.  w fòrmach  nominatiwù pòjedinczi  lëczbë  chłopsczégò ôrtu:  Merunk  (VII,  SM 78), kuń, 
kṷezuṷ (XXIX,  LK  62),  zakun (XXXIII,  KM  43),  w  białogłowsczich  fòrmach  instrumeńtalu 
pòjedinczi  lëczbë: juṷ (V,  SM  78), milicjum  (VII,  SM  78), mojum, śostrum  (VIII,  SM  78), 
p’jelgž’imkum, tum  (XVIII,  ZW 69), caṷuṷ (XXIV, RM 66),  mnuṷ  (XXXIV, KM 43), s  fajkum 
(XXXIX, GM 37), mašynum (XL, GM 37), w fòrmach instrumeńtalu wielny lëczbë: č’asuma (II, 
KM 80), mṷuzikańtuma (XVIII, ZW 69), dvuma (XXV, RM 66),  kf’jatuma (XXXIX, GM 37), w 
fòrmach datiwù wielny lëczbë: kśężum (XVIII, ZW 69), a téż w fòrmach czasnikòwëch 3. personë 

11 J. Siatkowski,  Zróżnicowanie terytorialne Kaszub w zakresie występowania a ścieśnionego, „Slava” 1962, s. 441-
452.
12 Zd.: J. Treder, Fonetyka i fonologia, [w:] Kaszubszczyzna. Kaszëbizna, pod red. E. Brezy, Opole 2001,  s. 111.



wielny lëczbë ternégò czasu: muv’jum, vž’eš’č’um (XVI, BK 69), fstyӡum (XVII, BK 69), tańcujum, 
pš’ijež’ǯ’ajum, čekajum, majum (XXIX, LK 62), xcum (XXXIV, KM 43), rozum’jejum  (XXXVI, 
JK 38),  stojum, rosnum (XXXIX, GM 37), mogum, śm’jejum, pytajum (XLI, BK 36), vypadajum 
(XLIV,  AM 13), majum  (XLVI,  AM 13).  Pòchëłé  o  w zanôleżny pòzycji realizowóné jakno  u 
pòkôzywô sã téż w słowach, w chtërnëch zawãżonô artikùlacjô je òglowò przëjãtim w kaszëbiznie 
prawidłã: kṷuńc (XIX, ZW 69), zakuńčeńė (XX, ZW 69), škulna, škulne (XLIX, AM 13).

Wôrt je téż nadczidnąc ò przëkładach realizacji jinëch gãbnëch samòzwãków w zanôleżny 
pòzycji. W badérowónëch tekstach zanotérowóné òstałë fòrmë z samòzwãkama a, y nachôdającyma 
sã  przed  półòtemkłima  spółzwãkama,  chtërnëch  artikùlacjô  je  krótkô  artikùlacji samòzwãkù  o: 
plebońi (XVIII, ZW 69), boṷa (XXXI, SzZ 44), Jomax (XL, GM 37).

2.5. Zwãk pòstrzédny midzë e, a – ekwiwaleńt kaszëbsczégò fònémù szwa ë (ә)
Fòném  szwa  ë  (ә)13,  westrzédny  plaskati  samòzwãk,  wëższi  jak  a,  je  zwãkã tipiczno 

kaszëbsczim, jaczi rozwił sã w XVII stalace z prasłowiańsczich krótczich samòzwãków  ǐ, ў, ǔ14, 
jeżlë nachôdałë sã òne pò cwiardëch abò scwiardniałëch spółzwãkach15. Apartną teòriã na témã 
pòchòdzënkù kaszëbsczégò fònémù szwa mô Zuzanna Topolińskô,  chtërna  genezã  negò zwãkù 
parłãczi z hipòteticznyma przejinakama diftongizacji,  jaczé bëłë przechódnyma zmianama przed 
ùsztôłcenim sã fònologòwò samòbëtnégò zwãkù szwa16. 

W  pòlaszëznie  bilingwalnëch  personów  szwa ë  (ә)  wëstąpiwô  rzôdkò  a  je  skùtkã 
niesygający samòkòńtrolë gwôsny mòwë. Tak tej w kònsekwencji w môlu pòlsczich samòzwãków 
i, y,  u  wëstąpiwô fòném artikùłowóny jakno „niezaòkrãgloné wéstrzódkòwé  e”17. W transkripcji 
zwãk nen je òznôczóny jakno ә. 

Wëstãpiwanié samòzwãkù  ә w pòlskòjãzëkòwëch tekstach pòkôzywô sã wikszim dzélã w 
kôrbiónkach  nôstarszich  respòńdeńtów:  tәṷu, drәǯ’ėmṷu,  zeš’ṷә,  zeš’eklә, drәgå (I,  KM  80), 
rosč’eńәṷa, ṷup’jeklә, mәsmә, ćeš’әlә,  sǫśaӡ’ә, m’jelә  (II,  KM  80), mә,  č’ә, bә  (III,  KM  80), 
zmazelә, p’iselә, č’әsti, vṷož’elә (IV,  KM 80),  muš’elә  (VII,  SM 78), kaš’әpskṷu  (XI,  AM 76), 
gådelә (XV, AM 76), Kamėńcә, šlә, osobә (XVI, BK 69), mәśla, žebә, lәdze, fstiӡәc (XVII, BK 69), 
m’jelә  (XVIII, ZW 69), mә,  mṷež’emә (XIX, ZW 69),  bәlә, Ryscә,  Ńemcә (XXII, RM 66), Jezәs, 
mә,  jidzemә,  boṷӡemә  (XXVIII,  AK  64), Kašәbax, pšeb’jerańcә, gžәbә, vәp’ije,  fšәskṷe,  bәc, 
kaš’әpskṷu, bә  (LK 62),  sxodә,  vәxovoni  (XXXI,  SzZ 44),  kašәpsč’ėgṷe  (XXXVI,  JK 38), čә, 
Kaš’әbax (XXXVIII, JK 38),  idemә  (XXXIX, GM 37), benӡemә,  v’junzelә, Kašәbax,  Lәsix (XL, 
GM 37), mә, sm’jejemә (XLII, RM 13), Kašәbә (LI, SM 11).

