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WSTĘP
Oddajemy do rąk osób zainteresowanych językiem kaszubskim i szeroko rozumianą
kulturą kaszubską kolejny, już 3. numer Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego (RJK).
Trójka w symbolice liczb oznacza doskonałość: Omne trinum perfectum; Aller gute
Dinge sind drei; Bog trojcu ľubit, najskromniej po polsku: Do trzeciego razu sztuka
– powtarzają prawie chórem narody (przynajmniej) Europy.
Zawartość Biuletynu i układ treści są podobne do dwóch numerów poprzednich;
wyróżniamy treściowo część I, nazwijmy ją administracyjno-prawną, i część II: merytoryczno-referatową. W części I znalazło się zatem głównie 7 uchwał (siódemka w kulturze chrześcijańskiej znowu wyrazem doskonałości), dotyczących: słownictwa nazywającego organa władzy państwowej (uchwała 1.), kaszubskiego słownictwa sportowego (nr 2), ochrony lokalnych właściwości kaszubszczyzny (nr 3), stosowania kaszubskich pojęć i terminów matematycznych (nr 4, 5), kaszubskich pojęć i terminów
informatycznych (nr 6), wymowy dyftongicznej i jej zaznaczania w piśmie (nr 7).
W części referatowej przeważa zdecydowanie tematyka kulinarna, podpowiedziana przez dr Różę Wosiak-Śliwę. Kulinaria dotyczą książek kucharskich, jadłospisów
w punktach żywienia zbiorowego na Kaszubach i na Pomorzu, nazw potraw i napojów
(także alkoholowych), podstawowego artykułu żywnościowego, jakim jest chleb, pożywienia w Biblii, jakości potraw i sposobu żywienia, ujawnionych w literaturze kaszubskiej, głównie w Życiu i przygodach Remusa A. Majkowskiego, zawsze w konfrontacji ze Słownikiem gwar kaszubskich ks. dra B. Sychty. Nie pominięto także okazji, by pożartować sobie z potraw i napojów oraz konsumentów i sposobu konsumpcji.
Charakter ściśle językowy mają referaty, dotyczące obocznych form fleksyjnych w nazwach potraw i napojów, wymowy dyftongicznej i jej zaznaczania w piśmie w wyrazach zapożyczonych, głównie z łaciny i z greki (za pośrednictwem łaciny) typu auto,
Eugeniusz, w połączeniach samogłoska + samogłoska (typ eocen, geometria). Szerszy
aspekt językowo-kulturowy ma tekst o ochronie właściwości regionalnych języka kaszubskiego, korespondujący z uchwałą nr 3. Próbą uzgodnienia najlepszej wersji tekstu jest referat o różnych redakcjach Kaszubskich nut.
Sam wyraz kulinaria pojawił się w leksykografii polskiej dopiero w tzw. Słowniku warszawskim (SW), t. II, s. 626. z r. 1902, kwalifikowany błędnie (culinaria rozumiane jako przymiotnik rodz. żeńskiego, kiedy tu chodzi o l. mn. rodz. nij.) jako
tzw. singulare tantum (bez l. mn.), wyprowadzony z łac. culinaria ‘dosł. = kuchenna’
i objaśniony został ‘sztuka kulinarna, kucharstwo’, pochodny przymiotnik kulinarny to
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PRZEDSŁÓW
Dôwóma wszëtczima, co są zajinteresowóny kaszëbsczim jãzëkã i szerok rozmióną
kaszëbską kùlturą pòstãpny, 3. ju numer Biuletinu Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka
(RKJ). Lëczba trzë w symbòlice lëczbów òznôcziwô doskònałosc: Omne trinum perfectum; Aller gute Dinge sind drei; Bog trojcu ľubit, nôskrómni pò pòlskù: Do trzeciego razu sztuka – pòwtôrzają wnetka chórã nôrodë (przënômni) Europë.
Zamkłosc Biuletinu i ukłôd trescë są pòdobné do dwùch slédnëch numrów; trescowò
wëróżniwómë dzél I, chcemë gò pòzwac administracyjno-prawnym, i dzél II: meritoriczno-referatowi. Tak tej w dzélu I nalazło sã przede wszëtczim 7 ùchwôlënków (sódemka w chrzescyjańsczi kùlturze znôwù je znakã doskònałoscë), tikającëch sã: słowiznë pòzéwający òrgana państwòwi wëszëznë (ùchwôlënk 1), kaszëbsczi spòrtowi słowiznë (nr 2), òchronë môlowëch gwôscëwòscy kaszëbiznë (nr 3), brëkòwaniô kaszëbsczich matematicznëch pòjãców i terminów (nr 4, 5), kaszëbsczich jinfòrmaticznëch
pòjãców i terminów (nr 6), diftongiczny wëmòwë i ji céchòwaniô w pisënkù (nr 7).
W referatowim dzélu nôwicy je témów zrzeszonëch z kùchnią, pòdpòwiedzónëch
bez dr Różã Wòszôk-Slëwã. Kùcharsczé sprawë tikają sã ksążków ò warzenim, jôdnëch
kôrtów w pùnktach grëpòwégò żëwieniô na Kaszëbach i Pòmòrzim, pòzwów jedzeniô
i wëpitków (téż alkòhòlowëch), nôwôżniészi jôdë, jaczim je chléb, jôdë w Biblëji, dobrocë jôdë i spòsobù żëwieniô pòkôzónëch w kaszëbsczi lëteraturze, òsoblëwie w Żëcu
i przigòdach Remùsa A. Majkòwsczégò, wiedno w pòrównanim ze Słowôrzã kaszëbsczich gwar ks. dra B. Zëchtë. Z wëzwëskaniô le blós tegò zdrzódła pòwstôł òdczit ò
kaszëbsczich pòzwach (czãsto ekspresywnëch) kònsumeńtów. Nie niechano téż leżnoscë, bë pòsmiôc sã z jedzeniô i wëpitków a téż kònsumeńtów i spòsobù kònsumpcji. Czësto jãzëkòwi charakter mają referatë, tikającé sã òbòcznëch fleksyjnëch fòrmów
w pòzwach jôdë i wëpitków, diftongiczny wëmòwë i ji céchòwaniô w pisënkù
w pòżëczonëch słowach, przede wszëtczim z łacëznë i greczi (za pòstrzédnictwã
łacëznë) ôrtu auto, Eugeniusz, w parłãczeniach samòzwãk + samòzwãk (ôrt eocen, geometria). Szerszi jãzëkòwò-kùlturowi aspekt mô tekst ò òchronie regionalnëch
gwôscëwòscy kaszëbsczégò jãzëka, jaczi je zrzeszony z ùchwôlënkã nr 3. Próbą ùzgòdnieniô nôlepszi wersji tekstu je referat ò rozmajitëch redakcjach Kaszëbsczich nót.
Samò słowò kulinaria w pòlsczi leksykògrafii pòjôwiô sã dopiérze w tzw. Słowniku warszawskim (SW), t. II, s. 626. z 1902 r., lëchò kwalifikòwóny (culinaria rozmióné
jakno znankòwnik białogłowsczégò ôrtu, czedë tuwò jidze ò wielną lëczbã dzecnégò
ôrtu), jakno tzw. singulare tantum (bez wielny lëczbë), wëprowadzony z łac. culinaria
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‘dotyczący sztuki kucharskiej, kucharski, kuchenny’. Dziwi, że rzeczownika kulinaria
nie zamieścił Słownik języka polskiego (dalej SJP) pod red. W. Doroszewskiego, gdzie
występuje tylko (t. III, s. 1275.) przym. kulinarny ‘związany z przyrządzaniem potraw,
dotyczący umiejętności gotowania, kucharski’ i przysłówek kulinarnie. SJP pod red. B.
Dunaja (t. I, 1999, s. 440.) objaśnia kulinaria jako ‘porady kuchenne; także: potrawy’
i rozumie ten wyraz – naturalnie – jako plurale tantum, tj. rzeczownik mający tylko
l. mn. (bez l. poj.), kulinarny to ‘mający związek z umiejętnością, sztuką gotowania,
przyrządzania potraw; kucharski’, przysłówek kulinarnie, oczywiście, objaśniony tylko strukturalnie ‘przysłówek od przymiotnika kulinarny’. Dodać wypada, że ostatecznym źródłem interesującego nas wyrazu jest łac. rzeczownik culina, -ae ‘kuchnia’ i metonimicznie ‘potrawy przyrządzane w kuchni’. Od tego rzeczownika w łacinie średniowiecznej (nienotowany w łacinie klasycznej) powstał przymiotnik culinarius, w l. mn.
rodz. nijakiego culinaria, które przeszły do języków europejskich, w tym do jęz. polskiego jako kulinaria, w dop. kulinariów.
Zawartość Biuletynu nie oddaje w całości prac RJK i jej Komisji. Komisja Standaryzacji i Normalizacji Języka Kaszubskiego oraz RJK zajmowały się na swoich posiedzeniach np. Kalendarzem kaszubskim, zwłaszcza wersjami podawanych tam imion
(patronów dnia), właściwym brzmieniem i pisownią kaszubską nazw miejscowości
gminy Brusy oraz odpowiedziami na kierowane do RJK i jej Komisji pytania; oddają
to protokoły posiedzeń i Komisji, i Rady. Również z tychże protokołów dowiedzieć
się można, jak toczyła się dyskusja i jakim stosunkiem głosów przechodziły podjęte
uchwały.
Biuletyn redagujemy w dwóch językach: polskim i kaszubskim. W wypadkach budzących się wątpliwości interpretacyjnych podstawą autentycznej wykładni jest wersja polskojęzyczna. Redakcyjnie w numerze bieżącym kontynuujemy wersję symultanną; polsko-kaszubską, zaprezentowaną w nrze 2 Biuletynu jako poręczniejszą w użyciu niż wersja osobno polska i osobno kaszubska w dwóch oddzielnych woluminach
(jak w nrze 1), mniej dogodna do częstszego korzystania.
Wszelkie budzące się uwagi, wątpliwości i życzenia prosimy kierować do RJK przy
Zarządzie Głównym ZKP.
Edward Breza
W listopadzie 2009 r.
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‘dosł. = kùchniowô’ i wëdolmaczony òstôł pò pòlskù ‘kùlinarny kùńszt, kùcharstwò’,
pòchòdny znankòwnik kulinarny to ‘tikający sã kùlinarnégò kùńsztu, kùcharsczi, kùchniowi’. Dzyw, że jistnika kulinaria nie zamiescył Słownik języka polskiego (dali SJP)
pòd red. W. Doroszewsczégò, dze leno je (t. III, s. 1275.) znankòwnik kulinarny ‘zrzeszony z rëchtowanim jôdë, tikający sã kùńsztu warzeniô, kùcharsczi’ i przëczasnik kulinarnie. SJP pòd red. B. Dunaja (t. I, 1999, s. 440.) dolmaczi kulinaria jakò ‘kùchniowé
doradë, téż: jôda’ i rozmieje no słowò – nôtërno – jakò plurale tantum, tj. jistnik, jaczi
mô le wielną lëczbã (bez pòjedinczi lëczbë), kulinarny to ‘zrzeszony z kùńsztã warzeniô, rëchtowaniô jôdë; kùcharsczi’, przëczasnik kulinarnie, rozmieje sã, wëdolmaczimë
le sztrukturalno ‘przëczasnik òd znankòwnika kulinarny’. Trzeba dodac, że òstatecznym zdrzódłã zajimającégò nas słowa je łac. jistnik culina, -ae ‘kùchniô’ i metonimiczno ‘jôda rëchtowónô w kùchni’. Òd negò jistnika w strzédnowieczny łacëznie (niezapisóny w klasyczny łacëznie) pòwstôł znankòwnik culinarius, w wielny lëczbie
dzecnégò ôrtu culinaria, chtërné przeszłë do europejsczich jãzëków, w tim do pòlsczégò
jãzëka jakò kulinaria, w rodz. kulinariów.
No wszëtkò, co je w Biuletinie nie dôwô wiédzë ò całoscë robòtë RKJ i ji Kòmisëjów. Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji Kaszëbsczégò Jãzëka a téż RKJ
zajimałë sã òb czas zéńdzeniów np. Kaszëbsczim kalãdôrzã, òsoblëwie wersjama
pòdôwónëch w nim mionów (patronów dnia), gwôscëwim brzëmieniã i kaszëbsczim
pisënkã môlowëch pòzwów gminë Brusë ë òdpòwiescama na czerowóné do RKJ i ji
Kòmisëjów pitania; wiédzã ò tim dôwają protokòłë zéńdzeniów i Kòmisëji, i Radzëznë.
Téż z nëch protokòłów dowiedzec sã mòże, jakô bëła kôrbiónka i jaczim stosënkã głosów przechôdałë pòdjãté ùchwôlënczi.
Biuletin rëchtëjemë w dwùch jãzëkach: pò pòlskù i kaszëbskù. W przëtrôfkù
bùdzącëch sã jinterpretacyjnëch wątplëwòtów spòdlim prôwdzëwi wëkładni je pòlskô
wersjô. Redakcyjno w tim numrze mómë symùltanną wersją; pòlskò-kaszëbską, zaprezentowóną w nrze 2 Biuletinu jakno wëgòdniészą w ùżëcym niżlë wersjô òsóbnô
pòlskô i òsóbnô kaszëbskô w dwùch apartnëch zsziwkach (jak w nrze 1), mni wëgódnô
do czãstszégò kòrzëstaniô.
Wszelczé bùdzącé sã ùwôdżi, wątplëwòtë i żëczenia prosymë czerowac do RKJ
kòl Òglowégò Zarządu KPZ.
Édwôrd Bréza
W lëstopadnikù 2009 r.
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KOREKTA UCHWAŁY NR 6/RJK/08 Z DNIA 17-10-2008 R.
W SPRAWIE IMIENIA KONSTANCJA
W Uchwale Nr 6/RJK/08 z dnia 17-10-2008 r., s. 52, wers 3. jest:
Konstancja, -ji
Stanca, Stancë || Stãca, Stãcë
Stanka
Winno być:
Konstancja, -ji

Kónstancja, -ji

Stanka

UCHWAŁA NR 1/RJK/09 Z DNIA 9-01-2009 R.
W SPRAWIE KASZUBSKICH NAZW
ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie nazwy:
òrgana państwòwi wëszëznë ‘organa władzy państwowej’
prezydeńt ‘prezydent’
rząd ‘rząd’
Radzëzna Minystrów ‘Rada Ministrów’
premiéra, przédnik Radzëznë Minystrów ‘premier’
wicepremiéra, zastãpnik przédnika Radzëznë Minystrów ‘wicepremier’
minyster gòspòdarzënkù ‘minister gospodarki’
minyster bënowëch sprawów i administracji ‘minister spraw wewnętrznych i administracji’
minyster regionalnégò rozwiju ‘minister rozwoju regionalnego’
minyster sprawiedlëwòtë ‘minister sprawiedliwości’
minyster nôleżnik Radzëznë Minystrów ‘minister członek Rady Ministrów’
minyster spòrtu i turisticzi ‘minister sportu i turystyki’
minyster robòtë i spòlëznowi pòliticzi ‘minister pracy i polityki społecznej’
minyster jinfrasztrukturë ‘minister infrastruktury’
minyster państwòwégò skarbù ‘minister skarbu państwa’
minyster nôrodny edukacji ‘minister edukacji narodowej’
minyster nôrodny òbronë ‘minister obrony narodowej’
minyster nôùczi i wëższégò sztôłceniô ‘minister nauki i szkolnictwa wyższego’
minyster zdrowiô ‘minister zdrowia’
minyster strzodowiska ‘minister środowiska’
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PÒPRÔWKA ÙCHWÔLËNKÙ NR 6/RKJ/08 Z DNIA
17-10-2008 R. W SPRAWIE MIONA KÓNSTANCJA
W Ùchwôlënkù Nr 6/RKJ/08 z dnia 17-10-2008 r., s. 52, wers 3. je:
Konstancja, -ji
Stanca, Stancë || Stãca, Stãcë
Stanka
Mô bëc:
Kónstancja, -ji

Kónstancja, -ji

Stanka

ÙCHWÔLËNK NR 1/RKJ/09 Z DNIA 9-01-2009
W SPRAWIE KASZËBSCZICH PÒZWÓW
ÒRGANÓW PAŃSTWÒWI WËSZËZNË
Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné kaszëbsczé pòzwë:
òrgana państwòwi wëszëznë ‘organa władzy państwowej’
prezydeńt ‘prezydent’
rząd ‘rząd’
Radzëzna Minystrów ‘Rada Ministrów’
premiéra, przédnik Radzëznë Minystrów ‘premier’
wicepremiéra, zastãpnik przédnika Radzëznë Minystrów ‘wicepremier’
minyster gòspòdarzënkù ‘minister gospodarki’
minyster bënowëch sprawów i administracji ‘minister spraw wewnętrznych i administracji’
minyster regionalnégò rozwiju ‘minister rozwoju regionalnego’
minyster sprawiedlëwòtë ‘minister sprawiedliwości’
minyster nôleżnik Radzëznë Minystrów ‘minister członek Rady Ministrów’
minyster spòrtu i turisticzi ‘minister sportu i turystyki’
minyster robòtë i spòlëznowi pòliticzi ‘minister pracy i polityki społecznej’
minyster jinfrasztrukturë ‘minister infrastruktury’
minyster państwòwégò skarbù ‘minister skarbu państwa’
minyster nôrodny edukacji ‘minister edukacji narodowej’
minyster nôrodny òbronë ‘minister obrony narodowej’
minyster nôùczi i wëższégò sztôłceniô ‘minister nauki i szkolnictwa wyższego’
minyster zdrowiô ‘minister zdrowia’
minyster strzodowiska ‘minister środowiska’
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minyster dëtkòwiznë ‘minister finansów’
minyster gbùrzeniô i rozwiju wsë ‘minister rolnictwa i rozwoju wsi’
minyster bùtnowëch sprawów ‘minister spraw zagranicznych’
minyster kùlturë i nôrodny spôdkòwiznë ‘minister kultury i dziedzictwa narodowego’
sejm ‘sejm’
marszôłk sejmù ‘marszałek sejmu’
prezydium sejmù, przédnictwò sejmù ‘prezydium sejmu’
kònweńt seniorów ‘konwent seniorów’
przédnik klubù ‘przewodniczący klubu’
pòsélc ‘poseł’
kòmisjô ‘komisja’
Kòmisjô Administracji i Bënowëch Sprawów ‘Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych’
Kòmisjô do Sprawów Państwòwégò Dozéru ‘Komisja do Spraw Kontroli Państwowej’
Kòmisjô do Sprawów Szpecjalnëch Służbów ‘Komisja do Spraw Służb Specjalnych’
Kòmisjô do Sprawów Europejsczi Ùnii ‘Komisja do Spraw Unii Europejskiej’
Kòmisjô Edukacji, Nôùczi i Młodzëznë ‘Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży’
Kòmisjô Pòsélcowi Eticzi ‘Komisja Etyki Poselskiej’
Kòmisjô Pùbliczny Dëtkòwiznë ‘Komisja Finansów Publicznych’
Kòmisjô Gòspòdarzënkù ‘Komisja Gospodarki’
Kòmisjô Jinfrasztrukturë ‘Komisja Infrastruktury’
Kòmisjô Fizyczny Kùlturë i Spòrtu ‘Komisja Kultury Fizycznej i Sportu’
Kòmisjô Kùlturë i Mediów ‘Komisja Kultury i Środków Przekazu’
Kòmisjô Łączbë z Pòlôchama za Greńcą ‘Komisja Łączności z Polakami za Granicą’
Kòmisjô Nôrodnëch i Etnicznëch Miészëznów ‘Komisja Mniejszości Narodowych
i Etnicznych’
Kòmisjô Nôrodny Òbronë ‘Komisja Obrony Narodowej’
Kòmisjô Òchronë Strzodowiska, Nôtërnëch Bòkadnosców i Lasowiznë ‘Komisja
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa’
Kòmisjô Kònstitucjowi Òdpòwiedzalnotë ‘Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej’
Kòmisjô Spòlëznowi Pòliticzi i Rodzëznë ‘Komisja Polityki Społecznej i Rodziny’
Kòmisjô Regùlaminowô i Pòsélcowëch Sprawów ‘Komisja Regulaminowa i Spraw
Poselskich’
Kòmisjô Gbùrzeniô i Rozwiju Wsë ‘Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi’
Kòmisjô Teritorialny Samòrządzënë i Regionalny Pòliticzi ‘Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej’
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minyster dëtkòwiznë ‘minister finansów’
minyster gbùrzeniô i rozwiju wsë ‘minister rolnictwa i rozwoju wsi’
minyster bùtnowëch sprawów ‘minister spraw zagranicznych’
minyster kùlturë i nôrodny spôdkòwiznë ‘minister kultury i dziedzictwa narodowego’
sejm ‘sejm’
marszôłk sejmù ‘marszałek sejmu’
prezydium sejmù, przédnictwò sejmù ‘prezydium sejmu’
kònweńt seniorów ‘konwent seniorów’
przédnik klubù ‘przewodniczący klubu’
pòsélc ‘poseł’
kòmisjô ‘komisja’
Kòmisjô Administracji i Bënowëch Sprawów ‘Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych’
Kòmisjô do Sprawów Państwòwégò Dozéru ‘Komisja do Spraw Kontroli Państwowej’
Kòmisjô do Sprawów Szpecjalnëch Służbów ‘Komisja do Spraw Służb Specjalnych’
Kòmisjô do Sprawów Europejsczi Ùnii ‘Komisja do Spraw Unii Europejskiej’
Kòmisjô Edukacji, Nôùczi i Młodzëznë ‘Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży’
Kòmisjô Pòsélcowi Eticzi ‘Komisja Etyki Poselskiej’
Kòmisjô Pùbliczny Dëtkòwiznë ‘Komisja Finansów Publicznych’
Kòmisjô Gòspòdarzënkù ‘Komisja Gospodarki’
Kòmisjô Jinfrasztrukturë ‘Komisja Infrastruktury’
Kòmisjô Fizyczny Kùlturë i Spòrtu ‘Komisja Kultury Fizycznej i Sportu’
Kòmisjô Kùlturë i Mediów ‘Komisja Kultury i Środków Przekazu’
Kòmisjô Łączbë z Pòlôchama za Greńcą ‘Komisja Łączności z Polakami za Granicą’
Kòmisjô Nôrodnëch i Etnicznëch Miészëznów ‘Komisja Mniejszości Narodowych
i Etnicznych’
Kòmisjô Nôrodny Òbronë ‘Komisja Obrony Narodowej’
Kòmisjô Òchronë Strzodowiska, Nôtërnëch Bòkadnosców i Lasowiznë ‘Komisja
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa’
Kòmisjô Kònstitucjowi Òdpòwiedzalnotë ‘Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej’
Kòmisjô Spòlëznowi Pòliticzi i Rodzëznë ‘Komisja Polityki Społecznej i Rodziny’
Kòmisjô Regùlaminowô i Pòsélcowëch Sprawów ‘Komisja Regulaminowa i Spraw
Poselskich’ Kòmisjô Gbùrzeniô i Rozwiju Wsë ‘Komisja Rolnictwa i Rozwoju
Wsi’
Kòmisjô Teritorialny Samòrządzënë i Regionalny Pòliticzi ‘Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej’
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Kòmisjô Państwòwégò Skarbù ‘Komisja Skarbu Państwa’
Kòmisjô Bùtnowëch Sprawów ‘Komisja Spraw Zagranicznych’
Kòmisjô Sprawiedlëwòtë i Prawów Człowieka ‘Komisja Sprawiedliwości i Praw
Człowieka’
Ùchwôlënkòwò Kòmisjô ‘Komisja Ustawodawcza’
Kòmisjô Zdrowiô ‘Komisja Zdrowia’
senat ‘senat’
senatór, senatora ‘senator’
parlameńt ‘parlament’
Nôrodné Zéńdzenié ‘Zgromadzenie Narodowe’

UCHWAŁA NR 2/RJK/09 Z DNIA 13-03-2009 R.
W SPRAWIE KASZUBSKIEGO
SŁOWNICTWA SPORTOWEGO
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące kaszubskie nazwy:
Spòrtowô słowizna ‘słownictwo sportowe’
I. ÒGLOWÉ ‘OGÓLNE’
miónczi ‘zawody’
spòrt ‘sport’
spòrtowé karno ‘zespół sportowy’
turniér ‘turniej’
II. PÒZWË DISCYPLINÓW ‘NAZWY DYSCYPLIN’
Letkô atletika ‘lekkoatletyka’
biég z zôwadama ‘bieg z przeszkodami’
cëskanié ‘rzut’
cëskanié krãgã ‘rzut dyskiem’
cëskanié młotã ‘rzut młotem’
cëskanié piką ‘rzut oszczepem’
dzesãcjigra || dekatlón ‘dziesięciobój’
pchniãcé kùglë ‘pchnięcie kulą’
piãcjigra || pentatlón ‘pięciobój’
skòk z tëczą ‘skok o tyczce’
skòk w dôl ‘skok w dal’
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Kòmisjô Państwòwégò Skarbù ‘Komisja Skarbu Państwa’
Kòmisjô Bùtnowëch Sprawów ‘Komisja Spraw Zagranicznych’
Kòmisjô Sprawiedlëwòtë i Prawów Człowieka ‘Komisja Sprawiedliwości i Praw
Człowieka’
Ùchwôlënkòwò Kòmisjô ‘Komisja Ustawodawcza’
Kòmisjô Zdrowiô ‘Komisja Zdrowia’
senat ‘senat’
senatór, senatora ‘senator’
parlameńt ‘parlament’
Nôrodné Zéńdzenié ‘Zgromadzenie Narodowe’

ÙCHWÔLËNK NR 2/RKJ/09 Z DNIA 13-03-2009 R.
W SPRAWIE KASZËBSCZI SPÒRTOWI
SŁOWIZNË
Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné kaszëbsczé pòzwë:
Spòrtowô słowizna ‘słownictwo sportowe’
I. ÒGLOWÉ ‘OGÓLNE’
miónczi ‘zawody’
spòrt ‘sport’
spòrtowé karno ‘zespół sportowy’
turniér ‘turniej’
II. PÒZWË DISCYPLINÓW ‘NAZWY DYSCYPLIN’
Letkô atletika ‘lekkoatletyka’
biég z zôwadama ‘bieg z przeszkodami’
cëskanié ‘rzut’
cëskanié krãgã ‘rzut dyskiem’
cëskanié młotã ‘rzut młotem’
cëskanié piką ‘rzut oszczepem’
dzesãcjigra || dekatlón ‘dziesięciobój’
pchniãcé kùglë ‘pchnięcie kulą’
piãcjigra || pentatlón ‘pięciobój’
skòk z tëczą ‘skok o tyczce’
skòk w dôl ‘skok w dal’
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skòk w górã ‘skok wzwyż’
trzëskòk ‘trójskok’
wielejigra ‘wielobój’
2. Płiwanié ‘pływanie’
delfin ‘delfin’
chrzeptowi ôrt ‘styl grzbietowy’
klasyczny ôrt ‘styl klasyczny’
wszelejaczi ôrt ‘styl dowolny’
3. Grëpòwé spòrtë ‘gry zespołowe’
bala ‘piłka nożna’
hokej na lodze ‘hokej na lodzie’
hokej na trôwie ‘hokej na trawie’
kòszowô bala ‘koszykówka’
ragbë ‘rugby’
rãcznô bala ‘piłka ręczna’
sécowô bala ‘siatkówka’
wòdnô bala ‘piłka wodna’
4. Zëmòwé spòrtë ‘sporty zimowe’
chùtczé szrëcowanié ‘łyżwiarstwo szybkie’
figùrowé szrëcowanié ‘łyżwiarstwo figurowe’
jachanié na pùrgach ‘narciarstwo’
skòczi na pùrgach ‘skoki narciarskie’
sónkòwanié ‘saneczkarstwo’
5. Wòdné spòrtë ‘sporty wodne’
czôłnowanié ‘kajakarstwo’
wiosłowanié ‘wioślarstwo’
żeglowanié ‘żeglarstwo’
6. Fechtënk ‘szermierka’
floret ‘floret’
szabla ‘szabla’
szpôda ‘szpada’
7. Strzelanié ‘strzelectwo’
cësczi ‘rzutki’
karabink ‘karabinek’
strzelanié z łãka ‘łucznictwo’

ZKP_biuletyn_cz1_new5:biuletyn ZKP a5

2010-01-10

03:29

Page 23

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

skòk w górã ‘skok wzwyż’
trzëskòk ‘trójskok’
wielejigra ‘wielobój’
2. Płiwanié ‘pływanie’
delfin ‘delfin’
chrzeptowi ôrt ‘styl grzbietowy’
klasyczny ôrt ‘styl klasyczny’
wszelejaczi ôrt ‘styl dowolny’
3. Grëpòwé spòrtë ‘gry zespołowe’
bala ‘piłka nożna’
hokej na lodze ‘hokej na lodzie’
hokej na trôwie ‘hokej na trawie’
kòszowô bala ‘koszykówka’
ragbë ‘rugby’
rãcznô bala ‘piłka ręczna’
sécowô bala ‘siatkówka’
wòdnô bala ‘piłka wodna’
4. Zëmòwé spòrtë ‘sporty zimowe’
chùtczé szrëcowanié ‘łyżwiarstwo szybkie’
figùrowé szrëcowanié ‘łyżwiarstwo figurowe’
jachanié na pùrgach ‘narciarstwo’
skòczi na pùrgach ‘skoki narciarskie’
sónkòwanié ‘saneczkarstwo’
5. Wòdné spòrtë ‘sporty wodne’
czôłnowanié ‘kajakarstwo’
wiosłowanié ‘wioślarstwo’
żeglowanié ‘żeglarstwo’
6. Fechtënk ‘szermierka’
floret ‘floret’
szabla ‘szabla’
szpôda ‘szpada’
7. Strzelanié ‘strzelectwo’
cësczi ‘rzutki’
karabink ‘karabinek’
strzelanié z łãka ‘łucznictwo’
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8. Jeżdżenié na kòniach || ridowanié ‘jeździectwo’
kònnô jazda || ridowanié ‘jazda konna’
ùjéżdżanié ‘ujeżdżanie’
Wielestarny Kònkùrs Sodłowégò Kònia ‘Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego’
9. Gimnastika ‘gimnastika’
artisticznô gimnastika ‘gimnastyka artystyczna’
cwiczënczi na tëczë ‘ćwiczenia na drążku’
kóń z łãkama ‘koń z łękami’
wòlné cwiczënczi ‘ćwiczenia wolne’
10. Tenys ‘tenis’
stołowi tenys || ping-pong ‘tenis stołowy’
zemny tenys ‘tenis ziemny’
11. Spòrtë biôtczi ‘sporty walki’
biôtczi ‘zapasy’
boks ‘boks’
dwiganié cãżarów ‘podnoszenie ciężarów’
dżudo ‘judo’
12. Jinszé ‘inne’
kòlarstwò ‘kolarstwo’
krãgle ‘kręgle, kręglarstwo’
szibòwanié ‘szybownictwo’
szibówc ‘szybowiec’
III. PÒZWË SPÒRTOWCÓW ‘NAZWY SPORTOWCÓW’
atakòwnik ‘napastnik’
balôrz ‘piłkarz’
biegôcz ‘biegacz’
biôtkòwnik ‘zapaśnik’
bokséra ‘bokser’
brómkôrz ‘bramkarz’
czôłnownik ‘kajakarz’
kòlôrz ‘kolarz’
kòszikôrz ‘koszykarz’
letkòatléta ‘lekkoatleta’
łãkòwnik ‘łucznik’
òbróńca ‘obrońca’
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płiwôk ‘pływak’
pòmòcnik || pòmagéra ‘pomocnik’
ridownik ‘jeździec’
sónkôrz ‘saneczkarz’
sécôrz ‘siatkarz’
skòczk ‘skoczek’
skrzidłowi || stronowi ‘skrzydłowy’
szmërgôcz || cëskôcz ‘miotacz’
tenysôrz ‘tenisista’
wioslôrz ‘wioślarz’
grôcz ‘gracz’
kapitón ‘kapitan’
kibic ‘kibic’
karno ‘drużyna’
miónkôrz ‘zawodnik’
procëmnik ‘przeciwnik’
sãdza || arbiter ‘sędzia’
trenéra ‘trener’
IV. SPÒRTOWÉ MÔLE I SPRZÃTË ‘MIEJSCA UPRAWIANIA SPORTU
I PRZYRZĄDY’
bala ‘piłka’
basén ‘basen’
biég ‘przerzutka’
bòjiskò || bòjiszcze || jigrowi plac ‘boisko’
bótë do balë ‘korki’
czôłen || kajak ‘kajak’
czôłnowi tur || kajakòwi tur ‘tor kajakowy’
kanadijka ‘kanadyjka’
karné pòle ‘pole karne’
kòrt ‘kort’
mòcowniô ‘siłownia’
òbrãcz ‘obręcz’
pendała ‘pedał’
słupk ‘słupek’
spòrtowé stréfle ‘getry’
strzéla ‘strzała’
sztadión ‘stadion’
sztãga ‘sztanga’
tôblëca || tôfla ‘tablica’
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tôrcza ‘tarcza’
tenysowô bala ‘piłeczka tenisowa’
mùrawa ‘murawa’
V. SŁOWIZNA ZRZESZONÔ Z BALĄ ‘SŁOWNICTWO ZWIĄZANE Z PIŁKĄ NOŻNĄ’
atak ‘atak’
aut ‘aut’
brómkòwé pòle ‘pole bramkowe’
dogriwka ‘dogrywka’
dorechòwóny czas || dodôwkòwi czas ‘doliczony czas’
driblowac ‘dryblować’
faul ‘faul’
karny ‘rzut karny’
òbróna ‘obrona’
òstré weńdzenié ‘ostre wejście’
òstri mecz || òstré granié ‘zacięte spotkanie’
pauza || przerwa ‘przerwa’
piscowanié || piãscowanié ‘piąstkowanie’
pòdanié || kòpniãcé ‘podanie’
pòdcãcé ‘podcięcie’
pòprzécznik ‘poprzeczka’
przewôżënk || przewôga ‘przewaga’
rezultat || wënik ‘wynik meczu’
rozgriwôcz ‘rozgrywający’
róg || korner ‘rzut rożny’
równowôga ‘równowaga’
skùtkòwnosc ‘skuteczność’
spôlony ‘spalony’
wbiegniãcé na môl || ùstawienié sã na môlu ‘wyjście na pozycję’
westrzódkòwanié ‘dośrodkowanie’
wëbicé || wëkòpanié ‘wybicie’
wëpiãstkòwac || wëpistkòwac ‘wypiąstkować’
wërównóny mecz ‘wyrównany mecz’
wëskòk ‘wyskok’
wëskòknąc ‘wyskoczyć’
wòlny ‘rzut wolny’
wpùrg ‘wślizg’
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UCHWAŁA NR 3/RJK/09 Z DNIA 13-03-2009 R.
W SPRAWIE OCHRONY LOKALNYCH ODMIAN
JĘZYKA KASZUBSKIEGO
Każdy język czerpie swą siłę z jasno określonych norm i standardów przestrzeganych
przez ludzi.
Sytuacja języka kaszubskiego jest specyficzna. Kaszubi są świadomi, że należy go
normalizować i standaryzować. Wiedzą, iż tylko język – jednolity twór zbudowany
z leksyki (słownictwa) oraz reguł nią rządzących – silniej scementuje Ich społeczność.
Ułatwi naukę w szkołach. Będzie bardziej zrozumiały w Kościele, literaturze, mediach,
urzędach.
Z drugiej strony wiedzą, iż różnorodne lokalne i ciągle żywe odmiany języka kaszubskiego czynią go bogatszym, zwłaszcza że niejednokrotnie zachowują stare i wyróżniające je formy i kształty fonetyczne, fleksyjne, słowotwórcze, leksykalne, frazeologiczne lub składniowe, które są wizytówką tej czy innej części Kaszub.
Rada Języka Kaszubskiego w praktyce proponuje, aby w piśmie, np. w szkołach,
mediach, literaturze, stosować kaszubski język literacki oparty na sukcesywnie ustalanych normach i standardach, co odpowiadałoby wprowadzonej przez nią normie wzorcowej.1
Z kolei w języku mówionym, np. na lekcjach, konkursach poezji i prozy kaszubskiej
(o ile Regulamin Konkursu nie zaleca inaczej) uważa, że warto zachować lokalne odmiany kaszubszczyzny, gdyż są one jej bogactwem i często pamiątką przeszłości Kaszub lub przeciwnie – symptomem ich współczesności oraz nowoczesności.
Rada Języka Kaszubskiego stoi na stanowisku, iż należy chronić lokalne odmiany kaszubszczyzny.

1

Por.: Uchwała Nr 7/RJK/08 z dn. 17.10. 2008 r. w sprawie stosowania w języku kaszubskim dwu
norm: wzorcowej i regionalnej [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Biuletyn Rady Języka
Kaszubskiego, Gdańsk 2008, s. 72-73.
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ÙCHWÔLËNK NR 3/RKJ/09
W SPRAWIE ÒCHRONË MÔLOWËCH ÒDMIANÓW
KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA
Kòżdi jãzëk bierze swòjã mòc z jasno nacéchòwónëch normów i sztandardów, jaczé
są przestrzégóné bez lëdzy.
Sytuacjô kaszëbsczégò jãzëka je òsoblëwô. Kaszëbi mają swiądã, że nót gò normalizowac i sztandarizowac. Wiedzą ò tim, że leno jãzëk – jednaczi twór zbùdowóny
z leksyczi (słowiznë) ë reglów nią rządzącëch – mòcni zrzeszi Jejich spòlëznã. Dzãka
temù mdze lżészô jegò nôùka w szkòłach. Mdze lepi zrozmiałi w Kòscele, pismieniznie, mediach, ùrzãdach.
Z drëdżi stronë wiedzą, że bez wszelejaczé môlowé a wcyg żëwé òdmianë kaszëbsczégò jãzëka je òn bòkadniészi, òsoblëwie temù, że ùtrzimùją òne stôré, apartné fòrmë
i fòneticzné, fleksyjné, słowòtwórczé, leksykalné, frazeologiczné abò składniowé sztôłtë,
jaczé są znanką negò czë jinégò dzéla Kaszub.
Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka w praktice bédëje, żebë w pismie, np. w szkòłach,
mediach, pismieniznie, wëzwëskiwac kaszëbsczi jãzëk lëteracczi, jaczi òpiarti je na
pòmalinkù ùstaliwónëch normach i sztandardach, co òdpòwiôdałobë wprowadzony bez
Radzëznã wzorcowi normie.1
Zôs w gôdónym jãzëkù, np. òb czas ùczbów, kònkùrsów kaszëbsczi pòezji i prozë
(żlë w Regùlaminie Kònkùrsu nie je rzekłé jinaczi) je ti dbë, że wôrt je zachòwac
môlowé òdmianë kaszëbiznë, bò są òne ji bògactwã i czãsto pamiatką ùszłotë Kaszëb
abò prawie procëm – znanką jich dzysdniowòscë ë nowòmódnoscë.
Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka je ti dbë, że nót chronic môlowé òdmianë
kaszëbiznë.

1

Pòr.: Ùchwôlënk Nr 7/RKJ/08 z dn. 17.10. 2008 r. w sprawie brëkòwaniô w kaszëbsczim jãzëkù dwù
normów: wzorcowi i regionalny [w:] Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Biuletyn Rady Języka
Kaszubskiego, Gdańsk 2008, s. 72-73.
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UCHWAŁA NR 4/RJK/09 Z DNIA 22-05-2009 R.
W SPRAWIE STOSOWANIA KASZUBSKICH
TERMINÓW I POJĘĆ MATEMATYCZNYCH
NA LITERY A-D
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące terminy i pojęcia matematyczne na
litery A-D:
Działania arytmetyczne:
dodôwanié ‘dodawanie’
dodac ‘dodać’
dodôwnik ‘składnik’
sëma ‘suma’
sëmòwac ‘sumować’
plus ‘plus’
òdjimanié ‘odejmowanie’
òdjąc ‘odjąć’
òdjimnô ‘odjemna’
òdjimnik ‘odjemnik’
różnica ‘różnica’
minus ‘minus’
wielenié ‘mnożenie’
wielëc ‘mnożyć’
wielnô ‘mnożna’
wielnik ‘mnożnik’
zwielëna ‘iloczyn’
razy ‘razy’
dzelenié ‘dzielenie’
dzelëc ‘dzielić’
dzelnô ‘dzielna’
dzelnik ‘dzielnik’
wielerôz ‘iloraz’
pòdzelëc ‘podzielić’
Przykłady działań arytmetycznych:
dwadzesce dwa dodac piãc je równé/równô sã dwadzesce sédem ‘22 + 5 = 25’
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ÙCHWÔLËNK NR 4/RJK/09 Z DNIA 22-05-2009 R.
W SPRAWIE BRËKÒWANIÔ KASZËBSCZICH
MATEMATICZNËCH TERMINÓW I PÒJÃCÓW
NA LËTRË A-D
Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné matematiczné terminë i pòjãcô na
lëtrë A-D:
Aritmeticzné dzejanié:
dodôwanié ‘dodawanie’
dodac ‘dodać’
dodôwnik ‘składnik’
sëma ‘suma’
sëmòwac ‘sumować’
plus ‘plus’
òdjimanié ‘odejmowanie’
òdjąc ‘odjąć’
òdjimnô ‘odjemna’
òdjimnik ‘odjemnik’
różnica ‘różnica’
minus ‘minus’
wielenié ‘mnożenie’
wielëc ‘mnożyć’
wielnô ‘mnożna’
wielnik ‘mnożnik’
zwielëna ‘iloczyn’
razy ‘razy’
dzelenié ‘dzielenie’
dzelëc ‘dzielić’
dzelnô ‘dzielna’
dzelnik ‘dzielnik’
wielerôz ‘iloraz’
pòdzelëc ‘podzielić’
Przikładë aritmeticznëch dzejaniów:
dwadzesce dwa dodac piãc je równé/równô sã dwadzesce sédem ‘22 + 5 = 25’
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dwadzesce dwa a piãc je dwadzesce sétmë/sédem
dwadzesce dwa plus piãc dôwô dwadzesce sédem
dwadzesce dwa dodac piãc to je dwadzesce sédem
dwadzesce dwa a piãc je równé dwadzesce sédem
dwadzesce sédem òdjąc dwa je równé/ równô sã dwadzesce piãc ‘27 – 2 = 25’
dwadzesce sédem minus dwa dôwô dwadzesce piãc
dwadzesce sédem òdjąc dwa to je dwadzesce piãc
dwadzesce sédem mni dwa je równé dwadzesce piãc
dwanôsce razë dwa je równé/ równô sã dwadzesce sztërë ‘12 x 2 = 24’
dwanôsce mnożëc przez dwa dôwô dwadzesce sztërë
dwanôsce razë dwa to je dwadzesce sztërë
dwanôsce dzelëc przez trzë je równé/ równô sã sztërë ‘12: 3 = 4’
dwanôsce dzeloné przez trzë je równé sztërë
dwanôsce dzeloné przez trzë dôwô sztërë
dwanôsce dzelëc przez trzë to je sztërë
Oznaczenia matematyczne:
plus ‘plus’
minus ‘minus’
razy ‘znak mnożenia’
dzelëc ‘znak dzielenia’
równôcz ‘równa się’
nierównôcz ‘znak nierówności’
(to) mniészé ‘mniejsze’
(to) wikszé ‘większe’
òkrãgłô klamra ‘nawias okrągły’
prostô klamra ‘nawias prosty’
kwadratnô klamra ‘nawias kwadratowy’
prostopadłé ‘prostopadłe’
równoległé ‘równoległe’
trzënórt ‘trójkąt’
stãpiéń ‘stopień’
minuta ‘minuta’
sekùńda ‘sekunda’
Lista terminów i pojęć związanych z matematyką:
A
aksjomat ‘aksjomat’
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dwadzesce dwa a piãc je dwadzesce sétmë/sédem
dwadzesce dwa plus piãc dôwô dwadzesce sédem
dwadzesce dwa dodac piãc to je dwadzesce sédem
dwadzesce dwa a piãc je równé dwadzesce sédem
dwadzesce sédem òdjąc dwa je równé/ równô sã dwadzesce piãc ‘27 – 2 = 25’
dwadzesce sédem minus dwa dôwô dwadzesce piãc
dwadzesce sédem òdjąc dwa to je dwadzesce piãc
dwadzesce sédem mni dwa je równé dwadzesce piãc
dwanôsce razë dwa je równé/ równô sã dwadzesce sztërë ‘12 x 2 = 24’
dwanôsce mnożëc przez dwa dôwô dwadzesce sztërë
dwanôsce razë dwa to je dwadzesce sztërë
dwanôsce dzelëc przez trzë je równé/ równô sã sztërë ‘12: 3 = 4’
dwanôsce dzeloné przez trzë je równé sztërë
dwanôsce dzeloné przez trzë dôwô sztërë
dwanôsce dzelëc przez trzë to je sztërë
Matematiczné znaczi:
plus ‘plus’
minus ‘minus’
razy ‘znak mnożenia’
dzelëc ‘znak dzielenia’
równôcz ‘równa się’
nierównôcz ‘znak nierówności’
(to) mniészé ‘mniejsze’
(to) wikszé ‘większe’
òkrãgłô klamra ‘nawias okrągły’
prostô klamra ‘nawias prosty’
kwadratnô klamra ‘nawias kwadratowy’
prostopadłé ‘prostopadłe’
równoległé ‘równoległe’
trzënórt ‘trójkąt’
stãpiéń ‘stopień’
minuta ‘minuta’
sekùńda ‘sekunda’
Spisënk terminów i pòjãców zrzeszonëch z matematiką:
A
aksjomat ‘aksjomat’
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algebra ‘algebra’
algebrowé dzejanié ‘działanie algebraiczne’
algebrowé lëczbë ‘liczby algebraiczne’
algebrowé równanié ‘równanie algebraiczne’
algebrowé wërażenié ‘wyrażenie algebraiczne’
algebrowi elemeńt ‘element algebraiczny’
algebrowô fùnkcjô ‘funkcja algebraiczna’
algebrowô krzëwô ‘krzywa algebraiczna’
algòritm ‘algorytm’
alternatiwa ‘alternatywa’
amplituda ‘amplituda’
analiza ‘analiza’
argùmeńt ‘argument’
aritmetika ‘arytmetyka’
aritmetnô strzédnô ‘średnia arytmetyczna’
aritmetny cyg ‘ciąg arytmetyczny’
aritmetny pierwiôstk ‘pierwiastek arytmetyczny’
atóm ‘atom’
B
badérowanié rozwiju zmiennoscë fùnkcji ‘badanie przebiegu zmienności funkcji’
bezgreńcznô fùnkcjô ‘funkcja nieograniczona’
bezkùńc ‘nieskończoność’
bezkùńcowò môłé ‘nieskończenie małe’
bezkùńcowò wiôldżé ‘nieskończenie wielkie’
bezrelatiwnô wôrtnota ‘wartość bezwzględna’
bënowi nórt ‘kąt wewnętrzny’
biegùn fùnkcji ‘biegun funkcji’
biegùnowô ‘biegunowa’
biegùnowi ùłożënk wespółrzãdnëch ‘biegunowy układ współrzędnych’
bòk ‘bok’
brëła ‘bryła’
bùtnowi nórt ‘kąt zewnętrzny’
C
całi dzél ‘część całkowita’
całka ‘całka’
całota ‘całość’
całowné lëczbë ‘liczby całkowite’
całowny sztëronórt ‘czworokąt zupełny’
cosinus ‘cosinus’
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algebra ‘algebra’
algebrowé dzejanié ‘działanie algebraiczne’
algebrowé lëczbë ‘liczby algebraiczne’
algebrowé równanié ‘równanie algebraiczne’
algebrowé wërażenié ‘wyrażenie algebraiczne’
algebrowi elemeńt ‘element algebraiczny’
algebrowô fùnkcjô ‘funkcja algebraiczna’
algebrowô krzëwô ‘krzywa algebraiczna’
algòritm ‘algorytm’
alternatiwa ‘alternatywa’
amplituda ‘amplituda’
analiza ‘analiza’
argùmeńt ‘argument’
aritmetika ‘arytmetyka’
aritmetnô strzédnô ‘średnia arytmetyczna’
aritmetny cyg ‘ciąg arytmetyczny’
aritmetny pierwiôstk ‘pierwiastek arytmetyczny’
atóm ‘atom’
B
badérowanié rozwiju zmiennoscë fùnkcji ‘badanie przebiegu zmienności funkcji’
bezgreńcznô fùnkcjô ‘funkcja nieograniczona’
bezkùńc ‘nieskończoność’
bezkùńcowò môłé ‘nieskończenie małe’
bezkùńcowò wiôldżé ‘nieskończenie wielkie’
bezrelatiwnô wôrtnota ‘wartość bezwzględna’
bënowi nórt ‘kąt wewnętrzny’
biegùn fùnkcji ‘biegun funkcji’
biegùnowô ‘biegunowa’
biegùnowi ùłożënk wespółrzãdnëch ‘biegunowy układ współrzędnych’
bòk ‘bok’
brëła ‘bryła’
bùtnowi nórt ‘kąt zewnętrzny’
C
całi dzél ‘część całkowita’
całka ‘całka’
całota ‘całość’
całowné lëczbë ‘liczby całkowite’
całowny sztëronórt ‘czworokąt zupełny’
cosinus ‘cosinus’
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cosinusoida ‘cosinusoida’
cotangens ‘cotangens’
cotangensoida ‘cotangensoida’
cwierdzenié ‘twierdzenie’
cyfra ‘cyfra’
cyg ‘ciąg’
cyg fùnkcji ‘ciąg funkcji’
cygłota fùnkcji ‘ciągłość funkcji’
cyrkel ‘cyrkiel’
cząd ‘okres’
czãstota ‘częstość’
czerënk ‘kierunek’
czëp ‘wierzchołek’
czëpòwi nórt ‘kąt wierzchołkowy’
czwierc rówiznë ‘ćwiartka płaszczyzny’
czwierc ùkładu wespółrzãdnëch ‘ćwiartka układu współrzędnych’
D
decylión ‘decylion’
dedukcjô ‘dedukcja’
definicjô ‘definicja’
dëbeltnô całka ‘całka podwójna’
diagram fùnkcji ‘wykres funkcji’
dichòtomiô ‘dychotomia’
diferencjô ‘różniczka’
diferencyjny i całkòwi rechùnk ‘rachunek różniczkowy i całkowy’
długòta ‘długość’
długòta łãkù ‘długość łuku’
docyga || hipòtéza ‘hipoteza’
dodôwanié ‘dodawanie’
dodôwné lëczbë ‘liczby dodatnie’
dofùlowanié ‘dopełnianie’
dokôz ‘dowód’
domkniãcé ‘domknięcie’
dôl ‘odległość’
dôl prostëch równoleżnëch ‘odległość prostych równoległych’
dôl prosti òd rówiznë ‘odległość prostej od płaszczyzny’
dôl pùnktu òd prosti ‘odległość punktu od prostej’
dôl pùnktu òd rówiznë ‘odległość punktu od płaszczyzny’
drzewò ‘drzewo’
dwalëniowòta ‘dwuliniowość’
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cosinusoida ‘cosinusoida’
cotangens ‘cotangens’
cotangensoida ‘cotangensoida’
cwierdzenié ‘twierdzenie’
cyfra ‘cyfra’
cyg ‘ciąg’
cyg fùnkcji ‘ciąg funkcji’
cygłota fùnkcji ‘ciągłość funkcji’
cyrkel ‘cyrkiel’
cząd ‘okres’
czãstota ‘częstość’
czerënk ‘kierunek’
czëp ‘wierzchołek’
czëpòwi nórt ‘kąt wierzchołkowy’
czwierc rówiznë ‘ćwiartka płaszczyzny’
czwierc ùkładu wespółrzãdnëch ‘ćwiartka układu współrzędnych’
D
decylión ‘decylion’
dedukcjô ‘dedukcja’
definicjô ‘definicja’
dëbeltnô całka ‘całka podwójna’
diagram fùnkcji ‘wykres funkcji’
dichòtomiô ‘dychotomia’
diferencjô ‘różniczka’
diferencyjny i całkòwi rechùnk ‘rachunek różniczkowy i całkowy’
długòta ‘długość’
długòta łãkù ‘długość łuku’
docyga || hipòtéza ‘hipoteza’
dodôwanié ‘dodawanie’
dodôwné lëczbë ‘liczby dodatnie’
dofùlowanié ‘dopełnianie’
dokôz ‘dowód’
domkniãcé ‘domknięcie’
dôl ‘odległość’
dôl prostëch równoleżnëch ‘odległość prostych równoległych’
dôl prosti òd rówiznë ‘odległość prostej od płaszczyzny’
dôl pùnktu òd prosti ‘odległość punktu od prostej’
dôl pùnktu òd rówiznë ‘odległość punktu od płaszczyzny’
drzewò ‘drzewo’
dwalëniowòta ‘dwuliniowość’
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dwamión ‘dwumian’
dwanôstkòwi system ‘dwunastkowy system liczbowy
dwójkòwi system ‘dwójkowy system liczbowy’
dzejanié na zbiérach ‘działania na zbiorach’
dzejnik ‘czynnik’
dzelenié ‘dzielenie’
dzelenié przez zéro ‘dzielenie przez zero’
dzél kòła ‘część koła’
dzelnô ‘dzielna’
dzelnik ‘dzielnik’
dzesątkòwi lëczbòwi system ‘dziesiętny system liczbowy’

UCHWAŁA NR 5/RJK/09 Z DNIA 19-06-2009 R.
W SPRAWIE STOSOWANIA KASZUBSKICH
TERMINÓW I POJĘĆ MATEMATYCZNYCH
NA LITERY E-Z
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące terminy i pojęcia matematyczne na
litery E-Z:
E
ekstremùm ‘ekstremum’
elipsa ‘elipsa’
F
falszëwòta ‘fałsz’
fòremny piãcnórt ‘pięciokąt foremny’
fòremny sztëronórt ‘czworokąt foremny’
fòremny wielenórt ‘wielokąt foremny’
fòremny wielescón ‘wielościan foremny’
fùlny nórt ‘kąt pełny’
fùnkcjô ‘funkcja’
fùnkcjô jedny zmienny ‘funkcja jednej zmiennej’
fùnkcjô razno bezùstónkòwô ‘funkcja jednostajnie ciągła’
G
geòmétriô ‘geometria’
geòmétrowô figùra ‘figura geometryczna’
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dwamión ‘dwumian’
dwanôstkòwi system ‘dwunastkowy system liczbowy
dwójkòwi system ‘dwójkowy system liczbowy’
dzejanié na zbiérach ‘działania na zbiorach’
dzejnik ‘czynnik’
dzelenié ‘dzielenie’
dzelenié przez zéro ‘dzielenie przez zero’
dzél kòła ‘część koła’
dzelnô ‘dzielna’
dzelnik ‘dzielnik’
dzesątkòwi lëczbòwi system ‘dziesiętny system liczbowy’

ÙCHWÔLËNK NR 5/RKJ/09 Z DNIA 19-06-2009 R.
W SPRAWIE BRËKÒWANIÔ KASZËBSCZICH
MATEMATICZNËCH TERMINÓW I PÒJÃCÓW
NA LËTRË E-Z
Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné matematiczné terminë i pòjãcô na
lëtrë E-Z:
E
ekstremùm ‘ekstremum’
elipsa ‘elipsa’
F
falszëwòta ‘fałsz’
fòremny piãcnórt ‘pięciokąt foremny’
fòremny sztëronórt ‘czworokąt foremny’
fòremny wielenórt ‘wielokąt foremny’
fòremny wielescón ‘wielościan foremny’
fùlny nórt ‘kąt pełny’
fùnkcjô ‘funkcja’
fùnkcjô jedny zmienny ‘funkcja jednej zmiennej’
fùnkcjô razno bezùstónkòwô ‘funkcja jednostajnie ciągła’
G
geòmétriô ‘geometria’
geòmétrowô figùra ‘figura geometryczna’
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geòmétrowô strzédnô ‘średnia geometryczna’
graf ‘graf’
greńca ‘granica’
gromada ‘grupa’
H
hiperbòla ‘hiperbola’
hipòtenuza || procëmprostonórtnô ‘przeciwprostokątna’
hipòtéza || docyga ‘hipoteza’
J
jawerné lëczbë ‘liczby rzeczywiste’
jawerny dzél ‘część rzeczywista’
jądro ‘jądro’
jednokładné figùrë ‘figury jednokładne’
jednokładnota ‘jednokładność’
jednomión ‘jednomian’
jednorazowô fùnkcjô ‘funkcja jednokrotna’
jednoznaczeniowô fùnkcjô ‘funkcja jednoznaczna’
jizométriô ‘izometria’
K
kańta ‘krawędź’
kategòriô ‘kategoria’
kawelk ‘ułamek’
kawelkòwi dzél ‘część ułamkowa’
klasa ‘klasa’
klauzula ‘klauzula’
kòło ‘koło’
kòmórka ‘komórka’
kòniunkcjô ‘koniunkcja’
kònstrukcjô ‘konstrukcja’
kòrelacjô ‘korelacja’
kòstka ‘kostka’
kómbinacjô ‘kombinacja’
kriterium ‘kryterium’
krzëwô ‘krzywa’
kùgla ‘kula’
kwadrat ‘kwadrat’
kwadratnô fùnkcjô ‘funkcja kwadratowa’
kwadratny pierwiôstk ‘pierwiastek kwadratowy’
kwantifikatór ‘kwantyfikator’
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geòmétrowô strzédnô ‘średnia geometryczna’
graf ‘graf’
greńca ‘granica’
gromada ‘grupa’
H
hiperbòla ‘hiperbola’
hipòtenuza || procëmprostonórtnô ‘przeciwprostokątna’
hipòtéza || docyga ‘hipoteza’
J
jawerné lëczbë ‘liczby rzeczywiste’
jawerny dzél ‘część rzeczywista’
jądro ‘jądro’
jednokładné figùrë ‘figury jednokładne’
jednokładnota ‘jednokładność’
jednomión ‘jednomian’
jednorazowô fùnkcjô ‘funkcja jednokrotna’
jednoznaczeniowô fùnkcjô ‘funkcja jednoznaczna’
jizométriô ‘izometria’
K
kańta ‘krawędź’
kategòriô ‘kategoria’
kawelk ‘ułamek’
kawelkòwi dzél ‘część ułamkowa’
klasa ‘klasa’
klauzula ‘klauzula’
kòło ‘koło’
kòmórka ‘komórka’
kòniunkcjô ‘koniunkcja’
kònstrukcjô ‘konstrukcja’
kòrelacjô ‘korelacja’
kòstka ‘kostka’
kómbinacjô ‘kombinacja’
kriterium ‘kryterium’
krzëwô ‘krzywa’
kùgla ‘kula’
kwadrat ‘kwadrat’
kwadratnô fùnkcjô ‘funkcja kwadratowa’
kwadratny pierwiôstk ‘pierwiastek kwadratowy’
kwantifikatór ‘kwantyfikator’
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L
lëczba ‘liczba’
lëczba pi ‘liczba pi’
lëniowô fùnkcjô ‘funkcja liniowa’
lëniowô nierównota ‘nierówność liniowa’
lińcuch ‘łańcuch’
logaritm ‘logarytm’
logaritmòwô fùnkcjô ‘funkcja logarytmiczna’
logika ‘logika’
Ł
łãk ‘łuk’
M
maksymùm ‘maksimum’
masa brëłë ‘masa bryły’
matematicznô fùnkcjô ‘funkcja matematyczna’
matematicznô jindukcjô ‘indukcja matematyczna’
matematika ‘matematyka’
mediana ‘mediana’
metoda ‘metoda’
miara ‘miara’
miara nórta ‘miara kąta’
minimùm ‘minimum’
mòdło ‘wzór’
N
negacjô || przécznota ‘negacja’
niedodôwné lëczbë ‘liczby niedodatnie’
nieòznaczonô całka ‘całka nieoznaczona’
niepôrowé lëczbë ‘liczby nieparzyste’
niepôrowô fùnkcjô ‘funkcja nieparzysta’
nieprzënôleżnô całka ‘całka niewłaściwa’
nierosnącô fùnkcjô ‘funkcja nierosnąca’
nierównota ‘nierówność’
nierównota drëdżégò stãpienia ‘nierówność stopnia drugiego’
nierównota pierszégò stãpienia ‘nierówność stopnia pierwszego’
nieùjimné lëczbë ‘liczby nieujemne’
niewëmiérné lëczbë ‘liczby niewymierne’
niewëmiérnô fùnkcjô ‘funkcja niewymierna’
niewësadzonô brëła ‘bryła niewypukła’
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L
lëczba ‘liczba’
lëczba pi ‘liczba pi’
lëniowô fùnkcjô ‘funkcja liniowa’
lëniowô nierównota ‘nierówność liniowa’
lińcuch ‘łańcuch’
logaritm ‘logarytm’
logaritmòwô fùnkcjô ‘funkcja logarytmiczna’
logika ‘logika’
Ł
łãk ‘łuk’
M
maksymùm ‘maksimum’
masa brëłë ‘masa bryły’
matematicznô fùnkcjô ‘funkcja matematyczna’
matematicznô jindukcjô ‘indukcja matematyczna’
matematika ‘matematyka’
mediana ‘mediana’
metoda ‘metoda’
miara ‘miara’
miara nórta ‘miara kąta’
minimùm ‘minimum’
mòdło ‘wzór’
N
negacjô || przécznota ‘negacja’
niedodôwné lëczbë ‘liczby niedodatnie’
nieòznaczonô całka ‘całka nieoznaczona’
niepôrowé lëczbë ‘liczby nieparzyste’
niepôrowô fùnkcjô ‘funkcja nieparzysta’
nieprzënôleżnô całka ‘całka niewłaściwa’
nierosnącô fùnkcjô ‘funkcja nierosnąca’
nierównota ‘nierówność’
nierównota drëdżégò stãpienia ‘nierówność stopnia drugiego’
nierównota pierszégò stãpienia ‘nierówność stopnia pierwszego’
nieùjimné lëczbë ‘liczby nieujemne’
niewëmiérné lëczbë ‘liczby niewymierne’
niewëmiérnô fùnkcjô ‘funkcja niewymierna’
niewësadzonô brëła ‘bryła niewypukła’
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niewësadzonô figùra ‘figura niewypukła’
nieznónô ‘niewiadoma’
nórt ‘kąt’
nórtosłup ‘graniastosłup’
nôtërné lëczbë ‘liczby naturalne’
Ò
òbjim ‘objętość’
òbrëmiô ‘dziedzina’
òbrotowô brëła ‘bryła obrotowa’
òbrócënk ‘obrót’
òbrócënkòwi stóżk ‘stożek obrotowy’
òbrócënkòwi walc ‘walec obrotowy’
òdcynk ‘odcinek’
òdcynk kòła ‘odcinek koła’
òdcynk kùglë ‘odcinek kuli’
òdjimanié ‘odejmowanie’
òdmòdłowanié ‘odwzorowanie’
òdwrotnô propòrcjonalnota ‘proporcjonalność odwrotna’
òkrąg ‘okrąg’
òpisóné kòło ‘koło opisane’
òpisónô kùgla ‘kula opisana’
òpisóny òkrąg ‘okrąg opisany’
òrbita ‘orbita’
òs ‘oś’
òsowô symetriô ‘symetria osiowa’
òs symetrii ‘oś symetrii’
òstri nórt ‘kąt ostry’
òstrosłup ‘ostrosłup’
òs wespółrzãdnëch ‘oś współrzędnych’
òtemkłi nórt ‘kąt otwarty’
òznaczonô całka ‘całka oznaczona’
P
parabòla ‘parabola’
parm ‘promień’, parmienia ‘promienia’
paraméter ‘parametr’
parm kòła ‘promień koła’
parm krzëwòtë ‘promień krzywizny’
parm òpisónégò òkrãgù ‘promień okręgu opisanego’
parm wpisónégò òkrãgù ‘promień okręgu wpisanego’
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niewësadzonô figùra ‘figura niewypukła’
nieznónô ‘niewiadoma’
nórt ‘kąt’
nórtosłup ‘graniastosłup’
nôtërné lëczbë ‘liczby naturalne’
Ò
òbjim ‘objętość’
òbrëmiô ‘dziedzina’
òbrotowô brëła ‘bryła obrotowa’
òbrócënk ‘obrót’
òbrócënkòwi stóżk ‘stożek obrotowy’
òbrócënkòwi walc ‘walec obrotowy’
òdcynk ‘odcinek’
òdcynk kòła ‘odcinek koła’
òdcynk kùglë ‘odcinek kuli’
òdjimanié ‘odejmowanie’
òdmòdłowanié ‘odwzorowanie’
òdwrotnô propòrcjonalnota ‘proporcjonalność odwrotna’
òkrąg ‘okrąg’
òpisóné kòło ‘koło opisane’
òpisónô kùgla ‘kula opisana’
òpisóny òkrąg ‘okrąg opisany’
òrbita ‘orbita’
òs ‘oś’
òsowô symetriô ‘symetria osiowa’
òs symetrii ‘oś symetrii’
òstri nórt ‘kąt ostry’
òstrosłup ‘ostrosłup’
òs wespółrzãdnëch ‘oś współrzędnych’
òtemkłi nórt ‘kąt otwarty’
òznaczonô całka ‘całka oznaczona’
P
parabòla ‘parabola’
parm ‘promień’, parmienia ‘promienia’
paraméter ‘parametr’
parm kòła ‘promień koła’
parm krzëwòtë ‘promień krzywizny’
parm òpisónégò òkrãgù ‘promień okręgu opisanego’
parm wpisónégò òkrãgù ‘promień okręgu wpisanego’
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piãcnórt ‘pięciokąt’
pierszé lëczbë ‘liczby pierwsze’
pierszi elemeńt ‘element pierwszy’
piestrzéń ‘pierścień’
piramida ‘piramida’
plaskati nórt ‘kąt płaski’
plaskatô figùra ‘figura płaska’
pòchódnô fùnkcji ‘pochodna funkcji’
pòdgrëpa ‘podgrupa’
pòdzbiér ‘podzbiór’
pòle wiéchrzëznë ‘pole powierzchni’
pòrządkòwé lëczbë ‘liczby porządkowe’
pòtãga ‘potęga’
pòtãgòwanié ‘potęgowanie’
pòtrójnô całka ‘całka potrójna’
półfùlny nórt ‘kąt półpełny’
półòbrócënk ‘półobrót’
półrówizna ‘półpłaszczyzna’
pôra ‘para’
pôrowé lëczbë ‘liczby parzyste’
prawò ‘prawo’
prawò rozdzelnotë ‘prawo rozdzielności’
proceńt ‘procent’
procëmprostonórtnô || hipòtenuza ‘przeciwprostokątna’
propòrcjô ‘proporcja’
prosté prostopadłé ‘proste prostopadłe’
prosté równoleżné ‘proste równoległe’
prosti nórt ‘kąt prosty’
prostonórt ‘prostokąt’
prostonórtowi trzënórt ‘trójkąt prostokątny’
prostonórtowi ùkłôd wespółrzãdnëch ‘prostokątny układ współrzędnych’
prostopadłoscón ‘prostopadłościan’
prostopadłota ‘prostopadłość’
prostô ‘prosta’
prostô fùnkcjô ‘funkcja prosta’
prostô lëniô ‘linia prosta’
prostô propòrcjonalnota ‘proporcjonalność prosta’
prostô prostopadłô do rówiznë ‘prosta prostopadła do płaszczyzny’
prostô równoleżnô do rówiznë ‘prosta równoległa do płaszczyzny’
prowôdny parm ‘promień wodzący’
prôwda ‘prawda’
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piãcnórt ‘pięciokąt’
pierszé lëczbë ‘liczby pierwsze’
pierszi elemeńt ‘element pierwszy’
piestrzéń ‘pierścień’
piramida ‘piramida’
plaskati nórt ‘kąt płaski’
plaskatô figùra ‘figura płaska’
pòchódnô fùnkcji ‘pochodna funkcji’
pòdgrëpa ‘podgrupa’
pòdzbiér ‘podzbiór’
pòle wiéchrzëznë ‘pole powierzchni’
pòrządkòwé lëczbë ‘liczby porządkowe’
pòtãga ‘potęga’
pòtãgòwanié ‘potęgowanie’
pòtrójnô całka ‘całka potrójna’
półfùlny nórt ‘kąt półpełny’
półòbrócënk ‘półobrót’
półrówizna ‘półpłaszczyzna’
pôra ‘para’
pôrowé lëczbë ‘liczby parzyste’
prawò ‘prawo’
prawò rozdzelnotë ‘prawo rozdzielności’
proceńt ‘procent’
procëmprostonórtnô || hipòtenuza ‘przeciwprostokątna’
propòrcjô ‘proporcja’
prosté prostopadłé ‘proste prostopadłe’
prosté równoleżné ‘proste równoległe’
prosti nórt ‘kąt prosty’
prostonórt ‘prostokąt’
prostonórtowi trzënórt ‘trójkąt prostokątny’
prostonórtowi ùkłôd wespółrzãdnëch ‘prostokątny układ współrzędnych’
prostopadłoscón ‘prostopadłościan’
prostopadłota ‘prostopadłość’
prostô ‘prosta’
prostô fùnkcjô ‘funkcja prosta’
prostô lëniô ‘linia prosta’
prostô propòrcjonalnota ‘proporcjonalność prosta’
prostô prostopadłô do rówiznë ‘prosta prostopadła do płaszczyzny’
prostô równoleżnô do rówiznë ‘prosta równoległa do płaszczyzny’
prowôdny parm ‘promień wodzący’
prôwda ‘prawda’
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prôwdoszlachòwnota ‘prawdopodobieństwo’
prôwdoszlachòwnô fùnkcjô ‘funkcja prawdopodobieństwa’
przedzél ‘przedział’
przekrój ‘przekrój’
przekrój stóżka ‘przekrój stożka’
przemieniwné dzejanié ‘działanie przemienne’
przemieniwné prawò ‘prawo przemienności’
przemieniwnosc dzejaniów ‘przemienność działań’
przesztôłcenié ‘przekształcenie’
przetniãcé zbiérów ‘przecięcie zbiorów’
przécznota || negacjô ‘negacja’
przéknórtnô ‘przekątna’
przëlgłi nórt ‘kąt przyległy’
przëprostonórtnô ‘przyprostokątna’
przëstôwanié figùrów ‘przystawanie figur’
przëstôwné figùrë ‘figury przystające’
pùnkt ‘punkt’
pùsti zbiér ‘zbiór pusty’
R
rechùnk ‘rachunek’
rechùnk prôwdoszlachòwnotë ‘rachunek prawdopodobieństwa’
regla ‘reguła’
relatiwny ‘względny’
rëmiô ‘przestrzeń’
rodzëzna zbiérów ‘rodzina zbiorów’
rozemkłi nórt ‘kąt rozwarty’
rozłączné zbiérë ‘zbiory rozłączne’
rozrzeszenié równaniô ‘rozwiązanie równania’
rómb ‘romb’
rówizna ‘płaszczyzna’
rówiznowô symetriô ‘symetria płaszczyznowa’
równanié czwiôrtégò stãpienia ‘równanie czwartego stopnia’
równanié drëdżégò stãpienia ‘równanie drugiego stopnia’
równanié trzecégò stãpienia ‘równanie trzeciego stopnia’
równobòczny trzënórt ‘trójkąt równoboczny’
równoleżnik ‘równoleżnik’
równoleżnobòk ‘równoległobok’
równoleżnoscón ‘równoległościan’
równoremieniowi trzënórt ‘trójkąt równoramienny’
równota ‘równość’
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prôwdoszlachòwnota ‘prawdopodobieństwo’
prôwdoszlachòwnô fùnkcjô ‘funkcja prawdopodobieństwa’
przedzél ‘przedział’
przekrój ‘przekrój’
przekrój stóżka ‘przekrój stożka’
przemieniwné dzejanié ‘działanie przemienne’
przemieniwné prawò ‘prawo przemienności’
przemieniwnosc dzejaniów ‘przemienność działań’
przesztôłcenié ‘przekształcenie’
przetniãcé zbiérów ‘przecięcie zbiorów’
przécznota || negacjô ‘negacja’
przéknórtnô ‘przekątna’
przëlgłi nórt ‘kąt przyległy’
przëprostonórtnô ‘przyprostokątna’
przëstôwanié figùrów ‘przystawanie figur’
przëstôwné figùrë ‘figury przystające’
pùnkt ‘punkt’
pùsti zbiér ‘zbiór pusty’
R
rechùnk ‘rachunek’
rechùnk prôwdoszlachòwnotë ‘rachunek prawdopodobieństwa’
regla ‘reguła’
relatiwny ‘względny’
rëmiô ‘przestrzeń’
rodzëzna zbiérów ‘rodzina zbiorów’
rozemkłi nórt ‘kąt rozwarty’
rozłączné zbiérë ‘zbiory rozłączne’
rozrzeszenié równaniô ‘rozwiązanie równania’
rómb ‘romb’
rówizna ‘płaszczyzna’
rówiznowô symetriô ‘symetria płaszczyznowa’
równanié czwiôrtégò stãpienia ‘równanie czwartego stopnia’
równanié drëdżégò stãpienia ‘równanie drugiego stopnia’
równanié trzecégò stãpienia ‘równanie trzeciego stopnia’
równobòczny trzënórt ‘trójkąt równoboczny’
równoleżnik ‘równoleżnik’
równoleżnobòk ‘równoległobok’
równoleżnoscón ‘równoległościan’
równoremieniowi trzënórt ‘trójkąt równoramienny’
równota ‘równość’
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równowôżnosc ‘równoważność’
różnica ‘różnica’
rzeszné dzejanié ‘działanie łączne’
rzimsczé cyfrë ‘cyfry rzymskie’
rzucënk ‘rzut’
S
scana ‘ściana’
scãti òstrosłup ‘ostrosłup ścięty’
sczerowóny nórt ‘kąt skierowany’
sczidłi stóżk ‘stożek ścięty’
sëma ‘suma’
sinus ‘sinus’
sinusoida ‘sinusoida’
stałi òkrąg ‘okrąg stały’
stóżk ‘stożek’
stóżkòwô ‘stożkowa’
strëna ‘cięciwa’
strzédnica ‘średnica’
strzédnô symetriô ‘symetria środkowa’
strzédny nórt ‘kąt środkowy’
substitucjô ‘podstawienie’
sylniô ‘silnia’
symból ‘symbol’
symetralnô ‘symetralna’
symetriô ‘symetria’
syntéza ‘synteza’
szlachòwnota figùrów ‘podobieństwo figur’
szlachòwny trzënórt ‘trójkąt podobny’
szlachùjącé figùrë ‘figury podobne’
sztërobòk ‘czworobok’
sztëronórt ‘czworokąt’
sztëroscón ‘czworościan’
T
tangens ‘tangens’
teòriô prôwdoszlachòwnotë ‘teoria prawdopodobieństwa’
téza ‘teza’
trapéz ‘trapez’
trigònométrowé równanié ‘równanie trygonometryczne’
trigònométrowô fùnkcjô ‘funkcja trygonometryczna’
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równowôżnosc ‘równoważność’
różnica ‘różnica’
rzeszné dzejanié ‘działanie łączne’
rzimsczé cyfrë ‘cyfry rzymskie’
rzucënk ‘rzut’
S
scana ‘ściana’
scãti òstrosłup ‘ostrosłup ścięty’
sczerowóny nórt ‘kąt skierowany’
sczidłi stóżk ‘stożek ścięty’
sëma ‘suma’
sinus ‘sinus’
sinusoida ‘sinusoida’
stałi òkrąg ‘okrąg stały’
stóżk ‘stożek’
stóżkòwô ‘stożkowa’
strëna ‘cięciwa’
strzédnica ‘średnica’
strzédnô symetriô ‘symetria środkowa’
strzédny nórt ‘kąt środkowy’
substitucjô ‘podstawienie’
sylniô ‘silnia’
symból ‘symbol’
symetralnô ‘symetralna’
symetriô ‘symetria’
syntéza ‘synteza’
szlachòwnota figùrów ‘podobieństwo figur’
szlachòwny trzënórt ‘trójkąt podobny’
szlachùjącé figùrë ‘figury podobne’
sztërobòk ‘czworobok’
sztëronórt ‘czworokąt’
sztëroscón ‘czworościan’
T
tangens ‘tangens’
teòriô prôwdoszlachòwnotë ‘teoria prawdopodobieństwa’
téza ‘teza’
trapéz ‘trapez’
trigònométrowé równanié ‘równanie trygonometryczne’
trigònométrowô fùnkcjô ‘funkcja trygonometryczna’
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trzëmión ‘trójmian’
trzënórt ‘trójkąt’
trzëscanowi nórt ‘kąt trójścienny’
Ù
ùjimné lëczbë ‘liczby ujemne’
ùjimny nórt ‘kąt ujemny’
ùkłôd równaniów ‘układ równań’
ùkłôd wespółrzãdnëch ‘układ współrzędnych’
W
walc ‘walec’
wektór ‘wektor’
wespółrzãdné ‘współrzędne’
westrzódk cãżkòscë ‘środek ciężkości’
westrzódk òdcynka ‘środek odcinka’
westrzódk symetrii ‘środek symetrii’
wëmiérné lëczbë ‘liczby wymierne’
wësadzonô brëła ‘bryła wypukła’
wësadzonô figùra ‘figura wypukła’
wësadzony wielenórt ‘wielokąt wypukły’
wësokòsc ‘wysokość’
wëznacznik ‘wyznacznik’
wielemión ‘wielomian’
wielenié ‘mnożenie’
wielenórt ‘wielokąt’
wielerazowô całka ‘całka wielokrotna’
wielerazowòsc ‘wielokrotność’
wielerôz ‘iloraz’
wielerôz fùnkcji ‘iloraz funkcji’
wielescón ‘wielościan’
wielnik ‘mnożnik’
wielnô ‘mnożna’
wiéchrzëzna ‘powierzchnia’
wiôldżé kòło ‘koło wielkie’
wpisóné kòło ‘koło wpisane’
wpisónô kùgla ‘kula wpisana’
wpisóny nórt ‘kąt wpisany’
wpisóny òkrąg ‘okrąg wpisany’
Z
zbiér ‘zbiór’
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trzëmión ‘trójmian’
trzënórt ‘trójkąt’
trzëscanowi nórt ‘kąt trójścienny’
Ù
ùjimné lëczbë ‘liczby ujemne’
ùjimny nórt ‘kąt ujemny’
ùkłôd równaniów ‘układ równań’
ùkłôd wespółrzãdnëch ‘układ współrzędnych’
W
walc ‘walec’
wektór ‘wektor’
wespółrzãdné ‘współrzędne’
westrzódk cãżkòscë ‘środek ciężkości’
westrzódk òdcynka ‘środek odcinka’
westrzódk symetrii ‘środek symetrii’
wëmiérné lëczbë ‘liczby wymierne’
wësadzonô brëła ‘bryła wypukła’
wësadzonô figùra ‘figura wypukła’
wësadzony wielenórt ‘wielokąt wypukły’
wësokòsc ‘wysokość’
wëznacznik ‘wyznacznik’
wielemión ‘wielomian’
wielenié ‘mnożenie’
wielenórt ‘wielokąt’
wielerazowô całka ‘całka wielokrotna’
wielerazowòsc ‘wielokrotność’
wielerôz ‘iloraz’
wielerôz fùnkcji ‘iloraz funkcji’
wielescón ‘wielościan’
wielnik ‘mnożnik’
wielnô ‘mnożna’
wiéchrzëzna ‘powierzchnia’
wiôldżé kòło ‘koło wielkie’
wpisóné kòło ‘koło wpisane’
wpisónô kùgla ‘kula wpisana’
wpisóny nórt ‘kąt wpisany’
wpisóny òkrąg ‘okrąg wpisany’
Z
zbiér ‘zbiór’
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zbiérny dzél ‘część wspólna’
zéro ‘zero’
zérowi nórt ‘kąt zerowy’
złożoné lëczbë ‘liczby złożone’
zmiészającô sã fùnkcjô ‘funkcja malejąca’
zwielëna ‘iloczyn’
zwielëna fùnkcji ‘iloczyn funkcji’
zwielëna zbiérów ‘iloczyn zbiorów’
zwielonô fùnkcjô ‘funkcja potęgowa’

UCHWAŁA NR 6/RJK/09 Z DNIA 2-10-2009 R.
W SPRAWIE STOSOWANIA KASZUBSKICH TERMINÓW
I POJĘĆ INFORMATYCZNYCH
Rada Języka Kaszubskiego proponuje następujące terminy i pojęcia informatyczne:
0
104-kluczowô plata (wëm: stosztërëkluczowô plata) ‘klawiatura 104-klawiszowa’
83-kluczowô plata (wëm: òsemdzesąttrzëkluczowô plata) ‘klawiatura 83-klawiszowa’
A
activeX (wëm: aktiw iks) || kòntrolka activeX || fòrmat activeX ‘activeX, kontrolka
activeX, format activeX, active X’
ad serwer ‘ad serwer’
adaptér ‘adapter’
administratór, administratora || zarządca ‘administrator, zarządca, sysadmin’
adnotacjô, adnotacji ‘adnotacja’
adresa, adresë ‘adres’
adresa IP (wëm: adresa aj-pi) ‘adres IP’
adresa kòmórczi ‘adres komórki’
adresa lëstë ‘adres listy’
adresa pamiãcë ‘adres pamięci’
adresa pòrta ‘adres portu’
adresowi katalóg ‘katalog adresowy’
adresowô ksążka ‘książka adresowa’
agregacjô, agregacji ‘agregacja’
akapit, akapitu ‘akapit’
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57

zbiérny dzél ‘część wspólna’
zéro ‘zero’
zérowi nórt ‘kąt zerowy’
złożoné lëczbë ‘liczby złożone’
zmiészającô sã fùnkcjô ‘funkcja malejąca’
zwielëna ‘iloczyn’
zwielëna fùnkcji ‘iloczyn funkcji’
zwielëna zbiérów ‘iloczyn zbiorów’
zwielonô fùnkcjô ‘funkcja potęgowa’

ÙCHWÔLËNK NR 6/RJK/09 Z DNIA 2-10-2009 R.
W SPRAWIE BRËKÒWANIÔ KASZËBSCZICH
JINFÒRMATICZNËCH TERMINÓW I PÒJÃCÓW
Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné jinfòrmaticzné terminë i pòjãcô:
0
104-kluczowô plata (wëm: stosztërëkluczowô plata) ‘klawiatura 104-klawiszowa’
83-kluczowô plata (wëm: òsemdzesąttrzëkluczowô plata) ‘klawiatura 83-klawiszowa’
A
activeX (wëm: aktiw iks) || kòntrolka activeX || fòrmat activeX ‘activeX, kontrolka activeX, format activeX, active X’
ad serwer ‘ad serwer’
adaptér ‘adapter’
administratór, administratora || zarządca ‘administrator, zarządca, sysadmin’
adnotacjô, adnotacji ‘adnotacja’
adresa, adresë ‘adres’
adresa IP (wëm: adresa aj-pi) ‘adres IP’
adresa kòmórczi ‘adres komórki’
adresa lëstë ‘adres listy’
adresa pamiãcë ‘adres pamięci’
adresa pòrta ‘adres portu’
adresowi katalóg ‘katalog adresowy’
adresowô ksążka ‘książka adresowa’
agregacjô, agregacji ‘agregacja’
akapit, akapitu ‘akapit’
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aktiwacjô produktu ‘aktywacja produktu’
aktiwné głosniczi ‘głośniki aktywne’
akùmùlatór, akùmùlatora ‘akumulator’
alert ‘alert’
alfa-numer || alfabeticzno-numericzny ‘alfanumer, alfabetyczno-numeryczny’
alfa || test alfa ‘alfa, test alfa’
algebra Boole’a (wëm: algebra Bula) || Boolowskô szëkba ‘algebra Boole’a, wyszukiwanie Boolowskie’
algòritm ‘algorytm’
aliasa, aliasë ‘alias’
aliasowanié ‘aliasing’
Alt ‘Alt’
ampersand || & ‘ampersand, &’
analogòwi ‘analogowy’
anonimòwi FTP (wëm: anonimòwi ef-te-pe) ‘anonimowy FTP’
antiwirus ‘antywirus’
apartné znaczi ‘znaki specjalne’
aplikacjô || ùżëtkòwi program ‘aplikacja, program użytkowy’
apòsztrof ‘apostrof’
architektura ‘architektura’
archiwizacjô, archiwizacji ‘archiwizacja’
archiwum, ndm ‘archiwum’
aritmeticzny współprocesór, aritmeticznégò współprocesora ‘koprocesor arytmetyczny, koprocesor matematyczny’
articzel || wiadło ‘artykuł, wiadomość’
asemblér ‘asembler’
asymetricznô kriptografiô || kriptografiô z pùblicznym kluczã || kriptografiô z asymetricznym kluczã || niesymetriczné szëfrowanié ‘kryptografia asymetryczna,
kryptografia z kluczem publicznym, kryptografia z kluczem asymetrycznym, szyfrowanie niesymetryczne’
audio CD, ndm (wëm: audio si-di) ‘audio CD’
autogrô || automaticzné ùrëchòmienié || aùtomaticzné òdtwôrzanié ‘autoplay, automatyczne uruchomienie, automatyczne odtwarzanie’
automatika ‘automatyka’
automatizacjô, automatizacji ‘automatyzacja’
autorizacjô, autorizacji ‘autoryzacja’
autostart ‘autostart’
autotekst ‘autotekst’
autotest ‘autotest’
awarijny sztrómnik ‘zasilacz awaryjny’
awarijny trib ‘tryb awaryjny’