2.6. Labializacjô przë samòzwãkach o, u
W  kaszëbsczim  jãzëkù  samòzwãczi  o,  u wiedno  w  pòłożenim  pò  tilnojãzëkòwëch 

wargòwëch  spółzwãkach  i  téż  w  nagłosowim  môlu  pòddôwają  sã  labializacji18,  tj.  procesowi 
diftongizacji, pòlégającémù na pòkazanim sã przed samòzwãkama  o,  u  dodôwnégò zwãkù  ṷ. Na 
kaszëbsczi  jãzëkòwi  òbéńdze  pòd  cëskã  spółzwãkù  ṷ zachôdô  jesz  do  te  zeszlachòwanié  z 
pòzdrzatkù na môl artikùlacji: pòd cëskã wargòwégò zwãkù ṷ tilné samòzwãczi  o,  u przechôdają 
abò zblëżiwają sã do przédnëch samòzwãków:

13 H. Popowska-Taborska, Centralne zagadnienie wokalizmu kaszubskiego. Kaszubska zmiana ę ≥ i oraz  ǐ, ў, ǔ ≥ ә, 
„Prace Językoznawcze” t. 28, Wrocław 1961.
14 W nordowi kaszëbiznie są jesz do te notérowóné fòrmë, w chtërnëch ë rozwiło sã z samòzwãkù *ę, w jaczim sã nie 
dokònôł przegłos. Fòrmë taczé ni mają równak placu w obrëmienim badérnégò materiału hewòtny robòtë, jakô tikô sã 
realizacji kaszëbiznë na westrzédnëch Kaszëbach
15 W przëtrôfkù samòzwãkù ǔ rozwij ǔ ≥ ә nie dokònôł sã w pòłożenim pò lëpnëch i tilnojãzëkòwëch spółzwãkach.
16 Zd.: Z. Topolińska, Kaszubska dyftongizacja *ŏ…, s. 211-214.
17 Dolm. za: E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska, Gdańsk 1981, s. 44.
18 Z. Topolińska, Kaszubska dyftongizacja *ŏ…, s. 211-232.



W òglowòpòlsczim jãzëkù juwerné przejinaczi nie zachôdają19. Labializacjô ze zawãżenim 
artikùlacji wëstąpiwô  równak  w  tekstach  ùdostónëch  òbczas  òbéńdowëch  badérowaniów  na 
Kaszëbach, co registrëją nôslédné przëkładë: drәǯ’ėmṷu20, ṷu (I, KM 80),  ṷukrenćili, ṷup’jeklә (II, 
KM 80), ṷup’jekṷa, mṷu, domṷu (III, KM 80), pastf’iskṷu (V, SM 78), mṷuśaṷem, mṷu, ṷu, ṷusṷišali, 
Mṷuńsk’i, vipṷuśćili,  vypṷuśćily  (VII,  SM  78),  domṷu, vybṷudovańu,  vybṷudovańe,  ṷukrivaṷo, 
vipṷuśćić (VIII, SM 78), kaš’әpskṷu (XI, AM 76),  ṷužonӡeń (XIII, AM 76), fpṷuš’č’onė,  mṷuzika, 
ṷu, mṷuzič’i, mṷuzikant  (XVI, BK 69), ṷutš’imac, sfṷuj pṷelskṷu (XVII,  BK 69), mṷuzikańtuma, 
kṷuxńi, vikaremṷu (XVIII, ZW 69), kṷuńc (XIX, ZW 69), mṷuš’aṷi  (XX, ZW 69), ṷup’jekli  (XXI, 
ZW 69), ṷu, (XXII, XXIV, RM 66), ṷu, mṷuzikańt, ṷup’jekṷė (XXIX, LK 62), kaš’әpskṷu (XXX, LK 
62), ṷučyć (XXXIII, KM 43), ṷu (XXXIV, KM 43), ṷu (XXXVI, XXXVII, JK 38), ṷumž’e, pṷustå 
(XXXVII, JK 38), naṷučyčelk’i (XLI, BK 36), ṷu (XLVI, AM 13), ṷuč’ec  (LI, SM 11),  našėmṷu 
(LVIII, SzZ 44).

Kaszëbsczi diftong ṷe w môlu pòlsczégò o pòkôzywają słowa: tegṷe,  tfṷejėgṷe (I, KM 80), 
bṷe  (II,  KM 80),  ṷeno,  ṷed  (III,  KM 80),  bṷe, pṷe  (XI, AM 76),  fš’әskṷe, tegṷe  (XVI, BK 69), 
pṷelskṷu, sfṷejegṷe, teṷe, pṷev’inno, sfojegṷe (XVII, BK 69), ṷesta (XVIII, ZW 69), mṷež’emә (XIX, 
ZW 69), Trybṷevy, (XXIV, RM 66), kṷesa, ṷed (XXVIII, AK 64), tegṷe, ṷe, Bṷež’ė, kṷezuṷ, kṷemińš, 
xṷec,  fšәskṷe, mṷež’e  (XXIX, LK 62), ṷeńi, (XXXIV, KM 43),  ṷe,  ṷeńi,  sṷabṷe (XXXVI, JK 38), 
kṷeš’ax,  zjeӡeńėgṷe  (XXXIX,  GM 37).  Znankòwny je  téż  fakt  wëstãpiwaniô  w badérowónëch 
tekstach w môl pòlsczégò o diftongù ṷo: ṷońi (I, KM 80), abṷo (III, KM 80), tegṷo, ṷońi, (VII, SM 
78), pṷolu, fš’iskṷo (XVIII, ZW 69), tegṷo (XIX, ZW 69), ṷońi (XXIX, LK 62), pṷo (XXX, LK 62), 
ṷońi (XXXVI, JK 38), ṷodmav’ja (XXXVII, JK 38), maṷegṷo (XLI, BK 36), ńegṷo (XLII, RM 13).

Nót je dac bôczënk, że diftongicznosc je znanką mòcno zakòrzeniałą w mòwie nôstarszich 
bilingwalnëch infòrmatorów, nierôz pòkôzywô sã òna téż w pòlsczim jãzëkù strzédny generacji. 
Zôs w karnie nômłodszégò pòkòleniô badérowónëch znanka na wnetka nie wëstąpiwô.

2.7. Prejotacjô przed samòzwãkã i
Półsamòzwãk (glajda)  j  to  zwãk artikùlacjowò krótczi  i, ni mô òn równak szlabizoùrobny 

przirodë  a  wëmôwióny  je  przë  niesztabilnëch  nôrzãdłach  mòwë21. W  kaszëbiznie  z 
nieszlabizoùrobnym zwãkã j parłãczi sã proces prejotacji. W lëteracczim kaszëbsczim jãzëkù proces 
nen zachôdô blós w niewielnëch słowach22, zôs w srôkòwsczi gwarze, jakô je môlã wińdzeniô dlô 
hewòtny robòtë, pòkôzywanié sã j przed samòzwãkã i je pòwszédną przejinaką. Fòneticznô zmiana 
pòlégô  tuwò na  rozwicym sã  przed  napòczinającym słowò samòzwãkã  i23 nieszlabizoùrobnégò 
zwãkù j. Jeżlë jidze ò genezã nagłosowégò zwãkù j-, do dzysdnia nie je wiedzec, czë je on rozwiti z 
samòzwãkù i-, czë téż je to wòkalizacjô prasłowiańsczégò nagłosowégò jь24.