ZKP_biuletyn_cz1_new5:biuletyn ZKP a5

2010-01-10

03:29

Page 59

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

59

aktiwacjô produktu ‘aktywacja produktu’
aktiwné głosniczi ‘głośniki aktywne’
akùmùlatór, akùmùlatora ‘akumulator’
alert ‘alert’
alfa-numer || alfabeticzno-numericzny ‘alfanumer, alfabetyczno-numeryczny’
alfa || test alfa ‘alfa, test alfa’
algebra Boole’a (wëm: algebra Bula) || Boolowskô szëkba ‘algebra Boole’a, wyszukiwanie Boolowskie’
algòritm ‘algorytm’
aliasa, aliasë ‘alias’
aliasowanié ‘aliasing’
Alt ‘Alt’
ampersand || & ‘ampersand, &’
analogòwi ‘analogowy’
anonimòwi FTP (wëm: anonimòwi ef-te-pe) ‘anonimowy FTP’
antiwirus ‘antywirus’
apartné znaczi ‘znaki specjalne’
aplikacjô || ùżëtkòwi program ‘aplikacja, program użytkowy’
apòsztrof ‘apostrof’
architektura ‘architektura’
archiwizacjô, archiwizacji ‘archiwizacja’
archiwum, ndm ‘archiwum’
aritmeticzny współprocesór, aritmeticznégò współprocesora ‘koprocesor arytmetyczny, koprocesor matematyczny’
articzel || wiadło ‘artykuł, wiadomość’
asemblér ‘asembler’
asymetricznô kriptografiô || kriptografiô z pùblicznym kluczã || kriptografiô z asymetricznym kluczã || niesymetriczné szëfrowanié ‘kryptografia asymetryczna,
kryptografia z kluczem publicznym, kryptografia z kluczem asymetrycznym, szyfrowanie niesymetryczne’
audio CD, ndm (wëm: audio si-di) ‘audio CD’
autogrô || automaticzné ùrëchòmienié || aùtomaticzné òdtwôrzanié ‘autoplay, automatyczne uruchomienie, automatyczne odtwarzanie’
automatika ‘automatyka’
automatizacjô, automatizacji ‘automatyzacja’
autorizacjô, autorizacji ‘autoryzacja’
autostart ‘autostart’
autotekst ‘autotekst’
autotest ‘autotest’
awarijny sztrómnik ‘zasilacz awaryjny’
awarijny trib ‘tryb awaryjny’
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awariô, awarii ‘awaria’
awatar ‘awatar’
B
backup, bekap || zapasowi òdpis ‘backup, kopia zapasowa’
bajt || B ‘bajt || B’
baner ‘banner, baner’
bank pamiãcë || gniôzdo pamiãcë ‘bank pamięci, gniazdo pamięci’
baza dónëch ‘baza danych’
beta || wersjô beta ‘beta, wersja beta’
bezstratnô kòmpresjô, bezstratny kòmpresji ‘kompresja bezstratna’
bezzwòrkòwô plata ‘płyta bezzworkowa’
bënowi głosnik ‘głośnik wewnętrzny’
bënowi modem ‘modem wewnętrzny’
białczé gniôzdo ‘gniazdo żeńskie’
binaria || binarné lopczi || binarny lopk ‘binaria, pliki binarne, plik binarny’
binarny zôpis || binarny kòd || binarnô lëczba || dwójkòwi zôpis ‘zapis binarny,
kod binarny, liczba binarna, zapis dwójkowy’
biometrika ‘biometryka, biometria’
bit || b ‘bit || b’
bit startu ‘bit startu’
bit stopù ‘bit stopu’
bitmapa || bitowô mapa ‘bitmapa, mapa bitowa’
blewiązka || ~ ‘tylda, ~, falka’
blewiązkòwé archiwum ‘archiwum taśmowe’
blewiązkòwi nëk ‘napęd taśmowy’
blog ‘blog, weblog’
blós do czëtaniô ‘tylko do odczytu’
bluetooth (wëm: blutuf) || biôłi ząb ‘biały kieł, bluetooth’
bòt ‘bot’
bróma || brómka ‘brama, bramka’
bróma lëst-wiadło ‘brama mail-news’
bróma wiadło-lëst ‘brama news-mail’
bùfór, bùfòra ‘bufor’
bùfór ramczi, bùfòra ramczi || pamiãc òbrazu || pamiãc wideo ‘bufor ramki, pamięć
obrazu, pamięć wideo’
bùtnowé maszinë ‘urządzenie peryferyjne, peryferia’
bùtnowi modem ‘modem zewnętrzny’
bùtnowô séc ‘sieć zewnętrzna’
C
cache (wëm: kesz) ‘cache’
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awariô, awarii ‘awaria’
awatar ‘awatar’
B
backup, bekap || zapasowi òdpis ‘backup, kopia zapasowa’
bajt || B ‘bajt || B’
baner ‘banner, baner’
bank pamiãcë || gniôzdo pamiãcë ‘bank pamięci, gniazdo pamięci’
baza dónëch ‘baza danych’
beta || wersjô beta ‘beta, wersja beta’
bezstratnô kòmpresjô, bezstratny kòmpresji ‘kompresja bezstratna’
bezzwòrkòwô plata ‘płyta bezzworkowa’
bënowi głosnik ‘głośnik wewnętrzny’
bënowi modem ‘modem wewnętrzny’
białczé gniôzdo ‘gniazdo żeńskie’
binaria || binarné lopczi || binarny lopk ‘binaria, pliki binarne, plik binarny’
binarny zôpis || binarny kòd || binarnô lëczba || dwójkòwi zôpis ‘zapis binarny,
kod binarny, liczba binarna, zapis dwójkowy’
biometrika ‘biometryka, biometria’
bit || b ‘bit || b’
bit startu ‘bit startu’
bit stopù ‘bit stopu’
bitmapa || bitowô mapa ‘bitmapa, mapa bitowa’
blewiązka || ~ ‘tylda, ~, falka’
blewiązkòwé archiwum ‘archiwum taśmowe’
blewiązkòwi nëk ‘napęd taśmowy’
blog ‘blog, weblog’
blós do czëtaniô ‘tylko do odczytu’
bluetooth (wëm: blutuf) || biôłi ząb ‘biały kieł, bluetooth’
bòt ‘bot’
bróma || brómka ‘brama, bramka’
bróma lëst-wiadło ‘brama mail-news’
bróma wiadło-lëst ‘brama news-mail’
bùfór, bùfòra ‘bufor’
bùfór ramczi, bùfòra ramczi || pamiãc òbrazu || pamiãc wideo ‘bufor ramki, pamięć
obrazu, pamięć wideo’
bùtnowé maszinë ‘urządzenie peryferyjne, peryferia’
bùtnowi modem ‘modem zewnętrzny’
bùtnowô séc ‘sieć zewnętrzna’
C
cache (wëm: kesz) ‘cache’
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CAD (wëm: kad) || projektowanié kòmpùtrowò wspòmôgóné ‘CAD, projektowanie wspomagane komputerowo’
Caps Lock (wëm: kapslok) ‘Caps Lock’
CD-R, ndm (wëm: si-di-er) || nagriwôcz CD-R ‘CD-R, nagrywarka CD-R’
CD-R, ndm (wëm: si-di-er) || platka CD-R ‘CD-R, płyta CD-R’
CD-ROM || òpticzny disk || òpticznô pamiãc ‘dysk optyczny, pamięć optyczna, CD-ROM, nośnik optyczny’
CD-RW, ndm (wëm: si-di-er-wu) || nagriwôcz CD-RW ‘CD-RW, nagrywarka CD-RW’
CD-RW, ndm (wëm: si-di-er-wu) || platka CD-RW ‘CD-RW, płyta CD-RW’
cekłokristalicznô drëkarka ‘drukarka ciekłokrystaliczna’
ceńtralnô jednostka ‘jednostka centralna’
cepłota farwë || cepłota bielë ‘temperatura barwowa, temperatura bieli’
célnoszmërg ‘unicasting, unicast’
céniowanié ‘cieniowanie’
cëfrowi ‘cyfrowy’
cëfrowi aparat || cëfrôk ‘aparat cyfrowy, cyfrak’
cëfrowi procesór sygnałów, cëfrowégò procesora sygnałów ‘cyfrowy procesor sygnałów’
cëfrowô kaméra ‘kamera cyfrowa’
cëgaństwò ‘żart, fałszywy alarm’
cëlinder ‘cylinder’
cëzożiwczi wirus ‘wirus pasożytniczy’
chełmica wideo || wirtualné òkùlôrë ‘hełm wideo, wirtualne okulary’
chinch (wëm: czincz) ‘chinch’
chipset, chipsetu (wëm: czipset) ‘chipset’
chłopsczé gniôzdo ‘gniazdo męskie’
chùtkòsc przenôszaniô ‘szybkość transmisji’
chwatkô jigra ‘gra zręcznościowa’
combo, ndm (wëm: kombo) ‘combo’
copniãcé ‘cofnięcie’
copyleft (wëm: kopyleft) ‘copyleft’
côl ‘cal’
crack (wëm: krak) ‘crack’
cracker (wëm: kraker) ‘cracker, kraker’
CRT (wëm: ce-er-te) || lampòwi ‘CRT, lampowy’
cwiardi disk || stałi disk || HDD (wëm: ha-de-de) || sztiwny disk ‘dysk twardy, dysk
sztywny, dysk stały, HD, HDD’
cwiardô szpacjô, cwiardi szpacji ‘twarda spacja’
cyber ‘cyber’
cybernetika ‘cybernetyka’
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CAD (wëm: kad) || projektowanié kòmpùtrowò wspòmôgóné ‘CAD, projektowanie wspomagane komputerowo’
Caps Lock (wëm: kapslok) ‘Caps Lock’
CD-R, ndm (wëm: si-di-er) || nagriwôcz CD-R ‘CD-R, nagrywarka CD-R’
CD-R, ndm (wëm: si-di-er) || platka CD-R ‘CD-R, płyta CD-R’
CD-ROM || òpticzny disk || òpticznô pamiãc ‘dysk optyczny, pamięć optyczna, CD-ROM, nośnik optyczny’
CD-RW, ndm (wëm: si-di-er-wu) || nagriwôcz CD-RW ‘CD-RW, nagrywarka CD-RW’
CD-RW, ndm (wëm: si-di-er-wu) || platka CD-RW ‘CD-RW, płyta CD-RW’
cekłokristalicznô drëkarka ‘drukarka ciekłokrystaliczna’
ceńtralnô jednostka ‘jednostka centralna’
cepłota farwë || cepłota bielë ‘temperatura barwowa, temperatura bieli’
célnoszmërg ‘unicasting, unicast’
céniowanié ‘cieniowanie’
cëfrowi ‘cyfrowy’
cëfrowi aparat || cëfrôk ‘aparat cyfrowy, cyfrak’
cëfrowi procesór sygnałów, cëfrowégò procesora sygnałów ‘cyfrowy procesor sygnałów’
cëfrowô kaméra ‘kamera cyfrowa’
cëgaństwò ‘żart, fałszywy alarm’
cëlinder ‘cylinder’
cëzożiwczi wirus ‘wirus pasożytniczy’
chełmica wideo || wirtualné òkùlôrë ‘hełm wideo, wirtualne okulary’
chinch (wëm: czincz) ‘chinch’
chipset, chipsetu (wëm: czipset) ‘chipset’
chłopsczé gniôzdo ‘gniazdo męskie’
chùtkòsc przenôszaniô ‘szybkość transmisji’
chwatkô jigra ‘gra zręcznościowa’
combo, ndm (wëm: kombo) ‘combo’
copniãcé ‘cofnięcie’
copyleft (wëm: kopyleft) ‘copyleft’
côl ‘cal’
crack (wëm: krak) ‘crack’
cracker (wëm: kraker) ‘cracker, kraker’
CRT (wëm: ce-er-te) || lampòwi ‘CRT, lampowy’
cwiardi disk || stałi disk || HDD (wëm: ha-de-de) || sztiwny disk ‘dysk twardy, dysk
sztywny, dysk stały, HD, HDD’
cwiardô szpacjô, cwiardi szpacji ‘twarda spacja’
cyber ‘cyber’
cybernetika ‘cybernetyka’
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cyberneticzny punk (wëm: cyberneticzny pank) ‘cyberpunk’
cyberneticznô rëmiô ‘cyberprzestrzeń’
cyberneticzné szibrowanié ‘cybersquatting’
czas dostãpù ‘czas dostępu’
czas robòtë ‘czas pracy’
czãstota || czãstota zégra || czãstota taktowaniô ‘częstotliwość, częstotliwość zegara, częstotliwość taktowania’
czãstota magistralë || bùtnowô czãstota magistralë || systemòwô czãstota ‘częstotliwość magistrali, częstotliwość zewnętrzna magistrali, częstotliwość systemowa’
czãstota òdswiéżaniô || czãstota òdchilaniô ‘częstotliwość odświeżania, częstotliwość odchylania’
czcónka ‘czcionka’
czcónkòwô drëkarka || znakòwô drëkarka ‘drukarka czcionkowa, drukarka znakowa’
czerownik ‘sterownik, program obsługi urządzenia, detonator’
czeszéń ‘schowek’
czësti darmôk ‘public domain’
czëtająco-piszącô głowica ‘głowica odczytująco-zapisująca, głowica czytająco-pisząca’
czëtnik ‘czytnik’
czëtnik wiadłów ‘czytnik wiadomości, czytnik newsów’
czôrno-biôłô drëkarka || monochromaticznô drëkarka ‘drukarka monochromatyczna, drukarka czarno-biała’
D
DVD, ndm (wëm: di-wi-di) ‘DVD’
dak ‘grot, ^, karetka, kapelusik’
dalekòpis ‘dalekopis’
darmôk ‘freeware’
decybel || dB ‘decybel, dB’
dedikòwóny serwer ‘serwer dedykowany’
dejinstalacjô, dejinstalacji ‘deinstalacja’
dekoder ‘dekoder’
dekòmpresjô || rozpakòwiwanié ‘dekompresja, rozpakowywanie’
Delete (wëm: dilit) || Del ‘Delete, Del’
demodulacjô, demodulacji ‘demodulacja’
demò, ndm || demònstracyjnô wersjô ‘demo, wersja demo’
dial-up (wëm: dial-ap) ‘dial-up’
dialekt ‘dialekt’
digitalizacjô, digitalizacji ‘digitalizacja’
dimk ‘dymek’
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cyberneticzny punk (wëm: cyberneticzny pank) ‘cyberpunk’
cyberneticznô rëmiô ‘cyberprzestrzeń’
cyberneticzné szibrowanié ‘cybersquatting’
czas dostãpù ‘czas dostępu’
czas robòtë ‘czas pracy’
czãstota || czãstota zégra || czãstota taktowaniô ‘częstotliwość, częstotliwość zegara, częstotliwość taktowania’
czãstota magistralë || bùtnowô czãstota magistralë || systemòwô czãstota ‘częstotliwość magistrali, częstotliwość zewnętrzna magistrali, częstotliwość systemowa’
czãstota òdswiéżaniô || czãstota òdchilaniô ‘częstotliwość odświeżania, częstotliwość odchylania’
czcónka ‘czcionka’
czcónkòwô drëkarka || znakòwô drëkarka ‘drukarka czcionkowa, drukarka znakowa’
czerownik ‘sterownik, program obsługi urządzenia, detonator’
czeszéń ‘schowek’
czësti darmôk ‘public domain’
czëtająco-piszącô głowica ‘głowica odczytująco-zapisująca, głowica czytająco-pisząca’
czëtnik ‘czytnik’
czëtnik wiadłów ‘czytnik wiadomości, czytnik newsów’
czôrno-biôłô drëkarka || monochromaticznô drëkarka ‘drukarka monochromatyczna, drukarka czarno-biała’
D
DVD, ndm (wëm: di-wi-di) ‘DVD’
dak ‘grot, ^, karetka, kapelusik’
dalekòpis ‘dalekopis’
darmôk ‘freeware’
decybel || dB ‘decybel, dB’
dedikòwóny serwer ‘serwer dedykowany’
dejinstalacjô, dejinstalacji ‘deinstalacja’
dekoder ‘dekoder’
dekòmpresjô || rozpakòwiwanié ‘dekompresja, rozpakowywanie’
Delete (wëm: dilit) || Del ‘Delete, Del’
demodulacjô, demodulacji ‘demodulacja’
demò, ndm || demònstracyjnô wersjô ‘demo, wersja demo’
dial-up (wëm: dial-ap) ‘dial-up’
dialekt ‘dialekt’
digitalizacjô, digitalizacji ‘digitalizacja’
dimk ‘dymek’
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dinamicznô adresa IP ‘dynamiczny adres IP’
dinamiczny cwiardi disk ‘dynamiczny dysk twardy’
dioda ‘dioda’
diodowô drëkarka ‘drukarka diodowa’
disk ‘dysk’
disketka || elasticzny disk ‘dyskietka, dysk elastyczny’
diskòwi nëk ‘stacja, napęd dyskowy, czytnik’
diskùsëjné karno ‘grupa dyskusyjna’
diskùsëjnô lësta || adresowô lësta || kòrespòndencyjnô lësta ‘lista dyskusyjna, lista
adresowa, lista korespondencyjna, lista mailowa’
DLL (wëm: de-el-el) || dinamiczno dołącziwónô bibliotéka ‘DLL, biblioteka dołączona dynamicznie’
doczepnik || lopkòwi doczepnik ‘załącznik, załącznik plikowy’
dodóm ‘home’
dokùjącô stacjô ‘stacja dokująca’
dokùmeńt ‘dokument’
dolar || $ ‘dolar, $’
domena ‘domena’
domena wësoczi szëchtë || głównô domena ‘domena wysokiego poziomu, główna
domena, gTLD’
domenowô pòzwa || domenowô adresa ‘nazwa domenowa, adres domenowy’
domëslnô drëkarka ‘drukarka domyślna’
domëslny || domëslnô wôrtosc ‘default, wartość domyślna’
domôcô starna ‘strona domowa’
domôcy katalóg || domëslny katalóg || swòjny katalóg ‘katalog bieżący, katalog domyślny, katalog macierzysty, katalog prywatny’
dotëżnik jinternetowi zamkłoscë ‘dostawca treści internetowych’
dotikòwi ekran ‘ekran dotykowy’
dotikòwô pòdëszka || touchpad (wëm: taczpad) ‘tablica dotykowa, tabliczka dotykowa, touchpad’
dólnoprzepùstowi filter ‘filtr dolnoprzepustowy’
dóné ‘dane’
dóńdzenié (do lopka) ‘ścieżka dostępu’
dóńdzenié (midzë elemeńtama sécë) ‘ścieżka’
drëkarka ‘drukarka, printer’
drëkòwónô plata ‘płytka drukowana’
drëkùjącô głowica ‘głowica drukująca’
drzewiastô sztruktura ‘struktura drzewiasta’
drzewò katalogów ‘drzewo katalogów, drzewo’
drzéń || jądro ‘jądro, rdzeń’
dupleks || fùl dupleks ‘dupleks, pełny dupleks, FDX’
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dinamicznô adresa IP ‘dynamiczny adres IP’
dinamiczny cwiardi disk ‘dynamiczny dysk twardy’
dioda ‘dioda’
diodowô drëkarka ‘drukarka diodowa’
disk ‘dysk’
disketka || elasticzny disk ‘dyskietka, dysk elastyczny’
diskòwi nëk ‘stacja, napęd dyskowy, czytnik’
diskùsëjné karno ‘grupa dyskusyjna’
diskùsëjnô lësta || adresowô lësta || kòrespòndencyjnô lësta ‘lista dyskusyjna, lista adresowa, lista korespondencyjna, lista mailowa’
DLL (wëm: de-el-el) || dinamiczno dołącziwónô bibliotéka ‘DLL, biblioteka dołączona dynamicznie’
doczepnik || lopkòwi doczepnik ‘załącznik, załącznik plikowy’
dodóm ‘home’
dokùjącô stacjô ‘stacja dokująca’
dokùmeńt ‘dokument’
dolar || $ ‘dolar, $’
domena ‘domena’
domena wësoczi szëchtë || głównô domena ‘domena wysokiego poziomu, główna
domena, gTLD’
domenowô pòzwa || domenowô adresa ‘nazwa domenowa, adres domenowy’
domëslnô drëkarka ‘drukarka domyślna’
domëslny || domëslnô wôrtosc ‘default, wartość domyślna’
domôcô starna ‘strona domowa’
domôcy katalóg || domëslny katalóg || swòjny katalóg ‘katalog bieżący, katalog domyślny, katalog macierzysty, katalog prywatny’
dotëżnik jinternetowi zamkłoscë ‘dostawca treści internetowych’
dotikòwi ekran ‘ekran dotykowy’
dotikòwô pòdëszka || touchpad (wëm: taczpad) ‘tablica dotykowa, tabliczka dotykowa, touchpad’
dólnoprzepùstowi filter ‘filtr dolnoprzepustowy’
dóné ‘dane’
dóńdzenié (do lopka) ‘ścieżka dostępu’
dóńdzenié (midzë elemeńtama sécë) ‘ścieżka’
drëkarka ‘drukarka, printer’
drëkòwónô plata ‘płytka drukowana’
drëkùjącô głowica ‘głowica drukująca’
drzewiastô sztruktura ‘struktura drzewiasta’
drzewò katalogów ‘drzewo katalogów, drzewo’
drzéń || jądro ‘jądro, rdzeń’
dupleks || fùl dupleks ‘dupleks, pełny dupleks, FDX’
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dwaczerënkòwô drëkarka ‘drukarka dwukierunkowa’
dwaklap || debëltklap ‘dwuklik, doubleclick’
dwapùnkt ||: ‘dwukropek, (:)’
dwastronowé granié ‘odtwarzanie dwustronne’
dwiérze w dwiérze ‘door to door’
dzél ‘partycja’
dzélowanié ‘segmentacja’
dzëkô kôrta || larwa || wieleznaczny symbòl ‘dzika karta, maska, symbol wieloznaczny’
dżojstik || manetka || manipùlatór, manipùlatora ‘dżojstik, manetka, manipulator’
E
e-mail (wëm: imejl) || elektronicznô pòczta || elektroniczny lëst ‘e-mail, poczta elektroniczna, email, list elektroniczny’
e-mailowô adresa (wëm: imejlowô adresa) || e-mail || adresa elektoniczny pòcztë
‘adres e-mail, adres poczty elektronicznej, A. S. P.’
e-skrótówc ‘akronim internetowy’
editór HTML, editora HTML ‘edytor HTML’
editór tekstu, editora tekstu ‘edytor tekstu, procesor tekstu’
ekran ‘ekran’
ekspòrtowanié || ekspòrtowac ‘eksportowanie, eksportować’
ekstra kluczplata ‘klawiatura dodatkowa’
ekstranet || bùtnowô séc ‘ekstranet, sieć zewnętrzna’
elektronicznô kôrta ‘karta elektroniczna’
elektronicznô ksążka || e-book (wëm: e-buk) ‘elektroniczna książka’
elektroniczny biznes || e-biznes || elektroniczny geszëft ‘elektroniczny biznes, e-biznes’
elektroniczny cedel ‘elektroniczny certyfikat’
elektroniczny dëtk ‘elektroniczny pieniądz’
elektroniczny hańdel ‘elektroniczny handel’
elektroniczny magazyn || e-zin ‘magazyn elektroniczny, e-zin, ZIN’
elektroniczny miészk ‘elektroniczny portfel’
elektroniczny pòdpis || cëfrowi pòdpis || cëfrowô sygnatura ‘elektroniczny podpis,
sygnatura cyfrowa, podpis cyfrowy, DSA’
elektroniczny wòdny znak ‘elektroniczny znak wodny’
elektrostaticznô drëkarka ‘drukarka elektrostatyczna ‘
emòtikón || mina || gąbka || ùsmiészk ‘emotikon, mina, buźka, uśmiech’
emùlatór, emùlatora ‘emulator’
Enter ‘Enter’
ergònomicznô kluczplata ‘klawiatura ergonomiczna’
ergònomiô, ergònomie ‘ergonomia’
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dwaczerënkòwô drëkarka ‘drukarka dwukierunkowa’
dwaklap || debëltklap ‘dwuklik, doubleclick’
dwapùnkt ||: ‘dwukropek, (:)’
dwastronowé granié ‘odtwarzanie dwustronne’
dwiérze w dwiérze ‘door to door’
dzél ‘partycja’
dzélowanié ‘segmentacja’
dzëkô kôrta || larwa || wieleznaczny symbòl ‘dzika karta, maska, symbol wieloznaczny’
dżojstik || manetka || manipùlatór, manipùlatora ‘dżojstik, manetka, manipulator’
E
e-mail (wëm: imejl) || elektronicznô pòczta || elektroniczny lëst ‘e-mail, poczta elektroniczna, email, list elektroniczny’
e-mailowô adresa (wëm: imejlowô adresa) || e-mail || adresa elektoniczny pòcztë
‘adres e-mail, adres poczty elektronicznej, A. S. P.’
e-skrótówc ‘akronim internetowy’
editór HTML, editora HTML ‘edytor HTML’
editór tekstu, editora tekstu ‘edytor tekstu, procesor tekstu’
ekran ‘ekran’
ekspòrtowanié || ekspòrtowac ‘eksportowanie, eksportować’
ekstra kluczplata ‘klawiatura dodatkowa’
ekstranet || bùtnowô séc ‘ekstranet, sieć zewnętrzna’
elektronicznô kôrta ‘karta elektroniczna’
elektronicznô ksążka || e-book (wëm: e-buk) ‘elektroniczna książka’
elektroniczny biznes || e-biznes || elektroniczny geszëft ‘elektroniczny biznes, e-biznes’
elektroniczny cedel ‘elektroniczny certyfikat’
elektroniczny dëtk ‘elektroniczny pieniądz’
elektroniczny hańdel ‘elektroniczny handel’
elektroniczny magazyn || e-zin ‘magazyn elektroniczny, e-zin, ZIN’
elektroniczny miészk ‘elektroniczny portfel’
elektroniczny pòdpis || cëfrowi pòdpis || cëfrowô sygnatura ‘elektroniczny podpis,
sygnatura cyfrowa, podpis cyfrowy, DSA’
elektroniczny wòdny znak ‘elektroniczny znak wodny’
elektrostaticznô drëkarka ‘drukarka elektrostatyczna ‘
emòtikón || mina || gąbka || ùsmiészk ‘emotikon, mina, buźka, uśmiech’
emùlatór, emùlatora ‘emulator’
Enter ‘Enter’
ergònomicznô kluczplata ‘klawiatura ergonomiczna’
ergònomiô, ergònomie ‘ergonomia’
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Escape (wëm: eskejp) || Esc ‘Escape, Esc’
ethernet (wëm: eternet) ‘eternet’
ewaluacjô, ewaluacji ‘ewaluacja’
F
FAQ, ndm (wëm: fak) || nôczãsczi zadôwóné pitania ‘FAQ, najczęściej zadawane pytania’
faks-modem ‘faks-modem’
faks ‘faks’
falszëwi neurón ‘sztuczny neuron’
falszëwô jinteligencjô, falszëwi jinteligencji ‘sztuczna inteligencja’
farwnô drëkarka ‘drukarka kolorowa’
femtosekùńda ‘femtosekunda’
filter (w grafice) || plug-in (wëm: plagin) ‘filtr, plug-in’
filter (przë szëkanim dónëch) ‘filtr’
filtrowanié paczétów ‘filtrowanie pakietów’
firmòwô licencjô ‘licencja na obszar’
fizycznô adresa ‘adres fizyczny’
flame (wëm: flejm) ‘flame’
flamer (wëm: flamer) ‘flamer’
FLASH (wëm: flasz) || programòwalnô pamiãc ‘FLASH, pamięć programowalna’
flëk ‘łata’
flooding (wëm: fluding) || flood (wëm: flud) ‘flooding, flood’
fotorealisticznô drëkarka ‘drukarka fotorealistyczna’
fòrmùlôrz ‘formularz’
fòrum ‘forum’
fraktal ‘fraktal’
freemail (wëm: frimejl) ‘freemail’
front-end ‘front-end’
fùlmòcny serwer || w3-skłôd (wëm: wu-trzë-skłôd) ‘serwer proxy, w3cache’
G
gãstota ‘rozdzielczość’
generacjô, generacji ‘generacja’
geometriczny wespółprocesór, geometricznégò wespółprocesora ‘koprocesor geometryczny’
gif z przeplotã ‘gif z przeplotem’
giga || G ‘giga’
gigabajt || GB ‘gigabajt, GB’
gigabit || Gb ‘gigabit, Gb’
gigaflop || GFlop ‘gigaflop, GFlop’
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Escape (wëm: eskejp) || Esc ‘Escape, Esc’
ethernet (wëm: eternet) ‘eternet’
ewaluacjô, ewaluacji ‘ewaluacja’
F
FAQ, ndm (wëm: fak) || nôczãsczi zadôwóné pitania ‘FAQ, najczęściej zadawane
pytania’
faks-modem ‘faks-modem’
faks ‘faks’
falszëwi neurón ‘sztuczny neuron’
falszëwô jinteligencjô, falszëwi jinteligencji ‘sztuczna inteligencja’
farwnô drëkarka ‘drukarka kolorowa’
femtosekùńda ‘femtosekunda’
filter (w grafice) || plug-in (wëm: plagin) ‘filtr, plug-in’
filter (przë szëkanim dónëch) ‘filtr’
filtrowanié paczétów ‘filtrowanie pakietów’
firmòwô licencjô ‘licencja na obszar’
fizycznô adresa ‘adres fizyczny’
flame (wëm: flejm) ‘flame’
flamer (wëm: flamer) ‘flamer’
FLASH (wëm: flasz) || programòwalnô pamiãc ‘FLASH, pamięć programowalna’
flëk ‘łata’
flooding (wëm: fluding) || flood (wëm: flud) ‘flooding, flood’
fotorealisticznô drëkarka ‘drukarka fotorealistyczna’
fòrmùlôrz ‘formularz’
fòrum ‘forum’
fraktal ‘fraktal’
freemail (wëm: frimejl) ‘freemail’
front-end ‘front-end’
fùlmòcny serwer || w3-skłôd (wëm: wu-trzë-skłôd) ‘serwer proxy, w3cache’
G
gãstota ‘rozdzielczość’
generacjô, generacji ‘generacja’
geometriczny wespółprocesór, geometricznégò wespółprocesora ‘koprocesor geometryczny’
gif z przeplotã ‘gif z przeplotem’
giga || G ‘giga’
gigabajt || GB ‘gigabajt, GB’
gigabit || Gb ‘gigabit, Gb’
gigaflop || GFlop ‘gigaflop, GFlop’
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głosnik ‘głośnik’
głosowi modem ‘modem głosowy’
głosowô pòczta ‘poczta głosowa’
głównô kluczplata ‘klawiatura główna’
głównô plata ‘płyta główna’
główny katalóg || kòrzéń ‘katalog główny, korzeń’
gniôzdo ‘gniazdo’
gniôzdo rozszerzeniów ‘gniazdo rozszerzeń ‘
gòrącô lëniô ‘hotline’
gòrący restart ‘gorący restart’
graficznô kôrta || wizyjny adaptér ‘karta graficzna, adapter wizyjny’
graficzny jinterfejs brëkòwnika || GUI ‘graficzny interfejs użytkownika,
GUI’
graficzny kòrektór, graficznégò kòrektora ‘korektor graficzny’
graficzny pònëkôcz || graficzny wspòmóżk || pònëkôcz 3D ‘akcelerator graficzny,
3D accelerator’
graficzny znak ‘znak graficzny’
grafika 3D (wëm: grafika trzë-de) ‘grafika 3D’
gramatura papiora ‘gramatura papieru’
gromada serwerów ‘klaster serwerów’
grôjk MP3 ‘odtwarzacz MP3’
GSM (wëm: gie-es-em) ‘GSM, G2, 2G’
gùru ‘guru’
gwiôzdka || * || wieleznacznik ‘gwiazdka, *, wieloznacznik’
H
hakéra ‘haker’
hash (wëm: hasz) || ‘ || płotk || krziżik ‘hash, ‘, płotek, krzyżyk’
hasło ‘hasło’
heksadecymalny || szesnôstkòwi || Hex ‘heksadecymalny, szesnastkowy, Hex’
herarchiczny system lopków ‘hierarchiczny system plików’
herarchiô ‘hierarchia’
herc || Hz ‘herc, Hz’
heterogenicznô séc ‘sieć heterogeniczna’
heuristika ‘heurystyka’
hibridowô platka || hibridowi disk ‘płyta hybrydowa, dysk hybrydowy’
hipertekst || hiperłączba || łączba ‘hipertekst, hiperłącze, link, hyperlink’
homologacjô, homologacji ‘homologacja’
host ‘host’
hosting ‘hosting’
hub (wëm: hab) || kòncentratór, kòncentratora ‘hub, koncentrator’
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głosnik ‘głośnik’
głosowi modem ‘modem głosowy’
głosowô pòczta ‘poczta głosowa’
głównô kluczplata ‘klawiatura główna’
głównô plata ‘płyta główna’
główny katalóg || kòrzéń ‘katalog główny, korzeń’
gniôzdo ‘gniazdo’
gniôzdo rozszerzeniów ‘gniazdo rozszerzeń ‘
gòrącô lëniô ‘hotline’
gòrący restart ‘gorący restart’
graficznô kôrta || wizyjny adaptér ‘karta graficzna, adapter wizyjny’
graficzny jinterfejs brëkòwnika || GUI ‘graficzny interfejs użytkownika,
GUI’
graficzny kòrektór, graficznégò kòrektora ‘korektor graficzny’
graficzny pònëkôcz || graficzny wspòmóżk || pònëkôcz 3D ‘akcelerator graficzny,
3D accelerator’
graficzny znak ‘znak graficzny’
grafika 3D (wëm: grafika trzë-de) ‘grafika 3D’
gramatura papiora ‘gramatura papieru’
gromada serwerów ‘klaster serwerów’
grôjk MP3 ‘odtwarzacz MP3’
GSM (wëm: gie-es-em) ‘GSM, G2, 2G’
gùru ‘guru’
gwiôzdka || * || wieleznacznik ‘gwiazdka, *, wieloznacznik’
H
hakéra ‘haker’
hash (wëm: hasz) || ‘ || płotk || krziżik ‘hash, ‘, płotek, krzyżyk’
hasło ‘hasło’
heksadecymalny || szesnôstkòwi || Hex ‘heksadecymalny, szesnastkowy, Hex’
herarchiczny system lopków ‘hierarchiczny system plików’
herarchiô ‘hierarchia’
herc || Hz ‘herc, Hz’
heterogenicznô séc ‘sieć heterogeniczna’
heuristika ‘heurystyka’
hibridowô platka || hibridowi disk ‘płyta hybrydowa, dysk hybrydowy’
hipertekst || hiperłączba || łączba ‘hipertekst, hiperłącze, link, hyperlink’
homologacjô, homologacji ‘homologacja’
host ‘host’
hosting ‘hosting’
hub (wëm: hab) || kòncentratór, kòncentratora ‘hub, koncentrator’
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I
I-balka (wëm: i balka) ‘I-belka’
J
jastrowé jaja ‘jaja wielkanocne’
jãzëk programòwaniô ‘język programowania’
jãzëk programòwaniô nisczi szëchtë ‘język programowania niskiego poziomu’
jãzëk programòwaniô wësoczi szëchtë ‘język programowania wysokiego poziomu’
jednoplacowô licencjô ‘licencja jednostanowiskowa’
jigłowô drëkarka || mòzaikòwô drëkarka || jigłówka ‘drukarka igłowa, drukarka mozaikowa, igłówka’
jimplementacjô, jimplementacji ‘implementacja’
jimpòrtowanié ‘importowanie’
jinbòks ‘inbox’
jindeksowanié ‘indeksowanie’
jinfòrmatik ‘informatyk’
jinfòrmatika ‘informatyka’
jinfòstrada ‘infostrada’
Jinfrastruktura Òglowégò Klucza ‘Infrastruktura Klucza Publicznego, PKI’
Jinsert || Jins ‘Insert, Ins’
jinstalacjô (sprzãtu), jinstalacji (sprzãtu) ‘instalacja’
jinstalacjô (aplikacji), jinstalacji (aplikacji) ‘instalacja’
jinteger (wëm: jintidżer) ‘integer’
jinteraktiwny || jinterakcyjny ‘interaktywny, interakcyjny’
jinteraktiwny baner ‘banner interaktywny’
jinterfejs || jinterfejs brëkòwnika ‘interfejs, interfejs użytkownika’
jinterfejs || magistrala ‘interfejs, magistrala’
jinternauta ‘internauta’
Jinternet ‘Internet’
jinternetélc || netoholizm || jinfòholizm ‘uzależnienie od Internetu, netoholizm, infoholizm’
jinternetowi czas ‘czas internetowy’
jinternetowi disk ‘dysk internetowy’
jinternetowi karnôl ‘kanał internetowy’
jinternetowi paczét ‘pakiet internetowy, zestaw internetowy’
jinternetowi przezérnik || przezérnik starnów WWW ‘przeglądarka internetowa,
przeglądarka stron WWW’
jinternetowi serwer ‘serwer internetowy’
jinternetowi skaner ‘skaner internetowy’
jinternetowô adresa ‘adres internetowy’
jinternetowô kaméra ‘kamera internatowa’
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I
I-balka (wëm: i balka) ‘I-belka’
J
jastrowé jaja ‘jaja wielkanocne’
jãzëk programòwaniô ‘język programowania’
jãzëk programòwaniô nisczi szëchtë ‘język programowania niskiego poziomu’
jãzëk programòwaniô wësoczi szëchtë ‘język programowania wysokiego poziomu’
jednoplacowô licencjô ‘licencja jednostanowiskowa’
jigłowô drëkarka || mòzaikòwô drëkarka || jigłówka ‘drukarka igłowa, drukarka
mozaikowa, igłówka’
jimplementacjô, jimplementacji ‘implementacja’
jimpòrtowanié ‘importowanie’
jinbòks ‘inbox’
jindeksowanié ‘indeksowanie’
jinfòrmatik ‘informatyk’
jinfòrmatika ‘informatyka’
jinfòstrada ‘infostrada’
Jinfrastruktura Òglowégò Klucza ‘Infrastruktura Klucza Publicznego, PKI’
Jinsert || Jins ‘Insert, Ins’
jinstalacjô (sprzãtu), jinstalacji (sprzãtu) ‘instalacja’
jinstalacjô (aplikacji), jinstalacji (aplikacji) ‘instalacja’
jinteger (wëm: jintidżer) ‘integer’
jinteraktiwny || jinterakcyjny ‘interaktywny, interakcyjny’
jinteraktiwny baner ‘banner interaktywny’
jinterfejs || jinterfejs brëkòwnika ‘interfejs, interfejs użytkownika’
jinterfejs || magistrala ‘interfejs, magistrala’
jinternauta ‘internauta’
Jinternet ‘Internet’
jinternetélc || netoholizm || jinfòholizm ‘uzależnienie od Internetu, netoholizm, infoholizm’
jinternetowi czas ‘czas internetowy’
jinternetowi disk ‘dysk internetowy’
jinternetowi karnôl ‘kanał internetowy’
jinternetowi paczét ‘pakiet internetowy, zestaw internetowy’
jinternetowi przezérnik || przezérnik starnów WWW ‘przeglądarka internetowa,
przeglądarka stron WWW’
jinternetowi serwer ‘serwer internetowy’
jinternetowi skaner ‘skaner internetowy’
jinternetowô adresa ‘adres internetowy’
jinternetowô kaméra ‘kamera internatowa’
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jinternetowô kawiarniô ‘kawiarnia internetowa’
jinternetowô przëstawka ‘przystawka internetowa’
jinternetowô telefòniô || VoIP (wëm: woip) ‘telefonia internetowa, VoIP, iPhone’
jinterpòlacjô, jinterpòlacji ‘interpolacja’
jintranet ‘intranet’
jizba përpòtów ‘pokój rozmów’
justowanié ‘justowanie’
K
kabel null-modem || régòwi kabel ze skrziżowanim ‘kabel null-modem, kabel szeregowy ze skrzyżowaniem’
kablowi modem ‘modem kablowy’
kachlowi rendering ‘rendering kafelkowy’
kalibracjô, kalibracji ‘kalibracja’
kańtowé złączé || SEC (wëm: sek) ‘SEC, złącze krawędziowe’
kapùzka || grzibk ‘kapturek, grzybek’
karno brëkòwników ‘grupa użytkowników’
karnôl ‘kanał’
karnôl alfa ‘kanał alfa’
kaskadowé arkùsze mòdłów || CSS (wëm: ce-es-es) ‘kaskadowe arkusze stylów,
CSS’
kasowanié || ùsëwanié ‘kasowanie, usuwanie’
katalog ‘katalog, folder’
katalogòwé ùsłëdżi ‘usługi katalogowe’
klastér || jednostka alokacji ‘klaster, jednostka alokacji’
klãkòsôd ‘klękosiad’
klient-serwer ‘klient-serwer’
klient FTP (wëm: klient ef-te-pe) ‘klient FTP’
klik ‘klik’
klikac || klikanié ‘klikać, klikanie’
klipart ‘klipart’
klucz ‘klawisz’
klucz rejestru ‘klucz rejestru’
kluczplata ‘klawiatura’
kluczplata AT (wëm: kluczplata a-te) ‘klawiatura AT’
kluczplata Dvoraka ‘klawiatura Dvoraka’
kluczplata programistë || QWERTY (wëm: kùwerti) ‘QWERTY, klawiatura programisty’
kodek (programòwi) ‘kodek, koder’
kodek (sprzãtowi) ‘codec’
konto ‘konto’
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jinternetowô kawiarniô ‘kawiarnia internetowa’
jinternetowô przëstawka ‘przystawka internetowa’
jinternetowô telefòniô || VoIP (wëm: woip) ‘telefonia internetowa, VoIP, iPhone’
jinterpòlacjô, jinterpòlacji ‘interpolacja’
jintranet ‘intranet’
jizba përpòtów ‘pokój rozmów’
justowanié ‘justowanie’
K
kabel null-modem || régòwi kabel ze skrziżowanim ‘kabel null-modem, kabel szeregowy ze skrzyżowaniem’
kablowi modem ‘modem kablowy’
kachlowi rendering ‘rendering kafelkowy’
kalibracjô, kalibracji ‘kalibracja’
kańtowé złączé || SEC (wëm: sek) ‘SEC, złącze krawędziowe’
kapùzka || grzibk ‘kapturek, grzybek’
karno brëkòwników ‘grupa użytkowników’
karnôl ‘kanał’
karnôl alfa ‘kanał alfa’
kaskadowé arkùsze mòdłów || CSS (wëm: ce-es-es) ‘kaskadowe arkusze stylów,
CSS’
kasowanié || ùsëwanié ‘kasowanie, usuwanie’
katalog ‘katalog, folder’
katalogòwé ùsłëdżi ‘usługi katalogowe’
klastér || jednostka alokacji ‘klaster, jednostka alokacji’
klãkòsôd ‘klękosiad’
klient-serwer ‘klient-serwer’
klient FTP (wëm: klient ef-te-pe) ‘klient FTP’
klik ‘klik’
klikac || klikanié ‘klikać, klikanie’
klipart ‘klipart’
klucz ‘klawisz’
klucz rejestru ‘klucz rejestru’
kluczplata ‘klawiatura’
kluczplata AT (wëm: kluczplata a-te) ‘klawiatura AT’
kluczplata Dvoraka ‘klawiatura Dvoraka’
kluczplata programistë || QWERTY (wëm: kùwerti) ‘QWERTY, klawiatura programisty’
kodek (programòwi) ‘kodek, koder’
kodek (sprzãtowi) ‘codec’
konto ‘konto’
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kòd felë || kòmùnikat felë ‘kod błędu, komunikat błędu’
kòd przistãpù ‘kod dostępu’
kòdë regionów || regionalné kòdë ‘kody regionów, kody regionalne’
kòdowanié ‘kodowanie’
kòmórka ‘komórka’
kòmpùter, kòmpùtra ‘komputer, jednostka centralna’
kòmpùtrowé aczi-paczi ‘akcesoria komputerowe’
kòmpùtrowé piractwò ‘piractwo komputerowe’
kòmpùtrowi wirus ‘wirus komputerowy’
kòmpùtrowô grafika ‘grafika komputerowa’
kòmpùtrowô jigra ‘gra komputerowa’
kòmpùtrowô séc ‘sieć komputerowa’
kòmùtowóny przistãp || kòmùtowóné pòłączenié || wëbiéróné pòłączenié || kòmùtowónô (z) rzeszka ‘dostęp komutowany, połączenie komutowane, połączenie wybierane, łącze komutowane’
kòrekcjô perspektiwë ‘korekcja perspektywy’
kòrekta felów ‘korekcja błędów’
kómbajn ‘kombajn’
kómpilacjô, kómpilacji ‘kompilacja’
kómpilatór, kómpilatora ‘kompilator’
kómpresjô dónëch || kòmpresowanié || kòmpresjô ‘kompresja danych, kompresowanie, kompresja’
kóncentriczny kabel ‘kabel koncentryczny’
kónfigùracjô, kònfigracji ‘konfiguracja’
kónsola ‘konsola’
kónsola do grów ‘konsola do gier, konsola’
kóntekstowé menu || pòdrãczné menu ‘menu kontekstowe, menu podręczne’
kóntrol ‘Ctrl, Control’
kóntrola pôroscë ‘kontrola parzystości’
kóntrola przistãpù ‘kontrola dostępu’
kóntroléra || czerownik ‘kontroler, sterownik’
kóntrolnô sëma ‘suma kontrolna’
kóntrolny panel ‘panel sterowania’
kónwergencjô, kónwergencji || zbiérnota farwów ‘konwergencja, zbieżność kolorów’
kónwersjô ‘konwersja’
kónwersjô systemù lopków ‘konwersja systemu plików’
kónwertér ‘konwerter ‘
kôrbiónka ‘komunikator internetowy, czat’
kôrta ‘zakładka’
kôrta wideo ‘karta wideo’
krakéra ‘kraker’
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kòd felë || kòmùnikat felë ‘kod błędu, komunikat błędu’
kòd przistãpù ‘kod dostępu’
kòdë regionów || regionalné kòdë ‘kody regionów, kody regionalne’
kòdowanié ‘kodowanie’
kòmórka ‘komórka’
kòmpùter, kòmpùtra ‘komputer, jednostka centralna’
kòmpùtrowé aczi-paczi ‘akcesoria komputerowe’
kòmpùtrowé piractwò ‘piractwo komputerowe’
kòmpùtrowi wirus ‘wirus komputerowy’
kòmpùtrowô grafika ‘grafika komputerowa’
kòmpùtrowô jigra ‘gra komputerowa’
kòmpùtrowô séc ‘sieć komputerowa’
kòmùtowóny przistãp || kòmùtowóné pòłączenié || wëbiéróné pòłączenié || kòmùtowónô (z) rzeszka ‘dostęp komutowany, połączenie komutowane, połączenie
wybierane, łącze komutowane’
kòrekcjô perspektiwë ‘korekcja perspektywy’
kòrekta felów ‘korekcja błędów’
kómbajn ‘kombajn’
kómpilacjô, kómpilacji ‘kompilacja’
kómpilatór, kómpilatora ‘kompilator’
kómpresjô dónëch || kòmpresowanié || kòmpresjô ‘kompresja danych, kompresowanie, kompresja’
kóncentriczny kabel ‘kabel koncentryczny’
kónfigùracjô, kònfigracji ‘konfiguracja’
kónsola ‘konsola’
kónsola do grów ‘konsola do gier, konsola’
kóntekstowé menu || pòdrãczné menu ‘menu kontekstowe, menu podręczne’
kóntrol ‘Ctrl, Control’
kóntrola pôroscë ‘kontrola parzystości’
kóntrola przistãpù ‘kontrola dostępu’
kóntroléra || czerownik ‘kontroler, sterownik’
kóntrolnô sëma ‘suma kontrolna’
kóntrolny panel ‘panel sterowania’
kónwergencjô, kónwergencji || zbiérnota farwów ‘konwergencja, zbieżność kolorów’
kónwersjô ‘konwersja’
kónwersjô systemù lopków ‘konwersja systemu plików’
kónwertér ‘konwerter ‘
kôrbiónka ‘komunikator internetowy, czat’
kôrta ‘zakładka’
kôrta wideo ‘karta wideo’
krakéra ‘kraker’
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kriptoanalizô ‘kryptoanaliza’
kriptografiô ‘kryptografia’
kriptosystem ‘kryptosystem’
krój czcónczi ‘krój czcionki’
krzemòwô sodlëna ‘krzemowa dolina’
ksãga gòscy ‘księga gości’
kserograficzny papiór, kserograficznégò papiora ‘papier kserograficzny’
kùrsór, kùrsora ‘kursor’
kùrsywa || pòchiloné pismò ‘kursywa, pismo pochylone’
kùszk ‘ciasteczko’
kwarcowi zédżer ‘zegar kwarcowy’
kwereńda ‘kwerenda’
L
laméra ‘lamer’
laptop ‘laptop, notebook’
larwa adresë || larwa pòdsécë ‘maska adresu, maska podsieci’
laserowô drëkarka ‘drukarka laserowa’
LCD, ndm (wëm: el-ce-de) || cekłokristaliczny mónitór, cekłokristalicznégò mónitora ‘LCD, monitor ciekłokrystaliczny’
lewi apòsztrof ‘apostrof lewy’
leżącé || desktop ‘desktop’
lëniô pòlétów ‘wiersz polecenia’
lësëna ‘audyt’
lësta wëbiéru || rozwijónô lësta ‘lista wyboru, lista rozwijana’
lëtra diskù ‘litera napędu’
lëtrôł, lëtrała ‘literał’
licencjô, licencji ‘licencja’
litowò-jonowi akùmùlatór, litowò-jonowégò akùmùlatora ‘akumulator litowo-jonowy, lit-jon’
litowò-pòlimerowi akùmùlatór, litowò-pòlimerowégò akùmùlatora ‘akumulator litowo-polimerowy’
logicznô drëkarka || wirtualnô drëkarka ‘drukarka logiczna, drukarka wirtualna’
logicznô jigra ‘gra logiczna’
logiczny ‘logiczny’
logiczny disk || wirtualny disk ‘dysk logiczny, napęd logiczny, dysk wirtualny, napęd wirtualny’
logòwanié ‘logowanie’
lokalnô drëkarka ‘drukarka lokalna’
lokalnô magistrala || lokalnô sztreka ‘magistrala lokalna, szyna lokalna’
lokalnô séc ‘sieć lokalna’
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kriptoanalizô ‘kryptoanaliza’
kriptografiô ‘kryptografia’
kriptosystem ‘kryptosystem’
krój czcónczi ‘krój czcionki’
krzemòwô sodlëna ‘krzemowa dolina’
ksãga gòscy ‘księga gości’
kserograficzny papiór, kserograficznégò papiora ‘papier kserograficzny’
kùrsór, kùrsora ‘kursor’
kùrsywa || pòchiloné pismò ‘kursywa, pismo pochylone’
kùszk ‘ciasteczko’
kwarcowi zédżer ‘zegar kwarcowy’
kwereńda ‘kwerenda’
L
laméra ‘lamer’
laptop ‘laptop, notebook’
larwa adresë || larwa pòdsécë ‘maska adresu, maska podsieci’
laserowô drëkarka ‘drukarka laserowa’
LCD, ndm (wëm: el-ce-de) || cekłokristaliczny mónitór, cekłokristalicznégò mónitora ‘LCD, monitor ciekłokrystaliczny’
lewi apòsztrof ‘apostrof lewy’
leżącé || desktop ‘desktop’
lëniô pòlétów ‘wiersz polecenia’
lësëna ‘audyt’
lësta wëbiéru || rozwijónô lësta ‘lista wyboru, lista rozwijana’
lëtra diskù ‘litera napędu’
lëtrôł, lëtrała ‘literał’
licencjô, licencji ‘licencja’
litowò-jonowi akùmùlatór, litowò-jonowégò akùmùlatora ‘akumulator litowo-jonowy, lit-jon’
litowò-pòlimerowi akùmùlatór, litowò-pòlimerowégò akùmùlatora ‘akumulator litowo-polimerowy’
logicznô drëkarka || wirtualnô drëkarka ‘drukarka logiczna, drukarka wirtualna’
logicznô jigra ‘gra logiczna’
logiczny ‘logiczny’
logiczny disk || wirtualny disk ‘dysk logiczny, napęd logiczny, dysk wirtualny, napęd wirtualny’
logòwanié ‘logowanie’
lokalnô drëkarka ‘drukarka lokalna’
lokalnô magistrala || lokalnô sztreka ‘magistrala lokalna, szyna lokalna’
lokalnô séc ‘sieć lokalna’
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lokalny host ‘host lokalny’
lopk ‘plik’
lopk wëdrëkù ‘plik wydruku’
lopk wëmianë ‘plik wymiany’
lopkòwi wirus ‘wirus plikowy’
luks || lx ‘luks, lx’
lumen || lm ‘lumen, lm’
luminacjô, luminacji ‘luminacja’
luminofór, luminofòra ‘luminofor’
Ł
łómanié tekstu ‘łamanie tekstu’
M
magistrala || sztreka || jinterfejs ‘magistrala, szyna, interfejs’
magistrala dónëch || sztreka dónëch ‘magistrala danych, szyna danych’
magneticznô blewiązka ‘taśma magnetyczna’
magneticzny disk ‘dysk magnetyczny, nośnik magnetyczny’
magneto-rezystiwnô głowica ‘głowica magneto-rezystywna’
magnetoòpticznô disketka ‘dyskietka magnetooptyczna’
magnetoòpticzny disk ‘dysk magnetooptyczny, MO’
makro || makropòlét ‘makro, makropolecenie’
maksymalizacjô, maksymalizacji ‘maksymalizacja’
mapòwanié ‘mapowanie’
maskòwóné hasło ‘hasło maskowane’
maszinowi kòd ‘kod maszynowy’
matrica ‘matryca’
megabajt || MB ‘megabajt, MB’
megabit || Mb ‘megabit, Mb’
megaherc || MHz ‘megaherc, MHz’
megapiksel || Mpx ‘megapiksel, Mpx’
membranowô kluczplata ‘klawiatura membranowa’
menu, ndm (wëm: meni) ‘menu, meni’
mërk HTML ‘znacznik HTML’
mëslnik || minus ‘myślnik, minus’
mësz ‘mysz’
miara kòmpresji ‘współczynnik kompresji’
miara òbrazu ‘format obrazu’
miastowô kòmpùtrowô séc ‘miejska sieć komputerowa’
miãtczi reset ‘miękki reset’
midiwieżô ‘miditower’
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lokalny host ‘host lokalny’
lopk ‘plik’
lopk wëdrëkù ‘plik wydruku’
lopk wëmianë ‘plik wymiany’
lopkòwi wirus ‘wirus plikowy’
luks || lx ‘luks, lx’
lumen || lm ‘lumen, lm’
luminacjô, luminacji ‘luminacja’
luminofór, luminofòra ‘luminofor’
Ł
łómanié tekstu ‘łamanie tekstu’
M
magistrala || sztreka || jinterfejs ‘magistrala, szyna, interfejs’
magistrala dónëch || sztreka dónëch ‘magistrala danych, szyna danych’
magneticznô blewiązka ‘taśma magnetyczna’
magneticzny disk ‘dysk magnetyczny, nośnik magnetyczny’
magneto-rezystiwnô głowica ‘głowica magneto-rezystywna’
magnetoòpticznô disketka ‘dyskietka magnetooptyczna’
magnetoòpticzny disk ‘dysk magnetooptyczny, MO’
makro || makropòlét ‘makro, makropolecenie’
maksymalizacjô, maksymalizacji ‘maksymalizacja’
mapòwanié ‘mapowanie’
maskòwóné hasło ‘hasło maskowane’
maszinowi kòd ‘kod maszynowy’
matrica ‘matryca’
megabajt || MB ‘megabajt, MB’
megabit || Mb ‘megabit, Mb’
megaherc || MHz ‘megaherc, MHz’
megapiksel || Mpx ‘megapiksel, Mpx’
membranowô kluczplata ‘klawiatura membranowa’
menu, ndm (wëm: meni) ‘menu, meni’
mërk HTML ‘znacznik HTML’
mëslnik || minus ‘myślnik, minus’
mësz ‘mysz’
miara kòmpresji ‘współczynnik kompresji’
miara òbrazu ‘format obrazu’
miastowô kòmpùtrowô séc ‘miejska sieć komputerowa’
miãtczi reset ‘miękki reset’
midiwieżô ‘miditower’
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miészającô fùnkcjô ‘funkcja mieszająca’
miészónô platka ‘płyta mieszana, mixed mode’
miliamperogòdzëna || mAh ‘miliamperogodzina, mAh’
milisekùńda || ms ‘milisekunda, ms’
mini disk ‘mini dysk’
miniatura ‘miniatura’
minimalizacjô, minimalizacji ‘minimalizacja’
modem ‘modem’
modulacjô, modulacji ‘modulacja’
mòderatór, mòderatora ‘moderator’
mòdło (do wëflowaniô dónyma) ‘szablon’
mòdło (òrganizacji diskù) ‘format’
mòdło lopka (bënowé ùłożenié) || mòdło dokùmeńtu ‘format pliku, format dokumentu’
mòdło lopka (dopisywóné do pòzwë lopka) || mòdło ‘rozszerzenie pliku, godło’
mòdri ekran || kriticzny wëjątk ‘niebieski ekran, krytyczny wyjątek’
mòduł pamiãcë ‘moduł pamięci’
mòrdôrz spamù ‘zabójca spamu’
mòst ‘most’
mòtór, mòtora ‘silnik’
mónitór, mónitora ‘monitor, alfaskop’
môłpa || @ ‘at, @, małpa’
mùltimedia ‘multimedia’
mùltimedialnô kluczplata ‘klawiatura multimedialna’
mùltimedialny projektór, mùltimedialnégò projektora || wizyjny projektór, wizyjnégò
projektora ‘projektor multimedialny, projektor wizyjny’
N
nanométer, nanométra || nm ‘nanometr, nm’
nanosekùńda || ns ‘nanosekunda, ns’
nanotechnologiô, nanotechnologii ‘nanotechnologia’
nawidniwôcz ‘naświetlarka’
nazôd ‘backspace’
netikéta ‘netykieta’
nëk ‘napęd’
nëk CD-ROM (wëm: nëk si-di-rom) ‘napęd CD-ROM, CD-ROM’
nëk DVD-RAM (wëm: nëk di-wi-di ram) ‘napęd DVD-RAM’
nëk DVD (wëm: nëk di-wi-di) ‘napęd DVD’
nëk disketków ‘stacja dyskietek, FDD, napęd dyskietek’
nëk Jaz ‘napęd Jaz’
nëk Zip ‘napęd Zip’
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miészającô fùnkcjô ‘funkcja mieszająca’
miészónô platka ‘płyta mieszana, mixed mode’
miliamperogòdzëna || mAh ‘miliamperogodzina, mAh’
milisekùńda || ms ‘milisekunda, ms’
mini disk ‘mini dysk’
miniatura ‘miniatura’
minimalizacjô, minimalizacji ‘minimalizacja’
modem ‘modem’
modulacjô, modulacji ‘modulacja’
mòderatór, mòderatora ‘moderator’
mòdło (do wëflowaniô dónyma) ‘szablon’
mòdło (òrganizacji diskù) ‘format’
mòdło lopka (bënowé ùłożenié) || mòdło dokùmeńtu ‘format pliku, format dokumentu’
mòdło lopka (dopisywóné do pòzwë lopka) || mòdło ‘rozszerzenie pliku, godło’
mòdri ekran || kriticzny wëjątk ‘niebieski ekran, krytyczny wyjątek’
mòduł pamiãcë ‘moduł pamięci’
mòrdôrz spamù ‘zabójca spamu’
mòst ‘most’
mòtór, mòtora ‘silnik’
mónitór, mónitora ‘monitor, alfaskop’
môłpa || @ ‘at, @, małpa’
mùltimedia ‘multimedia’
mùltimedialnô kluczplata ‘klawiatura multimedialna’
mùltimedialny projektór, mùltimedialnégò projektora || wizyjny projektór, wizyjnégò
projektora ‘projektor multimedialny, projektor wizyjny’
N
nanométer, nanométra || nm ‘nanometr, nm’
nanosekùńda || ns ‘nanosekunda, ns’
nanotechnologiô, nanotechnologii ‘nanotechnologia’
nawidniwôcz ‘naświetlarka’
nazôd ‘backspace’
netikéta ‘netykieta’
nëk ‘napęd’
nëk CD-ROM (wëm: nëk si-di-rom) ‘napęd CD-ROM, CD-ROM’
nëk DVD-RAM (wëm: nëk di-wi-di ram) ‘napęd DVD-RAM’
nëk DVD (wëm: nëk di-wi-di) ‘napęd DVD’
nëk disketków ‘stacja dyskietek, FDD, napęd dyskietek’
nëk Jaz ‘napęd Jaz’
nëk Zip ‘napęd Zip’
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nieaktiwné òkno ‘nieaktywne okno’
nieaktiwnô łączba || zdechłô łączba ‘nieaktywny link, martwy odsyłacz’
niepropòrcjonalnô czcónka ‘czcionka nieproporcjonalna’
nieszerifòwô czcónka || bezszerifòwô czcónka ‘czcionka nieszeryfowa, czcionka
bezszeryfowa’
nieùlotnô pamiãc ‘pamięć nieulotna’
nieùłożony tekst ‘tekst niesformatowany’
niewspółbieżnô pamiãc ‘pamięć asynchroniczna’
niewspółbieżny || niewspółbieżné przenôszanié ‘asynchroniczny, transmisja asynchroniczna’
niezanôléżnô adresa || richtich adresa ‘adres bezwzględny, adres rzeczywisty’
niklowò-kadmòwi akùmùlatór, niklowò-kadmòwégò akùmùlatora ‘akumulator niklowo-kadmowy’
niklowò-wòdorkòwi akùmùlatór, niklowò-wòdorkòwégò akùmùlatora ‘akumulator
niklowo-wodorkowy’
nôgłówk ‘nagłówek’
nôgłówk paczétu ‘nagłówek pakietu’
nôgłówk wiadła ‘nagłówek wiadomości’
nôrzãdzowi program || ùżëtkòwi program ‘program narzędziowy, program użytkowy’
nôwias ‘nawias’
nôwrót ‘pętla zwrotna’
Num Lock (wëm: num-lok) ‘Num Lock’
numericzné wërażenié ‘wyrażenie numeryczne’
numericznô kluczplata || numericzny dzél ‘klawiatura numeryczna, blok numeryczny’
O
offsetowi drëk ‘druk offsetowy’
online (trib dzejaniô aplikacji) (wëm: onlajn) ‘online’
online (trib dzejaniô maszinów) (wëm: onlajn) ‘online’
outboks (wëm: autboks) ‘outbox’
outsourcing (wëm: autsorsing) ‘outsourcing’
Ò
òbmiestny zwãk || rëmny zwãk ‘dźwięk przestrzenny’
òbrôzk ‘ikona’
òbrôzkòwô kôrta ‘mapa obrazkowa’
òbsłëgòwi paczét ‘service pack, zestaw poprawek, pakiet serwisowy’
òchróna przed zôpisã || blokada zôpisu ‘ochrona przed zapisem, blokada zapisu’
òdczët ‘odczyt’
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nieaktiwné òkno ‘nieaktywne okno’
nieaktiwnô łączba || zdechłô łączba ‘nieaktywny link, martwy odsyłacz’
niepropòrcjonalnô czcónka ‘czcionka nieproporcjonalna’
nieszerifòwô czcónka || bezszerifòwô czcónka ‘czcionka nieszeryfowa, czcionka
bezszeryfowa’
nieùlotnô pamiãc ‘pamięć nieulotna’
nieùłożony tekst ‘tekst niesformatowany’
niewspółbieżnô pamiãc ‘pamięć asynchroniczna’
niewspółbieżny || niewspółbieżné przenôszanié ‘asynchroniczny, transmisja asynchroniczna’
niezanôléżnô adresa || richtich adresa ‘adres bezwzględny, adres rzeczywisty’
niklowò-kadmòwi akùmùlatór, niklowò-kadmòwégò akùmùlatora ‘akumulator niklowo-kadmowy’
niklowò-wòdorkòwi akùmùlatór, niklowò-wòdorkòwégò akùmùlatora ‘akumulator
niklowo-wodorkowy’
nôgłówk ‘nagłówek’
nôgłówk paczétu ‘nagłówek pakietu’
nôgłówk wiadła ‘nagłówek wiadomości’
nôrzãdzowi program || ùżëtkòwi program ‘program narzędziowy, program użytkowy’
nôwias ‘nawias’
nôwrót ‘pętla zwrotna’
Num Lock (wëm: num-lok) ‘Num Lock’
numericzné wërażenié ‘wyrażenie numeryczne’
numericznô kluczplata || numericzny dzél ‘klawiatura numeryczna, blok numeryczny’
O
offsetowi drëk ‘druk offsetowy’
online (trib dzejaniô aplikacji) (wëm: onlajn) ‘online’
online (trib dzejaniô maszinów) (wëm: onlajn) ‘online’
outboks (wëm: autboks) ‘outbox’
outsourcing (wëm: autsorsing) ‘outsourcing’
Ò
òbmiestny zwãk || rëmny zwãk ‘dźwięk przestrzenny’
òbrôzk ‘ikona’
òbrôzkòwô kôrta ‘mapa obrazkowa’
òbsłëgòwi paczét ‘service pack, zestaw poprawek, pakiet serwisowy’
òchróna przed zôpisã || blokada zôpisu ‘ochrona przed zapisem, blokada zapisu’
òdczët ‘odczyt’
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òdgrzéwnik ‘radiator’
òdpisywanié ‘kopiowanie’
òdpòwiesc || Òdp: ‘odwołanie (2), reply, odpowiedź, Re:, Odp:’
òdstãp || tabùlatór, tabùlatora ‘tabulator’
òdswiéżanié || przeladowanié ‘odświeżanie, odnawianie, przeładowanie’
òdswiéżenié ‘aktualizacja, upgrade’
ògniowô scana || ògniowô zôpòra ‘ściana ogniowa, zapora ogniowa’
òjcowi katalóg ‘katalog nadrzędny’
òjcowô domena ‘domena macierzysta’
òkno ‘okno’
òkno rozmòwë ‘okno dialogowe’
òkùlôrë 3D (wëm: òkùlôrë trzë-de) ‘okulary 3D’
òperacyjny system ‘system operacyjny’
òprogramòwanié || software (wëm: softłer) ‘oprogramowanie, software’
òpticznô mësz ‘mysz optyczna’
òrganizér || terminôrz ‘organizer, terminarz’
òsobisti kòmpùter, òsobistégò kòmpùtra || pecet ‘komputer osobisty, PC, pecet’
òsôdzanié ‘osadzanie’
Ó
ósemkòwi zôpis || ósemkòwi kòd || oktalny zôpis ‘zapis ósemkowy, kod ósemkowy,
ósemkowy, zapis oktalny’
P
pachtowóné łącze ‘linia dzierżawiona, łącze dzierżawione’
paczét ‘pakiet’
paczétowi zôpis ‘zapis pakietowy’
Page Down (wëm: pejdż-dałn) ‘Page Down’
Page Up (wëm: pejdż-ap) ‘Page Up’
pajiczëna ‘pajęczyna’
palmtop ‘palmtop’
pamiãc ‘pamięć’
paraméter (znanka) ‘parametr’
paraméter (ùszczegółowienié pòlétu) || argùment ‘parametr (2), argument’
parłãga ‘intruz’
paser ‘paser’
pasyk menu (wëm: pasyk meni) ‘pasek menu’
pasyk nôrzãdzów ‘pasek narzędzi’
pasyk titla ‘pasek tytułu’
pasywné głosniczi ‘głośniki pasywne’
patróna || kartridż || toner ‘kartridż, kaseta, toner’

ZKP_biuletyn_cz1_new5:biuletyn ZKP a5

2010-01-10

03:29

Page 89

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka

89

òdgrzéwnik ‘radiator’
òdpisywanié ‘kopiowanie’
òdpòwiesc || Òdp: ‘odwołanie (2), reply, odpowiedź, Re:, Odp:’
òdstãp || tabùlatór, tabùlatora ‘tabulator’
òdswiéżanié || przeladowanié ‘odświeżanie, odnawianie, przeładowanie’
òdswiéżenié ‘aktualizacja, upgrade’
ògniowô scana || ògniowô zôpòra ‘ściana ogniowa, zapora ogniowa’
òjcowi katalóg ‘katalog nadrzędny’
òjcowô domena ‘domena macierzysta’
òkno ‘okno’
òkno rozmòwë ‘okno dialogowe’
òkùlôrë 3D (wëm: òkùlôrë trzë-de) ‘okulary 3D’
òperacyjny system ‘system operacyjny’
òprogramòwanié || software (wëm: softłer) ‘oprogramowanie, software’
òpticznô mësz ‘mysz optyczna’
òrganizér || terminôrz ‘organizer, terminarz’
òsobisti kòmpùter, òsobistégò kòmpùtra || pecet ‘komputer osobisty, PC, pecet’
òsôdzanié ‘osadzanie’
Ó
ósemkòwi zôpis || ósemkòwi kòd || oktalny zôpis ‘zapis ósemkowy, kod ósemkowy, ósemkowy, zapis oktalny’
P
pachtowóné łącze ‘linia dzierżawiona, łącze dzierżawione’
paczét ‘pakiet’
paczétowi zôpis ‘zapis pakietowy’
Page Down (wëm: pejdż-dałn) ‘Page Down’
Page Up (wëm: pejdż-ap) ‘Page Up’
pajiczëna ‘pajęczyna’
palmtop ‘palmtop’
pamiãc ‘pamięć’
paraméter (znanka) ‘parametr’
paraméter (ùszczegółowienié pòlétu) || argùment ‘parametr (2), argument’
parłãga ‘intruz’
paser ‘paser’
pasyk menu (wëm: pasyk meni) ‘pasek menu’
pasyk nôrzãdzów ‘pasek narzędzi’
pasyk titla ‘pasek tytułu’
pasywné głosniczi ‘głośniki pasywne’
patróna || kartridż || toner ‘kartridż, kaseta, toner’
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perfòrowónô blewiązka ‘taśma perforowana’
perfòrowóny papiór, perfòrowónégò papiora ‘papier perforowany’
pék ‘wskaźnik’
përpòtë ‘pogawędka’
pikoliter || pl ‘pikolitr, pl’
piksel || px ‘piksel, px’
pin ‘pin’
pionowi sztrek || | || balka ‘potok, |, belka’
piôskòwnica ‘piaskownica’
placowanié starnów ‘pozycjonowanie stron’
plamka ‘plamka’
plaskati ekran ‘płaski ekran, flat screen’
platfòrma || systemòwô platfòrma ‘platforma, platforma systemowa’
plazmòwi mónitór, plazmòwégò mónitora ‘monitor plazmowy’
plëskwa ‘pluskwa’
plotér || pisôk X-Y ‘ploter, pisak X-Y’
plus || + ‘plus, +’
pòczta HTML ‘poczta HTML’
pòcztowé konto ‘konto pocztowe’
pòcztowi automat ‘automat pocztowy’
pòcztowi filter, pòcztowégò filtra ‘filtr pocztowy’
pòcztowi serwer ‘serwer pocztowy’
pòcztowi program ‘program pocztowy’
pòcztowô aliasa ‘alias pocztowy’
pòcztowô kôstka ‘skrzynka pocztowa’
pòcztôrz ‘postmaster’
pòdkłôdka pòd mësz ‘mousepad, podkładka pod mysz’
pòdkrącywanié ‘podkręcanie, tweak’
pòdpis ‘sygnatura’
pòdséc ‘podsieć’
pòdskôcnik ‘znak zachęty’
pòdzérôcz || debugger (wëm: debager) ‘debuger’
pòlét || kòmenda ‘komenda, polecenie’
pòmagér ‘kreator’
pòmòcniczô aplikacjô, pòmòcniczi aplikacji ‘aplikacja pomocnicza’
pòrt ‘port’
pòrt I/O || złączé I/O ‘port I/O, złącze I/O’
pòrt jigrów ‘port gier’
pòrt mëszë || PS/2 ‘PS/2, port myszy’
pòrt pòdczerwieniznë || pòrt na pòdczerwieniznã || IrDA ‘port na podczerwień,
port podczerwieni, IrDA’
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perfòrowónô blewiązka ‘taśma perforowana’
perfòrowóny papiór, perfòrowónégò papiora ‘papier perforowany’
pék ‘wskaźnik’
përpòtë ‘pogawędka’
pikoliter || pl ‘pikolitr, pl’
piksel || px ‘piksel, px’
pin ‘pin’
pionowi sztrek || | || balka ‘potok, |, belka’
piôskòwnica ‘piaskownica’
placowanié starnów ‘pozycjonowanie stron’
plamka ‘plamka’
plaskati ekran ‘płaski ekran, flat screen’
platfòrma || systemòwô platfòrma ‘platforma, platforma systemowa’
plazmòwi mónitór, plazmòwégò mónitora ‘monitor plazmowy’
plëskwa ‘pluskwa’
plotér || pisôk X-Y ‘ploter, pisak X-Y’
plus || + ‘plus, +’
pòczta HTML ‘poczta HTML’
pòcztowé konto ‘konto pocztowe’
pòcztowi automat ‘automat pocztowy’
pòcztowi filter, pòcztowégò filtra ‘filtr pocztowy’
pòcztowi serwer ‘serwer pocztowy’
pòcztowi program ‘program pocztowy’
pòcztowô aliasa ‘alias pocztowy’
pòcztowô kôstka ‘skrzynka pocztowa’
pòcztôrz ‘postmaster’
pòdkłôdka pòd mësz ‘mousepad, podkładka pod mysz’
pòdkrącywanié ‘podkręcanie, tweak’
pòdpis ‘sygnatura’
pòdséc ‘podsieć’
pòdskôcnik ‘znak zachęty’
pòdzérôcz || debugger (wëm: debager) ‘debuger’
pòlét || kòmenda ‘komenda, polecenie’
pòmagér ‘kreator’
pòmòcniczô aplikacjô, pòmòcniczi aplikacji ‘aplikacja pomocnicza’
pòrt ‘port’
pòrt I/O || złączé I/O ‘port I/O, złącze I/O’
pòrt jigrów ‘port gier’
pòrt mëszë || PS/2 ‘PS/2, port myszy’
pòrt pòdczerwieniznë || pòrt na pòdczerwieniznã || IrDA ‘port na podczerwień, port
podczerwieni, IrDA’

ZKP_biuletyn_cz1_new5:biuletyn ZKP a5

92

2010-01-10

03:29

Page 92

BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Postanowienia Rady Języka Kaszubskiego