19 Labializacjô zachôdô w gwarach Wiôlgòpòlsczi i na Szląskù.
20 Diftong realizowóny w mòwie jakno ṷύ w transkribòwónëch tekstach dlô ùprosceniô zapisywóny je jakno ṷu.
21 M. Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2001, s. 86.
22 Lëteracczémù kaszëbsczémù jãzëkòwi przërodnô je prejotacjô m.jin. w słowach taczich jak jic, jigła, jaż, przër.: J. 
Treder, Fonetyka i fonologia [w:], Kaszubszczyzna. Kaszëbizna…, s. 118.
23 Prejotacjô mòże wëstąpëwac téż przed samòzwãkama a czë e; tegò ôrtu zjinaka nie òstała równak zanotérowónô w 
badérowónëch tekstach.
24 F. Sławski, Prasłowiańskie jь w językach południowosłowiańskich, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. V, 



W  òglowòpòlsczim  jãzëkù proces  prejotacji  nie  wëstãpiwô25,  zôs  w  pòlsczi  gôdce 
bilingwalnëch  infòrmatorów  artikùłowóny  na  zôczątkù  słowów  fòném  j  je  skùtkã  pòlskò-
kaszëbsczich interferencjów. Prejotacjô òstała zanotérowónô w nôslédnëch przëkładach: 

ji ‘i’ (I, II, III, IV, KM 80; V, VII, VIII, IX SM 78; XI, XIV, XV, AM 76; XVIII, XIX, XX, ZW 
69; XXIX, XXX, LK 62; XXVII, AK 64; XXXIV, KM 43; XXXVI, XXXVII, XXXVIII, JK 38; 
XLVII, AM 13);

jiӡ’e (XXVIII, AK 64; LK 62; XXXIV, KM 43, XXXVI, JK 38; XLVII, AM 13);
jim (III, KM 80; XX, ZW 69; XXXIV, KM 43; XXXVI, XXXVIII, JK 38; LIX, AK 64;);
jix (XXIX, LK 62; XXXIV, KM 43; XXXVI, JK 38; LIX, AK 64); 
jiść (VIII, SM 78; XIV, AM 76; XXX, LK 62);
jinternaće, (XXXIII, KM 43), jinė, jidom (XXIX, LK 62), jizb’je (XI, AM 76), jinnego  (XII, 

AM 76), jinnyx, jinač’ej (XXXVII, JK 38), jimpreza (XXXVIII, JK 38), jide (XXVI, LIX, AK 64), 
jinač’ėj (XXVIII, AK 64), jiӡ’emy (XLVI, AM 13).

2.8. Nosowé samòzwãczi
Tak w pòlaszëznie jak téż w kaszëbiznie  ùchòwałë sã  nosowé samòzwãczi,  równak jich 

rozwij w nëch dwùch jãzëkach nie je równy. Przejimniãtô jakno prasłowiańskô spôdkòwizna krótkô 
nosówka w òglowòpòlsczim jãzëkù je rozwitô w  ę, w lëteracczi kaszëbiznie nen prasłowiańsczi 
krótczi samòzwãk je przeszłi w  ã. Mùsz je téż nadczidnąc  ò kaszëbsczi innowacji  pòlégający na 
przéńdzenim niepòddónégò przezwãkòwi krótczégò nosowégò samòzwãkù w nosowé  į, a dali w 
òdnosowiony samòzwãk i, a jesz dali i (≤ ĭ) przeszło w kaszëbsczi zwãk ë (ә). 

Z nierównotą farwë w kaszëbiznie i pòlaszëznie mómë téż do ùczinkù w przëtrôfkù dłudżi 
nosówczi. Fòném nen, zapisywóny w òbù jãzëkach jakno  ą, w pòlsczim jãzëkù je artikùłowóny 
jakno  ǫ,  w kaszëbsczim zôs jegò zwãczenié je teritorialno rozjinaczoné, na gwësnëch òbéńdach 
pòwszédnô je farwa ǫ, w jinëch òbińdach przirodné je jegò wëmôwianié jakno ǫ26.

W òglowòpòlsczim jãzëkù artikùlacjô nosowëch samòzwãków ę,  ą27 je sparłãczonô z môlã 
pòłożeniô nosowégò samòzwãkù w gwësnym słowie. W kaszëbiznie ôrt artikùlacji jesz dodôwkòwò 
parłãczi  sã  z  geògrafnym  rozgreńczenim.  Dlô  badérowónëch  tuwò  gwarów przirodnô  je 
beznosówkòwô wëmòwa òbù nosówków. Co sã zôs tikô farwë, przédny nosowi samòzwãk je tuwò 
realizowóny jakno o, tilny – pòdnôszô swòją artikùlacjã do ȯ28.

Pòd cëskã kaszëbiznë w pòlaszëznie bilingwalnëch infòrmatorów samòzwãk ǫ je colemało 
realizowóny wąskò. Przed szczelënowima spółzwãkama fòném nen je artikùłowóny synchrónno, 
jakno ų: v’jųzac (I, KM 80), mųš (IX, SM 78), przed zamkłima i zamkło-wëbùchòwima nastąpiwô 
rozłożenié  nosowòscë: stund  (VII,  SM  78),  v’junzelә  (XL,  GM  37),  vepxnuńć (XLI,  BK  36), 
Kunkelka, Kunkluf (XLIX, AM 13).

Czasã mómë téż do ùczinkù z wëmòwą synchrónną i denazalizowóną ȯ (w zôpisu u): jakus 
(XXXIV, KM 43). Tegò ôrtu artikùlacjô tilny nosówczi zachôdô téż przed spółzwãkama  l i  ł w 
fòrmach czasników w ùszłim czasu.

Jinô  je  realizacjô ų  w  wëgłosu.  Òkróm  przenôleżnégò  gôdóny  codniowi  pòlaszëznie 
rozłożënkù nosowòscë na ôrt: joṷ (V, SM 78), cebuloṷ (XV, AM 76), kosoṷ (XX, ZW 69), drugoṷ 
(XXIII, RM 66),  vigiljoṷ  (XXIX, LK 62), futerkovoṷ (XXXIII, KM 43), nazyvajoṷ (XXXIX, GM 
37), a téż tipicznégò dlô codniowi pòlaszëznë rozłożënkù na samòzwãk o i spółzwãk m: vodom (I, 
KM 80), kośćelnom (XVIII,  ZW 69),  kontrolom  (XXXIII,  KM 43),  škoṷom  (XXXVI,  JK 38), 
majom,  śm’jejom  (XLI,  BK 36),  vystempujom (XLVI,  AM 13),  roӡ’inom (XLVII,  AM 13), w 
wëpòwiescach infòrmatorów mòże spòtkac asynchrónną wëmòwã z artikùlacją pòdniosłą do zwãkù 
ȯ  (w zôpisu u): juṷ (V, SM 78), caṷuṷ (XXIV, RM 66), suṷ (XXVIII, AK 64), mnuṷ (XXXIV, KM 

1967, s. 177.
25 Prejotacjô wëstãpiwô w dialektach: szląsczim a wiôlgòpòlsczim.
26 Zwãk nen, òznôczający scesnioné ǫ, dlô ùprosceniô w transkripcji òznaczané jakno ų.
27 B. Dunaj, Zagadnienia poprawności językowej. 1. Wymowa samogłosek nosowych, „Język Polski” 2003, z. 2, s. 125-
126. 
28 Zwãk nen, òznôczający scesnioné o, dlô ùprosceniô w transkripcji òznaczané jakno u.