pòrtôl, pòrtalu ‘portal’
pòstskriptowô czcónka ‘czcionka postskryptowa’
pòstskriptowô drëkarka ‘drukarka postscriptowa’
pòzwa (do przistãpù) ‘login’
pòzwa (do kòmùnikacji) ‘nick’
pòzwa brëkòwnika ‘identyfikator użytkownika, nazwa użytkownika’
półdupleks ‘półdupleks, HDX’
pôrowi bit ‘bit parzystości’
prawa przistãpù ‘prawa dostępu’
prëzgòlenié ‘rozsiewanie, cieniowanie’
Print Screen (wëm: print-skrin) ‘Print Screen’
priwatny klucz || krëjamny klucz ‘klucz prywatny, klucz tajny’
procent || % ‘procent, %’
procesór, procesora ‘procesor’
procëmłiskòwô pòwłoka || procëmłiskòwi filter ‘powłoka antyrefleksyjna, filtr antyrefleksyjny’
propòrcjonalnô czcónka ‘czcionka proporcjonalna’
protokół, protokòłu ‘protokół’
próbkòwanié zwãkù ‘próbkowanie dźwięku’
prôwdzëwi czas ‘czas rzeczywisty’
przechód || przelotka ‘przejściówka, przelotka’
przëcëgni i pùsc || przenôszanié ‘przeciągnij i upuść, przenoszenie’
przeczerowanié ‘przekierowanie, przekazywanie, readresacja’
przeczëtôj to || czëtôj mie || readme (wëm: ridmi) ‘readme, przeczytaj to, czytaj mnie’
przedstôwca ‘agent’
przenosnô drëkarka ‘drukarka przenośna’
przenôszanié dónëch ‘transmisja danych’
przenôszanié tekstu ‘przenoszenie tekstu’
przepiãcé ‘przepięcie’
przeplot ‘przeplot, interlaced’
przepùstowòsc ‘przepustowość’
przesëniãcé ‘odległość’
przetwòrnik A/D || analogòwò-cëfrowi przetwòrnik ‘DAC, przetwornik analogowo-cyfrowy, przetwornik A/D’
przezroczësti ‘przeźroczysty’
przédnô starna ‘strona główna (2), index. htm, index. html, bramka’
przigòdowô jigra ‘gra przygodowa’
przistãpòwé kónto ‘konto dostępowe’
przistãpòwi numer ‘numer dostępowy’
przistãpòwi router (wëm: przistãpòwi ruter) ‘router dostępowy’
przistãpòwi serwer ‘serwer dostępowy’
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pòrtôl, pòrtalu ‘portal’
pòstskriptowô czcónka ‘czcionka postskryptowa’
pòstskriptowô drëkarka ‘drukarka postscriptowa’
pòzwa (do przistãpù) ‘login’
pòzwa (do kòmùnikacji) ‘nick’
pòzwa brëkòwnika ‘identyfikator użytkownika, nazwa użytkownika’
półdupleks ‘półdupleks, HDX’
pôrowi bit ‘bit parzystości’
prawa przistãpù ‘prawa dostępu’
prëzgòlenié ‘rozsiewanie, cieniowanie’
Print Screen (wëm: print-skrin) ‘Print Screen’
priwatny klucz || krëjamny klucz ‘klucz prywatny, klucz tajny’
procent || % ‘procent, %’
procesór, procesora ‘procesor’
procëmłiskòwô pòwłoka || procëmłiskòwi filter ‘powłoka antyrefleksyjna, filtr antyrefleksyjny’
propòrcjonalnô czcónka ‘czcionka proporcjonalna’
protokół, protokòłu ‘protokół’
próbkòwanié zwãkù ‘próbkowanie dźwięku’
prôwdzëwi czas ‘czas rzeczywisty’
przechód || przelotka ‘przejściówka, przelotka’
przëcëgni i pùsc || przenôszanié ‘przeciągnij i upuść, przenoszenie’
przeczerowanié ‘przekierowanie, przekazywanie, readresacja’
przeczëtôj to || czëtôj mie || readme (wëm: ridmi) ‘readme, przeczytaj to, czytaj mnie’
przedstôwca ‘agent’
przenosnô drëkarka ‘drukarka przenośna’
przenôszanié dónëch ‘transmisja danych’
przenôszanié tekstu ‘przenoszenie tekstu’
przepiãcé ‘przepięcie’
przeplot ‘przeplot, interlaced’
przepùstowòsc ‘przepustowość’
przesëniãcé ‘odległość’
przetwòrnik A/D || analogòwò-cëfrowi przetwòrnik ‘DAC, przetwornik analogowo-cyfrowy, przetwornik A/D’
przezroczësti ‘przeźroczysty’
przédnô starna ‘strona główna (2), index. htm, index. html, bramka’
przigòdowô jigra ‘gra przygodowa’
przistãpòwé kónto ‘konto dostępowe’
przistãpòwi numer ‘numer dostępowy’
przistãpòwi router (wëm: przistãpòwi ruter) ‘router dostępowy’
przistãpòwi serwer ‘serwer dostępowy’
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pùbliczny klucz || klucz wieledostãpù || jawny klucz ‘klucz publiczny, klucz wielodostępu, klucz jawny’
pùrtk ‘demon’
R
RAM || òperacyjnô pamiãc ‘RAM, pamięć operacyjna’
ramka (w HTML) ‘ramka’
ramka (w kòmpresji) ‘ramka’
raster ‘raster’
rasterizacjô, rasterizacji ‘rasteryzacja’
rastrowô czcónka || bitmapòwô czcónka ‘czcionka rastrowa, czcionka bitmapowa’
rastrowô grafika ‘grafika rastrowa’
rãkawica dónëch ‘rękawica danych’
rechùbnik || rechùbnik nawiedzeniów ‘licznik, licznik odwiedzin’
rechùnkòwô tabela ‘arkusz kalkulacyjny’
rejestracjô domenë, rejestracji domenë ‘rejestracja domeny’
relacyjné bazë dónëch ‘relacyjne bazy danych’
rendering ‘rendering’
reselanié ‘relaying’
rezydentny program ‘program rezydentny’
régòwé przenôszanié ‘transmisja szeregowa’
régòwi kabel || kabel RS-232 ‘kabel szeregowy, kabel RS-232’
régòwi pòrt || régòwi jintefejs || régòwé złączé || pòrt RS-232 ‘port szeregowy, interfejs szeregowy, złącze szeregowe, port RS-232’
régòwô drëkarka ‘drukarka szeregowa’
rëchawi gif ‘animowany gif’
rëchtowanié ‘formatowanie’
rëchtowanié nisczi szëchtë || fizyczné rëchtowanié ‘formatowanie niskiego poziomu, formatowanie fizyczne’
rëchtowanié wësoczi szëchtë ‘formatowanie wysokiego poziomu’
richtosc ‘poprawność’
robòczô stacjô, robòczi stacji ‘stacja robocza’
robôk ‘robak’
ROM (wëm: rom) || pamiãc le do czëtaniô ‘ROM, pamięć tylko do odczytu’
router (wëm: ruter) ‘router’
router mòstu ‘router pomostu’
rozdzelenié farwów || rozfarwienié ‘separacja kolorów, separacja barw, rozbarwienie’
rozkòscérznô lësta ‘lista dystrybucyjna’
rozpòznôwanié głosu || rozpòznôwanié mòwë ‘rozpoznawanie głosu, rozpoznawanie mowy’
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pùbliczny klucz || klucz wieledostãpù || jawny klucz ‘klucz publiczny, klucz wielodostępu, klucz jawny’
pùrtk ‘demon’
R
RAM || òperacyjnô pamiãc ‘RAM, pamięć operacyjna’
ramka (w HTML) ‘ramka’
ramka (w kòmpresji) ‘ramka’
raster ‘raster’
rasterizacjô, rasterizacji ‘rasteryzacja’
rastrowô czcónka || bitmapòwô czcónka ‘czcionka rastrowa, czcionka bitmapowa’
rastrowô grafika ‘grafika rastrowa’
rãkawica dónëch ‘rękawica danych’
rechùbnik || rechùbnik nawiedzeniów ‘licznik, licznik odwiedzin’
rechùnkòwô tabela ‘arkusz kalkulacyjny’
rejestracjô domenë, rejestracji domenë ‘rejestracja domeny’
relacyjné bazë dónëch ‘relacyjne bazy danych’
rendering ‘rendering’
reselanié ‘relaying’
rezydentny program ‘program rezydentny’
régòwé przenôszanié ‘transmisja szeregowa’
régòwi kabel || kabel RS-232 ‘kabel szeregowy, kabel RS-232’
régòwi pòrt || régòwi jintefejs || régòwé złączé || pòrt RS-232 ‘port szeregowy, interfejs szeregowy, złącze szeregowe, port RS-232’
régòwô drëkarka ‘drukarka szeregowa’
rëchawi gif ‘animowany gif’
rëchtowanié ‘formatowanie’
rëchtowanié nisczi szëchtë || fizyczné rëchtowanié ‘formatowanie niskiego poziomu, formatowanie fizyczne’
rëchtowanié wësoczi szëchtë ‘formatowanie wysokiego poziomu’
richtosc ‘poprawność’
robòczô stacjô, robòczi stacji ‘stacja robocza’
robôk ‘robak’
ROM (wëm: rom) || pamiãc le do czëtaniô ‘ROM, pamięć tylko do odczytu’
router (wëm: ruter) ‘router’
router mòstu ‘router pomostu’
rozdzelenié farwów || rozfarwienié ‘separacja kolorów, separacja barw, rozbarwienie’
rozkòscérznô lësta ‘lista dystrybucyjna’
rozpòznôwanié głosu || rozpòznôwanié mòwë ‘rozpoznawanie głosu, rozpoznawanie mowy’
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rozproszony przerób, rozproszonégò przerobù ‘przetwarzanie rozproszone’
rozrzedzenié ‘downsampling’
rozszerziwającô kôrta || adapter ‘karta rozszerzająca, adapter’
rozszerzonô kluczplata || fùnkcyjné klucze ‘klawiatura rozszerzona, klawisze funkcyjne’
rozsztëkòwanié ‘fragmentacja’
rozwlekłô kòmpùtrowô séc || rozwlekłô séc ‘rozległa sieć komputerowa, sieć rozległa’
równoległé przenôszanié ‘transmisja równoległa’
równoległi kabel || kabel LPT || drëkarkòwi kabel ‘kabel równoległy, kabel LPT,
kabel drukarkowy’
równoległi pòrt || równoległi jinterfejs || pòrt LPT ‘port równoległy, interfejs równoległy, port LPT, iEEE 1284’
równy z równym || peer to peer (wëm: pir-tu-pir) || P2P (wëm: pi-tu-pi) ‘peer to
peer, P2P’
różnicowi jinterfejs ‘interfejs różnicowy’
rum ‘spacja’
S
samòrozladowiwający ‘samorozpakowujący’
samòùczk ‘samouczek’
satinowi papiór, satinowégò papiora ‘papier satynowy’
saturacjô, saturacji ‘saturacja’
scalony ùkłôd || chip (wëm: czip) ‘układ scalony, obwód scalony, chip’
schòwóny wirus ‘wirus ukryty’
semigraficzny jinterfejs ‘interfejs semigraficzny’
serfòwanié ‘surfowanie’
serijnô kòrespòndencjô, serijny kòrespòndencji ‘korespondencja seryjna’
serwer ‘serwer’
serwer drëkù (ùdostãpniwający) ‘printserwer, serwer wydruku’
serwer drëkù (drëkùjący) ‘serwer druku’
serwer faksów ‘serwer faksów’
serwer FTP ‘serwer FTP’
serwer WWW (wëm: serwer wu-wu-wu) || serwer starnów WWW (wëm: serwer starnów wu-wu-wu) ‘serwer WWW, serwer stron WWW’
serwis ‘serwis’
serwlet ‘serwlet’
seryjné numrë ‘numery seryjne’
seryjny numer ‘numer seryjny’
sesjô, sesji ‘sesja’
séc pùnktów ‘siatka punktów’
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rozproszony przerób, rozproszonégò przerobù ‘przetwarzanie rozproszone’
rozrzedzenié ‘downsampling’
rozszerziwającô kôrta || adapter ‘karta rozszerzająca, adapter’
rozszerzonô kluczplata || fùnkcyjné klucze ‘klawiatura rozszerzona, klawisze funkcyjne’
rozsztëkòwanié ‘fragmentacja’
rozwlekłô kòmpùtrowô séc || rozwlekłô séc ‘rozległa sieć komputerowa, sieć rozległa’
równoległé przenôszanié ‘transmisja równoległa’
równoległi kabel || kabel LPT || drëkarkòwi kabel ‘kabel równoległy, kabel LPT,
kabel drukarkowy’
równoległi pòrt || równoległi jinterfejs || pòrt LPT ‘port równoległy, interfejs równoległy, port LPT, iEEE 1284’
równy z równym || peer to peer (wëm: pir-tu-pir) || P2P (wëm: pi-tu-pi) ‘peer to
peer, P2P’
różnicowi jinterfejs ‘interfejs różnicowy’
rum ‘spacja’
S
samòrozladowiwający ‘samorozpakowujący’
samòùczk ‘samouczek’
satinowi papiór, satinowégò papiora ‘papier satynowy’
saturacjô, saturacji ‘saturacja’
scalony ùkłôd || chip (wëm: czip) ‘układ scalony, obwód scalony, chip’
schòwóny wirus ‘wirus ukryty’
semigraficzny jinterfejs ‘interfejs semigraficzny’
serfòwanié ‘surfowanie’
serijnô kòrespòndencjô, serijny kòrespòndencji ‘korespondencja seryjna’
serwer ‘serwer’
serwer drëkù (ùdostãpniwający) ‘printserwer, serwer wydruku’
serwer drëkù (drëkùjący) ‘serwer druku’
serwer faksów ‘serwer faksów’
serwer FTP ‘serwer FTP’
serwer WWW (wëm: serwer wu-wu-wu) || serwer starnów WWW (wëm: serwer starnów wu-wu-wu) ‘serwer WWW, serwer stron WWW’
serwis ‘serwis’
serwlet ‘serwlet’
seryjné numrë ‘numery seryjne’
seryjny numer ‘numer seryjny’
sesjô, sesji ‘sesja’
séc pùnktów ‘siatka punktów’
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sécowi kòmpùter, sécowégò kòmpùtra || domôcy kòmpùter, domôcégò kòmpùtra
‘komputer sieciowy, komputer macierzysty, komputer abonencki, NC’
sécowi òperacyjny system ‘sieciowy system operacyjny, SSO’
sécowi piestrzéń, sécowégò piestrzenia ‘pierścień webowy’
sécowô drëkarka ‘drukarka sieciowa’
sécowô kôrta ‘karta sieciowa’
Shift (wëm: szift) ‘Shift’
skaner (òpticzny) ‘skaner’
skaner (kòntrolnô aplikacjô) ‘skaner’
skaner pòrtów ‘skaner portów’
składôk ‘składak, noname PC’
skłôd dónëch, składu dónëch ‘hurtownia danych’
skòk ‘skok’
skórka ‘skórka, skin’
skript ‘skrypt’
skriptowi wirus ‘wirus skryptowy’
skrótówc ‘skrótowiec’
slot || szufladowé gniôzdo ‘slot, gniazdo szufladkowe’
słowa klucze || kluczowé słowa ‘słowo kluczowe, słowa kluczowe’
słowarzowô ataka ‘atak słownikowy’
smiecëch ‘kosz’
socjotechnika ‘socjotechnika’
son ‘son’
spam ‘spam, bulk e-mail, mielonka’
sprzãt || hardware (wëm: hardłer) ‘hardware’
sprzãtowi klucz ‘klucz sprzętowy’
stacjonarny kòmpùter, stacjonarnégò kòmpùtra ‘komputer stacjonarny, komputer
główny’
stałé łącze || stałé pòłączenié ‘łącze stałe, połączenie stałe’
starna ‘site, strona’
starna WWW (wëm: starna wu-wu-wu) ‘strona WWW’
startowé menu (wëm: startowi meny) ‘menu startowe’
startowi wëjimk || rozrëchòwi wëjimk ‘sektor startowy, sektor rozruchowy’
startowô disketka ‘dyskietka startowa’
startowô platka || startowi disk ‘płyta startowa, dysk startowy’
startowô starna ‘strona główna, strona startowa’
staticznô adresa IP (wëm: staticznô adresa aj-pi) ‘statyczny adres IP’
statistika nawiedzeniów ‘statystyka odwiedzin’
stojącé ‘tower’
stopa || slédz, sledza ‘śledź, cokół’
stopka ‘stopka’
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sécowi kòmpùter, sécowégò kòmpùtra || domôcy kòmpùter, domôcégò kòmpùtra
‘komputer sieciowy, komputer macierzysty, komputer abonencki, NC’
sécowi òperacyjny system ‘sieciowy system operacyjny, SSO’
sécowi piestrzéń, sécowégò piestrzenia ‘pierścień webowy’
sécowô drëkarka ‘drukarka sieciowa’
sécowô kôrta ‘karta sieciowa’
Shift (wëm: szift) ‘Shift’
skaner (òpticzny) ‘skaner’
skaner (kòntrolnô aplikacjô) ‘skaner’
skaner pòrtów ‘skaner portów’
składôk ‘składak, noname PC’
skłôd dónëch, składu dónëch ‘hurtownia danych’
skòk ‘skok’
skórka ‘skórka, skin’
skript ‘skrypt’
skriptowi wirus ‘wirus skryptowy’
skrótówc ‘skrótowiec’
slot || szufladowé gniôzdo ‘slot, gniazdo szufladkowe’
słowa klucze || kluczowé słowa ‘słowo kluczowe, słowa kluczowe’
słowarzowô ataka ‘atak słownikowy’
smiecëch ‘kosz’
socjotechnika ‘socjotechnika’
son ‘son’
spam ‘spam, bulk e-mail, mielonka’
sprzãt || hardware (wëm: hardłer) ‘hardware’
sprzãtowi klucz ‘klucz sprzętowy’
stacjonarny kòmpùter, stacjonarnégò kòmpùtra ‘komputer stacjonarny, komputer
główny’
stałé łącze || stałé pòłączenié ‘łącze stałe, połączenie stałe’
starna ‘site, strona’
starna WWW (wëm: starna wu-wu-wu) ‘strona WWW’
startowé menu (wëm: startowi meny) ‘menu startowe’
startowi wëjimk || rozrëchòwi wëjimk ‘sektor startowy, sektor rozruchowy’
startowô disketka ‘dyskietka startowa’
startowô platka || startowi disk ‘płyta startowa, dysk startowy’
startowô starna ‘strona główna, strona startowa’
staticznô adresa IP (wëm: staticznô adresa aj-pi) ‘statyczny adres IP’
statistika nawiedzeniów ‘statystyka odwiedzin’
stojącé ‘tower’
stopa || slédz, sledza ‘śledź, cokół’
stopka ‘stopka’
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stratnô kòmpresjô ‘kompresja stratna’
strëżné media || strëżné przeselanié dónëch ‘media strumieniowe, strumieniowe
przesyłanie danych’
stróż ‘monitor’
stróż ekranu ‘wygaszacz ekranu’
strzédnik ||; ‘średnik, znak średnika,;’
strzig, strzëgù || / || ùkòs ‘slash, /, ukośnik, znak dzielenia’
strzodowiskòwô zmiennô ‘zmienna środowiskowa’
subwoofer (wëm: sabłufer) || niskòtonowi głosnik ‘subwoofer, głośnik niskotonowy’
surround (wëm: soraund) ‘surround’
swòjnosc ‘prywatność’
sygnałowi procesór, sygnałowégò procesora ‘procesor sygnałowy’
symetricznô kriptografiô || symetriczné szëfrowanié ‘kryptografia symetryczna,
szyfrowanie symetryczne’
system lopków ‘system plików’
systemòwé menu (wëm: systemòwé meny) ‘menu systemowe’
systemòwô data ‘data systemowa’
systemòwô pòwłoka || jinterpretéra || jinterpretéra pòlétów || procesór pòlétów,
procesora pòlétów ‘powłoka systemowa, interpreter, interpretator poleceń, procesor poleceń’
szachrë ‘spoofing, IP spoofing’
szerifòwô czcónka ‘czcionka szeryfowa’
szerokòsc pasma ‘szerokość pasma’
szerokszmërganié || szerokszmërg || broadcasting (wëm: broudkasting) || broadcast
‘broadcasting, broadcast’
szëchtowô jigra || szëchtówka ‘gra platformowa, platformówka’
szëkôcz ‘wyszukiwarka, szperacz’
szifrëjący klucz ‘klucz szyfrujący’
szkelet Jinternetu ‘szkielet Internetu’
szkeletowô séc ‘sieć szkieletowa’
szor farwë ‘głębia koloru’
szpektór diskù, szpektora diskù ‘menadżer dysku’
szpektór lopków, szpektora lopków ‘menadżer plików’
szpektór maszinów, szpektora maszinów ‘menadżer urządzeń’
szpédżel || szpéglowi serwer ‘mirror, serwer lustrzany’
sztabilizatór òbrazu, sztabilizatora òbrazu ‘stabilizator obrazu’
sztrategicznô jigra ‘gra strategiczna’
sztrek ‘ścieżka’
sztrómnik ‘zasilacz’
sztrómòwi filter || procëmprzepiãcowi filter || procëmzakłóceniowi filter ||
sztrómòwô listwa ‘filtr sieciowy, filtr przeciwprzepięciowy, filtr przeciwzakłóceniowy, listwa zasilająca’
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stratnô kòmpresjô ‘kompresja stratna’
strëżné media || strëżné przeselanié dónëch ‘media strumieniowe, strumieniowe
przesyłanie danych’
stróż ‘monitor’
stróż ekranu ‘wygaszacz ekranu’
strzédnik ||; ‘średnik, znak średnika,;’
strzig, strzëgù || / || ùkòs ‘slash, /, ukośnik, znak dzielenia’
strzodowiskòwô zmiennô ‘zmienna środowiskowa’
subwoofer (wëm: sabłufer) || niskòtonowi głosnik ‘subwoofer, głośnik niskotonowy’
surround (wëm: soraund) ‘surround’
swòjnosc ‘prywatność’
sygnałowi procesór, sygnałowégò procesora ‘procesor sygnałowy’
symetricznô kriptografiô || symetriczné szëfrowanié ‘kryptografia symetryczna,
szyfrowanie symetryczne’
system lopków ‘system plików’
systemòwé menu (wëm: systemòwé meny) ‘menu systemowe’
systemòwô data ‘data systemowa’
systemòwô pòwłoka || jinterpretéra || jinterpretéra pòlétów || procesór pòlétów,
procesora pòlétów ‘powłoka systemowa, interpreter, interpretator poleceń, procesor poleceń’
szachrë ‘spoofing, IP spoofing’
szerifòwô czcónka ‘czcionka szeryfowa’
szerokòsc pasma ‘szerokość pasma’
szerokszmërganié || szerokszmërg || broadcasting (wëm: broudkasting) || broadcast
‘broadcasting, broadcast’
szëchtowô jigra || szëchtówka ‘gra platformowa, platformówka’
szëkôcz ‘wyszukiwarka, szperacz’
szifrëjący klucz ‘klucz szyfrujący’
szkelet Jinternetu ‘szkielet Internetu’
szkeletowô séc ‘sieć szkieletowa’
szor farwë ‘głębia koloru’
szpektór diskù, szpektora diskù ‘menadżer dysku’
szpektór lopków, szpektora lopków ‘menadżer plików’
szpektór maszinów, szpektora maszinów ‘menadżer urządzeń’
szpédżel || szpéglowi serwer ‘mirror, serwer lustrzany’
sztabilizatór òbrazu, sztabilizatora òbrazu ‘stabilizator obrazu’
sztrategicznô jigra ‘gra strategiczna’
sztrek ‘ścieżka’
sztrómnik ‘zasilacz’
sztrómòwi filter || procëmprzepiãcowi filter || procëmzakłóceniowi filter ||
sztrómòwô listwa ‘filtr sieciowy, filtr przeciwprzepięciowy, filtr przeciwzakłóceniowy, listwa zasilająca’
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sztrukturalny jãzëk zapitaniów || SQL (wëm: es-kù-el) ‘strukturalny język zapytań, SQL’
szuflada ‘kieszeń, szuflada’
szuńdë dónëch ‘nośnik danych’
T
Tab || tabùlatór, tabùlatora ‘Tab, tabulator, klawisz tabulacji’
tabela (ôrt prezentacji dónëch) ‘tabela’
tabela (dzél bazë dónëch) ‘tabela’
tabela dzélów ‘tablica partycji’
tablet ‘tablet’
talérz ‘talerz’
tapéta ‘tapeta’
targetowanié ‘targetowanie’
technoòsobòwòsc ‘technoosobowość’
teksel ‘teksel’
tekstowé pòle ‘pole tekstowe’
tekstowi jinterfejs ‘interfejs tekstowy’
tekstura || bitmapa ‘tekstura, bitmapa’
telejinfòrmatika, telejinfòrmaticzi ‘teleinformatyka’
telekòmùnikacjô, telekòmùnikacji ‘telekomunikacja’
telekònferencjô, telekònferencji ‘telekonferencja’
telerobòta ‘telepraca, wyrkom, wyrobnictwo komputerowe’
telewizyjnô kôrta || kôrta TV ‘tuner TV, karta TV’
tematiczny katalóg, tematicznégò katalogù ‘katalog tematyczny, katalog stron’
terabajt || TB ‘terabajt, TB’
terabajt na sekùńdã ‘terabajtów na sekundę’
termicznô drëkarka ‘drukarka termiczna’
termiczno-wòskòwô drëkarka ‘drukarka termiczno-woskowa’
terminôl, terminalu, terminala ‘terminal’
termòsublimacyjnô drëkarka ‘drukarka termosublimacyjna’
termòwtapiającô drëkarka ‘drukarka termowtapiająca’
tézaurus, tézaurusa ‘tezaurus’
timczasny lopk ‘plik tymczasowy’
timeout (wëm: tajmaut) ‘timeout’
tińta ‘tinta’
tińtowô drëkarka ‘drukarka atramentowa, drukarka strumieniowa, drukarka bąbelkowa, plujka’
tip ‘tip’
token ‘token’
toner ‘toner’
tonowé wëbiéranié ‘wybieranie tonowe’
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sztrukturalny jãzëk zapitaniów || SQL (wëm: es-kù-el) ‘strukturalny język zapytań, SQL’
szuflada ‘kieszeń, szuflada’
szuńdë dónëch ‘nośnik danych’
T
Tab || tabùlatór, tabùlatora ‘Tab, tabulator, klawisz tabulacji’
tabela (ôrt prezentacji dónëch) ‘tabela’
tabela (dzél bazë dónëch) ‘tabela’
tabela dzélów ‘tablica partycji’
tablet ‘tablet’
talérz ‘talerz’
tapéta ‘tapeta’
targetowanié ‘targetowanie’
technoòsobòwòsc ‘technoosobowość’
teksel ‘teksel’
tekstowé pòle ‘pole tekstowe’
tekstowi jinterfejs ‘interfejs tekstowy’
tekstura || bitmapa ‘tekstura, bitmapa’
telejinfòrmatika, telejinfòrmaticzi ‘teleinformatyka’
telekòmùnikacjô, telekòmùnikacji ‘telekomunikacja’
telekònferencjô, telekònferencji ‘telekonferencja’
telerobòta ‘telepraca, wyrkom, wyrobnictwo komputerowe’
telewizyjnô kôrta || kôrta TV ‘tuner TV, karta TV’
tematiczny katalóg, tematicznégò katalogù ‘katalog tematyczny, katalog stron’
terabajt || TB ‘terabajt, TB’
terabajt na sekùńdã ‘terabajtów na sekundę’
termicznô drëkarka ‘drukarka termiczna’
termiczno-wòskòwô drëkarka ‘drukarka termiczno-woskowa’
terminôl, terminalu, terminala ‘terminal’
termòsublimacyjnô drëkarka ‘drukarka termosublimacyjna’
termòwtapiającô drëkarka ‘drukarka termowtapiająca’
tézaurus, tézaurusa ‘tezaurus’
timczasny lopk ‘plik tymczasowy’
timeout (wëm: tajmaut) ‘timeout’
tińta ‘tinta’
tińtowô drëkarka ‘drukarka atramentowa, drukarka strumieniowa, drukarka bąbelkowa, plujka’
tip ‘tip’
token ‘token’
toner ‘toner’
tonowé wëbiéranié ‘wybieranie tonowe’
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towarzący wirus ‘wirus towarzyszący’
trafnota ‘relewancja’
tranzystór, tranzystora ‘tranzystor’
trojańsczi kóń, trojańsczégò kònia ‘koń trojański’
trwałô pamiãc ‘pamięć trwała’
tunelowanié ‘tunelowanie’
tunelowanié protokòłów || kapselkòwanié paczétów ‘tunelowanie protokołów, kapsułkowanie pakietów’
tur (dzél diskù) ‘ścieżka’
tur (w sécë) ‘trasa, marszruta’
tuszowalny disk || wëjimóny disk ‘dysk wymienny’
U
usenet (wëm: jusnet) ‘usenet’
Ù
ùdôwnô jigra ‘gra symulacyjna’
ùkłôd kluczplatë, ùkładu kluczplatë ‘układ klawiatury’
ùlëbë, ùlëbów ‘ulubione’
ùlotnô pamiãc || nietrwałô pamiãc ‘pamięć ulotna, pamięć nietrwała’
ùłożenié ‘formatowanie (2)’
ùłożenié starnë ‘układ strony’
ùłożenié tekstu ‘formatowanie tekstu’
ùłożóny tekst ‘tekst formatowany’
ùnikòd ‘unicode’
ùstôw, ùstawù ‘konfiguracja’
ùwidzenia ‘preferencje, opcje’
ùwierzitelnienié ‘uwierzytelnienie’
W
wanoga ‘roaming’
wątk (dzél robòtë procesora) ‘wątek’
wątk (zbiór artiklów) ‘wątek’
wãzeł, wãzła ‘węzeł’
wbùdowóny system ‘system wbudowany, minisystem’
webmail (wëm: łebmejl) || pòczta bez WWW (wëm: pòczta bez wu-wu-wu) ‘webmail, poczta przez WWW’
webméster (wëm: łebméster) ‘webmaster’
wektorizacjô, wektorizacji || trasowanié ‘wektoryzacja, trasowanie’
wektorowô czcónka || skalowalnô czcónka ‘czcionka wektorowa, czcionka skalowalna’
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towarzący wirus ‘wirus towarzyszący’
trafnota ‘relewancja’
tranzystór, tranzystora ‘tranzystor’
trojańsczi kóń, trojańsczégò kònia ‘koń trojański’
trwałô pamiãc ‘pamięć trwała’
tunelowanié ‘tunelowanie’
tunelowanié protokòłów || kapselkòwanié paczétów ‘tunelowanie protokołów, kapsułkowanie pakietów’
tur (dzél diskù) ‘ścieżka’
tur (w sécë) ‘trasa, marszruta’
tuszowalny disk || wëjimóny disk ‘dysk wymienny’
U
usenet (wëm: jusnet) ‘usenet’
Ù
ùdôwnô jigra ‘gra symulacyjna’
ùkłôd kluczplatë, ùkładu kluczplatë ‘układ klawiatury’
ùlëbë, ùlëbów ‘ulubione’
ùlotnô pamiãc || nietrwałô pamiãc ‘pamięć ulotna, pamięć nietrwała’
ùłożenié ‘formatowanie (2)’
ùłożenié starnë ‘układ strony’
ùłożenié tekstu ‘formatowanie tekstu’
ùłożóny tekst ‘tekst formatowany’
ùnikòd ‘unicode’
ùstôw, ùstawù ‘konfiguracja’
ùwidzenia ‘preferencje, opcje’
ùwierzitelnienié ‘uwierzytelnienie’
W
wanoga ‘roaming’
wątk (dzél robòtë procesora) ‘wątek’
wątk (zbiór artiklów) ‘wątek’
wãzeł, wãzła ‘węzeł’
wbùdowóny system ‘system wbudowany, minisystem’
webmail (wëm: łebmejl) || pòczta bez WWW (wëm: pòczta bez wu-wu-wu) ‘webmail, poczta przez WWW’
webméster (wëm: łebméster) ‘webmaster’
wektorizacjô, wektorizacji || trasowanié ‘wektoryzacja, trasowanie’
wektorowô czcónka || skalowalnô czcónka ‘czcionka wektorowa, czcionka skalowalna’
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wektorowô grafika, wektorowi graficzi ‘grafika wektorowa’
wektór, wektora ‘wektor’
wentilatór, wentilatora ‘wentylator’
wespółprocesór, wespółprocesora ‘koprocesor, współprocesor’
wespółrobiącô wielezadaniowòta ‘wielozadaniowość kooperatywna’
wëgładzywanié || antialiasyng ‘wygładzenie, antyaliasing’
wëjimk ‘sektor’
wëkrzëknik ||! ‘wykrzyknik,!’
wëlézeniowé maszinë ‘urządzenie wyjściowe’
wëlogòwanié ‘wylogowanie’
wënëk ‘ban’
wënikòwi lopk || docelowi lopk ‘plik wynikowy, plik docelowy’
wëpôlanié ‘wypalanie’
wërównanié ‘wyrównanie’
wëskakùjącé òkno ‘wyskakujące okno’
wëwłaszczeniowô wielezadaniowòta ‘wielozadaniowość wywłaszczeniowa’
wëzdrzatk || design (wëm: dizajn) ‘design’
wiadło ‘post’
wideokònferencjô, wideokònferencji ‘wideokonferencja’
wideotelefóniô, wideotelefónii ‘wideotelefonia’
widné pióro || elektriczné pióro ‘pióro świetlne, pióro elektroniczne’
widnikòwi pòrtôl, widnikòwégò pòrtalu ‘portal horyzontalny’
widny kabel ‘światłowód’
wieledzélowi wirus ‘wirus wieloczęściowy, wirus złożony’
wieleplacowô licencjô, wieleplacowi licencji ‘licencja grupowa’
wielepòstacjowi wirus ‘wirus polimorficzny’
wieleprocesorowòta ‘wieloprocesorowość’
wieleprzistãp ‘wielodostęp’
wielesesyjny disk ‘multisession, dysk wielosesyjny’
wieleszmërganié ‘multiemisja, multicasing’
wielewarstwòwô architektura || trzëwarstwòwô architekrura ‘architektura wielowarstwowa, architektura trzywarstwowa’
wielewątkòwòta ‘wielowątkowość’
wielezadaniowòta ‘wielozadaniowość’
wielezwãcznota ‘polifonia’
wielëna ramków na sekùńdã ‘liczba klatek na sekundę’
wirtualnô jawernota || sztëcznô jawernota ‘rzeczywistość wirtualna, sztuczna rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość’
wirtualnô maszina ‘maszyna wirtualna, urządzenie wirtualne’
wirtualnô maszina Javë (wëm: wirtualnô maszina dżawë) ‘wirtualna maszyna Javy’
wirtualnô pamiãc ‘pamięć wirtualna’
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wektorowô grafika, wektorowi graficzi ‘grafika wektorowa’
wektór, wektora ‘wektor’
wentilatór, wentilatora ‘wentylator’
wespółprocesór, wespółprocesora ‘koprocesor, współprocesor’
wespółrobiącô wielezadaniowòta ‘wielozadaniowość kooperatywna’
wëgładzywanié || antialiasyng ‘wygładzenie, antyaliasing’
wëjimk ‘sektor’
wëkrzëknik ||! ‘wykrzyknik,!’
wëlézeniowé maszinë ‘urządzenie wyjściowe’
wëlogòwanié ‘wylogowanie’
wënëk ‘ban’
wënikòwi lopk || docelowi lopk ‘plik wynikowy, plik docelowy’
wëpôlanié ‘wypalanie’
wërównanié ‘wyrównanie’
wëskakùjącé òkno ‘wyskakujące okno’
wëwłaszczeniowô wielezadaniowòta ‘wielozadaniowość wywłaszczeniowa’
wëzdrzatk || design (wëm: dizajn) ‘design’
wiadło ‘post’
wideokònferencjô, wideokònferencji ‘wideokonferencja’
wideotelefóniô, wideotelefónii ‘wideotelefonia’
widné pióro || elektriczné pióro ‘pióro świetlne, pióro elektroniczne’
widnikòwi pòrtôl, widnikòwégò pòrtalu ‘portal horyzontalny’
widny kabel ‘światłowód’
wieledzélowi wirus ‘wirus wieloczęściowy, wirus złożony’
wieleplacowô licencjô, wieleplacowi licencji ‘licencja grupowa’
wielepòstacjowi wirus ‘wirus polimorficzny’
wieleprocesorowòta ‘wieloprocesorowość’
wieleprzistãp ‘wielodostęp’
wielesesyjny disk ‘multisession, dysk wielosesyjny’
wieleszmërganié ‘multiemisja, multicasing’
wielewarstwòwô architektura || trzëwarstwòwô architekrura ‘architektura wielowarstwowa, architektura trzywarstwowa’
wielewątkòwòta ‘wielowątkowość’
wielezadaniowòta ‘wielozadaniowość’
wielezwãcznota ‘polifonia’
wielëna ramków na sekùńdã ‘liczba klatek na sekundę’
wirtualnô jawernota || sztëcznô jawernota ‘rzeczywistość wirtualna, sztuczna rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość’
wirtualnô maszina ‘maszyna wirtualna, urządzenie wirtualne’
wirtualnô maszina Javë (wëm: wirtualnô maszina dżawë) ‘wirtualna maszyna Javy’
wirtualnô pamiãc ‘pamięć wirtualna’
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wirtualny czerownik maszinë ‘wirtualny sterownik urządzenia’
wirtualny pùlpit || wirtualny ekran ‘wirtualny pulpit, wirtualny ekran’
wirtualny rënk || e-rënk ‘wirtualny rynek, e-market’
wirtualny serwer ‘serwer wirtualny, serwer virtualny’
wizytowô starna || mikrostarna ‘microsite, strona wizytówka’
wladënk ‘upload’
wlézeniowé maszinë ‘urządzenie wejściowe’
włãczë i ùżëwôj || Plug and Play (wëm: plag-end-plej) ‘włącz i używaj, włącz i działaj, Plug and Play’
wolt || V ‘wolt, V’
wòrtôl, wòrtalu || tematiczny pòrtôl ‘wortal, portal tematyczny’
wólańt ‘wolant’
wpisywanié bez echa ‘wpisywanie bez echa’
wskazëjącé maszinë ‘urządzenie wskazujące’
wskôz, wskazu ‘odwołanie’
współbiéżné przenôszanié ‘transmisja synchroniczna’
wtëczka || plugin (wëm: plagin) ‘wtyczka, plugin’
wtiłstrzig, wstiłstrzëgù || \ ‘backslash, \’
WWW, ndm (wëm: wu-wu-wu) ‘WWW, W3’
WYSIWYG, ndm (wëm: wyswig) ‘WYSIWYG’
wzmacniôk ‘wzmacniak’
Z
z reklamą ‘adware, ad-ware, ad ware’
z testã ‘shareware’
zabezpieczenié dónëch ‘zabezpieczenie danych’
zabezpieczenié gwiôzdkama ‘zabezpieczenie gwiazdkami’
zabezpieczenié procëm zôpisowi ‘zabezpieczenie przed zapisem’
zabiérnota ‘pojemność’
załómanié systemù ‘załamanie systemu’
załóżka ‘zakładka’
zamkłô lësta ‘lista zamknięta’
zanôleżnô adresa ‘adres względny’
zasobë brëkòwnika ‘zasoby użytkownika’
zdalné logòwanié ‘zdalne logowanie’
zdalny òdbiór, zdalnégò òdbioru ‘zdalny odbiór’
zdalny przistãp ‘zdalny dostęp’
zdalny terminôl, zdalnégò terminalu ‘zdalny terminal’
zdechłi klucz ‘martwy klawisz’
zdrzódłowi dokùmeńt ‘dokument źródłowy’
zdrzódłowi kòd ‘kod źródłowy, listing’
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wirtualny czerownik maszinë ‘wirtualny sterownik urządzenia’
wirtualny pùlpit || wirtualny ekran ‘wirtualny pulpit, wirtualny ekran’
wirtualny rënk || e-rënk ‘wirtualny rynek, e-market’
wirtualny serwer ‘serwer wirtualny, serwer virtualny’
wizytowô starna || mikrostarna ‘microsite, strona wizytówka’
wladënk ‘upload’
wlézeniowé maszinë ‘urządzenie wejściowe’
włãczë i ùżëwôj || Plug and Play (wëm: plag-end-plej) ‘włącz i używaj, włącz i działaj, Plug and Play’
wolt || V ‘wolt, V’
wòrtôl, wòrtalu || tematiczny pòrtôl ‘wortal, portal tematyczny’
wólańt ‘wolant’
wpisywanié bez echa ‘wpisywanie bez echa’
wskazëjącé maszinë ‘urządzenie wskazujące’
wskôz, wskazu ‘odwołanie’
współbiéżné przenôszanié ‘transmisja synchroniczna’
wtëczka || plugin (wëm: plagin) ‘wtyczka, plugin’
wtiłstrzig, wstiłstrzëgù || \ ‘backslash, \’
WWW, ndm (wëm: wu-wu-wu) ‘WWW, W3’
WYSIWYG, ndm (wëm: wyswig) ‘WYSIWYG’
wzmacniôk ‘wzmacniak’
Z
z reklamą ‘adware, ad-ware, ad ware’
z testã ‘shareware’
zabezpieczenié dónëch ‘zabezpieczenie danych’
zabezpieczenié gwiôzdkama ‘zabezpieczenie gwiazdkami’
zabezpieczenié procëm zôpisowi ‘zabezpieczenie przed zapisem’
zabiérnota ‘pojemność’
załómanié systemù ‘załamanie systemu’
załóżka ‘zakładka’
zamkłô lësta ‘lista zamknięta’
zanôleżnô adresa ‘adres względny’
zasobë brëkòwnika ‘zasoby użytkownika’
zdalné logòwanié ‘zdalne logowanie’
zdalny òdbiór, zdalnégò òdbioru ‘zdalny odbiór’
zdalny przistãp ‘zdalny dostęp’
zdalny terminôl, zdalnégò terminalu ‘zdalny terminal’
zdechłi klucz ‘martwy klawisz’
zdrzódłowi dokùmeńt ‘dokument źródłowy’
zdrzódłowi kòd ‘kod źródłowy, listing’
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zestôwk kluczów ‘kombinacja klawiszy’
zestôwk znaków ANSI (wëm: zestôwk znaków ansy) ‘zestaw znaków ANSI’
zesztëkòwanié ‘defragmentacja’
zégarowé przerwanié ‘przerwanie zegarowe’
zëmny reset || reset || zëmné przeladowanié ‘zimny reset, reset, zimne przeładowanie’
zgniłô pòczta ‘poczta ślimacza’
zgódnota ‘kompatybilność, zgodność’
zgùbiony lińcuch ‘zgubiony łańcuch, utracony łańcuch’
zladënk ‘download’
zmiennô ‘zmienna’
znak pòdsztrëchniãcô || _ ‘znak podkreślenia, _’
znak równotë || = ‘znak równości, =’
znak zapitaniô ||? || pëtownik ‘znak zapytania,?, pytajnik’
znanka lopka ‘atrybut pliku’
zniszczenié głowicë ‘uszkodzenie głowicy’
zoologiczny wirus ‘wirus zoologiczny’
zoom (wëm: zum) ‘zoom’
zôróbk w sécë ‘zarabianie w sieci’
zrzut ekranu ‘zrzut ekranu’
zwãkòwô kôrta ‘karta dźwiękowa’
zwiastnik ‘zwiastun’
zwielnik CD (wëm: zwielnik si-di) ‘duplikator CD’
zwòrka ‘zworka’
Ż
żôłté starnë ‘żółte strony’
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zestôwk kluczów ‘kombinacja klawiszy’
zestôwk znaków ANSI (wëm: zestôwk znaków ansy) ‘zestaw znaków ANSI’
zesztëkòwanié ‘defragmentacja’
zégarowé przerwanié ‘przerwanie zegarowe’
zëmny reset || reset || zëmné przeladowanié ‘zimny reset, reset, zimne przeładowanie’
zgniłô pòczta ‘poczta ślimacza’
zgódnota ‘kompatybilność, zgodność’
zgùbiony lińcuch ‘zgubiony łańcuch, utracony łańcuch’
zladënk ‘download’
zmiennô ‘zmienna’
znak pòdsztrëchniãcô || _ ‘znak podkreślenia, _’
znak równotë || = ‘znak równości, =’
znak zapitaniô ||? || pëtownik ‘znak zapytania,?, pytajnik’
znanka lopka ‘atrybut pliku’
zniszczenié głowicë ‘uszkodzenie głowicy’
zoologiczny wirus ‘wirus zoologiczny’
zoom (wëm: zum) ‘zoom’
zôróbk w sécë ‘zarabianie w sieci’
zrzut ekranu ‘zrzut ekranu’
zwãkòwô kôrta ‘karta dźwiękowa’
zwiastnik ‘zwiastun’
zwielnik CD (wëm: zwielnik si-di) ‘duplikator CD’
zwòrka ‘zworka’
Ż
żôłté starnë ‘żółte strony’
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UCHWAŁA NR 7/RJK/09 Z DNIA 10-10-2009 R.
W SPRAWIE LABIALIZACJI W JĘZYKU KASZUBSKIM
Samogłoski o oraz u na początku wyrazów, po spółgłoskach dwuwargowych oraz wargowo-zębowych p b m w f twardych i po spółgłoskach tylnojęzykowych twardych k g
h ch wymawia się dwugłoskowo (labializuje) i dlatego litery je oznaczające należy kreskować z lewa w prawo.
Nie dotyczy to dwugłosek (dyftongów) au, eu, najczęściej pochodzenia greckiego
i łacińskiego (w wypadku au).
Rada Języka Kaszubskiego dopuszcza labializację fakultatywną w:
– członach geo-, hipo-, ko-/kon-/kom-, neo-, oo-, opto-, oro-, orto-, reo-, teo-;
– pewnych wyrazach zapożyczonych i nieprzyswojonych przez Kaszubów, jak np.
abulia, dekoder, demodulacjô, homologacjô, kodek.
Tym samym uszczegóławia się punkt 3. Uchwały Nr 7/RJK/07 z dn. 8-12-2007 r.
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ÙCHWÔLËNK NR 7/RKJ/09 Z DNIA 10-10-2009 R.
W SPRAWIE LABIALIZACJI W KASZËBSCZIM JÃZËKÙ
Samòzwãczi o i u na zôczątkù słowów, pò dwùlëpnëch spółzwãkach a téż lëpno-zãbòwëch p b m w f cwiardëch i pò spółzwãkach slédnojãzëkòwëch cwiardëch k g h
ch wëmôwiô sã dwùzwãkòwò (labializëje) i temù lëtrë je òznacziwającé nót je
sztréchòwac z lewa w prawò.
Nie tikô sã to dwùzwãków (diftongów) au, eu, nôczãscy pòchôdającëch z greczi
i łacëznë (w przëtrôfkù au).
Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka dopùszcziwô fakùltatiwną labilizacjã w:
– człónach geo-, hipo-, ko-/kon-/kom-, neo-, oo-, opto-, oro-, orto-, reo-, teo-;
– gwësnëch zapòżëczonëch i nieprzëswòjonëch słowach przez Kaszëbów, jak np.
abulia, dekoder, demodulacjô, homologacjô, kodek.
Tim samim czëni sã dokładniészim pùnkt 3. Ùchwôlënkù Nr 7/RKJ/07 z dn.
8-12-2007.
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Edward Breza (Sopot)

Ochrona właściwości regionalnych
kaszubszczyzny
Rada Języka Kaszubskiego podjęła w r. 2009 uchwałę nr 3 o ochronie właściwości regionalnych języka kaszubskiego. Czy to dobrze, czy źle?
Moim zdaniem zagadnienie trzeba rozpatrywać na tle rozwoju niektórych innych języków literackich Europy i w kontekście statusu językowego kaszubszczyzny. Jeśli była ona postrzegana i kwalifikowana jako dialekt języka polskiego, a tak było do niedawna (do czego por. stanowisko najwybitniejszego wtedy dialektologa polskiego prof. K.
Dejnë, wyrażone na sesji popularnonaukowej, zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie dn. 17 X 1991 r. w Gdańsku i publikację „Problem statusu językowego kaszubszczyzny. Materiały z sesji popularnonaukowej 17 X 1991”, red. i wstęp E. Breza. Gdańsk 1992.), problemu w ogóle stawiać
nie można było. Rozumować trzeba było: skoro dialekt, to niech się rozwija według prawideł wewnętrznych, jakikolwiek rozwój kierowany jest tu niewskazany.
Za prof. H. Górnowiczem bowiem (z wykładów i niedrukowanych skryptów) wyróżniamy 3 typy rozwoju języka: 1) rozwój wewnętrzny; 2) rozwój substytucyjny; 3)
rozwój kierowany. Rozwój wewnętrzny dokonuje się pod wpływem reguł samego języka, jego motorem sprawczym (spiritus movens) jest sam język jako system. Np. na
północy Kaszub zanikło ń, realizowane jest ono jako n, np. Gdunsk, kón, ny ma ‘koń,
nie ma’. Proces spowodowany został kaszubieniem: skoro spółgłoski miękkie ś, ź, ć,
dź przeszły w s, z, c, dz, to jedyna spółgłoska miękka spośród środkowojęzykowych narażona została na zanik, jako jedyna nie ostała się w systemie według socjologicznej
zasady Vae soli ‘biada samemu’. Przypomnieć bowiem trzeba, że według strukturalizmu elementy pojedyncze, izolowane w języku narażone są albo na przekształcenia,
albo na zanik. Tak twierdzimy z J. Trederem w „Gramatyce kaszubskiej”, Gdańsk 1981.
Poprzedni badacze bowiem, nawet prof. K. Nitsch uznawali tu wpływ niemczyzny, czyli tłumaczyli omawiane zjawisko rozwojem substytucyjnym (od substytucja < łac. substitutio ‘podstawianie, zastępowanie’). Rozwój substytucyjny to właśnie ‘zastępowanie
elementu rodzimego elementem obcym’, np. użycie wyrażenia za wyjątkiem pod wpływem ros. za iskluczenijem zamiast poprawnego po polsku z wyjątkiem. Rozwój kierowany polega na pouczaniu, poprawianiu mówiących i posługujących się pisaną odmianą języka. To oddziaływanie szkoły, dbałych o poprawny język rodziców wobec własnych dzieci, nauczycieli, korzystanie z wydawnictw poprawnościowych, słuchanie
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Édwôrd Bréza (Sopòt)

Òchrona regionalnëch włôscëwòscy
kaszëbiznë
W 2009 r. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka przëjãła ùchwôlënk nr 3 ò òchronie regionalnëch gwôscëwòscy kaszëbsczégò jãzëka. Dobrze to, czë lëchò?
Wedle mie tã sprawã mùsz je rozsądzëwac na tle rozwòju niechtërnëch jinëch lëteracczich jãzëków Europë i w kònteksce jãzëkòwégò sztatusu kaszëbiznë. Żle bëła òna
widzónô i kwalifikòwônô jakò dialekt pòlsczégò jãzëka, a tak do niedôwna bëło (do
czegò pòr. stanowiszcze nôbarżi widzałégò tedë pòlsczégò dialektologa prof. K. Dejnë,
wëpòwiedzóné na pòpùlarnonôùkòwi sesji, zòrganizowóny bez Wòjewódzczi Òstrzódk
Kùlturë i Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié dn. 17 X 1991 r. w Gduńskù i pùblikacjã
„Problem statusu językowego kaszubszczyzny. Materiały z sesji popularnonaukowej
17 X 1991”, red. i przedsłów E. Bréza. Gdańsk 1992.), ti sprawë wcale stawiac nie
bëło mòżno. Mùsz bëło rozëmòwac: żlë dialekt, tej niech sã rozwijô wedle bënowëch
mòdłów, niżóden czerowóny rozwój je tu niewskôzóny.
Bò za prof. H. Górnowiczã (z wëkładów i niedrëkòwónëch skriptów) wëapartniwómë 3 ôrtë rozwòju jãzëka: 1) bënowi rozwój; 2) substitucëjny rozwój; 3) czerowóny rozwój. Bënowi rozwój dokònëje sã pòd cëskã reglów samégò jãzëka, jegò sprawczim mòtórã (spiritus movens) je sóm jãzëk jakò systema. Np. na nordze Kaszub zanikło ń, realizowóné je òno jakno n, np. Gdunsk, kón, ny ma ‘kóń, ni mô’. Przëczëną
negò procesu bëło kaszëbienié: żlë mitczé spółzwãczi ś, ź, ć, dź przeszłë w s, z, c, dz,
to jedurny mitczi spółzwãk z westrzédnojãzëkòwëch wëstawiony òstôł na zadżiniãcé,
jakò jedurny nie òstôł sã w systemie wedle socjologiczny reglë Vae soli ‘biéda samémù’.
Kò nót je przëbaczëc, że wedle sztrukturalizmù jedurné elemeńtë, wëapartniwóné
w jãzëkù są wëstôwioné abò na przesztôłcenié, albo na zadżiniãcé. Tak cwierdzymë z J.
Trédrã w „Gramatyce kaszubskiej”, Gdańsk 1981. Pòprzédni badérowie, nawetka prof.
K. Nitsch ùznôwelë tuwò cësk miemczëznë, to je dolmaczëlë òmôwióné zjawiszcze substitucyjnym rozwòjã (òd substitucjô < łac. substitutio ‘pòdstawienié, zastãpòwanié’).
Substëtucyjny rozwój to prawie ‘zastãpòwanié domôcégò elemeńtu cëzym elemeńtã’,
np. ùżëcé pòlsczégò wërażeniô za wyjątkiem pòd cëskã rus. za iskluczenijem miast
pòprawnégò pò pòlskù z wyjątkiem. Czerowóny rozwój pòlégô na pòùczanim, pòprôwianim gôdającëch, taczich co pòsługiwają sã pisóną òdmianą jãzëka. To cësk szkòłë,
starszich, chtërny mają starã ò bëlny jãzëk swòjich dzecy, szkólnëch, kòrzëstanié
z pòprôwnoscowëch wëdôwiznów, słëchanié pòùczeniów w telewizji czë w radio.
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pouczeń w telewizji czy w radio. Przypomnieć tu trzeba centralne wystąpienia profesorów polonistów: J. Bralczyka, A. Markowskiego, J. Miodka i kąciki poprawnościowe w czasopismach.
Jednak kaszubszczyzna od czasu ukazania się „Słownika języka pomorskiego, czyli kaszubskiego” S. Ramułta w Krakowie w r. 1893 postrzegana była przez większość
Kaszubów jako osobny język zachodniosłowiański. Przed Ramułtem taki pogląd reprezentował F. Ceynowa w teoretycznych wypowiedziach i w praktyce badawczej. Do
uznania mowy Kaszubów za osobny język słowiański skłoniła się nie tylko większość
dialektologów polskich: B. Bartnicka ze szkoły prof. W. Doroszewskiego, twierdząc,
że skoro Kaszubi mają własny przekład Pisma Św., to mają także własny, osobny język: przekład Biblii leży bowiem zawsze u podstaw rozwoju języka literackiego różnych narodów. To samo wyraziła na jednej z konferencji w Warszawie prof. J. Zieniukowa, stwierdzając jednoznacznie, że będzie mówić odtąd o języku kaszubskim. Ewolucji ulega stanowisko prof. H. Popowskiej-Taborskiej. O kaszubszczyźnie jako języku mówi emerytowany romanista krakowski, prof. W. Mańczak. Wyrazem takiego
stanowiska jest m. in. istnienie Rady Języka Kaszubskiego, która próbuje działać analogicznie do Rady Języka Polskiego. Pod względem prawnym kaszubszczyzna uznana
została za język regionalny, którym Kaszubi mogą się posługiwać w urzędach, umieszczać podwójne napisy, tj. polskie i kaszubskie na szyldach (tablicach) przed miejscowościami, mogą pisać po kaszubsku swoje nazwiska i imiona. Otwarła się możliwość
kształtowania kaszubszczyzny literackiej, wzorcowej i jej odmian regionalnych.
Według zgodnej opinii badaczy i twórców kaszubskich kaszubski język literacki winien się oprzeć na cechach środkowokaszubskich, właściwościach centralnych. Języki literackie różnych narodów europejskich przejęły również najwięcej cech z dialektów centralnych, z ośrodków kształtowania się władzy. W wypadku języka polskiego każdy region wniósł coś do polszczyzny ogólnej, najwięcej Wielkopolska i Małopolska, potem
Śląsk, Mazowsze i Pomorze, głównie pisarze Bartłomiej z Bydgoszczy i J. Wybicki.
Zróżnicowanie dialektalne kaszubszczyzny jest duże, wiedzieli o nim pisarze kaszubscy: F. Ceynowa, A. Majkowski, H. Derdowski i inni. A. Majkowski np. chciał zaprezentować w Remusie całe bogactwo mowy kaszubskiej, podobnie H. Derdowski wprowadził do swojej gwary wielewskiej elementy, zwłaszcza wyrazy północnokaszubskie,
prowadząc swego bohatera J. Czarlińskiego z Chmielna, w pow. kartuskim na północ
Kaszub. Wypowiedział także znamienne słowa: „Chòc gôdają ù nas w każdi wsë inaczi, czej le bãdzem wiedno dzałac rączo i wëtrwale, w kùńcu tak, jak w Warszawie
bãdzemë gôdalë”.
Na różnorodność mowy kaszubskiej zwracali uwagę także badacze. O F. Lorentzu
inteligencja kaszubska powszechnie mawiała: „najlepszy znawca dialektów kaszubskich” lub „najlepszy znawca mowy Kaszubów”. On to wyróżnił aż 57 gwar w kaszubszczyźnie. Z każdej z tych gwar zebrał i opisał właściwości, głównie z zakresu fonetyki i fleksji kaszubskiej; cechy tych gwar szczegółowo przedstawił w „Gramatyce
pomorskiej”, t. I – III (Wrocław 1958 – 1962). W „Tekstach pomorskich (kaszubskich)”
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Nót je tuwò przëbaczëc centralné wëstąpienia profesorów pòlonistów: J. Bralczika, A.
Markowsczégò, J. Miodka i pòprôwnoscowé nórcëczi w cządnikach.
Równak kaszëbizna òd czasu ùkôzaniô sã „Słownika języka pomorskiego, czyli kaszubskiego” S. Ramùłta w Krakowie w 1893 r. widzónô bëła bez wikszosc Kaszëbów
jakno apartny zapôdnosłowiańsczi jãzëk. Przed Ramùłtã taczi pòzdrzatk reprezentowôł
F. Cenôwa w teoreticznëch wëpòwiescach i badérsczi praktice. Do ùznaniô mòwë
Kaszëbów za apartny słowiańsczi jãzëk skłóniła sã nié le wikszosc pòlsczich dialektologów: B. Bartnickô ze szkòłë prof. W. Doroszewsczégò, cwierdzącë, żlë Kaszëbi mają gwôsny dolmaczënk Swiãtégò Pismiona, to mają téż gwôsny, òsóbny jãzëk: bò dolmaczënk Biblëji leżi wiedno ù spòdlégò rozwòju lëteracczégò jãzëka rozmajitëch nôrodów. To samò rzekła na jedny z kònferencjów we Warszawie prof. J. Zeniukòwô, jednoznaczno scwierdzającë, że òdnąd bãdze gadac ò kaszëbsczim jãzëkù. Pòstãpiwô
stanowiszcze prof. H. Pòpòwsczi-Tabòrsczi. Ò kaszëbiznie jakno jãzëkù gôdô emeritowóny krakòwsczi rómanista, prof. W. Mańczôk. Znanką taczégò stanowiszcza je m.
jin. jistnienié Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, jakô próbùje dzejac jistno jak Radzëzna
Pòlsczégò Jãzëka. Żlë jdze ò prawny pòzdrzatk, kaszëbizna ùznónô òstała za regionalny jãzëk, jaczi Kaszëbi mògą wëzwëskiwac w ùrzãdach, dawac dëbeltné nôdpisë, tj.
pòlsczé i kaszëbsczé na szildach (tôblëcach) przed miescowòscama, mògą pisac pò
kaszëbskù swòje nôzwëska i miona. Òtemkła sã mòżlëwòta sztôłtowaniô lëteracczi
kaszëbiznë, wzorcowi i ji regionalnëch òdmianów.
Wedle zgódnégò zdaniô badérów i kaszëbsczich ùsôdzców kaszëbsczi jãzëk
mùszôłbë òprzéc sã na westrzédnokaszëbsczich znankach, centralnëch gwôscëwòscach. Lëteracczé jãzëczi rozmajitëch europejsczich nôrodów téż nôwicy znanków wzãłë
z centralnëch dialektów, z òstrzódków sztôłtowaniô sã władzë. Żlë jidze ò pòlsczi jãzëk,
kòżden región dôł cos do òglowi pòlaszëznë, nôwicy Wiôlgòpòlskô i Małopòlskô,
pòtemù Szląsk, Mazowszé i Pòmòrzé, główno pisarzowie: Bartłomiéj z Bëdgòszczë
i J. Wëbicczi.
Dialektalne zjinaczenié kaszëbiznë je wiôldżé, wiedzelë ò nim kaszëbsczi pisarzowie: F. Cenôwa, A. Majkòwsczi, H. Derdowsczi i jiny. A. Majkòwsczi np. chcôł zaprezentowac w Remùsu całą bòkadnosc kaszëbsczi mòwë, jistno H. Derdowsczi wprowadzył do swòji wielewsczi gwarë elemeńtë, òsoblëwie nordowòkaszëbsczé słowa,
prowadzącë swòjégò bòhatéra J. Czôrlińsczégò z Chmielna, w kartësczim pòwiace na
nordã Kaszub. Wërzekł téż znamienné słowa: „Chòc gôdają ù nas w każdi wsë jinaczi, czej le bãdzem wiedno dzałac rączo i wëtrwale, w kùńcu tak, jak w Warszawie
bãdzemë gôdalë”.
Na różnorodnosc kaszëbsczi gôdczi dôwalë bôczënk téż badérowie. Ò F. Lorentzu
kaszëbskô jinteligencjô pòwszechno gôdiwała: „nôlepszi znajôrz kaszëbsczich dialektów” abò „nôlepszi znajôrz mòwë Kaszëbów”. Òn to wëapartnił w kaszëbiznie jaż 57
gwarów. Z kòżdi z nëch gwarów zebrôł i òpisôł gwôscëwòscë, główno z òbrëmieniô
kaszëbsczi fòneticzi i fleksji; znanczi nëch gwarów w drobnotach zaprezentowôł
w „Gramatyce pomorskiej, t. I – III (Wrocław 1958 – 1962). W „Tekstach pomorskich
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(Kraków 1924, wydanych staraniem PAU), dał reprezentatywne teksty zapisane u informatorów w poszczególnych wsiach. We „Wstępie” podał transkrypcję wymowy (s.
III – IX), scharakteryzował gwary pomorskie (s. IX – LXXXVII) i wykazał punkty
(wsie), z których zebrał i zamieścił w omawianym tomie teksty kaszubskie (s. LXXXVII
– XCVI) oraz zamieścił mapę w rozbiciu na 18 dialektów kaszubskich, w ich obrębie
reprezentujące te dialekty gwary. Przyznam się, żem wyzyskiwał te teksty, gdym opracowywał gwarę Wierzchucina, w pow. puckim w Języku Polskim (LIII, 1973, s. 31
–38), a potem ze swoich rodzinnych okolic, gdym charakteryzował mowę mieszkańców gmin (i parafii) Dziemiany i Lipusz.1 Dokonałem także wyboru tekstów gwarowych ze Starego Słonego pod Kaliszem z południa Kaszub, Mirachowa z Kaszub środkowych i z Głodnicy z Kaszub północnych w monografii polsko-niemieckiej.2
Najpierw, gdy przechodzimy już do wyliczania cech różnicujących mowę Kaszubów i godnych zachowania, zauważyć trzeba, że różnice dotyczyć będą głównie fonetyki i fleksji, natomiast warto wyzyskiwać słownictwo różnicujące mowę Kaszubów
głównie dla celów stylistycznych, ale w tekstach ogólnych, natomiast w regionalnie osadzonych trzeba posługiwać się słowami właściwymi dla danego regionu. Np. w sprawozdaniu z uprawy, sadzenia czy zbierania truskawek trzeba na południu mówić o truskawkach, w Kartuskiem o malinach (malënach), na północy o potrawnicach (pòtrôwnicach).
W tekście zaś np. o eksporcie truskawek mogą pojawić się wszystkie te wyrazy jako synonimy. Podobnie o gryce użyjemy na południu wyrazu bùkwita, w Kartuskiem lëtewka, tatarka, grëka; na południu i środku Kaszub pies będzie szczekôł, na północy łajôł.
Podobnie wyzyskiwać będziemy wszystkie istniejące w kaszubszczyźnie modele składniowe, połączenia frazeologiczne, przysłowia, zwroty i wyrażenia frazeologiczne.
Z zakresu fonetyki chodzić będzie na pewno o: 1) realizację kontynuantu staropomorskiego u krótkiego jako u na południu Kaszub, nie jako ë (szwa), a więc wymowa
typu ludze, Kaszubë, kruchi, nie lëdze, Kaszëbë, krëchi; 2) w tym samym regionie wymowa połączenia l + i jako li, nie lë, a więc wymowa typu lipa, linijô, gónili; 3) wymowa grupy TarT (T jest tu symbolem jakiejkolwiek spółgłoski) jako TorT na południu
Kaszub, np. wróbel, skróń, Brónisz, nie warbel, warna, skarniô ‘skroń’, Barnisłôw,
gard ‘gród’, bardówka ‘brodawka’; 4) regionalna północnokaszubska wymowa wąska
samogłoski nosowej przedniej ę jako én, np. rénce, Frénc, nie rãce, Franc (w Wierzchucinie poeta ludowy S. Okoń charakteryzował mi tę wymowę jako Frénc krénc
miénso, nie Franc kranc miãso); 5) pozostawienie akcentu właściwego dla danego regionu, np. inicjalnego, tj. na 1. sylabę w wyrazie, padającego na południu Kaszub, charakteryzowanego wezwaniem: K|òscérzna, w|ëskakiwac; b|iletë cz|ërwonym |ołówczem
1
E. Breza, Mowa Kaszubów gmin Dziemiany i Lipusz... [w] „Lipusz-Dziemiany”, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1994, s. 444 – 455.
2
Teksty kaszubskie języka mówionego, zebrał E. Breza [w] „Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów
(historia i współczwesność); Kaschubisch-pommersche Heimat (Geschichte und Gegenwart), red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht, Gdańsk/Danzig – Łübeck/Lubeka 2000 2000, s. 604 – 605.
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(kaszubskich)” (Kraków 1924, wëdónëch dzãka starze PAÙ), dôł reprezentatiwné tekstë
zapisóné ù jinfòrmatorów w apartnëch wsach. W „Wstępie” pòdôł transkripcjã wëmòwë
(s. III – IX), scharakterizowôł pòmòrsczé gwarë (s. IX – LXXXVII) i wëkôzôł pùnktë
(wse), z jaczich zebrôł i dôł w òmôwiónym tomie kaszëbsczé tekstë (s. LXXXVII
– XCVI) a téż dôł kôrtã w rozbicym na 18 kaszëbsczich dialektów, w jich òbrëmienim
reprezentëjącé ne dialektë gwarë. Przëznôwóm, że jem wëzwëskiwôł ne tekstë, czej
jem òpracowiwôł gwarã Wierzchùcëna, w pùcczim pòwiace w Języku Polskim (LIII,
1973, s. 31 –38), a pòtemù ze swòjich domôcëch strón, czej jem charakterizowôł gôdkã
mieszkańców gmin (i parafii) Dzemiónë i Lëpùsz.1 Zrobił jem téż wëbiér gwarowëch
tekstów ze Stôrégò Słonégò pòd Kalëszã z pôłniô Kaszub, Mirochòwa z westrzédnëch
Kaszub i z Głodnicë z nordowëch Kaszub w pòlskò-miemiecczi mònografii.2
Nôprzód, czej przechôdómë ju do wëliczaniô znanków apartniącëch mòwã Kaszëbów i wôrtnëch zachòwaniô, nót je dozdrzec, że apartnoscë mdą przede wszëtczim
tikałë sã fòneticzi i fleksji, zôs wôrt je wëzwëskiwac słowiznã apartniącą mòwã
Kaszëbów główno dlô sztilisticznëch célów, ale w òglowëch tekstach, zôs w regionalno òsadzónëch nót je kòrzëstac z gwôscëwëch słowów dlô dónégò regionu. Np.
w sprawòzdanim z òbróbkù, sadzeniô czë zbiéraniô pòtrôwniców na pôłnim nót je gadac ò truskawkach, w Kartësczim ò malënach, na nordze ò pòtrôwnicach. Zôs w teksce np. ò ekspòrce pòtrôwniców mògą bëc ne słowa ùżëté jakno synonimë. Jistno ò grëce
ùżëjemë na pôłniu słowa bùkwita, w Kartësczim lëtewka, tatarka, grëka; na pôłniu
i westrzódkù Kaszub pies bãdze szczekôł, na nordze łajôł. Jistno wëzwëskiwac mdzemë
wszëtczé, jaczé le są w kaszëbiznie skłôdniowé mòdła, frazeologiczné parłãczenia,
przësłowia, frazeologiczné rzeczenia i wërażenia.
W òbrëmienim fòneticzi na gwës mdze szło ò: 1) realizacjã kòntinuantu stôropòmòrsczégò krótczégò u jakò u na pôłniu Kaszub, nié jakò ë (szwa), a wiãc wëmòwa ôrtu ludze, Kaszubë, kruchi, nié lëdze, Kaszëbë, krëchi; 2) w nym samim regionie
wëmòwa sparłãczeniô l + i jakò li, nié lë, a wiãc wëmòwa ôrtu lipa, linijô, gónili; 3)
wëmòwa karna TarT (T je tu symbòlã jaczigòkòlwiek spółzwãkù) jakò TorT na pôłniu
Kaszub, np. wróbel, skróń, Brónisz, nié warbel, warna, skarniô ‘skróń’, Barnisłôw,
gard ‘gród’, bardówka ‘brodawka’; 4) regionalnô nordowòkaszëbskô wąskô wëmòwa nosowégò przédnégò samòzwãkù ę jakò én, np. rénce, Frénc, nié rãce, Franc
(w Wierzchùcënie lëdowi pòéta S. Òkóń charakterizowôł mie nã wëmòwã jakò Frénc
krénc miénso, nié Franc kranc miãso); 5) òstawienié przëcëskù gwôscëwégò dlô dónégò
regionu, np. jinicjalnégò, tj. na 1. szlabizã w słowie padającégò na pôłniu Kaszub, charakterizowónégò zawòłanim: K|òscérzna, w|ëskakiwac; b|iletë cz|ërwonym |ołówczem
1

E. Bréza, Mòwa Kaszëbów gmin Dzemiónë i Lëpùsz... [w] „Lëpùsz-Dzemiónë”, red. J. Bòrzëszkòwsczi, Gduńsk 1994, s. 444 – 455.
2
Kaszëbsczé tekstë gôdónégò jãzëka, zebrôł É. Bréza [w] „Pòmòrzé – môłô òjczëzna Kaszëbów (historiô i dzysdniowòsc); Kaschubisch-pommersche Heimat (Geschichte und Gegenwart), red. J.
Bòrzëszkòwsczi, D. Albrecht, Gduńsk/Danzig – Łübeck/Lubeka 2000 2000, s. 604 – 605.
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prz|esztrichni|ãté – n|ie giltują; północnokaszubska wymowa przysłówków dal|i, blëż|i;
w tymże regionie wymowa trybu rozkazującego z archaiczną końcówką –i: góń|i, rob|i,
mów|i ‘goń, rób, mów’, różnicująca 3. os. l. poj. czasu teraźn. typu g|óni, r|obi, m|ówi;
6) zachowanie bylaczenia na tzw. kępach: Kępie Swarzewskiej, Kępie Żarnowieckiej,
Kepie Oksywskiej oraz na Półwyspie Helskim (bez miasta Helu), a więc wymowa ł jako l (u Lyżków, którzy mówią lyżka, nie: łyżka), a więc losos ‘łosoś’, chlop ‘chłop’ itd.,
tylko wymowa łaska jako laska może budzić różne reakcje niezamierzone; 7) wspomniana wyżej realizacja spółgłoski ń jako twardej n na północy Kaszub; 8) wymowa zafrykatywanych (tzn. takich, które przeszły w spółgłoski zwarto-szczelinowe) spółgłosek
k’ g’ jako ć, dź na południu Kaszub, a więc wymowy typu taćé celôcé mają taćé dłudźé
dźibćé nodżé; z Bodźém, zwłaszcza w hymnie kaszubskim Më trzimómë z Bòdziém.
Z fleksji imiennej, tzn. deklinacji przede wszystkim dopuszczenie na południu Kaszub tam powszechnie występującej końcówki –ém w narzędniku l. poj. rzeczowników
rodz. męskiego i rodz. nijakiego; końcówkę tę – moim zdaniem – trzeba by przyjąć, powtórzmy, przynajmniej jako archaizm obowiązujący w hymnie kaszubskim dla uczczenia ponad wiekowej tradycji i H. Derdowskiego: Më trzimómë z Bòdziém oraz w katolickim pożegnaniu Ostań (ta) z Bòdziem. Nawiasem mówiąc, końcówka – ã jest efektem szerokiej wymowy etymologicznej końcówki –em. Byłbym także zdania, by w mianowniku l. mn. rzeczowników rodz. męskiego, których temat kończy się na spółgłoskę
–s oraz –z, a więc głos, trus, wóz, łobuz używać końcówki –e, która była dla dawnych
badaczy (K. Nitscha, L. Zabrockiego i innych) kryterium tego, czy mamy do czynienia z terenem kaszubskim. Należy tu także nazwa miasta Kartuze. Zauważam jednak
zupełnie odwrotną tendencję, mianowicie szerzy się w tych rzeczownikach końcówka
–ë. W narzędniku l. mnogiej rzeczowników wszystkich deklinacji pierwszeństwo dać
trzeba końcówce dualnej –ama, jako dopuszczalną traktować jednak także końcówkę
pluralną –ami.
W odmianie werbalnej ‘czasownikowej’ godne podtrzymania są archaizmy: 1) odmiana nieściągnięta typu grajã, znajã, grajesz, znajesz, graje, znaje, grajemë, znajemë,
grajeta, znajeta; dopuszczalne jednak także formy ściągnięte typu gróm, znóm, grôsz,
znôsz itd. i to na całych Kaszubach; 2) wspomniane rozkaźniki (por. z „Bogurodzicy”
zyszczy nam, spuści nam) typu rob|i, mów|i, góń|i; lecë ‘leć’, trzãsë ‘trzęś’ na północy
Kaszub; 3) również na północy Kaszub występujący jeszcze czas przeszły złożony typu ma/më jesmë bëlë/bëła młodzy; obok niego oczywiście równoprawny jest czas przeszły prosty typu më bëlë mlodzy czy nowszy (zwany neologizmem kociewskim) më
żesmë bëlë młodzy.
Nie wynotowałem tutaj wszystkich zjawisk różniących mowę Kaszubów, dałem
dość szeroki repertuar przykładów. Respektowanie właściwości lokalnych z jednej strony i standaryzacja oraz normalizacja ze strony drugiej to tendencje – wydaje się
– sprzeczne. Racjonalne do nich podejście może dać dobre rezultaty. Jeśli dziś nauczyciel, ucząc kaszubskiego w szkole, nie będzie szanował właściwości języka swojej wsi,
nie znajdzie oparcia w rodzicach dzieci, powierzonych jego trosce. Uczestnicy konkursów
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prz|esztrichni|ãté – n|ie giltują; nordowòkaszëbskô wëmòwa przëczasników dal|i,
blëż|i; w tim téż regionie wëmòwa rozkôzowégò spòsobù z archajicznym kùnôszkã –i:
gòń|i, rob|i, mòw|i ‘góń, rób, mów’, apartniącô 3. òs. pòjedińczi lëczbë ternégò czasu
ôrtu g|óni, r|obi, m|ówi; 6) zachòwanié bëlaczeniô na tzw. kãpach: Swôrzewsczi Kãpie,
Żarnowsczi Kãpie, Òksëwsczi Kãpie a téż na Hélsczim Półòstrowie (bez miasta Hél),
a wiãc wëmòwa ł jakò l (ù Lyżków, jaczi gôdają lyżka, nié: łyżka), a wiãc losos ‘łosos’,
chlop ‘chłop’ itd., leno wëmòwa łaska jakò laska mòże dawac rozmajité niezamierzoné
reakcje; 7) nadczidnionô wëżi realizacjô spółzwãkù ń jakò cwiardégò n na nordze Kaszub; 8) wëmòwa zafrikatiwónëch (tzn. takich, chtërné przeszłë w zwarto-szczelinowé
spółzwãczi) spółzwãków k’ g’ jako ć, dź na pôłnim Kaszub, a wiãc wëmòwë ôrtu taćé
celôcé mają taćé dłudźé dźibćé nodżé; z Bodźém, òsoblëwie w kaszëbsczim himnie Më
trzimómë z Bòdziém.
Z mionowi fleksji, tzn. deklinacji przede wszëtczim dopùszczenié na pôłnim Kaszub òglowò wëstãpùjącégò tam kùnôszka –ém w nôrzãdzôczu pòjedińczi lëczbë jistników chłopsczégò i dzecnégò ôrtu; nen kùnôszk – wedle mie – nót je przëjic, jesz
rôz gôdającë, chòcle jakò archaizm òbòwiązëjącą w kaszëbsczim himnie dlô ùtczëniô
wicy jak stalatny tradicji i H. Derdowsczégò: Më trzimómë z Bòdziém a téż katolëcczim
òddzãkòwanim Ostań (ta) z Bòdziem. Kòl tegò mùszi rzec, że kùnôszk – ã je efektã
szeroczi etimòlogiczny wëmòwë kùnôszka –em. Jô bë béł téż ti dbë, bë w nazëwôczu
wielny lëczbë jistników chłopsczégò ôrtu, jaczich téma kùńczi sã na spółzwãk –s ë –z,
a wiãc głos, trus, wóz, łobuz ùżëwac kùnôszka –e, jaczi dlô dôwnëch badérów (K. Nitscha, L. Zabrocczégò i jinëch) béł kriterium tegò, czë mómë do ùczinkù z kaszëbską
òbéńdą. Słëchô do te téż pòzwa gardu Kartuze. Równak widzã czësto jiną zgrôwã, wej
le rozkòscérzô sã w nëch jistnikach kùnôszk –ë. W nôrzãdzôczu wielny lëczbë jistników wszëtczich deklinacji pierszi môl nót je dac dualnémù kùnôszkòwi –ama, równak
jakno dopùszczalny traktowac téż pluralny kùnôszk –ami.
W werbalny ‘czasnikòwi’ odmiónie wôrtné zachòwaniô są archajizmë: 1) niescygnionô òdmióna ôrtu grajã, znajã, grajesz, znajesz, graje, znaje, grajemë, znajemë,
grajeta, znajeta; równak dopùszczalné téż scygnioné fòrmë ôrtu gróm, znóm, grôsz,
znôsz itd. i to na całëch Kaszëbach; 2) wspòmnióné rozkazowniczi (pòr. z „Bogurodzicy” zyszczy nam, spuści nam) ôrtu rob|i, mòw|i, gòń|i; lecë ‘lec’, trzãsë ‘trzãs’ na nordze Kaszub; 3) téż na nordze Kaszub wëstãpùjący jesz ùszłi czas złożony ôrtu ma/më
jesmë bëlë/bëła młodzy; kòle niegò rozmieje sã równoprawny je ùszłi czas prosti ôrtu
më bëlë mlodzy czë nowszi (zwóny kòcewsczim neologizmã) më żesmë bëlë młodzy.
Nie wëpisôł jem tuwò wszëtczich zjawiszczów apartniącëch mòwã Kaszëbów, dôł
jem dosc wiele przikładów. Ùwôżanié môlowëch gwôscëwòscy z jedny stronë i sztandarizacjô ë normalizacjô z drëdżi stronë to cążenia w czerënkach – wëdôwô sã
– przékòwné. Racjonalné, rozëmné do nich pòdéńdzenié mòże dac bëlny brzôd. Żlë
dzysô szkólny, ùczącë kaszëbsczégò w szkòle, nie mdze szónowôł gwôscëwòscy jãzëka
swòji wsë, nie naléze òpiarcégò ù starszich dzecy, jaczi pòwierzëlë je jegò starze.
Bëtnicë recytatorsczich kònkùrsów jiscą sã, że òstalë niżi òbtaksowóny bez kònkùrsowé
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recytatorskich skarżą się, że zostali niżej ocenieni przez jury konkursowe, bo wymawiali wiele wyrazów inaczej niż członkowie komisji oceniających. Ksiądz głoszący kazanie w innej odmianie kaszubszczyzny, niż ta, która występuje w parafii uroczystości,
spotka się z zarzutem: tak u nas mówią. Dlatego podręczniki pisane dla różnych poziomów nauczania szkolnego mogą, moim zdaniem, uwzględniać właściwości regionu,
na którym znajduje się szkoła, dla której są pisane. Takie rozwiązania obserwowaliśmy
u Fryzów, gdzie – obok ogólnego języka fryzyjskiego – dzieci uczą się także jego regionalnych odmian. Pokazywano nam właśnie podręczniki i naukę fryzyjskiego w odmianie Hindelopen, zupełnie nadmorskiego regionu.
Osobne zagadnienie to wydawanie tekstów literackich, zwłaszcza autorów nieżyjących.
Tu winno się przestrzegać zasad edytorskich opracowanych przez K. Górskiego dla utworów literackich i K. Lepszego dla źródeł historycznych. W edytorstwie kaszubskim spotykamy różne rozwiązania: godne naśladowania, i zasługujące na potępienie rozwiązania
negatywne. Od cytowania przykładów powstrzymam się na razie w myśl zasady Nomina sunt odiosa „Podawanie nazwisk budzi niesnaski’. Sprawa ma być przedmiotem deliberacji na sympozjum planowanym przez Instytut Kaszubski, który rozpoczął reedycję
twórców literatury kaszubskiej z aparatem naukowym, obowiązującą kaszubską pisownią standardową, ale też fotooffsetową techniką reprintu pierwodruków.
***
Ps. Po napisaniu tego tekstu dotarła do moich rąk książeczka prof. J. Tredera: Jerzi
Tréder, Spòdlowô wiédza ò kaszëbiznie, Gdańsk 2009 z rozdziałem VII: Normalizacja
kaszëbiznë (s. 42 – 58), w którym prezentowane poglądy zgadzają się zasadniczo z tezami podanymi wyżej; zrecenzowałem ją w Pomeranii 2009, nr 9, s. 49 – 50.
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juri, bò wiele słowów wëmôwialë jinaczi niżlë nôleżnicë òceniwającëch kòmisëjów.
Ksądz, jaczi głosy kôzanié w jiny òdmiónie kaszëbiznë niżlë na, jakô je w parafii,
ùczëje wëmówkã: kòl nas tak sã nie gôdô. Temù ùczbòwniczi pisóné dlô rozmajitëch
niwiznów szkòłowégò nôùczaniô mògą, wedle mie, ùznawac gwôscëwòscë regionu, na
jaczim je szkòła, dlô chtërny są pisóné. Taczé rozwiązania widzelë më ù Frizów, dze
– kòle òglowégò frizyjsczégò jãzëka – dzecë ùczą sã téż jegò regionalnëch òdmiónów.
Bëłë nama pòkôzóné prawie ùczbòwniczi i nôùkã frizyjsczégò w òdmiónie Hindelopen, czësto kòlmòrsczégò regionu.
Òsóbną sprawą je wëdôwanié lëteracczich tekstów, òsoblëwie nieżëjącëch autorów.
Tu bë mùszôł sã trzëmac editorsczich wskôzów òpracowónëch bez K. Górsczégò dlô
lëteracczich dokôzów i K. Lepszégò dlô historicznëch zdrzódłów. W kaszëbsczim editorstwie mòżemë nalezc rozmajité rozwiązania: wôrtné, żebë jic nym szlachã, i taczé,
chtërné zasługiwają na pòtãpnienié, lëché rozwiązania. Òd cytowaniô przikładów
terôzka sã wstrzimóm, wedle reglë: Nomina sunt odiosa „Pòdôwanié nôzwësków dôwô
zwadë’. Na sprawa mô bëc témą kôrbiónczi na sympozjum planowónym bez Kaszëbczi
Jinstitut, jaczi zaczął reedicjã ùsôdzców kaszëbsczi lëteraturë z nôùkòwim aparatã,
òbrzészkòwim kaszëbsczim sztandardowim pisënkã, ale też fòtoòffsetową techniką reprintu pierwòdrëków.
***
Ps. Pò napisanim negò tekstu dostôł jem ksążeczkã prof. J. Trédra: Jerzi Tréder, Spòdlowô wiédza ò kaszëbiznie, Gdańsk 2009 z dzélã VII: Normalizacja kaszëbiznë
(s. 42–58), w jaczim prezentowóné pòzdrzatczi òglowò zgôdzają sã z tezama pòdónyma wëżi; òbtaksowôł jô jã w Pomeranii 2009, nr 9, s. 49–50.
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Kaszubskie książki kucharskie
– różne sposoby przekazywania
porad kulinarnych
Tradycje kulinarne są zauważalnym i ważnym elementem szeroko rozumianej spuścizny kulturalnej narodu. W różnych regionach, zależnie od dostępności i rodzaju źródeł
pożywienia wykształciły się różne zwyczaje kulinarne. Ważną rolę w przekazywaniu
tych tradycji pełnią książki kucharskie. W niniejszym artykule poddano analizie 4 zbiory przepisów kulinarnych poświęcone w całości kuchni Kaszub lub Pomorza1. Różnią
się one objętością, strukturą kompozycyjną i stylem.
Książka kucharska jest poradnikowym tekstem użytkowym. Ma charakterystyczną
budowę. Składają się na nią: tytuł, wstęp, informacje parakulinarne i porady domowe,
przepisy oraz spis treści i indeks rzeczowy lub alfabetyczny (Żarski 107).

Tytuł
Tytuł książki kucharskiej powinien z jednej strony informować o zawartości dzieła, z drugiej – zachęcić czytelnika do kupna danej publikacji i jej przeczytania (wykorzystania zawartych w niej przepisów). Najbardziej typowy (standardowy) dla regionalnej książki
kucharskiej tytuł składa się z dwóch wyrazów: rzeczownika, który informuje o temacie
publikacji: kuchnia2; i przymiotnika lokatywnego (etnonimicznego) – precyzującego, jakiego regionu dotyczy, np. kuchnia podlaska, kuchnia śląska, kuchnia kaszubska, kuchnia pomorska (Warda-Radys 57). W takich sformułowaniach realizuje się przede wszystkim funkcja komunikatywna tytułu (Żarski 116) – zwięźle i rzeczowo określa on zawartość książki. Funkcja impresywna tytułu realizowana jest przez dołączenie do tej podstawowej formuły dodatkowych elementów. W jednej z publikacji pojawia się podtytuł
– wyrażenie liczebnikowe wskazujące na dużą liczbę zawartych w zbiorze przepisów:
Kuchnia pomorska. 241 przepisów. W drugiej – historyczną wartość zebranych recept
podkreśla dodana przydawka przymiotnikowa: Tradycyjna kuchnia kaszubska.
Na tym tle wyróżnia się jedna z książek Wiesławy Niemiec. Jej tytuł został sformułowany po kaszubsku i ma dwie wersje. Na okładce pojawia się w postaci zdania oznajmującego Ò tim, jak przóde lat Kaszëbi warzële. Na stronie tytułowej jest poszerzony
1
2

Zob. Bibliografia.
Jest to wyraz najczęściej występujący w tytułach książek kucharskich (Żarski 124).
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Lucyna Warda-Radis (Gduńsczi Ùniwersytet)

Kaszëbsczé kùcharsczé ksążczi
– rozmajité spòsobë przekôzywaniô
kùchniowëch doradów
Kùchniowé tradicje są widzalnym a wôżnym dzélã szerok rozmióny kùlturalny spôdkòwiznë nôrodu. W rozmajitëch regionach, zanôleżno òd dostãpnoscë i ôrtu zdrzódła
jôdë wësztôłcëłë sã rozmajité kùchniowé zwëczi. Wôżné w przekôzywanim nëch tradicjów są kùcharsczé ksążczi. W nym artiklu zanalizowóné òstałë 4 zbiérczi kùchniowëch receptów namienioné w całoscë kùchni Kaszub abò Pòmòrzégò1. Jinaczą sã
òne zabiérnotą, kòmpòzycyjnym ùkładã i sztilã.
Kùcharskô ksążka je doradnikã, jaczégò sã ùżiwô. Mô òsoblëwą bùdowã. Skłôdają sã na niã: titel, przedsłów, kòlkùchniowé wiadła i domòwé doradë, receptë a téż
spisënk zamkłoscë i rzeczowi abò alfabeticzny spisënk (Żarski 107).

Titel
Titel kùcharsczi ksążczi miôłbë z jedny stronë dawac wiadło ò tim, co je w ni napisóné,
z drëdżi – zachãcëc czëtińca do kùpieniô ti ksążczi i ji przeczëtaniô (wëkòrzëstaniô receptów, jaczé w ni są). Nôbarżi tipiczny dlô regionalny kùcharsczi ksążczi titel skłôdô
sã z dwùch słowów: jistnika, jaczi gôdô ò témie pùblikacji: kùchniô2; i lokatiwnégò
znankòwnika (etnonimicznégò) – dofùlowiwùjącégò, jaczégò regionu tikô sã, np.
pòdlaskô kùchniô, szląskô kùchniô, kaszëbskô kùchniô, pòmòrskô kùchniô (Warda-Radys 57). W taczich słowach przede wszëtczim zjiscywô sã kòmùnikatiwnô fùnkcjô titlu (Żarski 116) – krótkò i rzeczowò gôdô, co bënë ni je. Jimpresywnô fùnkcjô titlu realizowónô je bez doparłãczenié do ti spòdli fòrmùłë dodôwkòwëch elemeńtów. W jedny z pùblikacjów pòjôwiô sã pòdtitel – wielnikòwé wërażenié, jaczé wskazëje na wiôlgą
lëczbã zapisónëch w zbiérkù recept: Pòmòrskô kùchniô. 241 receptów. W drëdżi – historiczną wôrtnotã zebrónëch recept pòdsztrëchiwô dodóny znankòwnikòwi przëdôwk:
Tradicyjnô kaszëbskô kùchniô.
Na tim tle wëróżniwô sã jedna z ksążków Wiesławy Niemiec. Ji titel òstôł napisóny pò kaszëbskù i mô dwie wersje. Na òbkłôdce pòjôwiô sã w pòstacy òznajmùjącégò zdania Ò tim, jak przóde lat Kaszëbi warzëlë. Na titlowi stronie je
1
2

Òb. Bibliografiô.
Je to słowò, jaczé nôczãscy wëstãpùje w titlach kùcharsczich ksążków (Żarsczi 124).
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o nazwę gatunkową (i, niestety, zubożony o znaki diakrytyczne): Powiestka o tim, jak
przóde lat Kaszebi warzele. Tak sformułowany tytuł sugeruje, że w książce znajdziemy nie tylko suche i zwięzłe przepisy kulinarne, ale też wiadomości o kaszubskich tradycjach i zwyczajach związanych z kuchnią. Wykorzystanie w tytule kaszubszczyzny
ma podkreślić autentyczność zebranych przepisów i uwiarygodnić zawarte w książce
informacje parakulinarne. Podnosi to atrakcyjność publikacji i stanowi dodatkową zachętę do sięgnięcia po nią. Żeby jednak już przy pierwszym zetknięciu z książką nie
zawężać grona jej adresatów jedynie do tych, którzy znają kaszubszczyznę, na okładce pojawia się również polskojęzyczny podtytuł Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni.
Tu wykorzystano już standardowe i precyzyjne wyrażenie kuchnia kaszubska.

Wstęp
Nazwę tej części publikacji stanowi zwykle wyraz wstęp. W dwóch książkach autorstwa W. Niemiec zastępuje go określenie z zupełnie innego pola semantycznego: Zaproszenie (Ò tim…). W książce Tradycyjna kuchnia kaszubska pojawia się nawet w postaci osobowej formy czasownika z rozwiniętą konstrukcją przyimkową jako dopełnieniem: Zapraszam do odkrycia smaku tradycyjnej kuchni kaszubskiej. Tak sformułowany tytuł rozdziału przybiera formę perswazji i dobrze określa zadanie wstępu: nakłonienie
do lektury tekstu właściwego. Swoją oryginalnością może też zaintrygować czytelnika i zachęcić do zapoznania się z całą treścią tego fragmentu książki.
We wstępie autorzy informują o okolicznościach powstania książki (Od dziesiątków lat ważna jest działalność szkół rolniczych, a zwłaszcza kół gospodyń wiejskich,
wspieranych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Dobrze się stało, że
mistrzynie z KGW i ODR dały się skusić na wielką i od lat postulowaną pracę – przygotowanie materiału do nowej książki kucharskiej (…) Kpom s. 8) i sposobie gromadzenia materiału (Większość przepisów została odszukana w starych zapiskach przekazanych czy to w formie pamiętnika, czy na jakiejś karteczce, która zaplątała się
wśród starych zdjęć w pudle po butach. Ò tim… s. 6). Niekiedy podają także dokładne informacje o tym, gdzie zbierali przepisy: Informacje o niej [o kuchni] zaczerpnęłam od mieszkanek północnych i środkowych Kaszub: Władysławowa, Karwi, Krokowej, Wejherowa, Sławutowa, Pucka, Darżlubia, Grzybna i Kartuz Tradkuch s. 3). Wstęp
ma zapoznać czytelnika z treścią publikacji (Znajdują się w niej przepisy zarówno na
potrawy tradycyjne, przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie, jak i bardziej współczesne, które jednak zdążyły się zadomowić w kuchni regionu. Kkasz). Są
w nim też zawarte uwagi na temat charakterystycznych właściwości kuchni regionu
i zwyczajów jego mieszkańców (Jest to kuchnia różnorodna i interesująca. Dużo w niej
potraw z ryb morskich i słodkowodnych poławianych w jeziorach Pojezierza Kaszubskiego albo Słowińskiego, nie brak także dań z mięsa, dziczyzny (tak blisko są Bory Tucholskie) oraz drobiu, szczególnie chętnie są jadane potrawy z gęsi lub kaczek. Kkasz, s. nienumerowana). Te informacje są szczególnie mocno rozbudowane
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pòszerzony ò ôrtną pòzwã (szkòda, że felëje diakriticznëch znaków): Powiestka o tim,
jak przóde lat Kaszebi warzele. Tak napisóny titel wskazëje, że w ksążce nalézemë
nié le sëché i krótczé kùchniowé receptë, ale téż wiadła ò kaszëbsczich tradicjach
i zwëkach zrzeszonëch z kùchnią. Kaszëbsczi titel mô pòdsztrëchnąc, że zebróné receptë są autenticzné i ùwiarigòdnic zapisóné w ksążce kòlkùchniowé wiadła. Bez to
ksążka je barżi przëcygającô ë je dodôwkòwą zachãtą, żebë jã przeczëtac. Równak,
żebë przë pierszim wezdrzenim na ksążkã nie zmniésziwac karna czëtińców le do
nëch, co znają kaszëbsczi jãzëk, na òbkłôdce je téż pòdtitel pò pòlskù Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni. Tuwò ju wëzwëskóné stanicowé i dokładné wërażenié
kaszëbskô kùchniô.

Przedsłów
Pòzwą negò dzélu ksążczi je colemało słowò przedsłów. W dwùch ksążkach napisónëch
bez W. Niemc zastãpùje gò òpisënk z czësto jinszi semanticzny pòlëcë: Rôczba
(Ò tim…). W ksążce Tradicyjnô kaszëbskô kùchniô pòjôwiô sã nawetka w pòstacy
òsobòwi fòrmë czasnika z rozwinioną przëmiónkòwą bùdową jakò dopełnienim: Rôczã
do òdkrëcégò szmakù tradicyjny kaszëbsczi kùchni. Tak napisóny titel dzélu mô fòrmã
cëskù i dobrze òpisëje zadanié przedsłowiô: namówienié do przeczëtaniô gwôsnégò
tekstu. Swòją apartnoscą mòże téż zaczekawic czëtińca i zachãcëc do przeczëtaniô
negò całégò dzélu ksążczi.
W przedsłowim autorowie dôwają do wiédzë ò leżnoscach pòwstaniô ksążczi (Òd
wiela lat wôżné je dzejanié gbùrsczich szkòłów, a òsoblëwie karnów wiesczich
gòspòdëniów, wspiérónëch bez wòjewódzczé òstrzódczi gbùrsczégò doradzaniô. Dobrze
sã stało, że mésterczi z KWG i ÒGD dałë sã skùsëc na wiôlgą i òd wiela lat bédowóną robòtã – przërëchtowanié materiału do nowi kùcharsczi ksążczi (…) Kpom s. 8)
i spòsobie zbiéraniô materiału (Wikszosc receptów òstała wëszukónô w stôrëch zapisënkach przekôzónëch czë to w fòrmie pamiãtnika, czë na jaczi kôrtce, jakô zapòdzała sã westrzód stôrëch òdjimków w pùdle pò bótach. Ò tim… s. 6). Nierôz pòdôwają
téż dokładné wiadła ò tim, dze zbieralë receptë: Wiadła ò ni [ò kùchni] wzãła jem òd
białk żëjącëch na nordowëch i westrzédnëch Kaszëbach: we Wiôldżi Wsë, Karwi,
Krokòwie, Wejherowie, Sławùtowie, Pùckù, Darżlëbiu, Grzëbnie i Kartuzach (Tradkuch s. 3). Przedsłów mô zapòznac czëtińca z zamkłoscą pùblikacji (Są w ni receptë
tak na tradicyjną jôdã, przekôzywóné w rodzëznach z pòkòleniô na pòkòlenié, jak i barżi dzysdniowé, jaczé równak zdążëłë zasedzec sã w kùchni regionu. Kkasz). Są w nim
téż zapisóné ùwôdżi na témã òsoblëwëch gwôsnosców kùchni regionu i zwëków jegò
mieszkańców (Je to rozmajitô i zajimającô kùchniô. Wiele w ni jôdë z mòrsczich
i słodkòwòdnëch rëbów łowiónëch w jezorach Kaszëbsczégò abò Słowińsczégò Pòjezerzégò, nie felëje téż jôdë z miãsa, dzëkòwinë (tak krótkò są Tëchòlsczé Lasë) a téż
ptôchòwi chòwë, òsoblëwie chãtno jadłé są gãsë abò kaczczi. Kkasz, s. nienumerowónô). Ne wiadła są òsoblëwie mòcno rozbùdowóné w nôwiãkszim Przedsłowim,
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w najobszerniejszym Wstępie, znajdującym się w Kuchni pomorskiej, ale to nie dziwi,
gdyż jego autorem jest historyk Józef Borzyszkowski.
Wstępy do wszystkich omawianych książek zostały napisane po polsku, ale pojawiają się w nich fragmenty w języku kaszubskim. W Kuchni pomorskiej znalazła się
kaszubska pastorałka o incipicie Żebës sã w najich Kaszëbach rodził (s. 13), w Tradycyjnej kuchni kaszubskiej wstęp został poprzedzony mottem. Są to dwa przysłowia: jedno w języku kaszubskim Më mùszimë jesc, bò to cało z dëszą trzimie, drugie – polskim:
Brzuchem ciało stoi. W książce Ò tim, jak przóde lat Kaszëbi warzële pomiędzy stroną tytułową a Wstępem umieszczono wiersz Romana Drzeżdżona Ò jedzenim.
Forma językowa wstępów nie jest jednolita. Obok siebie występują fragmenty o charakterze wręcz poetyckim (przesycone metaforami) i napisane językiem naukowym
(konkretnym, pełnym terminów), np. Przed państwem książka, z której powieje zapachem morza, łąk, pól, dawnymi zwyczajami kulinarnymi, które zachowały się do dzisiaj
w kuchni kaszubskiej. W przeszłości w kuchni kaszubskiej istniał podział na kuchnię rybacko-chłopską i mieszczańsko-dworską. O tim… s. 5).

Zbiór przepisów
Mimo że we wstępach do książek autorzy często zwracają uwagę na wewnętrzne zróżnicowanie kuchni Kaszub3, to jednak zgromadzonych przepisów nie lokalizują geograficznie. We wszystkich publikacjach recepty uporządkowane są ze względu na główny
składnik (np. potrawy mięsne, warzywne, z ryb, z jaj i mąki itd.) lub / i na typ potrawy
(np. zupy, sosy, sałatki, ciasta itp.). Zabieg taki ułatwia czytelnikowi znalezienie poszukiwanego przepisu.
Każdy przepis kulinarny składa się z trzech części: nazwy potrawy, jej składników
i opisu przygotowania (Woźniakowska 119-132; Żarski 163-171).
Nazwa potrawy
W trzech książkach kulinarnych prezentujących przepisy z regionu Kaszub nazwy potraw zwykle pojawiają się w dwóch wersjach językowych: polskiej i kaszubskiej (w różnej kolejności). W Kuchni pomorskiej, która zbiera przepisy z obszaru większego niż
Kaszuby, nazwy kaszubskie są zawsze na drugim miejscu i tylko przy niektórych potrawach. W Kuchni kaszubskiej nazwy są polskojęzyczne, tylko w kilku wypadkach
w nawiasie została podana część nazwy po kaszubsku (np. mięsna galaretka (zylc), zupa z suszu owocowego (brzadowa), jajecznica (prażnica) z chlebem razowym).
M. Witaszek-Samborska zwróciła uwagę na liczną w słownictwie kulinarnym klasę nazw wskazujących na związek potrawy z kulturą i obyczajami jakiegoś regionu,
państwa, miasta czy narodu (Witaszek-Samborska 139-142).
3

Por. uwagę J. Borzyszkowskiego: Słuszne jest więc stwierdzenie, że kuchnia pomorska kiedyś była
bardzo, a jest i nadal, wewnętrznie zróżnicowana. Dotyczy to zarówno poszczególnych regionów, jak i środowisk społecznych (…) Kpom s. 9.
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jaczi je w Pòmòrsczi kùchni, ale ni ma dzëwù, bò ji autorã je historik Józef Bòrzëszkòwsczi.
Przedsłowia do wszëtczich òmôwiónëch ksążków napisóné òstałë pò pòlskù, ale
nalezc téż mòże w nich dzéle w kaszëbsczim jãzëkù. W Pòmòrsczi kùchni nalazła sã
kaszëbskô pastorałka ò zôczątkù Żebës sã w najich Kaszëbach rodzył (s. 13), w Tradicyjny kaszëbsczi kùchni przed przedsłowiã je mòtto. Są to dwa przësłowia: jedno pò
kaszëbskù Më mùszimë jesc, bò to cało z dëszą trzimie, drëdżé – pò pòlskù: Brzuchem
ciało stoi. W ksążce Ò tim, jak przóde lat Kaszëbi warzëlë midzë titlową stroną a Przedsłowiã je wiérzta Rómana Drzéżdżóna Ò jedzenim.
Jãzëkòwô fòrma przedsłowiów nie je jistnô. Kòle se są dzélëczi, jaczé mają charakter wnetka pòeticczi (nafùlowóné metafòrama) ë napisóné nôùkòwim jãzëkã
(kònkretnym, fùlnym terminów), np. Przed Wama ksązka, z jaczi pòwieje pôchã
mòrzégò, łąków, pòlów, dôwnyma kùchniowima zwëkama, jaczé przedërchałë do dzys
dnia w kaszëbsczi kùchni. W ùszłim czasu béł w kaszëbsczi kùchni pòdzél na kùchniã
rëbackò-gbùrską i mieszczańskò-dwòrską. Ò tim… s. 5).