43),  a  colemało wëstąpiwô tipiczné dlô kaszëbiznë artikùłowanié  wëgłosowi  nosówczi  ų jakno 
pòchëłégò samòzwãkù  ȯ  (w zôpisu  u) i nosowégò spółzwãkù  m:  milicjum (VII, SM 78),  mojum, 
śostrum, muv’jum (VIII, SM 78), sum, muv’jum (XVI, BK 69), fstyӡum (XVII, BK 69), sum, tum, 
p’jelgž’imkum, kśęžum (XVIII, ZW 69), tańcujum, sp’ėvajum, pš’ijež’ǯ’ajum, čekajum, sum, majum 
(XXIX, LK 62),  xcum (XXXIV, KM 43),  rozum’jejum (XXXVI, JK 38),  stojum, rosnum,  fajkum, 
sum (XL, GM 37), mašynum (XL, GM 37), mogum, vž’eš’č’um (XLI, BK 36), vypadajum (XLIV, 
AM 13), majum (XLVI, AM 13).

Artikùlacjô pòlsczi nosówczi  ę, pòchôdający z dôwnégò krótczégò nosówégò samòzwãkù, 
na badérowóny òbéńdze colemało ùlégô cëskòwi realizacji krótczi nosówczi i je òna artikùłowónô 
jakno  tilny  samòzwãk  ǫ.  Przed  zamkłima  i  zamkło-wëbùchòwima  spółzwãkama  colemało 
artikùlacjô przédny nosówczi je przesëniãtô do tëłu gãbny jamë a téż nosówka na je realizowónô 
asynchrónno jakno samòzwãk o i spółzwãk ṷ: boṷӡemә (XXVIII, AK 64) abò jakno samòzwãk o i 
spółzwãk n: v’joncy (XVI, BK 69; XXIX, LK 62), p’jonkno (XXIX, LK 62). Czasã w ny pòzycji 
(przed zamkłima i zamkło-wëbùchòwima) mómë do ùczinkù z synchrónną artikùlacją: sf’jota (III, 
KM 80)29. 

Ùtilnienié  i  synchrónnô  artikùlacjô  zachôdô  téż  w  pòłożenim  przed  szczelënowima 
spółzwãkama:  čǫš’č’i (XVII,  BK  69).  Tipiczné  dlô  pòlaszëznë  ùtrzimanié  nosowòscë  przed 
szczelënowina nierôz nie je realizowóné w mòwie respòńdeńtów: čosto (XLII, RM 13). Z juwerną 
realizacją nosówczi mómë do ùczinkù w przëtrôfkù, czedë nachôdô sã òna przed zwãkama ł  i l w 
fòrmach czasników w ùszłim czasu: vzoṷo (III, KM 80). 

W niechtërnëch słowach wëstãpiła wąskô wëmòwa ę, co w skùtkù dôwô wëmòwã ę jakno i: 
p’ińӡ’iśont (IX,  SM  78),  p’itnastu (XXXIV,  KM  43), p’itnastym  (XXXVI,  JK  38), ӡ’iv’ińć 
(XXXVI, JK 38; LII, PM 9)30. Wëmienioné tuwò słowa są w pòlaszëznie wëjimkama31, w jaczich 
wedle  normë  ę  nót  je  wëmôwiac  jakno  e,  zôs  artikùłowanié  w  nym  placu  i  mô  zdrzódło  w 
codniowëm pòlsczim jãzëkù. Fòrmë ne ni mògą bëc zôs ùznôwóné za kòńtinuańtë *ę, chtërno nie 
ùlégło przezwãkòwi i zawãżëło swòją artikùlacjã do nosowégò i (į), jaczé pòzdze sã òdnosowiło i 
miało pòstacëjã i32, a jeżlë bëło krótczé, tej rozwiło sã w ë (ә). 

Zgódno  z  równą  tak  dlô  pòlaszëznë,  jak  i  dlô  kaszëbiznë,  reglą  denazalizacji  przédny 
nosówczi w wëgłosu w analizowónëch tekstach mómë na kùńcu słowów wëmòwã beznosówkòwą. 
Farwa wëgłosowi nosówczi wnetka wiedno mô pòstacëjã przënôleżną pòlaszëznie:  e. Archajicznô 
farwa a, przënôleżnô lëteracczi kaszëbiznie, zanotérowónô òsta w niewielnëch fòrmach czasników: 
[ja] mәśla (XLI, BK 36), ja zbroja (XLIV, AM 13), przë jistnikach w akùzatiwie pòjedinczi lëczbë: 
na Š’klana (VIII, SM 78), p’ježna śe uṷož’iṷo (XIV, AM 76), na muzyka, na mṷuzika, č’әc mṷuzika 
(XVI,  BK 68), na  v’josna  (XXVI,  AK 66), pov’jeӡ’eć  pov’jestkå33 (XXIX,  LK 62),  odv’jeӡ’ić 
spuṷӡ’elńa  (XXXIV, KM 43), a téż przë realizacji pòlsczégò zamiona  śę, wëmôwiónégò (òkróm 
tradicyjny pòstacëji śe) jakno se (III, IV, KM 80), sa (I, III, KM 80; LI, SM 11) abò so (II, KM 80; 
XXIX, LK 62; XXXVII, JK 38; XLIV, AM 13).

29 Synchrónnô i denazalizowónô artikùlacjô przédny nosówczi przed zamkłima i zamkło-wëbùchòwima je notérowónô 
w gwarach: stãżecczi, lipùsczi, ùgòskò-studzienicczi, bòrzëszkòwsczi, kònarsczi i szymbarsczi; zd.: E. Breza, J. Treder, 
Gramatyka kaszubska..., s. 55.
30 Wielniczi  w  pòstacëje  pinc,  dzewinc,  dzesync,  pitnôsce itp.  są  przënôleżné  Pucczémù,  zd.:  J.  Treder,  hasło 
samogłoski nosowe w: Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, pod red. J. Tredera, Gdańsk 2006, s. 226.
31 B. Dunaj, Zagadnienia poprawności językowej…, s. 126.
32 H. Popowska-Taborska, Centralne zagadnienia wokalizmu….
33 Fòrma pov’jestkå òsta tuwò zanotérowónô jakno fòrma z beznosówkòwą wëmòwą, nót je równak pòdsztrëchnąc, że 
z przëczënë niebëlnëch metodów badérowania nie je to gwës zôpis artikùlacji (drãgo je òbtaksowc, czë wëgłosowô 
nosówka bëła realizowónô jakno -å,  -oṷ czë  -åm).  Fòneticzné problemë mùsz je badérowac eksperimeńtalno,  przë 
ùżëcym barżi dakładnëch metodów, co nie bëło mòżlëwé do zwënégòwaniô w hewòtny robòce.



3. Kònsonatëzna
Interferencje w òbrëmienim kònsonatëznë parłãczą sã z wielnym i zortowim rozjinaczenim 

spółzwãków w kaszëbsczim a pòlsczim jãzëkù.  Jinoscë  widzec  je  na zestawionëch niżi  kòl  se 
kònsonańtnëch systemach pòlaszëznë a kaszëbiznë.

p b f v m p b f v m
p’ b’ f’ v’ m’ p’ b’ f’ v’ m’ 
t d s z c ӡ n t d s z c ӡ n
š ž č ǯ l r š’ ž’ č’ ǯ’ l r (ř’)
ś ź ć ӡ’ ń ń
k g x  k g x
k’ g’ x’
j ł   j ł

Kònsonańtnô systema Kònsonańtnô systema
pòlsczégò jãzëka kaszëbsczégò jãzëka

Diferencje midzë kaszëbską a pòlską systemą sparłãczóné są z czile rësznikama:
1) kaszëbienim,  wëstąpiwającym  w  kaszëbsczim  jãzëkù  a  pòlégającym  na  przéńdzenim 

cëszący rédżi w sëkającą régã; z kaszëbienim parłãczi sã wielotnô diferencjô, pòlégającô na 
felënkù w kaszëbiznie strzédnojãzëkòwëch spółzwãków ś ź ć ӡ’;
2) palatalnoscą  dąsłowëch  spółzwãków  š  ž  č  ǯ w  kaszëbiznie  i  cwiardoscą  nëch 

spółzwãków w pòlaszëznie; w parłãce z nym zortowé rozjinaczenié; 
3) felënkã w kaszëbiznie palatalnëch spółzwãków k’ g’, sparłãczonym z głãbi wmikającą 

palatalizacją i przéńdzenim k’ g' w palatalné dąsłowé č’ ǯ’ // ć ӡ’;
4) wëstąpiwanim spółzwãkù ř’ w kaszëbiznie, a jegò felënkù w pòlsczim jãzëkù.
Juwerno jak przë wòkalëznë, tak téż w przëtrôfkù kònsonatëznë, interferencje parłãczą sã z 

mòwnyma przënãceniama i tikają są przede wszëtczim starszich infòrmatorów.

3.1. Palatalnosc dąsłowëch spółzwãków š ž č ǯ 
Znanką kaszëbiznë je palatalnosc dąsłowëch kònsonańtów š ž č  ǯ. Geneza mitkòscë nëch 

spółzwãków nie je równoznaczno ùstalonô;  nie  je scwierdzoné,  czë mitkòsc pòchôdô z czasów 
prakaszëbsczich,  czë  téż  je  to  pòzdzészô  wtórnô  palatalizacjô34. Znôw  w  pòlsczim  jãzëkù 
przejimniãté z  prasłowianiznë kònsonańtë  š’ ž’ č’  ǯ’ ùległë depalatalizacji  ju  w drëdżim cządze 
pòlsczich depalatalizëjącëch przejinaków, jaczé zakùńczëłë sã w XVI stalace35.

Zmiana w artikùlacji  pòlégù tuwò na rozszerzenim zamkłoscë òd przódkù gãbny jamë, a 
òsoblëwò pò bòkach36.

34 Wedle  H.  Górnowicza  palatalnosc  dąsłowëch  w  kaszëbiznie  je  spôdkòwizną  ùchòwóną jesz  z  czasów  przed 
dokònanim sã procesu mazurzeniô w mazurzącëch gwarach pòlaszëznë, tak tej z prakaszëbsczégò jãzëka (mazurzenié 
zachôdało pò przeńdzenim palatalnëch spółzwãków t’, d’ w spółzwãczi ć, ӡ’, tak tej ni mógł nen proces dokònëwac sã 
chùdzy, jak w XIII stalace; zakùńczony  òn òstôł nôgwësni na przełómanim XIII a XIV stalata), zd.: H. Górnowicz, 
Fonologiczna teoria pomieszania szeregów š ž č ǯ  i  ś ż ć ӡ, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. V, 1965, s. 
289-296; H. Popowska-Taborska pisze zôs ò depalatalizacji prakaszëbsczich dąsłowëch spółzwãków a pòzdzészim jich 
pòwtórznym zmitczenim, zd.: H. Popowska-Taborska, Centralne zagadnienia….
35 K. Długosz-Kurczabowa, S. Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1999, s. 148.
36 M. Dłuska, Fonetyka polska, cz. I, Artykulacje głosek polskich, Kraków 1950, s. 107.