Zbiérk recept
Chòc w przedsłowiach do ksążk autorzë czãsto dôwają bôczënk na bënowé jinaczenié
sã kaszëbsczi kùchni, równak nie piszã, z jaczich môlów zebróné bëłë receptë. We
wszëtczich pùblikacjach receptë ùłożoné są ze wzglãdu na główny skłôdnik (np. miãsnô
jôda, warziwnô, z rëbów, z jôj i mączi ëtd.) abò/i na ôrt jôdë (np. zupë, zósë, sałatczi,
kùchë ëtp.). Bez to czëtińc lżi mòże nalezc recept.
Kòżden kùcharsczi recept skłôdô sã z trzech dzélów: pòzwë jôdë, ji skłôdników
i òpisënkù przërëchtowaniô (Wòzniakòwskô 119-132; Żarsczi 163-171).
Pòzwa jôdë
W trzech kùcharsczich ksążkach prezentëjącëch receptë z regionu Kaszub pòzwë jôdë
colemało pòjôwiają sã w dwùch jãzëkach: pò pòlskù i kaszëbskù (rozmajice ùłożoné).
W Pòmòrsczi kùchni, jakô zbiérô receptë z òbéńdë wikszi jak Kaszëbë, kaszëbsczé
pòzwë są na drëdżim môlu i blós kòl niechtërny jôdë. W Kaszëbsczi kùchni pòzwë są
pò pòlskù, leno czasã w nawiasu zapisóny je dzél pòzwë pò kaszëbskù (np. mięsna galaretka (zylc), zupa z suszu owocowego (brzadowa), jajecznica (prażnica) z chlebem
razowym).
M. Witaszek-Samborska da bôczënk na wielną w kùchniowi słowiznie klasã pòzwów
wskazëjącëch na zrzesz jôdë z kùlturą i òbëczajama jaczégòs regionu, państwa, miasta czë nôrodu (Witaszk-Sambòrskô 139-142).
3

Przërównôj ùwôgã J. Bòrzëszkòwsczégò: Słuszne jest więc stwierdzenie, że kuchnia pomorska kiedyś była bardzo, a jest i nadal, wewnętrznie zróżnicowana. Dotyczy to zarówno poszczególnych regionów, jak i środowisk społecznych (…) Kpom s. 9.
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W książkach z przepisami pomorskimi związki z regionem oddawane są najczęś
ciej za pomocą przymiotnika relacyjnego, np.: dorsz kaszubski / kaszëbsczi pòmùchel;
bigos kaszubski / kaszëbsczi bigòs; chleb kaszubski z ziemniakami; bigos kaszubski /
kaszëbskô kapùsta; polewka kaszubska mięsna / kaszëbskô miãsnô pòléwka; wyrażenia syntaktycznego z przyimkiem po, np.: lin po kaszubsku / lëniôk pò kaszëbskù; śledzie po słowińsku; golonka po pomorsku; kaczka po gdańsku; i (najrzadziej)
wyrażenia z przyimkiem z, np.: węgorz z Helu / wãgòrz z Hélu, bakaliowy dziad
z Tczewa.
Nazwa kaszubska i polska mogą mieć taką samą strukturę: dorsz po kaszubsku /
pòmùchel pò kaszëbskù; lub różną: pol. śledź po kaszubsku, ale kasz. kaszëbsczi slédz;
ryba po wdzydzku, ale kasz. wdzyckô rëbiònka. Niekiedy nazwa w języku kaszubskim
pozbawiona jest geograficzno-etnicznego określnika, pojawia się on tylko w nazwie
polskojęzycznej4, np. barszcz kaszubski / barszcz; kaszubski barszcz z grzybami / barszcz
z grzëbama; wołowina pieczona po kaszubsku / szmùrowòné miãso. Sytuacji odwrotnej nie zaobserwowano. W członie określającym w funkcji lokalizującej mogą pojawić
się przymiotniki lub przysłówki pochodzące od nazwy regionu: kiszki kaszubskie, lin
po kaszubsku, golonka po kociewsku, kaczka nadziewana po pomorsku; lub od nazwy
konkretnej miejscowości: kaczka po gdańsku, halibut po gdyńsku, kotlety po wdzydzku, mazurek gniewski, śledzie po słowińsku. Pośrednio o pochodzeniu potrawy może też
świadczyć określenie związane z nazwą zawodu charakterystycznego dla danego regionu, np. bigos po marynarsku, śledzie po rybacku.
Składniki
W omawianych książkach nazwy składników potrzebnych do przyrządzenia potrawy
są zwykle wydzielone w graficznie (tłustą czcionką lub kolorowym tłem) i umieszczone przed opisem wykonania potrawy, po nim lub na jego marginesie. Ich kolejność na
liście jest uzależniona od tego, jak ważna jest ich funkcja w potrawie: najpierw pojawiają się składniki główne, potem dodatki smakowe i przyprawy, np. prażnica
z wãgòrzã: jaje, wãgòrz, sól, pieprz.
Do charakterystyki ilościowej produktów książki kucharskie podchodzą różnie.
W Kuchni kaszubskiej ilość potrzebnych produktów i przypraw wskazana jest niezwykle dokładnie. Podaje się tam nawet liczbę ziaren poszczególnych przypraw (np. w przepisie na borowiki kartuskie: 3 ziarna jałowca i 7-8 ziaren pieprzu). Zdecydowanie mniej
precyzyjne są informacje w książkach W. Niemiec. Tu w przepisach używa się takich
określeń jak mała porcja włoszczyzny czy nieskromny kawałek mięsa. Ich zamienniki
wagowe są podane w tabeli przy końcu książki (Ò tim… s. 118). W książce Tradycyjna kuchnia kaszubska obok każdego przepisu na marginesie pojawiają się nazwy produktów po polsku zwykle (choć nie zawsze) z informacjami o ilości i po kaszubsku
– bez tych danych, np. boczek z jabłkami / bòczk z jabkama: 2 kg boczku, 1 kg jabłek,
4

O prawdopodobnych przyczynach tego zjawiska zob. Warda-Radys 62.
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W ksążkach z pòmòrsczima receptama zrzesz z regionã pòkôzywónô je nôczãscy za
pòmòcą relacyjnégò znankòwnika, np.: dorsz kaszubski / kaszëbsczi pòmùchel; bigos kaszubski / kaszëbsczi bigòs; chleb kaszubski z ziemniakami; bigos kaszubski / kaszëbskô
kapùsta; polewka kaszubska mięsna / kaszëbskô miãsnô pòléwka; syntaktëcznégò wërażeniô z przëmiónkã pò, np.: lin po kaszubsku / lëniôk pò kaszëbskù; śledzie po słowińsku; golonka po pomorsku; kaczka po gdańsku; i (nôrzadzy) wërażeniô z przëmiónkã
z, np.: węgorz z Helu / wãgòrz z Hélu, bakaliowy dziad z Tczewa.
Kaszëbskô i pòlskô pòzwa mògą miec taką samą bùdowã: dorsz po kaszubsku /
pòmùchel pò kaszëbskù; abò jiną: pòl. śledź po kaszubsku, ale kasz. kaszëbsczi slédz;
ryba po wdzydzku, ale kasz. wdzyckô rëbiònka. Nierôz pòzwa pò kaszëbskù ni mô
geograficzno-etnicznégò òpisënkù, jaczi je le w pòlsczi pòzwie4, np. barszcz kaszubski / barszcz; kaszubski barszcz z grzybami / barszcz z grzëbama; wołowina pieczona po kaszubsku / szmùrowòné miãso. Òdwrotnô sytuacjô nie òstała dozdrzónô.
W òpisënkòwim członie w ùmôlowiający fùnkcji mògą pòjawic sã znankòwniczi abò
przëczasniczi pòchôdającé òd pòzwë regionu: kiszki kaszubskie, lin po kaszubsku, golonka po kociewsku, kaczka nadziewana po pomorsku; abò òd pòzwë kònkretnégò
môlu: kaczka po gdańsku, halibut po gdyńsku, kotlety po wdzydzku, mazurek gniewski, śledzie po słowińsku. Pòstrzédno ò pòchòdzenim jôdë mòże téż swiôdczëc òpisënk
zrzeszony z pòzwą warkù apartną dlô dónégò regionu, np. bigos po marynarsku, śledzie po rybacku.
Skłôdniczi
W òmôwiónëch ksążkach pòzwë składników, jaczé są brëkòwné do zrëchtowaniô
jôdë, są colemało graficzno wëdzéloné (tłëstą czcónką abò farwnym tłã) i ùmieszczoné przed òpisënkã rëchtowaniô jôdë, pò nim abò na jegò marginesu. Jich ùkłôd
za régą na lësce zanôlégô òd te, jak wôżné są w jôdze: nôprzód są główné składniczi, pòtemù szmakòwé dodôwczi i przëprawë, np. prażnica z wãgòrzã: jaje, wãgòrz,
sól, pieprz.
Jinfòrmacje w nëch kùcharsczich ksążkach ò tim, jak wiele mùszi zbrëkòwac produktów, pòdóné są rozmajice. W Kaszëbsczi kùchni wielosc produktów i przëprawów,
jaczé je mùsz zbrëkòwac, zapisónô je nad zwëk dokładno. Nawetka je pòdónô lëczbã
zôren wëmienionëch przëprawów (np. w recepce na borowiki kartuskie: 3 zôrna jałówca i 7-8 zôren pieprzu). Wiele mni dokładné jinfòrmacje są w ksążkach W. Niemiec.
Tu w receptach ùżiwô sã taczich òpisënków jak môłô pòrcjô włoszczëznë czë nieskrómny sztëczk miãsa. Jejich wagòwé zamienniczi pòdóné są w tôbelë na kùńcu ksążczi
(Ò tim… s. 118). W ksążce Tradicyjnô kaszëbskô kùchniô kòle kòżdégò receptu na marginesu pòjôwiają sã pòzwë produktów pò pòlskù colemało (chòc nié wiedno) z jinfòrmacjama ò wieloscë i pò kaszëbskù – bez nëch dónëch, np. boczek z jabłkami / bòczk
z jabkama: 2 kg boczku, 1 kg jabłek, sól / bòczk, jabka, sól. Nierôz w recepce autorka
4

Ò prôwdopòdobnëch przëczënach negò zjawiszcza òb. Warda-Radis 62.
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sól / bòczk, jabka, sól. Niekiedy w przepisie autorka odwołuje się tylko do doświadczenia kuchennego gospodyni: wody (tyle, aby zagnieść twarde ciasto kluskowe).
Liczba porcji, wartość energetyczna i odżywcza potrawy
Informacje te podane są tylko w jednej książce – w Kuchni kaszubskiej T. Miazgowskiej. Autorka wychodzi tu naprzeciw oczekiwaniom współczesnych młodych gospodyń, które częściej niż ich matki i babki zwracają uwagę na kaloryczność i wartości odżywcze przygotowywanych potraw. Dane te można było wyliczyć dzięki niezwykle
dokładnemu wskazaniu wymaganej wagi i / lub ilości składników.
Sposób wykonania
We wszystkich omawianych publikacjach sposób przygotowania potrawy to tekst ciągły. W Kuchni kaszubskiej i Kuchni pomorskiej ma on znamiona bezosobowego stylu
zawodowego – jest to konkretny i rzeczowy instruktaż, który opiera się na bezokolicznikach w funkcji rozkaźników, np. Kapustę oczyścić z wierzchnich liści, opłukać, poszatkować i poddusić na tłuszczu, mieszając. (Kkasz s. 76); Dorsza oddzielić od ości,
podzielić na kawałki. Groszek odsączyć. Ziemniaki i cebulę pokroić w kostkę. (Kpom
s. 144). Nagromadzenie czasowników sprawia, że tekst jest dynamiczny.
W książkach W. Niemiec przepisy kulinarne przybierają formę swobodnie snutej
gawędy5. W tym wypadku trudno mówić nawet o instrukcji przygotowania potrawy, jest
to raczej opowieść o tym, jak dawniej gotowano. Składnia w tych książkach jest wyraźnie zróżnicowana. W tekście pojawiają się zdania pojedyncze rozwinięte i zdania
wielokrotnie złożone różnego typu, a narracja (bo tak to raczej trzeba nazwać) oparta
jest na czasownikach w formie nieosobowej lub w 3 osobie czasu przeszłego. Przy wielu przepisach pojawiają się dodatkowe uwagi i dygresje o charakterze kulturowym, kaszubskie przysłowia i powiedzenia. Oto przykład: Òbòna / Okrasa gęsia. Jest to druga propozycja potrawy z gęsi znanej tylko na Kaszubach. Na „òbònã” przeznaczano
dawniej i kilkanaście gęsi. Mięso gęsie z kośćmi drobno siekano specjalnym tasakiem
w korytku zwanym skrzynówkiem. Gęsina była mocno solona i ubijana w garnku kamiennym lub glinianym. Czasem okrasę zalewano gęsim smalcem. (…) gęsie kości na
obonę, te większe, jak zapamiętała jedna z moich rozmówczyń, rąbano również na progu domu (stąd pewnie te wyżłobienia i wklęsły kształt w niektórych chałupach wiejskich). (…) Chto zeżarł miãso, niech zeżgrze ë gnôte.

Pozostałe elementy
We wszystkich analizowanych publikacjach na początku lub na końcu znajduje spis treści. W Kuchni pomorskiej zamieszczono także rozdział Zestawy okolicznościowe, w którym zebrano w grupach potrawy wigilijne, wielkanocne, weselne i na przyjęcia okolicz5

Taki sposób prezentowania przepisów jest charakterystyczny dla dawnych książek kucharskich,.
m.in. Lucyny Ćwierczakiewiczowej (Woźniakowska 124).
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òdwòłuje sã le do kùchniowégò doswiôdczeniô gòspòdëni: wòdë (tëli, żebë zagniesc
cwiardé klóskòwé casto).
Lëczba pòrcjów, energeticznô i òdżiwczô wôrtnota jôdë
Ne wiadła pòdóné są le w jedny ksążce – w Kaszëbsczi kùchni T. Miazgòwsczi.
Autorka pòdôwô jinfòrmacje,, na jaczé żdają dzysdniowé młodé gòspòdënie, jaczé
czãscy niżlë jich matczi i starczi wzérają na kaloricznosc i òdżiwczé wôrtnotë rëchtowóny jôdë. Ne dóné mòżna bëło pòrechòwac dzãka nad zwëk dokładnym wskôzóm
pòtrzebny wôdżi i/abò wieloscë skłôdników.
Mòdło przërëchtowaniô
We wszëtczich òmôwiónëch pùblikacjach mòdło przërëchtowaniô jôdë to cygłi tekst.
W Kaszëbsczi kùchni i Pòmòrsczi kùchni mô òn znanczi bezòsobòwégò warkòwégò ôrtu
– je to kònkretnô i rzeczowô jinstrukcjô, jakô òpiérô sã na nieòznacznikach w fùnkcji
rozkôzowników, np. Kapùstã wëczëszczëc z wiérzchnich lëstów, wëpłókac, pòrznąc
i pòddëszëc tłëszczu, miészajacë. (Kkasz s. 76); Pòmùchla òddzelëc òd szczerzlów,
pòdzelëc na sztëczczi. Groszk òdsączëc. Bùlwë i cëbùlã pòkrojic w kòstkã. (Kpom s.
144). Nawielenié w karnie czasników dôwô to, że tekst je dinamiczny.
W ksążkach W. Niemc kùchniowé receptë są napisóné na ôrt swòbódnégò pòjużnégò
òpòwiôdaniô5. W tim przëtrôfkù drãgò nawetka gadac ò wskôze przërëchtowaniô jôdë,
je to barżi gôdka ò tim, jak sã dôwni warzëło. W nëch ksążkach składniô wërazno sã
jinaczi. W teksce pòjôwiają sã pòjedinczné rozwinioné zdania i zdania wiele razy złożoné rozmajitégò ôrtu, a òpòwiôdanié (bò tak to mùszi pòzwac) òpiarté je na czasnikach w niepersonowi fòrmie abò w 3 persónie ùszłégò czasu. Kòle wielu recept pòjôwiają sã dodôwkòwé ùwôdżi i digresje, jaczé mają kùlturowi charakter, są kaszëbsczé
przësłowia i rzeklënë. Na przëmiôr: Òbòna. Je to drëdżi bédënk jôdë z gãsë znóny leno na Kaszëbach. Na òbònã dôwni bróno nawetka czilenôsce gãsów. Gãsé miãso
z gnôtama bëło drobno sekłé specjalnym òstrzã w kòrëtkù zwónym skrzënówkã. Gãsé
miãso bëło mòckò soloné ë ùbijóné w glënanym abò kamianym kùflu. Czasã òbòna
zaléwónô bëła gãsym szmùltã. (…) gãsé gnôtë na òbònã, ne wikszé, jak pamiãtô jedna białka z chtërną jô gôdała, bëłë rąbóné téż na progù chëczi (gwës stądka ne wëżłobieniô i wlëgniãti sztôłt w niechtërnëch wiesczich chëczach). (…) Chto zeżarł miãso,
niech zeżgrze ë gnôte.

Òstałé elementë
We wszëtczich òmôwiónëch pùblikacjach na zôczątkù abò na kùńcu je spisënk zamkłoscë. W Pòmòrsczi kùchni je téż dzél Leżnoscowé zestawë, w jaczim zebróné òstało
w karnach wilijné, jastrowé, wieselné jestkù i na leżnoscowé przëjãca (s. 179-185) a téż
5

Taczi spòsób prezentowaniô recept je òsoblëwi charakteristiczny dlô dôwnëch kùcharsczich ksążków,. m. jin. Lucyny Ćwierczakiewiczowej (Woźniakowska 124).
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nościowe (s. 179-185) oraz alfabetyczny wykaz potraw (s. 187-190). Na samym końcu
książki wymieniono autorów receptur (osób i instytucji, które przepisy przekazały).
W publikacji Ò tim, jak przóde lat Kaszëbi warzële znalazły się jeszcze rozdziały Ciekawostki kaszubskie (s. 119-124) i Kaszubsko-polski słowniczek kuchenny (s. 125-130).
Przeznaczone są one dla czytelników, którzy nie znają tradycji i języka kaszubskiego
(lub znają je zbyt słabo). W rozdziale Podsumowanie autorka m.in. dziękuje tym, których napotkała „na pięknych drogach kaszubskich” (s. 117). Dzięki temu książka ta nabiera bardziej osobistego charakteru.
Omówione wyżej książki kucharskie związane z regionem Kaszub dzielą się na
dwie grupy. Do jednej należy Kuchnia kaszubska i Kuchnia pomorska, do drugiej – publikacje przygotowane przez W. Niemiec. Te pierwsze są profesjonalnymi poradnikami kulinarnymi, tekstami zwięzłymi i rzeczowymi. Drugie są bliższe stylowi gawędziarskiemu. Oprócz przepisów kulinarnych zawierają wiadomości o kulturze regionu.
Wyraźnie widoczny jest w nich autorski profil książki.
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Ò tim… – W. Niemiec, Ò tim, jak przóde lat Kaszëbi warzële. Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni, Władysławowo 2004.
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alfabeticzny spisënk jôdë (s. 187-190). Na samim kùńcu ksążczi òstelë wëpisóny autorze receptów (lëdze i jinstitucje, co ne receptë delë).
W ksążce Ò tim, jak przóde lat Kaszëbi warzële nalazłë sã jesz dzélë Kaszëbsczé
czekawòstczi (s. 119-124) i Kaszëbskò-pòlsczi kùchniowi słowôrzk (s. 125-130). Ne są
dlô czëtińców, chtërny nie znają tradycji i kaszëbsczégò jãzëka (abò znają je baro słabò).
W dzélu Zesëmòwanié autorka m. jin. dzãkùje tima, chtërnëch spòtka „na piãknëch
kaszëbsczich drogach” (s. 117). I bez to na ksążka mô barżi òsobisti charakter.
Wëżi òmôwióné kùcharsczé ksążczi zrzeszoné z regionã Kaszub dzelą sã na dwa
karna. Do jednégò słëchają Kaszëbskô kùchniô i Pòmòrskô kùchniô, do drëdżégò – ksążczi ùsadzoné bez W. Niemiec. Ne pierszé są warkòwima kùcharsczima doradnikama,
krótczima i rzeczowima tekstama. Ne drëdżé są blëżi stilowi òpòwiescë. Òkróm kùcharsczich receptów są w nich wiadła ò kùlturze regionu. Bëlno w nich je znac autorsczi
profil ksążczi.
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Ewa Rogowska-Cybulska (Uniwersytet Gdański)

Wokół jedzenia. O kaszubskiej szacie
informacyjnej związanej z wytwarzaniem
i konsumpcją artykułów żywnościowych
Wśród charakterystycznych dla współczesnej kultury procesów odkrywania i komercjalizacji przeszłości i lokalności, zainicjowanych przez – będącą wyrazem oporu wobec globalizacji – potrzebę nowych tożsamości grupowych oraz przez przemysł turystyczny, szczególne miejsce zajmuje rozwój tych segmentów rynku, które związane są
z wytwarzaniem i konsumpcją produktów spożywczych1. Kreowanie owych tradycyjnych i/lub lokalnych artykułów żywnościowych polega m.in. na tworzeniu formalnych
systemów ochrony tradycji kulinarnych, na wprowadzaniu na rynek tradycyjnych potraw lokalnych, na nadawaniu lokalnego charakteru potrawom ogólnie znanym, na promowaniu kulinarnych tradycji regionu w literaturze i mediach, na rozwoju punktów
sprzedaży oferujących dania regionalne lub quasi-regionalne i na tworzeniu stylizowanej przestrzeni sprzedaży i konsumpcji żywności2. Na Kaszubach rynkowe i ideowe
wartości płynące ze związku produktów kulinarnych z przeszłością i lokalnością są dodatkowo wzmacniane przez towarzyszącą im kaszubskojęzyczną szatę informacyjną, czyli zespół różnorodnych napisów o funkcji informacyjno-reklamowej powiązanych z obiektami otaczającej nas rzeczywistości3. Kaszubszczyzna pisana zostaje w ten
sposób „wystawiona na sprzedaż”4 jak inne produkty działalności handlowo-usługowej służące zaspokojeniu potrzeb klientów rodzimych i turystów5.
1
P. T. Kwiatkowski, Komercjalizacja przeszłości w okresie transformacji, [w:] tegoż, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Warszawa 2008, s. 99
2
Ibidem, s. 64–104.
3
Terminu szata informacyjna używam w znaczeniu analogicznym do terminu szata informacyjna miasta, używanego przez socjologów miasta, por. A. Wallis, Szata informacyjna miasta, [w:] tegoż, Miasto
i przestrzeń, Warszawa 1977, s. 274–284; tegoż, Krajobraz i szata informacyjna, [w:] tegoż, Informacja
i gwar. O miejskim centrum, Warszawa 1979, s. 101–110. O kaszubskojęzycznej szacie informacyjnej pisałam już w następujących artykułach: E. Rogowska-Cybulska, Kaszubszczyzna w szacie informacyjnej miasta, [w:] Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto 2, pod red. M. Święcickiej,
Bydgoszcz 2008, s. 133–146; tejże, Kaszubskojęzyczne teksty i gatunki o funkcji komercyjnej, w druku.
4
Por. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004.
5
Wiele informacji na ten temat znajduje się na zdjęciach zamieszczonych w dziale „Kaszubi w marketingu i życiu publicznym” na stronie „Nasze Kaszuby” (http://www. naszekaszuby. pl/modules/myalbum/viewcat. php? cid=8).

ZKP_biuletyn_cz2_new5:biuletyn ZKP a5

2010-01-10

03:33

Page 139

Éwa Rogòwskô-Cëbùlskô (Gduńsczi Ùniwersytet)

Kòle jedzeniô.Ò kaszëbsczim jinfòrmacjowim
òbstroju zrzeszonym z wërôbianim
i kònsumpcją jôdnëch wërobów
Westrzód znankòwnëch dlô dzysdniowi kùlturë procesów òdkriwaniô i kòmercjalizacji ùszłotë i môlowòscë, zaczãtëch przez – mdącą głosã òpòru procëm globalizacji
– pòtrzebnotã nowëch grëpòwëch juwernotów a téż przez turisticzny przemisł, òsoblëwi
môl zajimô rozwój nëch dzélów rënkù, jaczé zrzeszoné są z wëtwôrzanim i kònsumpcją jôdnëch wërobów1. Twòrzenié nëch tradicyjnëch i/abò môlowëch jôdnëch artiklów
pòlégô m. jin. na ùsôdzanim fòrmalnëch systemów òchronë kùchniowëch tradicji, na
wprowadzanim na rënk tradicyjny môlowi jôdë, na nadôwaniu môlowégò charakteru
jôdze òglowò znóny, na promòwanim kùchniowëch tradicji regionu w lëteraturze i mediach, na rozwòju pùnktów sprzedôwaniô bédëjącëch regionalną abò quasi-regionalną
jôdã i na ùsôdzanim sztilizowónégò rumù sprzedôwaniô i kònsumpcji jôdë2. Na
Kaszëbach rënkòwé i dejowé wôrtnotë płënącé ze zrzeszë kùlinarnëch wërobów z ùszłotą i òbéńdowòscą są do te wzmòcniwóné bez towarzący jima jinfòrmacjowi òbstrój pò
kaszëbskù, to je karno rozmajitëch nôdpisów, jaczé mają fùnkcjã jinfòrmacjowò-reklamòwą zrzeszonëch z òbiektama òtôczający nas juwernotë3. Tak téż pisónô kaszëbizna òstôwô „dónô na kùpisz”4 jak jiné wërobë hańdlowò-ùsługòwégò dzejaniégò, jaczé
służą zaspòkòjeniu brëkòwnotów domôcëch klientów i turistów5.
1

P. T. Kwiatkowski, Kòómrcjalizacjô ùszłotë w cządze przemianów, [w:] téż tegò, Zbiorowô pamiãc
pòlsczi spòlëznë w cządze przemianów, Warszawa 2008, s. 99
2
Ibidem, s. 64–104.
3
Terminu jinfòrmacjowi òbstrój ùżiwóm w jistnym znaczënkù jak teremin jinfòrmacjowi òbstrój miasta, ùżiwóny bez socjologów miasta, pòr. A. Wallis, Jinfòrmacjowi òbstrój miasta, [w:] negò samégò,
Miasto i rum, Warszawa 1977, s. 274–284; negò samégò, Krajòbrôz i jinfòrmacjowi òbstrój, [w:] negò
samégò, Jinfòrmacjô i rogwôr. Ò miesczim ceńtrum, Warszawa 1979, s. 101–110. Ò jinfòrmacjowim
òbstroju pò kaszëbskù ju pisa jem w pòstãpnëch artiklach: E. Rogowska-Cybulska, Kaszëbizna w jinfòrmacjowim òbstroju miasta, [w:] Rum jãzëkòwò, kùlturowò i spòlëznowò zróżnicowóny. Miasto 2, pòd red.
M. Święcickiej, Bëdgòszcz 2008, s. 133–146; ny sami, Kaszëbskòjãzëkòwé tekstë i ôrtë ò kòmercyjny fùnkcji, w drëkù.
4
Pòr. J. Bralczyk, Jãzëk do sprzedaniô, Gdańsk 2004.
5
Wiele jinfòrmacjów na ną témã mòże nalezc na òdjimkach zamieszczonëch w dzélu „Kaszëbi w marketingù i pùblëcznym żëcym” na starnie „Nasze Kaszëbë” (http://www. naszekaszuby. pl/modules/myalbum/viewcat. php? cid=8).
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Ze względu na rodzaj działalności komercyjnej, której towarzyszą, kaszubskojęzyczne elementy szaty informacyjnej związanej z produkcją i konsumpcją produktów
żywnościowych można podzielić na dwie grupy: na teksty, które stanowią element marketingu handlowego, oraz teksty, które są składnikiem „cateringu dziedzictwa kulturowego na rzecz masowego odbiorcy” w ramach rozwoju usług turystycznych i kreowania przestrzeni turystycznej6.
Do pierwszej grupy należą przede wszystkim gatunki szaty informacyjnej sprzedawanych potraw i napojów, zwłaszcza teksty etykiet oraz napisy na puszkach i butelkach.
Niekiedy takie napisy są wyłącznie kaszubskojęzyczne, jak etykieta ogórków firmy
„Provitus”7, informująca po kaszubsku nie tylko o nazwie produktu, lecz również nazwie producenta, składzie produktu, warunkach jego przechowywania, o wadze brutto
i netto, a także zawierająca slogan reklamowy i dodatkowe hasło promocyjne8: Provitus® // BÒGACTWÒ // PRZËPRAWÓW // Wszëtkò co nôzdrowszi, // leno na Kaszëbach.
// Jaczié stronë, taczié zbiorë. // KASZËBSZCZIÉ // GÙRCZIÉ WEKÒWÃNÉ // gùrczié,
wòda, łëct, // cëczer, sól, przëprawë // aromaticzno-smakòwë // Pò òdemkniącé trzëmac
w temp. 4º C. // Całosc [...]ëdô 840 g // Wôga põ odcedzenii 290 g.
Częściej kaszubskojęzyczne są tylko fragmenty o funkcji reklamowo-informacyjnej,
jak napisy na puszce piwa „Remus”, na której po kaszubsku podano trzy hasła reklamowe: CHCEMË LE SO WËPIC! // Czësto kaszëbsczé piwò! // Bierzemë do grëpë to, co
nôlepszë z kaszëbsczi zemi oraz tekst promocyjno-informacyjny objaśniający nazwę produktu: Remùs, nôbarżi znóny kaszëbsczi wanożnik, wãdrowôł pò Kaszëbach òd wsë do
wsë. Jegò célã bëło rozkòscyrzanié kaszëbiznë, bòkadny jãzëkã i tradicją starków. Chcemë
pòsłëchac jegò brawãdë przë piwie i stole bòkadnym w wszelejaczé smaczczi..., podczas
gdy sama nazwa piwa ma polską wersję ortograficzną; tylko po polsku sformułowane są
też informacje o sposobie produkcji piwa, jego składzie, producencie i dacie ważności.
Stosunkowo często na etykietach produktów spożywczych po kaszubsku podaje się
tylko ich nazwy i wybrane informacje na ich temat, za to są one zapisywane stylizowanymi kolorowymi literami umieszczonymi w wyeksponowanych wizualnie miejscach
etykiet, podczas gdy pozostałe wymagane dane formułowane są po polsku, ale drobniejszym, nieozdobnym, czarnym drukiem, ponadto często z boku i w poprzek etykiety, jak w wypadku musztardy produkowanej przez firmę Dagoma Sp. z o.o. z Pucka.
Oprócz nazwy wyrobu: Òstri Mòzdrech Kaszëbsczi po kaszubsku podano tu jego skład:
skłôd: gòrczëca, sól, cëczer, spirtusowi òct, cytrinowi kwas, wòda, przëprawë9, natomiast tekst polski zawiera informację o dacie ważności, adresie producenta, masie produktu i zalecanym sposobie jego przechowywania.
6

A. M. Kluczyk, Kultura kaszubska jako nowy produkt turystyczny, [w:] Catering dziedzictwa kulturowego? Kaszubi i Kaszuby w oczach etnologów, pod red. P. Kalinowskiego, Gdynia 2006, s. 113–147.
7
Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/756.jpg.
8
Cytowane elementy kaszubskojęzycznej szaty informacyjnej podaję w ich oryginalnej wersji ortograficznej.
9
Zob. http://www.naszekaszuby.pl/modules/myalbum/viewcat.php?cid=8.
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Zdrzącë na zort rënkòwégò dzejaniô, jaczémù towarzą, elemeńtë jinfòrmacjowégò
òbstroju pò kaszëbskù, zrzeszoné z wërôbianim i spòżëcym jôdë, mòżna pòdzelëc na
dwie grëpë: na tekstë, jaczé robią elemeńt hańdlowégò marketingù, ë tekstë, jaczé są
dzélã „cateringu dziedzictwa kulturowego na rzecz masowego odbiorcy” w òbrëmienim rozwòju turisticznëch ùsłëżnotów i stwòrziwaniô turisticznégò rëmù6.
Do pierszégò karna słëchają przede wszëtczim zortë jinfòrmacjowégò òbstroju
sprzedôwóny jôdë ë napitków, òsoblëwie tekstë etiketów a téż nôdpisë na béksach
i bùdlach.
Nierôz taczé nôdpisë są leno pò kaszëbskù, jak etiketa gùrków firmë „Provitus”7,
jakô dôwô wiadło pò kaszëbskù nié le ò pòzwie wërobù, ale téż pòzwie produceńta,
zamkłoscë wërobù, warënkach jegò przechòwiwaniô, ò wôdze brutto i netto, a téż je
na ni reklamòwé zéwiszcze i dodôwkòwé promòcyjné zéwiszcze8: Provitus® //
BÒGACTWÒ // PRZËPRAWÓW // Wszëtkò co nôzdrowszi, // leno na Kaszëbach. // Jaczié stronë, taczié zbiorë. // KASZËBSZCZIÉ // GÙRCZIÉ WEKÒWÃNÉ // gùrczié,
wòda, łëct, // cëczer, sól, przëprawë // aromaticzno-smakòwë // Pò òdemkniącé trzëmac
w temp. 4º C. // Całosc [...]ëdô 840 g // Wôga põ odcedzenii 290 g.
Czãscy pò kaszëbskù są le dzéle ò fùnkcji reklamòwò-jinfòrmacjowi, jak nôdpisë
na békse piwa „Remus”, na jaczi pò kaszëbskù są trzë reklamòwé zewiszcza: CHCEMË
LE SO WËPIC! // Czësto kaszëbsczé piwò! // Bierzemë do grëpë to, co nôlepszë
z kaszëbsczi zemi a téż tekst promòcyjno-jinfòrmacjowi, jaczi wëjasniwô pòzwã wërobù:
Remùs, nôbarżi znóny kaszëbsczi wanożnik, wãdrowôł pò Kaszëbach òd wsë do wsë.
Jegò célã bëło rozkòscyrzanié kaszëbiznë, bòkadny jãzëkã i tradicją starków. Chcemë
pòsłëchac jegò brawãdë przë piwie i stole bòkadnym w wszelejaczé smaczczi..., czej
sama pòzwa piwa mô pòlską òrtograficzną wersjã; le pò pòlskù są napisóné wiadła
ò spòsobie warzeniô piwa, jegò składze, produceńce i dace wôżnoscë.
Dosc czãsto na etiketach jôdnëch wërobów pò kaszëbskù są leno jich pòzwë
i wëbróné wiadła na jich témã, za to są one zapisywóné sztilizowónyma farwnyma
lëtrama ùmieszczonyma w wizualno wëekspònowónëch môlach etiketów, czej òstałé
mùszebné napisóné pò pòlskù, ale miészim, niestrojnym, czôrnym drëkã, co wicy czãsto
z bòkù i na szréj etiketë, jak w przëtrôfkù mòzdrëchù, jaczi je robiony bez firmã Dagoma Sp. z o.o. z Pùcka. Òkróm pòzwë wërobù: Òstri Mòzdrech Kaszëbsczi pò
kaszëbskù je tu jegò skłôd: skłôd: gòrczëca, sól, cëczer, spirtusowi òct, cytrinowi kwas,
wòda, przëprawë9, zôs w pòlsczim teksce je wiadło ò dace wôżnoscë, adresu produceńta, wôdze i bédowónym spòsobie jegò przechòwiwaniô.

6

A. M. Kluczyk, Kaszëbskô kùltura jakno nowi turisticzny produkt, [w:] Catering kùlturowégò
spòsagù? Kaszëbi i Kaszëbë w òczach etnologów, pòd red. P. Kalinowskiego, Gdiniô 2006, s. 113–147.
7
Òb. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/756.jpg.
8
Cytowóné elemeńë jinfòrmacjowégò òbstroju pò kaszëbskù pòdôwóm w jich òriginalnym pisënkù.
9
Òb. http://www.naszekaszuby.pl/modules/myalbum/viewcat.php?cid=8.
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Jeszcze inną strategię promocyjną związaną z kaszubszczyzną zastosowała na etykiecie słonych paluszków firma „Borowa” z Tucholi. Kaszubszczyzna stanowi jeden
z czterech – oprócz polskiego, rosyjskiego i niemieckiego – języków, w których zredagowano prezentowane na etykiecie tego wyrobu informacje o jego składzie: Zestôw: //
pszenô mąka, roscënowi tłëst, pùlwer // do pieczeniô, regùlatora czislënë // E 524,
młodzô, sól, mak, sezóm, // cëczer, o miejscu podania daty i serii produkcji: Datum ë
numer serie // pòdóné na spòjenim oraz o zaleceniach co do sposobu jego przechowywania: Trzëmac w sëchim placu10, jedynie nazwa produktu podana jest na niej wyłącznie po polsku.
Elementem marketingu handlowego wykorzystującym w związku z wytwarzaniem
i konsumpcją artykułów żywnościowych walory kaszubszczyzny są też teksty będące
realizacją gatunków zewnętrznej i/lub wewnętrznej szaty informacyjnej sklepów spożywczych. Do zewnętrznej szaty informacyjnej tych sklepów należą głównie szyldy, redagowane po kaszubsku bądź w całości, bądź w części, zwłaszcza jeśli chodzi o nazwy
własne takich sklepów, jak w wypadku szyldu sklepu spożywczo-przemysłowego w Bojanie, w zasadzie polskojęzycznego, ale z kaszubskimi nazwami własnymi: SKLEP
SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY KRÓM11. Uzupełnieniem szyldów bywają tablice kierujące do sklepów, takie jak kaszubskojęzyczny drogowskaz-zaproszenie do sklepu spożywczo-przemysłowego w Bojanie o treści: SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY
KRÓM ZAPRASZA // P // →. Właśnie w sklepach spożywczych najczęściej spotyka
się też dodatkowe wywieszki informacyjno-reklamowe, umieszczane nad drzwiami, na
drzwiach i w witrynach zajmowanych przez nie lokali, o treści Serdeczno witómë,
Zaprôszómë jesz rôz12, Òtemkłé i Do uzdrzeniô, a także TU SO GÔDÔ PÒ KASZËBSKÙ.
Wewnętrzną szatę informacyjną sklepów spożywczych reprezentują natomiast tablice z nazwami rodzajów produktów wieszane nad półkami w hipermarketach, np.
dwujęzyczne tablice w „Delikatesach 34” w Wejherowie, m.in. Garmaż // Gòtowô jôda
i Oliwa, Oliwki, Sosy // Jôdny òléj, // Òliwczi, Zósë13.
Jeszcze bogatsza od kaszubskojęzycznej szaty informacyjnej będącej elementem
marketingu handlowego artykułów spożywczych jest dotycząca kulinariów kaszubskojęzyczna szata informacyjna związana z rozwojem usług turystycznych i kreowaniem
przestrzeni turystycznej. Reprezentują ją różnorodne gatunki zewnętrznej i – zwłaszcza – wewnętrznej szaty informacyjnej restauracji i punktów sprzedaży żywności regionalnej.
Do elementów zewnętrznej szaty informacyjnej tego typu obiektów sporządzanych
po kaszubsku należą głównie szyldy lokali gastronomicznych lub ich najważniejsze
10

Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/thumbs/213.jpg.
Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/31.jpg.
12 P. Bréza, Kaszëbizna w hiperkrómach, „Kaszëbskô Òdroda” 2005 nr 4, s. 3.
13 Por. (Pop), Wejherowo. Pierwszy kaszubski market. Paluszczi na półkach, „Dziennik Bałtycki”, 1
VIII 2005, s. 5.
11
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Jesz jinszą promòcyjną strategiã zrzeszoną z kaszëbizną wëzwëska na etikéce
słonëch paluszków firma „Borowa” z Tëchòlë. Kaszëbizna je jednym ze sztërzech
– òkróm pòlsczégò, rusczégò i miemiecczégò – jãzëków, w jaczich zapisóno prezentowóné na etikece negò wërobù jinfòrmacje ò jegò składze: Zestôw: // pszenô mąka,
roscënowi tłëst, pùlwer // do pieczeniô, regùlatora czislënë // E 524, młodzô, sól, mak,
sezóm, // cëczer, ò môlu pòdaniô datë i serii wërobù: Datum Data ë numer serie //
pòdóné na spòjenim a téż ò bédënkach co do spòsobù jegò przechòwiwaniô: Trzëmac
w sëchim placu10, blós pòzwa wërobù zapisónô je na ni leno pò pòlskù.
Elemeńtã hańdlowégò marketingù wëzwëskùjącym w zrzeszbie z wërôbianim
i zbrëkòwanim jôdnëch artiklów walorë kaszëbiznë są téż tekstë mdącé zjiscenim
ôrtów bùtnowégò i/abò bënowégò jinfòrmacjowégò òbstroju jôdnëch krómów. Do
bùtnowégò jinfòrmacjowégò òbstroju nëch krómów nôleżą przede wszëtczim szildë,
redagòwóné w całoscë abò w dzélu pò kaszëbskù, òsoblëwie żle jidze ò gwôsné
pòzwë taczich krómów, jak w przëtrôfkù szildu jôdno-przemisłowégò krómù w Bòjanie, pò prôwdze pò pòlskù, ale z kaszëbsczima gwôsnyma pòzwama: SKLEP
SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY KRÓM11. Czasã dofùlowanim szildów są tôblëce
czerëjącé do krómów, taczé jak drogòwskôz – rôczba pò kaszëbskù do jôdno-przemisłowégò krómù w Bòjanie, na jaczim je napisóné: SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY KRÓM ZAPRASZA // P // →. Prawie w jôdnëch krómach nôczãscy widzec je téż dodôwkòwé jinfòrmacjowò-reklamòwé wëwiészczi, wiszącé nad dwiérzama, na dwiérzach i w òknach zajmòwónëch bez nie lokalów, na jaczich je napisóné
Serdeczno witómë, Zaprôszómë jesz rôz12, Òtemkłé i Do uzdrzeniô, a téż TU SO
GÔDÔ PÒ KASZËBSKÙ.
Bënowi jinfòrmacjowi òbstrój jôdnëch krómów reprezeńtëją zôs tôblëce z pòzwama ôrtów wërobów wiészóné nad pòlëcama w hipermarketach, np. tôblëce w dwùch
jãzëkach w „Delikatesach 34” w Wejrowie, m. jin. Garmaż // Gòtowô jôda i Oliwa,
Oliwki, Sosy // Jôdny òléj, // Òliwczi, Zósë13.
Jesz bòkadniészô òd jinfòrmacjowégò òbstroju pò kaszëbskù mdącégò dzélã hańdlowégò marketingù jôdë je tikający sã kùlinariów jinfòrmacjowi òbstrój pò kaszëbskù
zrzeszony z rozwòjã turisticznëch ùsłëżnotów i ùsôdzanim turisticznégò òbrëmieniô.
Reprezeńtëją ją rozmajité ôrtë bùtnowégò i – òsoblëwie – bënowégò jinfòrmacjowégò
òbstroju restauracjów i pùnktów sprzedażë regionalny jôdë.
Do elemeńtów bùtnowégò òbstroju jinfòrmacjowégò tegò ôrtu bùdinków zrëchtowónëch pò kaszëbskù przede wszëtczim nôleżą szildë gòspòdów i restauracjów abò