Mitkô wëmòwa š  ž  č  ǯ37, ùtrzëmiwającô są  w pòlskòjãzëkòwëch kôrbiónkach a  bãdącô 
skùtkã cëskù palatalny realizacji nëch zwãków w kaszëbiznie, tikô sã gôdczi przede wszëtczim 
starszich respòńdeńtów:  zač’eṷi,  š’ṷo, š’ṷa, zeš’ṷo, dreǯ’ėmṷu, zeš’ṷә, č’asami, ž’ona  (I, KM 80), 
prav’jež’e, č’arny, reš’toṷ, ž’ita, ž’arnax, č’asoma, pš’ettim, ćeš’әlә, ž’e, ńektuž’i (II, KM 80), š’li, 
drož’ǯ’ufč’i, ceš’aṷo, koš’ik,  š’ed, č’ә  (III,  KM 80),  š’ṷam, p’jerš’ej, ž’udnix, zeš’ituf, kśǫškuf, 
ž’adnix,  tablič’k’i,  č’esti, vṷož’elә (IV,  KM  80),  donoš’e  (V,  SM  78), potč’as,  pš’išedṷem, 
pš’imusovej, obṷož’oni, dobž’e, teš’, ž’e,  zafš’e,  xceš’, ftenč’as,  gž’eč’ni, č’asem, tš’imać (VI, SM 
78), muš’elә, viž’iv’jeńe, poš’ṷo, pš’imusovo, tš’imali, xf’ilečk’e, tenč’as, xceš’ (VII, SM 78), sleš’e, 
ktuž’i, patš’imi,  poš’et,  m’ješ’kaṷa,  Š’klana,  Š’klanej, pš’ijӡ’emi, veš’ṷo,  poš’ṷem, m’ješ’kaṷ, 
ješ’č’e, v’ječ’orem, veš’li, juš’, š’fag’er  (VIII, SM 78),  pš’iš’ṷem,  č’asu, gospodaž’e,  troš’eč’k’e, 
juš’, ž’ona, ž’one, Š’laxeck’ej, kaž’di, dobž’e (IX, SM 78), ńektuž’i, korytaž’u, pš’ib’ijane (X, AM 
76),  męž’č’iźńi,  č’i, č’imś, teš’,  zbož’e,  maš’inuf,  v’ješ’,  to fš’iscy, v’jenkš’i, juš’,  važ’ivo, ž’eby, 
pš’ez, ž’ńiva, juž’, kaš’epskṷu, č’išč’one, č’iš’č’arńa, pš’ikṷat, pš’istav’jaṷ, č’iste, š’ṷo,  fš’isko, 
ž’ebra (XI, AM 76), fš’istk’im, fš’isk’ego, ž’iće (XII, AM 76), fš’iscy, ž’adnyx, maš’inuf (XIII, AM 
76),  ṷuš’ka,  vṷož’ona, ṷuš’ko, p’jež’ina,  p’jež’inom, pš’ikriṷo, kač’k’i,  v’ječ’orem,  uṷož’iṷo, 
pš’ikryṷo, pš’ikryfka, fš’istko, vyruš’iṷ, vyruš’aṷa, vyruš’aṷ, pš’egarnoṷ, š’afy, pš’odu  (XIV, AM 
76), gruš’k’i, gruš’kuf, ješ’č’e, č’asem, boč’ek, talež’, ṷyš’koṷ, kaž’dy, ṷiš’ke, v’jenkš’i, gospodaž’e 
(XV, AM 76), starš’i, najstarš’e, rozum’ješ’, š’esnaśće,  starš’ej, ž’eby, poš’ṷa, pš’ikṷat,  potańč’ic, 
starš’e, fpṷuš’č’onė  (XVI, BK 69), fš’әskṷe,  ćǫš’č’i, ćęš’k’i, kaš’upsk’i, ṷutš’imac, kašupš’č’i,  ž’e 
(XVII,  BK  69), p’jelgž’imka, š’ṷa, p’jelgž’imkum, vengož’e,  kśęž’a,  Koš’ćežini,  juš’,  zafš’e, 
vengož’e,  š’li,  fš’isko,  poš’li, proboš’č’,  maš’,  oš’emnośće,  proboš’č’ov’i, fš’iskṷo ješ’č’e  (XVIII, 
ZW 69),  sṷiš’aṷam,  ž’e,  duž’o, č’asu, jėš’, mṷež’emә  (XIX, ZW 69), gospodaš’, Miš’k,  pš’iš’li,  
ž’ńiva, pš’iš’ṷi, tėš’, teš’, pš’igŕivaṷa, Pš’irov’ja, v’ječ’ora, pš’iš’et, pš’ixoӡ’ili, duž’o, tš’iӡ’iśći, aš’, 
fš’isk’e, č’foro, fš’isk’ix (XX, ZW 69), dož’ǯ’ufke, drož’ǯ’ufk’i, ž’ebri (XXI, ZW 69), š’koṷi, duž’i, 
tš’i (XXII, RM 66), skońč’iṷa, pš’išli (XXIII, RM 66), č’eka, č’terex, potš’ebovaṷem, kš’ičaṷ, ž’iću, 
starš’a, pš’ijež’ǯ’a,  ješ’č’e, ž’iṷ,  Stenž’ici, m’iseč’ke, udež’iṷ,  pš’ijexaṷ,  pš’ijež’ǯ’am  (XXVI, AK 
64),  mṷotš’i, šterӡ’iśći, š’eść, pš’evrućiṷ, inač’ij, š’eśӡ’iśont, š’teri,  dobž’e, č’ṷov’jek, tṷuč’e, 
rozṷonč’i, fš’istk’ix  (XXVII,  AK  64), pš’ekośi,  naostš’i,  zafš’e, jinač’ėj,  v’jąž’e,  pomož’e, 
pš’ekośim,  otpoč’ńem, znač’i, rož’ek, vytṷuč’e,  aš’, patš’om, v’ješ’,  końč’i,  skoš’ony, skońč’oṷ, 
rospoč’inajoṷ,  v’ječ’ora,  tš’eba, naš’im, kaš’upsk’im,  nuž’, juš’, ž’ńiva,  zač’ina, końč’uṷ, zbož’e 
(XXVIII,  AK 64),  ž’e, Bṷež’ė, gv’již’ǯ’e, pš’i, mož’na,  zatańč’ić, naš’a, uroč’istoźǯ, p’jerš’ego, 
pš’ijež’ǯ’ajum, starš’i, š’ampana  (XXIX,  LK  62),  zvyč’aje, kaš’әpskṷu, č’ṷov’jek, č’as, 
š’ideṷkovaṷo,  vyš’ivaṷo,  ofč’ej,  č’asy, č’ekolady,  sṷodyč’i, fš’isko, starč’i  (XXX,  LK 62), pš’i, 
pševaž’ńe (XXXV, JK 38), ӡ’efč’ink’i, straš’ńe, p’jerš’ėgṷe, p’erš’ego, tš’inaśće, š’ustej, ṷuč’ńem, 
straš’ńe, š’fagra, ṷuž’eč’ku, lež’i, pṷač’e, duž’o,  ӡ’efč’iny,  č’ego,  š’fag’erka, starš’i, starš’ix, 
dobž’e, kaš’upsku, kašәpsč’ėgṷe, juš’ (XXXVI, JK 38), tš’ima, jinač’ej, ž’e, pš’ijӡ’e, ruž’ańcov’ix, 
zvič’aj,  pš’evaž’ńeže, tš’imaṷo, Kaš’әbax  (XXXVII,  JK  38), rozpoč’ina,  skońč’i,  pšyjež’ǯ’ajoṷ, 
ćęš’k’ej, kaž’di,  č’i, tš’eba,  ńektuž’i, obręč’, zaṷož’ić, č’ekolade, zalež’i, pšyjež’ǯ’aṷo, pš’i, 
pš’igrivaṷa, zafš’e,  tš’i,  pš’igrivali, pš’ixoӡ’i, pš’eb’jerańcy, ǯ’adem, otčep’ini, ješ’č’e, Kaš’ubax, 
vṷož’i, groš’i,  k’eš’eńi,  najdṷuž’ej,  zatańč’ić, ӡ’efč’ińe, muš’ke, ž’eńiṷ,  ӡ’efč’ina, znač’i,  š’ipćej, 
ž’eńić, pšedṷuž’ić, ńektuž’i, rozjež’ǯ’ajoṷ, š’esnastej,  tš’eźv’jeć, proš’e  (XXXVIII,  JK  38), 
pš’eskoč’iṷ  nåv’jonkš’i,  č’ṷov’jek, č’ṷov’jekov’i,  č’ṷov’jeka, č’ṷov’jek’em, najv’jenkš’e, ž’eby, 
fš’isko,  ptaš’ek (SzZ  44), kṷeš’ax, beč’č’i (XXXIX,  GM  37), ṷuč’әc, č’asoma (LI,  SM  11), 
zamoč’iṷ (LVIII, AK 64), spš’edany, š’ipko, v’ječ’ur, poṷož’i, Ojč’e, naš’ (LIX, AK 64).

W  przëtrôfkù  dzélu  infòrmatorów  mòże  nawetka  scwierdzëc  ò  substitucji  zwãków  – 
zastąpiwanié szëmiący rédżi szëmiącą palatalizowóną régą je w gôdce niejednëch infòrmatorów 
przëmiérzno kònsekweńtną przejinaką.

37 Nimò gwësnëch jiwrów z rozeznanim, czë w badérowanëch przëkładach je  ùtrzëmónô palatalnô czë niepalatalnô 
wëmòwa š ž č ǯ, w hewòtny robòce je przëjimniãté rozszlachòwanié w mòwie respòńdeńtów szëmiący rédżi š ž č ǯ i 
szëmiący  palatalizowóny rédżi  š’ ž’ č’  ǯ’.  Nót  je  równak  pòdsztrëchnąc,  że  jawerno  jak  w  przëtrôfkù  nosówków, 
palatalizacjowé przëjinaczi nót je badérowac eksperimeńtalno, przë  ùżëcym barżi dakładnëch metodów, nie bëło to 
równak mòżlëwé do zwënégòwaniô w ny robòce.   



3.2. Palatalizacjô spółzwãków k g przed i, e do postacëji č ǯ
Dokònónô  midzë  XV a  XVII  stalatã  afrikatizacjô  tilnojãzëkòwëch  spółzwãków  k  g  w 

pòlsczim  jãzëkù  doprowadzëła  do  pòwstaniô  mitczich  spółzwãków  k’  g’.  W  kaszëbiznie 
palatalizëjącé  procesë  sprawiłë  dokònanié  przejinaczi  tilnojãzëkòwëch  zwãków  w  palatalné 
dąsłowé č’ ǯ’ // ć ӡ’. 

W  pòlskòjãzëkòwëch  tekstach  bilingwalnëch  infòrmatorów  spółzwãczi  k’ g’  są  czasã 
zastąpiwóné  pasowno  spółzwãkama  č’  ǯ’: dreǯ’ėmṷu (I,  KM  80),  drož’ǯ’ufč’i  (III,  KM  80), 
mṷuzič’i, tač’i,  kaš’upsč’i, ćǫš’č’i,  kaš’upš’č’i (BK 68),  tač’i  (XXII, RM 66), gv’jåstč’i, kluš’č’i 
(XXIX, LK 62), jač’is  (XXXIV, KM 43),  kaš’әpsč’ėgṷe  (XXXVI, JK 38), beč’č’i (XXXIX, GM 
37). Nót je równak pòdsztrëchnąc, że wikszosc badérowónëch wëmôwiô ne zwãczi jakno k’ g’. 

3.3. Depalatalizacjô spółzwãków ś ź ć ӡ’
Kaszëbienié, a wic depalatalizacjô spółzwãków ś ź ć ӡ’, jakô zachôdała midzë XIII a XIV 

stalatã,  je  jãzëkòwą  znanką  tipiczno  kaszëbską,  fùńdameńtalną  dlô  kaszëbsczégò  jãzëka  a 
wëapartniającą nen jãzëk westrzód jinëch słowiańsczich jãzëków. 

Przeńdzenié cyszącëch spółzwãków ś ź ć ӡ’ w sëkającé s z c ӡ wëstąpiwô blós na Kaszëbach. 
Pòkazywanié  sã  kaszëbieniô  w  pòlaszëznie  bilingwalnëch  infòrmatorów,  wikszim  dzélã 
przënôlegającëch do nôstarszégò pòkòleniô, dlô jaczich primarnym jãzëkã bëła kaszëbizna, znôw je 
skùtkã interferencjów,  jaczé  mają  zdrzódło  w  artikùlacjowëch  przënãceniach  badérowónëch. 
Przéńdzenié cyszącëch spółzwãków ś ź ć ӡ’ w sëkającé  s z c  ӡ  pòkôzywają przëkładë:  v’jųzac  (I, 
KM 80), mәsmә (II, KM 80), ӡeckṷu, xṷeӡaṷo, vzoṷo (III, KM 80), zmazelә (IV, KM 80), gӡe (VII, 
SM 78), potańč’ic, ӡėfčonta (XVI, BK 69), ṷutš’imac (XVII, BK 69), sec (XXVIII, AK 64), kṷezuṷ, 
sp’ėvajum, sl’ėc, sleӡy, bәc (XXIX, LK 62), jakus, jač’is (XXXIV, KM 43), ӡecax, gadac (XXXVI, 
JK 38), benӡemә, Lәsix, kombajnovac (XL, GM 37), sm’ejemә (XLII, RM 13), bәs (XLIV, AM 13), 
ṷuč’әc (LI, SM 11).

W srôkòwsczi gwarze kaszëbsczégò jãzëka mómë téż do ùczinkù z procëmną zmianą, tj. z 
wëstąpiwanim pòwtôrznëch palatalizëjącëch przejinaków,  pòlégającëch na przéńdzenim sëkający 
rédżi w szëmiącą palatalną régã. Negò ôrtu artikùlacjowé teńdencje pòkôzywają sã téż w pòlsczim 
jãzëkù bilingwalnëch respòńdeńtów: zeš’eklә (I, KM 80), ž’le (VI, SM 78), muš’aṷy, (XI, AM 76), 
muš’aṷ (XI, XII, AM 76), coš’ (XIV, AM 76), maš’lanka (XV, AM 76), Koš’ćežini, (XVIII, ZW 69), 
myš’laṷ (XXII, RM 66), š’ano (XXVIII, AK 64), kluš’č’i (XXIX, LK 62), š’f’jeće (XXXI, SzZ 44), 
č’asta (XXXVIII, JK 38).

3.4. Pòwtôrzny palatalny spółzwãk ń
Na niechtërnëch òbéńdach Kaszub38 mómë do ùczinkù z depalatalizacją spółzwãkù ń. Nie je 

ùdokôzóné, czë je to przejinaka dokònónô pòd cëskã miemczëznë39,  czë téż tipiczno kaszëbskô 
zmiana,  „pòlégającô  na  jidącym  dali  ùproscenim  spółzwãkòwi  systemë  w  zasygù 
strzédnojãzëkòwëch […], a miemiecczi cësk mógł nã zmianã ùletczec i przërëchlëc”40.

Nót je równak pòdsztrëchnąc, że przejinaka na nie je przëjimnãtô przez normã lëteracczi 
kaszëbizne,  w  srôkòwsczi  gwarze  kaszëbsczégò  języka  je  to  zmiana  w  copanim  sã.  Tak  w 
sztandarizowónym  kaszëbsczim  jãzëkù  jak  téż  w  srôkòwsczi  gwarze  mómë  zôs  do  ùczinkù  z 
procëmną  przejinaką:  wëstąpiwô tuwô pòwtôrzny palatalny  spółzwãk  ń.  Jawerné  artikùlacjowé 
teńdencje widzec je téż w pòlaszëznie badérowónëch:  reńte  (IX, SM 78), mṷuzikańtuma  (XVIII, 
ZW 69), mṷuzikańt (XXIX, LK 62). 

38 Depalatalizacjô spółzwãkù ń zachôdô m.jin. w bëlaczącëch gwarach i téż na pôłniowëch Kaszëbach. 
39 Zd.: Z. Stieber, Zmiany w fonetyce w Jastarni w ostatnim stuleciu, „Język Polski” 1954, s. 249-252.
40 Dolm. z: E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska…, s. 32.



3.5. Asymilacje i disymilacje
Przejinaczi w karnach spółzwãków są przirodné òglowò dlô słowiańsczich jãzëków. Bëłë 

òne kònsekwencją dżinieniô tzw. jerów i w parłãce z nym ùsôdzeniô sã drãdżich do wëmówieniô 
spółzwãkòwëch  karnów.  Copné  asymilacje  wikszim dzélã  zachôdałë  juwerno  w kaszëbsczim i 
pòlsczim jãzëkù. W zasygù pòkrokòwëch asymilacjów widzec je gwësné diferencje sparłãczoné z 
ùchòwanim w kaszëbiznie niejednëch archajiznowëch artikùlacjów41. W analizowónëch tekstach 
òstała  zanotérowónô  fòrma  z  kaszëbską  copną  asymilacją  na  dalekòsc  w  zasygù  lëpnëch 
spółzwãków: M’jemcem (VI, SM 78).

  Disymilacje téż dzélã zachôdałë w pòlaszëznie i kaszëbiznie juwerno. Czasã równak rozwij 
béł jiny, a téż kaszëbizna  ùchòwała wicy archajiznowëch fòrmów. Tak tej pòd cëskã kaszëbsczi 
systemë  w  pòlskòjãzëkòwëch  tekstch  respòńdeńtów  pòkôzywają  są  przëkładë  kaszëbsczi 
disymilacji:  xto  (III, KM 80; XXXVIII, JK 38),  nixt  (II, KM 80; XX, ZW 69; XXXVII, JK 38). 
Wôrt téż nadczidnąc, że disymilacjô w spółzwãkòwim karnie  kt≥xt  je przejinaką zachôdającą w 
gwarach na òbéńdze Pòlsczi.

4. Akceńtuacjô 
Pòlsczi jãzëk mô sztabilny, wikszim dzélã paroksytoniczny akceńt. W srôkòwsczi gwarze 

kaszëbsczégò  jãzëka,  zgódno  z  westrzédnokaszëbską  akceńtuacją42,  akceńt  je  sztabilny,  ale 
inicjalny.  Tak  w  pòlaszëznie  jak  téż  w  kaszëbiznie  mómë  do  ùczińkù  z  ekspiracëjnym 
(dinamicznym) akceńtã.

W badérowónëch tekstach reglą je równak  ùtrzimanié pòlsczégò akceńtu na przedslédny 
szlabize. Akceńtuacjowé przejinaczi zachôdają spòradiczno i colemało w kôrbiónkach nôstarszich 
respòńdeńtów.  Szlachë  kaszëbsczégò  akceńtu  òstałë  zanotérowóné  w  nôslédnëch  przëkładach: 
armuńika (XVI, BK 69),  g  ṷ  u  tal’in,  zažartovać  (XXXIV, KM 43),  rozum’jejum (XXXVI, JK 38), 
poltrabent (XXXVIII, JK 38) Kašәbә (LI, SM 11).

W  przëtrôfkù  akceńtowégò  zezwãczeniô  w  srôkòjsczi  gwarze  kaszëbsczégò  jãzëka 
akceńtowónô je pierszô szlabiza całégò zezwãczeniô, a wic proklitikã. Òsoblëwòsc na je reglą w 
nëch  gwarach  kaszëbiznë,  w  jaczich  wëstąpiwô  inicjalny  akceńt.  W pòlaszëznie  akceńtowanié 
proklitików  je  przënôleżné  blós  tedë,  jeżlë  nastąpiwają  pò  se  dwa  słowa  nimającé  gwôsnégò 
akceńtu  abò  téż  w  niechtërnëch  ùcartëch  sparłãczeniach  przëmionów  z  jednoszlabizowima 
jistnikama43. Fòrmë taczé, jak: o bjaṷkax (XXXIV, KM 43), ńe biṷo (XLI, BK 36) nót je uznôwac 
wic za skùtk kaszëbskò-pòlsczich interferencjów w akceńtuacjowi systemie.

W  kaszëbiznie  colemało  akceńt  parłãczi  sã  z  mòcniészą  artikùlacją  a  rozcygnienim 
dérowaniô akceńtowónégò samòzwãkù, co nierôz skùtkùje redukcëją samòzwãków w szlabizach, 
na  jaczé  akceńt  nie  pôdô44. W  òglowòpòlsczim  jãzëkù  taczé przejinaczi  ni  mają  placu  pòza 
wëjimkama pòjedinczich słowów cëzégò pòchôdaniô45. Spòradiczno zmianë negò ôrtu pòkôzywają 
sã w pòlaszëznie bilingwalnëch respòńdeńtów:  p’ježna  (XIV, AM 76), przër. pòl.  pjerzyna, kasz. 
pierzëna; k  ṷ  e  m’jińš (XXIX, LK 62), przër. pòl. kominiarz, kasz. kòminôrz; zajce (XLVII, AM 13), 
przër. pòl. zające, kasz. zajce; pazrә (LXVIII, AM 13), przër. pòl. pazury, kasz. pazrë.

Równak  w  terëczasny  pòlaszëznie  na  badérowóny  òbéńdze  nawetka  w  przëtrôfkù 
leksykalnëch  zapòżëczeniów  z  kaszëbiznë  nôczãsczi  ùtrzimónô  je  pòlskô  akceńtuacjô.  Zôs 
ùchòwanié pòlsczégò akceńtu je znanką adaptacji gwësny fòrmë w jãzëkù bilingwalnëch Kaszëbów.

 

41 Zd.: J. Treder, hasło upodobnienia, oprac. J. Treder, [w:] Język kaszubski..., s. 270. 
42 J. Kuryłowicz, Uwagi o akcencie kaszubskim, „Slavia Occidentalis”, t. 20, z. 2, s. 71-77.
43 Zd.: Nowy słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2003, s. 1614.
44 Przër.: E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska…, s. 20.
45 W pòlsczim jãzëkù w pòjedinczich jistnikach cëzégò pòchòdzeniô, w chtërnëch akceńt pôdô na trzecą szlabizã òd 
kùńca, m.jin. w słowach taczich, jak komitet,  maksimum,  minimum, prezydent,  uniwersytet, òbczas artikùlacëje mómë 
do ùczinkù z redukcëją samòzwãków, na jaczé akceńt nie pôdô. 



5. Zakùńczenié
Stójny kòńtakt tak krótczich sobie jãzëków, jak mô sã kaszëbizna do pòlaszëznë, parłãczi sã 

z interferencjama na fòneticzny równi. 
W fòneticzny systemie nôwikszi zasyg cësków kaszëbiznë na pòlaszëznã je notérowóny w 

mòwie nôstarszégò bilingwalnégò pòkòleniô. Niechtërne fòneticzné przejinaczi zachôdają blós w 
nym karnie badérowónëch: wëstąpiwanié pòwtôrznégò palatalnégò spółzwãkù ń, copnô asymilacjô 
na dalekòsc; abò téż w niewiôldżim zasygù pòkôzywają sã w mòwie strzédny generacji: miészanié 
samòzwãków i, y; pòkazywanié sã pòchëłégò samòzwãkù å, palatalizacjô spółzwãków k g przed i, 
e  do pòstacëji  č  ǯ;  disymilacje.  Dzél  jãzëkòwëch  zmianów blós  spòradiczno je  notérowóny w 
pòlaszëznie nômłodszégò karna badérowónëch: pòkazywanié sã pòchëłégò samòzwãkù ė, pòchëłô 
realizacjô  zwãkù  o  w  zanôléżny  pòzycji,  wëstąpiwanié  kaszëbsczégò  fonémù  szwa ë  (ә), 
labializacjô przë samòzwãkach  o,  u, przënôleżnô kaszëbiznie realizacjô nosowëch samòzwãków, 
prejotacjô, palatalnosc dąsłowëch spółzwãków š ž č ǯ, kaszëbienié.

Analiza  kaszëbskò-pòlsczich  interferencjów,  dokónónô  na  spòdlim  srôkówsczi  gwarë 
kaszëbsczégò jãzëka, prowadzy do swiądë, że intereferncjowé przejinaczi w zasygù cëskù fòneticzi 
kaszëbsczégò jãzëka na fònetikã pòlaszëznë dërch jesz są żëwim procesã. 
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