10

Òb. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/thumbs/213.jpg.
Òb. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/31.jpg.
12 P. Bréza, Kaszëbizna w hiperkrómach, „Kaszëbskô Òdroda” 2005 nr 4, s. 3.
13 Pòr. (Pòp), Wejrowò. Pierszi kaszëbsczi market. Paluszczi na pòlëcach, „Dziennik Bałtycki”, 1 VIII
2005, s. 5.
11
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elementy, a więc nazwy własne14. Podobnie jak w wypadku elementów szaty informacyjnej sklepów spożywczych mogą im towarzyszyć tablice kierujące do lokali i reklamujące ich usługi, takie jak kaszubskojęzyczny fragment jadłospisu umieszczony na
tablicy reklamowej znajdującej się w pobliżu karczmy „Wygoda” we Wdzydzach, o treści: Kapusta szmuròwònô15, czy kaszubskojęzyczne zaproszenie umieszczone w pobliżu puckiej smażalni ryb u Budzisza: Rôczimë na sjeżi ribczi, pomuchlë, bantczi, sledze16.
W specjalnie aranżowanych punktach sprzedaży produktów regionalnych, np. w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, ważną rolę pełnią też drewniane tablice z kaszubskimi nazwami oferowanych specjałów, np. Kaszëbsczi chléb, Kaszëbsczi
wórzta. Na zewnątrz lokali gastronomicznych, częściej nawet niż na zewnątrz sklepów
spożywczych, występują także dodatkowe wywieszki informacyjno-reklamowe o treści Òtemkłé, Witómë i Witômë na Kaszëbach oraz Do uzdrzeniô. Jeszcze częściej tego
typu napisy spotyka się we wnętrzach restauracji specjalizujących się w potrawach regionalnej kuchni kaszubskiej lub w obrębie przestrzeni zagospodarowanej przez nie
wewnątrz i na zewnątrz budynków. W wypadku niektórych z takich restauracji, np.
puckiej smażalni ryb Bùdzyszôwo Maszôpërëja czy Gòscyńca „Pòd Wiôldżim Délã”
i karczmy Kaszëbszci Nórtk w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku,
kaszubskojęzyczne napisy stanowią wręcz jeden z najważniejszych elementów kaszubskiej stylizacji przestrzeni tych lokali. Ich liczba, różnorodność i rodzaj prezentowanych treści w połączeniu ze stylizowanymi na ludowo nośnikami (deski, rzadziej tablice ceramiczne), „odręcznym” liternictwem i kaszubsko-ludowymi motywami ikonograficznymi służą kreowaniu specyficznego lokalnego kolorytu, który sprawia, że
w miejscach tych „konsumpcja zmienia się w spektakl”17. Ozdobnym napisom informującym o jadłospisie, takim jak np. Kaszëbskô Kuchn[n]iô, Chléb, Wórzta, Kúrzônë
rëbë, towarzyszą tu teksty, w których funkcja informacyjna nakłada się na przekaz mądrości ludowych, np. Głodny wiedno le ò chlebie / i zupie mësli / Dzisiaj zupa / żurek,
zdania regulujące zachowanie w lokalu, np. Tù sã nie kúrzi le taboczi, Młodzëznie niżi lat 18 alkòhòlu nie dôwómë, wypowiedzi budujące atmosferę grzeczności gospodarzy wobec klientów, np. Rôczimë, Rôczimë na rëbë, Witómë, teksty sugerujące miły nastrój biesiady towarzyskiej panujący wśród gości, np. Tú sëdzą a Jëdzą drëszci a drëszë,
Tu chùtkò a ùbëtno nëkô czas, slogany reklamujące jakość oferowanej kuchni, np. Tu
szmakô jak ù mëmczi doma, Zawdë jémë / smaczno i zdrowò, Smaczné bò kaszëbszczé,
Jëdz rëbë bdzësz wioldżi, dotyczące jedzenia przysłowia odwołujące się do kultury
14

Por. E. Breza, Nazwy zakładów gastronomicznych, [w:] Język kaszubski. Zarys encyklopedyczny,
pod red. J. Tredera, Gdańsk 2006, s. 182–184; M. Cybulski, Kaszubskie elementy w nazwach firm w województwie pomorskim, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. X: Polszczyzna miast i miasteczek.
Nazewnictwo miejskie, pod red. H. Sędziak, Łomża 2006, s. 103–116.
15 Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/thumbs/2921.jpg.
16 J. Treder, E. Breza, Sytuacja socjolingwistyczna kaszubszczyzny, [w:] Kultura – Język – Edukacja,
t. 3, red. R. Mrózek, Katowice 2000, s. 154.
17 P. T. Kwiatkowski, op. cit., s. 87.
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jich nôwôżniészé elemeńtë, a wiãc włôsné pòzwë14. Jistno jak w przëtrôfkù elemeńtów jinfòrmacjowégò òbstroju jôdnëch krómów mògą jima towarzëc tôblëce czerëjącé
do môlów i reklamùjącé jich ùsłudżi, taczé jak dzélëk jôdny kôrtë pò kaszëbskù na reklamòwi tôblëce, jakô je kòle karczmë „Wygoda” we Wdzydzach, dze je napisóné:
Kapusta szmuròwònô15, czë rôczba pò kaszëbskù ùmieszczonô krótkò pùcczi smażalnie rëbów ù Bùdzysza: Rôczimë na sjeżi ribczi, pomuchlë, bańtczi, sledze16. W apart
zrëchtowónëch pùnktach sprzedôwaniô regionalnëch wërobów, np. w Centrum Edukacji i Promòcji Regionu w Szimbarkù, baro wôżné są téż drzewiané tôblëce z kaszëbsczima pòzwama bédowónëch smaczków, np. Kaszëbsczi chléb, Kaszëbsczi wórzta. Bùten
jôdnëch lokalów, nawetka czãscy niżlë bùten jôdnëch krómów, są téż dodôwkòwé jinfòrmacjowò-reklamòwé wëwiészczi, na jaczich je napisóné: Òtemkłé, Witómë i Witômë
na Kaszëbach ë Do uzdrzeniô. Jesz czãscy nôdpise tegò ôrtu spòtikô sã bënë restauracjów, jaczé szpecjalizëją sã w regionalny jôdze kaszëbsczi kùchni abò w òbrëmienim
rëmù zagòspòdarzonégò bez nie bënë i bùten bùdinków. W przëtrôfkù niechtërnëch
z nëch restauracjów, np. rëbny smażalnie w Pùckù Bùdzyszôwo Maszôpërëja czë
Gòscyńca „Pòd Wiôldżim Délã” i karczmë Kaszëbszci Nórtk w Centrum Edukacji
i Promòcji Regionu w Szimbarkù, nôdpise pò kaszëbskù są nawetka jednym
z nôwôżniészich elemeńtów kaszëbsczi sztilizacji rëmù nëch lokalów. Jejich lëczba, rozmajitosc i ôrt prezentowónëch tresców w łączbie ze sztilizowónyma na lëdowò nosnikama (déle, rzôdzy ceramiczné tôblëce), „rãcznym” lëternictwã i kaszëbskò-lëdowima
òbrôzkòwima mòtiwama służą ùsôdzaniu òsoblëwégò môlowégò klimatu, jaczi sprôwiô,
że w nëch môlach „kònsumpcjô zmieniwô sã w szpetôczel”17. Strojnym nôdpisóm jinfòrmùjącym ò tim, co mòże zjesc, taczim jak np. Kaszëbskô Kuchn[n]iô, Chléb, Wórzta, Kúrzônë rëbë, towarzą tu tekstë, w jaczich jinfòrmacjowô fùnkcjô nakłôdô sã na
przekôz lëdowëch mądroscy, np. Głodny wiedno le ò chlebie / i zupie mësli / Dzisiaj
zupa / żurek, zdania, jaczé regùlëją zachòwanié sã w lokalu, np. Tù sã nie kúrzi le
taboczi, Młodzëznie niżi lat 18 alkòhòlu nie dôwómë, wëpòwiéscë, jaczé bùdëją
atmòsferã grzécznoscë gòspòdarzów wzglãdã klientów, np. Rôczimë, Rôczimë na rëbë,
Witómë, tekstë sugerëją miłi ùstôw towarzësczi biesadë, jaczi panëje westrzód gòscy,
np. Tú sëdzą a Jëdzą drëszci a drëszë, Tu chùtkò a ùbëtno nëkô czas, sloganë, jaczé reklamùją dobrotã bédowóny kùchni, np. Tu szmakô jak ù mëmczi doma, Zawdë jémë /
smaczno i zdrowò, Smaczné bò kaszëbszczé, Jëdz [recte: Jédz] rëbë bdzësz wioldżi, tikającé sã jedzeniô, przësłowia òdwòłującé sã do lëdowi kùlturë, np. Bez rëbë niczim
14

Pòr. É. Bréza, Pòzwë jôdnëch zakładów, [w:] Kaszëbsczi jãzëk. Encyklopediczny zaris, pòd red. J.
Trédra, Gduńsk 2006, s. 182–184; M. Cëbùlsczi, Kaszëbsczé elemeńtë w pòzwach firmów w pòmòrsczim
wòjewództwie, [w:] Pòlaszëzna Mazowszégò i Pòdlasa, cz. X: Pòlaszëzna miast i miasteczków. Miesczé
pòzywnictwò, pòd red. H. Sędziak, Łómża 2006, s. 103–116.
15 Òb. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/thumbs/2921.jpg.
16 J. Tréder, É. Bréza, Socjolingwisticznô stojizna kaszëbiznë, [w:] Kùltura – Jãzëk – Edukacjô, t. 3,
red. R. Mrózek, Katowice 2000, s. 154.
17 P. T. Kwiatkowski, op. cit., s. 87.
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ludowej, np. Bez rëbë niczim bëlëbë Kaszëbë, Kòle ùbòdżégò wiedno piątk, złote myśli na temat stosunków towarzyskich, np. Lepi spiewac jak sã gniewac, Rëbòm wòda
lëdzóm zgòda itp. Oprócz inskrypcji stylistycznie neutralnych czy urzędowych, jak zdanie Bez pozwoléństwã wstãp je zakôzóny, pojawiają się tu wyrazy o nacechowaniu raczej potocznym, np. Wichódk, oraz sformułowania żartobliwe; taki charakter mają
zwłaszcza zdania sugerujące konieczność zapłacenia za posiłek i napoje, np. Pësk żarł
niech mieszk płacy, Wòda czëszczi żôłądk a piwò czeszéń. Za ich stylistyczny kontrapunkt można uznać fragmenty utworów o charakterze poetycko-sentymentalnym, np.
Hej tu ù nas na Kaszëbach, niekiedy wręcz sielankowym, wyrażających tęsknotę za
krajem lat dziecinnych, np. Na naszi łące / jô bëdło pasł / to bèł nôlepszi / w mim żëcu
czas / Spiewôł jem trele / o naszi wsë / a dzysô teskno / mie no nią je, przynoszące sugestię, że pobyt w danym lokalu gastronomicznym zapewnia powrót do wrażeń smakowych dzieciństwa. Inną stylistyczną przeciwwagą dla tekstów żartobliwych występujących w kaszubskiej szacie informacyjnej lokali gastronomicznych są napisy eksponujące kaszubską dumę etniczną, nieco patetyczne, takie jak Dlô mie to chluba żem
Kaszuba, Nigdé do zgùbë nie przińdą Kaszëbë czy Nie ma Kaszëb bez Polonii a bez
Kaszëb Polśczi. Ten bogaty zestaw zróżnicowanych stylistycznie i treściowo kaszubskojęzycznych napisów będących elementem kaszubskiego wystroju pomieszczeń
karczm i restauracji stanowi naturalny efekt rozwoju konsumenckiego zainteresowania
tradycyjnymi lokalnymi produktami spożywczymi.
Tylko pośrednio z kaszubską tradycją kulinarną związane są natomiast kaszubskojęzyczne napisy na różnych przedmiotach produkowanych jako pamiątki turystyczne
i/lub prezenty (prywatne i firmowe), wśród których wiele jest stylizowanych akcesoriów kuchennych. Nazwy KASZËBË, Kaszëbskô lub Kaszëbsczé nótë18 najczęściej pojawiają się na kubkach i deskach do krojenia zdobionych kaszubskimi motywami plastycznymi, ale także na kuchennych makatkach, na czarno-złotych serwisach kawowych, na kieliszkach do jajek i na fartuszku na butelkę z kieszonką na serwetki pod
kieliszki (oczywiście z kaszubskim haftem). Niekiedy kaszubskie napisy informują
o przeznaczeniu przedmiotu, na którym je umieszczono, np. wyraz Szmôlc na ceramicznym pojemniczku na smalec czy wyrażenie Kaszëbsczi grzańc na kufelku w żółto-czarnych barwach. Najrzadziej kaszubskojęzyczne napisy stanowią komentarz do zdobiącego dany przedmiot obrazka, jak zdanie Też pòjma razã w tuńc wypisane na kubku,
na którym ukazano scenkę rodzajową z Kaszubami w ludowym tańcu.
Dzięki swej obecności w szacie informacyjnej związanej z wytwarzaniem i konsumpcją artykułów żywnościowych język kaszubski stał się zatem jednym z motywów
kultury kaszubskiej wykorzystywanych szeroko do reklamy lokalnych produktów i do
turystycznej promocji regionu19.

18
19

Por. też A. M. Kluczyk, op. cit., s. 128–129.
Ibidem, s. 123–125.

ZKP_biuletyn_cz2_new5:biuletyn ZKP a5

2010-01-10

03:34

Page 147

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Referatë

147

bëlëbë Kaszëbë, Kòle ùbòdżégò wiedno piątk, złoté mëslë na témã towarzësczich
stosënków, np. Lepi spiewac jak sã gniewac, Rëbòm wòda lëdzóm zgòda itp. Òkróm
jinskripcjów sztilisticzno neutralnëch czë ùrzãdowëch, jak zdanié Bez pozwoléństwa
wstãp je zakôzóny, pòjôwiają sã tuwò słowa ò nacéchòwanim barżi codniowim, np.
Wichódk, a téż szpòrtowné sfòrmùłowanié; taczi charakter mają òsoblëwie zdania sugerëjącé mùsz zapłôceniô za jôdã i wëpitczi, np. Pësk żarł niech mieszk płacy, Wòda
czëszczi żôłądk a piwò czeszéń. Za jejich sztilisticzny kòntrapùnkt mòżna ùznac dzélëczi
dokôzów, jaczé mają pòetickò-sentimentalny charakter, np. Hej tu ù nas na Kaszëbach,
czasã nawetka ùbëtny, gôdôjący ò teskniączce za krajã z dzecnëch lat, np. Na naszi łące / jô bëdło pasł / to bèł nôlepszi / w mim żëcu czas / Spiewôł jem trele / o naszi wsë
/ a dzysô teskno / mie za nią je, jaczé przënôszają sugestiã, że przebiwanié w dónym
gastronomicznym lokalu zagwësniwô wrócenié do szmaków z dzecnëch lat. Jiną sztilisticzną procëmwôgą dlô żartoblëwëch tekstów, jaczé są w kaszëbsczim jinfòrmacjowim òbstroju gastronomicznëch lokalów są nôdpise na wiérzk wëcygającé kaszëbską
etniczną bùchã, kąsk pateticzné, taczé jak Dlô mie to chluba żem Kaszuba, Nigdé do
zgùbë nie przińdą Kaszëbë czë Nie ma Kaszëb bez Polonii a bez Kaszëb Polśczi. Nen
bòkadny zestôwk sztilisticzno i trescowò wszelejaczich nôdpisów pò kaszëbskù
mdącëch dzélã kaszëbsczégò òbstroju jizbów w karczmach i restauracjach stanowi
nôtërny brzôd rozwòju zajinteresowaniô kònsumeńta tradicyjnyma môlowima jôdnyma wërobama.
Leno pòstrzédno z kaszëbską kùchniową tradicją zrzeszoné są zôs nôdpise pò
kaszëbskù na wszelejaczich statkach wërôbiónëch jakno turisticzné pamiątczi i/abò
darënczi (priwatné i firmòwé), westrzód jaczich je wiele sztilizowónëch kùchniowëch
akcesoriów. Pòzwë KASZËBË, Kaszëbskô abò Kaszëbsczé nótë18 nôczãscy pòjôwiają
sã na taskach i délach do krojeniô, jaczé òbstrojoné są kaszëbsczima plasticznëma mòtiwama, ale téż na kùchniowëch wanszónërach, na czôrno-złotëch kawòwëch serwisach,
na czeliszkach do jôj i na szërtuchù na bùdlã z taszą na serwetczi pòd czeliszczi (rozmieje sã, że z kaszëbsczim wësziwã). Nierôz kaszëbsczé nôdpise dôwają wiédzã ò
przeznaczenim statkù, na jaczim òstôł ùmieszczony, np. słowò Szmôlc na ceramicznym grónkù na szmùlt czë wërażenié Kaszëbsczi grzańc na grónkù w żôłto-czôrnëch
farwach. Nôrzôdzy nôdpisë pò kaszëbskù są kòmeńtarzã do strojącégò dóny statk
òbrôzka, jak zdanié Też pòjma razã w tuńc wëpisóné na tasce, na jaczi ùkôzóno ôrtną
scenkã z Kaszëbama w lëdowim tuńcu.
Dzãka swi bëtnoscë w jinfòrmacjowim òbstroju zrzeszonym z wërôbianim
i kònsumpcją jôdë kaszëbsczi jãzëk stôł sã wic jednym z mòtiwów kaszëbsczi kùlturë
szerok wëzwëskiwónëch do reklamë òbéńdowëch wërobów i do turisticzny promòcji
regionu19.

18
19

Pòr. téż A. M. Kluczyk, op. cit., s. 128–129.
Ibidem, s. 123–125.
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Jakość tej kaszubszczyzny bywa jednak różna20. Tylko pod względem ortograficznym wśród kaszubskich napisów składających się na okołokulinarną szatę informacyjną można wyróżnić cztery podgrupy. Do pierwszej należą krótkie napisy, w których
występują wprawdzie wyrazy kaszubskie nieznane polszczyźnie, ale zapisywane – zgodnie z kaszubskimi przepisami ortograficznymi – wyłącznie przy użyciu liter „polskich”,
np. napis Norda na szyldzie restauracji w Helu. Drugą podgrupę tworzą krótsze i dłuższe teksty powstałe z zastosowaniem tylko liter „polskich” wbrew normom ortografii
kaszubskiej, np. napis Kaszebe na niektórych szyldach. W podgrupie trzeciej, coraz
liczniejszej, znajdują się teksty zapisane bezbłędnie w obowiązującej ortografii literackiej, jak napisy w wejherowskich delikatesach, np. Gòtowô jôda; Jôdny òléj. Stosunkowo dużo tekstów tego typu należy jednak do podgrupy czwartej, obejmującej błędne ortograficznie zapisy z zastosowaniem grafemów kaszubskich, czyli nieznanych alfabetowi polskiemu grafemów ë, ã, ô, ò, ù. Błędy te polegają głównie na nadużywaniu
owych grafemów kaszubskich, jak w napisie Bez pozwoléństwã wstãp je zakôzóny (zamiast Bez pòzwòléństwa wstãp je zakôzóny), na ich niekonsekwentnym stosowaniu, jak
w różnych zapisach wyrazu piwò w napisach umieszczonych w tym samym lokalu
(Wòda czëszczi żôłądk a piwò czeszéń, ale Piwo), a także na niewłaściwym użyciu liter znanych też w polszczyźnie, ale występujących w typowo kaszubskich kontekstach
morfologicznych, jak w napisie Kaszëbszci nórtk (zamiast Kaszëbsczi). Problemy sprawiają piszącym też same znaki diakrytyczne, zwłaszcza kierunek kreseczek nad literami samogłoskowymi, jak w zapisie Góscyńc zamiast Gòscyńc czy Kúrzônë rëbë zamiast Kùrzónë rëbë. Zdarza się też dodawanie do liter takich znaków diakrytycznych,
z którymi one w kaszubszczyźnie nie współwystępują, jak w wypadku litery ö użytej
na szyldzie sklepu w Kniewie KRÖM21.
Zainicjowane w ostatnim czasie w wyniku rozwoju handlu i usług turystycznych formy kaszubskiej szaty informacyjnej związanej z wytwarzaniem i konsumpcją artykułów żywnościowych stanowią interesujący i dość ważny przejaw wzrostu praktycznej
przydatności kaszubszczyzny. Waga tego typu zastosowań kaszubszczyzny wynika
przede wszystkim z dokonującego się za ich przyczyną poszerzania się kręgu użytkowników jej odmiany pisanej, a także z funkcjonalnego i formalnego połączenia idei regionalizacji z ideą i praktyką globalizacji. Należy chyba zatem uznać, że rozwój kaszubskojęzycznej szaty informacyjnej to jeden z nielicznych pozytywnych aspektów procesu komercjalizacji kaszubskiej przeszłości kulinarnej.

20
21

Por. też E. Rogowska-Cybulska, Kaszubskojęzyczne teksty i gatunki o funkcji komercyjnej, w druku.
Zob. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/743.jpg.
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Równak bëlnota ti kaszëbiznë biwô wszelejakô20. Zdrzącë le na pisënk westrzód
kaszëbsczich nôdpisów skłôdającëch sã na kòlkùchniowi jinfòrmacjowi òbstrój, mòżna
wëapartnic sztërë pòdgrëpë. Do pierszi słëchają krótczé nôdpise, w jaczich prôwdac są
kaszëbsczé słowa nieznóné pòlaszëznie, ale zapisowóné – zgódno z kaszëbsczima
pisënkòwima wskôzama – le za pòmòcą „pòlsczich” lëtrów, np. nôdpis Norda na szildze restauracji w Hélu. Do drëdżi grëpë słëchają krótszé i dłëgszé tekstë pòwstałë
z wëzwëskanim le „pòlsczich” lëtrów procëm wskôzóm kaszëbsczégò pisënkù, np.
nôdpis Kaszebe na niechtërnëch szildach. W trzecy pòdgrëpie, corôz wielniészi, są
tekstë zapisóné bez felë w òbrzészkòwim lëteracczim pisënkù, jak nôdpise w wejrowsczich delikatesach, np. Gòtowô jôda; Jôdny òléj. Równak dosc wiele tekstów negò
ôrtu słëchô do czwiôrti pòdgrëpë, jakô òbjimô błãdné pisënkòwé zapise z wëzwëskanim kaszëbsczich grafemów, to je nieznónëch pòlsczémù alfabétowi grafemów ë, ã, ô,
ò, ù. Ne fele pòlegają przede wszëtczim na nadùżiwanim nëch kaszëbsczich grafemów,
jak w nôdpisu Bez pozwoléństwã wstãp je zakôzóny (miast Bez pòzwòléństwa wstãp je
zakôzóny), na jich nieùtrzimónym w szturze ùżiwanim, jak w rozmajitëch pisënkach
słowa piwò w nôdpisach ùmieszczonëch w tim samim lokalu (Wòda czëszczi żôłądk
a piwò czeszéń, ale Piwo), a téż na lëchim ùżëcym lëtrów znónëch téż w pòlaszëznie,
ale są òne w tipiczno kaszëbsczich mòrfòlogicznëch kòntekstach, jak w nôdpisu
Kaszëbszci nórtk (miast Kaszëbsczi). Dlô piszącëch problemã są téż same diakriticzné
znaczi, òsoblëwie czerënk sztriszków nad samòzwãkòwima lëtrama, jak w pisënkù Góscyńc miast Gòscyńc czë Kúrzônë rëbë miast Kùrzônë rëbë. Zdôrzô sã téż dodôwanié
do lëterów taczich diakriticznëch znaków, z jaczima òne w kaszëbiznie nie wespółwëstãpùją, jak w przëtrôfkù lëtrë ö wëzwëskóny na szildze krómù w Kniewie
KRÖM21.
Zaczãté w slédnym czasu w wënikù rozwòju hańdlu i turisticznëch ùsłëżnotów
fòrmë kaszëbsczégò jinfòrmacjowégò òbstroju zrzeszónégò z wëstwôrzanim i spòżëcym
jôdë są zajimającą i dosc wôżną znanką wzrostu prakticzny zdatnoscë kaszëbiznë.
Wôga negò ôrtu wëzwëskaniów kaszëbiznë wëchôdô przede wszëtczim z dokònującégò
sã za jich przëczëną pòszérzaniô sã krãgù brëkòwników ji pisóny òdmiónë, a téż
z fùnkcjonalnégò i fòrmalnégò sparłãczeniô deji regionalizacji z deją i praktiką globalizacji. Temù wierã nót je ùznac, że rozwój jinfòrmacjowégò òbstroju pò kaszëbskù to
jeden z niewielnëch bëlnëch aspektów procesu kòmercjalizacji kaszëbsczi kùlinarny
ùszłotë.

20
21

Pòr. też E. Rogowska-Cybulska, Kaszëbskòjãzëkówé tekstë i ôrtë ò kòmercyjny f ùnkcji, w drëkù.
Òb. http://www.naszekaszuby.pl/uploads/photos/743.jpg.
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Kaszubszczyzna w sklepach i gościńcach
Pomorza
„Wydaje się, że na Kaszubach każdy mieszkaniec i turysta powinien znaleźć miejsce,
gdzie mógłby zjeść coś smacznego i regionalnego. Okazuje się, że tak nie jest. W Kartuzach na przykład więcej jest pizzerii (doliczyliśmy się ich dziewięciu!) niż lokali,
w których serwowano by tradycyjne kaszubskie jedzenie (…)”.1
Przystępując do analizy częstotliwości występowania i wykorzystywania kaszubszczyzny, w tym języka, w handlu i gastronomii w naszym regionie, poczyniłem ambitne założenie dotarcia do możliwie największej ilości podmiotów, których ten temat dotyczy. Z uwagi na ograniczenie czasowe i rozległość terenową posłużyłem się w swej
pracy również wywiadem telefonicznym oraz – przede wszystkim – Internetem. Nieocenionym źródłem informacji okazał się portal www.gastronauci.pl. Ale nie należy
traktowaæ poniższego materiału jako przewodnika po kaszubskiej kuchni regionalnej
czy mapy kulinarnej Kaszub. akie pogłębione opracowanie z pewnością może stać się
przedmiotem zainteresowania wydawców w przyszłości.
Korzystając z portalu www.naszekaszuby.pl, poprosiłem jego użytkowników o wskazanie lokali gastronomicznych na terenie Pomorza, w których ofercie znajdują się potrawy rgionalne, kaszubskie. Użytkownik „jerk” napisał:
„Nie napracujesz się, Tomku... Z moich obserwacji wynika, że poza Mestwinem
w Gdańsku (gdzie RZECZYWIŚCIE można zjeść coś kaszubskiego) N I E M A Ż A DN Y C H lokali gastronomicznych serwujących kaszubskie potrawy. Oczywiście, pomijam te, które choćby ze względu na kaszubską nazwę w menu wrzucają kaszubskie
nazewnictwo dla standardowych polskich potraw (zamiast schabowego będziesz miał
karbonadę). Nadto pomijam tych, co serwują nieśmiertelnego śledzika w śmietanie
i czują się już „regionalni”. Trochę lepiej ma się sprawa z potrawami regionalnymi województwa (ale nie kaszubskimi) – jest kilka takich miejsc, ale to Ci się do niczego nie
przyda. Może, jak objedziesz wszystko wszerz i wzdłuż, zjesz setki potraw i napiszesz
jeszcze z 10 tomików wierszy, pojawią się u nas Wietnamczycy, by serwować gęsinę,
zupę z wreków i frikase...”.
Użytkowniczka „Alicja”:
„A nie lepiej pogadać z autentycznymi gospodyniami kaszubskimi ze Stężycy, Lubni, Strzelna i innych takich wiosek, zamiast z restauratorami, którzy siłą rzeczy będą:
1

K. Lewna, „Dobre, bo kaszubskie” [w:] Dziennik Bałtycki, 28.07.2005.
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Kaszëbizna w krómach i gòscyńcach
Pòmòrzô
„Wydaje się, że na Kaszubach każdy mieszkaniec i turysta powinien znaleźć miejsce,
gdzie mógłby zjeść coś smacznego i regionalnego. Okazuje się, że tak nie jest. W Kartuzach na przykład więcej jest pizzerii (doliczyliśmy się ich dziewięciu!) niż lokali,
w których serwowano by tradycyjne kaszubskie jedzenie (…)”.1
Przëstãpùjącë do analizë czãstotlëwòscë wëstãpiwaniô i wëzwëskiwaniô kaszëbiznë,
w tim jãzëka, w hańdlu i gastronomii w naszim regionie, ùmëslił jem sobie ambitno
dotrzec do mòżlëwie nôwielniészégò karna pòdmiotów, jaczëch nen temat tikô.
Z ùwôdżi na czasowé ògreńczenié i terenową rozległosc pòsłużił jem sã w swi
robòce téż telefónowim wëwiadã ë téż przede wszëtczim Jinternetã. Nieòcenionym
zdrzódłã jinfòrmacjów òkôzôł sã pòrtal www.gastronauci.pl. Ale nie nôleżi traktowac
tegò hewò materiału jakno prowadnika pò kaszëbsczi regionalny kùchni, czë kùlinarny kôrtë Kaszëb. Taczé pògłãbioné òpracowanié na gwës mòże zajimnąc ùwôgã
wëdôwców w przińdnocë.
Kòrzëstającë z pòrtalu www.naszekaszuby.pl pòprosył jem jegò brëkòwników
ò wskôzanié gastronomicznëch lokalów w òbéñdze Pòmòrzô, w jaczich òferce nalezc
jidze regionalné kaszébsczé jedzenié. Brëkòwnik „jerk” napisôł:
„Nie napracujesz się, Tomku... Z moich obserwacji wynika, że poza Mestwinem
w Gdańsku (gdzie RZECZYWIŚCIE można zjeść coś kaszubskiego). N I E M A Ż A DN Y C H lokali gastronomicznych serwujących kaszubskie potrawy. Oczywiście pomijam te, które choćby ze względu na kaszubską nazwę w menu wrzucają kaszubskie
nazewnictwo dla standardowych polskich potraw (zamiast schabowego będziesz miał
karbonadę). Nadto pomijam tych co serwują nieśmiertelnego śledzika w śmietanie
i czują się już „regionalni”. Trochę lepiej ma się sprawa z potrawami regionalnymi województwa (ale nie kaszubskimi) – jest kilka takich miejsc, ale to Ci się do niczego nie
przyda. Może jak objedziesz wszystko wszerz i wzdłuż, zjesz setki potraw i napiszesz
jeszcze z 10 tomików wierszy, pojawią się u nas Wietnamczycy, by serwować gęsinę,
zupę z wreków i frikase...”.
Brëkòwniczka „Alicja”:
„A nie lepiej pogadać z autentycznymi gospodyniami kaszubskimi ze Stężycy, Lubni, Strzelna i innych takich wiosek, zamiast z restauratorami, którzy siłą rzeczy będą:
1

K. Lewna, Dobré, bò kaszëbsczé, Dziennik Bałtycki, 28.07.2005.
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1. się lansowali kaszubską nazwą, póki to przynosi zysk, 2. mówili to, co im robi reklamę, a nie stwarza okazję do poznania rzeczywistego słownictwa kaszubskiego i jak
łatwo się domyślić, będą naciągali fakty (…)”.
Tamże pojawił się również post Macieja Narlocha, w którym (nawiązując do poprzedniej wypowiedzi) wskazał na bogatą listę produktów regionalnych na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa.
Podążyłem tą ścieżką. Po „przebraniu” pozycji tam się znajdujących, wskazać można około pięćdziesiąt mających związek z kaszubszczyzną. Wymienię te, które w nazwie mają słowa kaszubskie (zachowano pisownię oryginalną): „Drobné miãso – drobne mięso, potrawka z podrobów”, „Szadolce i kulanki kaszubskie” (popr. szadulce2
i kùlanczi kaszëbsczé3), „Zylc – galareta z nóżek”, „Plince kaszubskie” (proponuję:
kaszëbsczé plińce), „Kaszubska jajecznica na węgorzu / Prażnica”, „Kaszubska zupa
brzadowa” (prop. kaszëbskô brzadowô zupa), „Pulki kaszubskie” (prop. kaszëbsczé
pùlczi), „Mus truskawkowy „Kremowe malene” (popr. krémòwé malënë), „Czernina
Kaszubska / Czôrnina”, „Kiszka kaszubska / Ciszka kaszëbska” (prop. kaszëbskô cziszka), „Zupa z żółtej brukwi / Zupa z żôłtich wrëków”, „Okrasa z gęsiny / òbòna”, „Pùrcle
kaszubskie (pączki)” (prop. kaszëbsczé pùrcle), „Szpajza, cytronszpajza – deser jajeczny, krem jajeczny”, „Młodzowy kuch z kruszonką”4 (prop. młodzowi kùch), „Klopsiki
z pomuchla (dorsza) po kaszubsku” „(prop. klopsyczi z pòmùchla pò kaszëbskù), „Hylyng” opiekany z cebulą – śledź po kaszubsku” (prop. héling òpiekóny z cëbùlą), „Truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna”.
Handlowcy i gastronomicy wciąż w ograniczonym zakresie korzystają w możliwości, jakie daje kultura regionalna. Ekspedientki rzadko komunikują się w języku kaszubskim, nawet gdy klient podejmuje taką próbę.5 Podobnie jest w restauracjach, chociaż z nielicznymi wyjątkami.6 Najchętniej handlowcy i restauratorzy wykorzystują
słowa kaszubskie, wplatając je do restauracyjnej karty dań, tudzież nazywając swoją firmę z kaszubska. „Z kaszubska” wydaje się być jak najbardziej uprawnione, zważywszy na stosunkowo słabą ortografię użytych kaszubskich słów (pozostawiłem je w niezmienionym kształcie).
***
Rozpocznijmy kwerendę od południa dawnego Wielkiego Pomorza. W Toruniu, obok
Muzeum Etnograficznego, funkcjonuje „Karczma u Damroki”. Na stronie www.udamroki.com znalazłem taki oto smakołyk: „Kieszonka Damroki” – sznycel wieprzowy
2

szadolc 1. ‘osoba z rozwichrzoną czupryną’, 2. ‘rozgałęzione drzewo’ (Sych V 210.)
Szadulce i kùlanczi kaszébsczi znaczą to samo.
4
Większość słów, które rozpoczynają się od krusz- w kaszubszczyźnie łączy się z krową, a dokładniej z krówką.
5
Wywiad w jednym ze sklepów spożywczych w Nowym Dworze Wejherowskim.
6
„Egzamin z języka” zdała m.in. obsługa lokali w Żukowie i Robakowie.
3
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1. się lansowali kaszubską nazwą póki to przynosi zysk, 2. mówili to, co im robi reklamę, a nie stwarza okazję do poznania rzeczywistego słownictwa kaszubskiego i jak
łatwo się domyśleć, będą naciągali fakty (…)”.
Tamùj pòjawił sã téż post Maceja Narlocha, w chtërnym (nawlékającë do pòprzedny wëpòwiedzë) wskôzôł na bòkadną lëstã regionalnëch produktów na jinternetowi
starnie minysterstwa gbùrzeniô.
Rëgnął jem ną stegną. Pò „przebranim” tegò, co jem tam nalôzł mòże wskazac
kòl piãcdzesąt taczich, co mają związk z kaszëbizną. Wëmieniã te, co w pòzwie mają kaszëbsczé słowa (zachòwóny òstôł òriginalny pisënk): „Drobné miãso – drobne
mięso, potrawka z podrobów”, „Szadolce i kulanki kaszubskie”, „Zylc – galareta
z nóżek”, „Plince kaszubskie”, „Kaszubska jajecznica na węgorzu / Prażnica”, „Kaszubska zupa brzadowa”, „Pulki kaszubskie”, „Mus truskawkowy „Kremowe malene”, „Czernina Kaszubska / Czôrnina”, „Kiszka kaszubska / Ciszka kaszëbska”, „Zupa z żółtej brukwi / Zupa z żôłtich wrëków”, „Okrasa z gęsiny / òbòna”, „Pùrcle kaszubskie (pączki)”, „Szpajza, cytronszpajza – deser jajeczny, krem jajeczny”, „Młodzowy kuch z kruszonką „, „Klopsiki z pomuchla (dorsza) po kaszubsku”, „Hylyng”
opiekany z cebulą – śledź po kaszubsku”, „Truskawka kaszubska lub kaszëbskô
malëna”.
Hańdlowcowie i gastronomicë wcyg w ògreńczonym zakresu kòrzëstają
z mòżlëwòtów, jaczé dôwô regionalnô kùltura. Krómòwé rzôdkò gôdają pò kaszëbskù,
nawetk tej, czej klient próbùje do nich zagadac2 Pòdobno je w restauracëjach, chòcô
z nielicznyma wëjątkama.3 Nôchãtni hańdlowcowie i restauratorzë wëzwëskiwają
kaszëbsczé słowa wplôtiwającë je do restauracjowi kôrtë môltëchów, abò pòzéwającë swòjã firmã pò kaszëbsczémù. „Pò kaszëbsczému” tuwò prawie pasëje, bò pisënk
kaszëbsczich słów czãsto je czëto bùten szëkù (òstawił jem to tak, jak bëło).
***
Chcemë rozpòczic badérowné sznëkrowanié òd pôłniô dôwnégò Pòmòrzô. W Toruniu
czëto krótkò kòl Etnografnégò Mùzeum fùnksnérëje „Karczma u Damroki”. Na stronie www.udamroki.com nalôzł jem taczi hewò smaczk: „Kieszonka Damroki – sznycel wieprzowy faszerowany orzechami laskowymi, serem i rodzynkami, podaany z pieczonym jabłkiem i kuleczkami ziemniaczanymi”.
Pò przejachanim Gòchów napòtikómë na swi dardze „Kaszubiankã” i restauracëjã
i klub „Jaś Kowalski” w Bëtowie. W tim gardze kònieczno mùszi skòrzëstac z kùchni
pòkrzëżacczégò zómkù. W tameczny restauracëji „Zamek” do wëbiéru òstôwają: „Zupa z żółtych wreków, Bümbe z fûlenczim, Kaszëbsczë kiszczi z gulaszem, Golonka
kaszubska w kapuście z ziemniakami, oraz Küch na młodzach”. W niedaleczim
Parchòwie òd lat dzejô restauracëjô „Marëszka”.
2
3

Wëwiôd w jednym ze spòżiwczëch krómów w Nowim Dwòrze Wejrowsczim.
„Egzamin z jãzëka” zdała m. jin. òbsługa lokalów w Żukòwie i Robôkòwie.
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faszerowany orzechami laskowymi, serem i rodzynkami, podany z pieczonym jabłkiem
i kuleczkami ziemniaczanymi.
Po przejechaniu Gochów napotkamy na swej drodze „Kaszubiankę” oraz restaurację i klub „Jaś Kowalski” w Bytowie. W tym grodzie koniecznie trzeba skorzystać
z kuchni pokrzyżackiego zamku. W tamtejszej restauracji „Zamek” do wybou pozostają:: „Zupa z żółtych wreków (prop. zupa z żôłtich wrëków), Bümbe z fûlenczim (prop.
bómbë z fùlënkã), Kaszëbsczë kiszczi z gulaszem (prop. kaszëbsczé cziszczi z gùlaszã),
Golonka kaszubska w kapuście z ziemniakami, oraz „Küch na młodzach” (prop. młodzowi kùch). W niedalekim Parchowie od lat działa restauracja „Marëszka”.
W Czarnej Dąbrówce posilić się można w restauracji „Ha-wa-ka”. W Słupsku są
„Karczma pod Kluką” i Karczma Słupska”. Jadąc na wschód, natrafimy na „Zajazd Kaszubski” w Lubowidzu.
Na północy regionu, w cieniu wieży widokowej, skrywa się restauracja „Kaszubskie Oko” w Gniewinie. W menu znajdziemy tam m.in. „Golonkę po kaszubsku”.
Zmierzając na wschód nordë, napotkamy w swej wędrówce: restaurację „U Luizy”
w Krokowej, „Kredens” i restaurację „Kaszëbë” w Jastrzębiej Górze oraz bar „Kaszub”
w Strzelnie. We Władysławowie służy klientom restauracja hotelu „Rigga” i pensjonat
„Willa Pomorzanka”.
W Helu jest bar „Ambra” i restauracja „Wanoga”. Przebywając na Półwyspie Helskim, skorzystać można z pokojów gościnnych firmy „Denega” (prop. Dënëga) w Jastarni oraz spróbować menu tamtejszych restauracji „Gryfon” i „Willa Anna”. Do wyboru pozostaje również jastarnicka kawiarnia „Weranda”. Kuźnica oferuje usługi smażalni ryb „Dawid”. Nie jest powszechnie wiadomym, że ostra „Musztarda kaszubska” produkowana
jest w puckiej „Dagomie”. W stolicy tego „prawdziwie morskiego” powiatu zajrzeć można też do smażalni ryb „Budzyszowa Maszopereya” (prop. Bùdzyszowô Maszoperëjô),
a także „zwiedzić” restaurację „NORDA” oraz bar piwny „Kaszub”.
Jadąc w stronę Małego Trójmiasta Kaszubskiego, niepodobna ominąć restaurację
„Nordowi Môl” w Celbowie, gdzie jak czytamy na stronie internetowej zakładu: „Dla
smakoszy kuchni kaszubskiej oraz dla tych, którzy jej jeszcze nie znają, stworzyliśmy
specjalne menu, gdzie potrawy mają swoje nazwy w tym staropolskim języku: Kaszubski Eintopf (prop. pòmãk), Czôrnina Kaszubska (prop. kaszëbskô czôrnina), Plińce,
Bùlwë sztãmpóné z kwaszonym mlékã (prop. bùlwë sztãpóné ze zbiérónym mlékã7),
Sałôtka slédziowa (prop. slédzowô sałatka), Slédz a pùlczi, Śledź w oleju z cebulą,
Klopsё w zuse (prop. klopsë w zusu), Wątróbka z cebulą, Kaszubskie Frikasy (prop.
kaszëbsczé frikasë), Szmùrówka.
***
Z informacji zamieszczonej na portalu aptekarskim: „Szereg atrakcji przygotowanych
przez właściciela restauracji pozwoliły nam zapoznać się z bogatą tradycją Kaszub.
7

Za B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich, t. III, str. 85.
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W Czôrny Dąbrówce wzmòcnic sã jidze w restauracëji „Ha-wa-ka”. W Słëpskù
dzejô „Karczma pod Kluką” i Karczma Słupska”. Jadącë na wschód natrafimë na „Zajazd Kaszubski” w Lubòwidzu.
Na nordze regionu w céni widokòwi wieżë je skrëtô restauracëjã „Kaszubskie Oko”
w Gniewinie. W menu nalézemë tam m. jin. „Golonkę po kaszubsku”. Czerëjącë sã na
wschód nordë napòtkómë òbczas swi wanodżi: restauracëjã „U Luizy” w Krokòwie,
„Kredens” i restauracëjã „Kaszëbë” w Pilëcach i bar „Kaszub” w Strzelnie. We Wiôldżi
Wsë służi klijentoma restauracëjô hòtelu „Rigga” i pensjonat „Willa Pomorzanka”.
W Hélu je bar „Ambra” i restauracëjã „Wanoga”.
Przebiwającë na Hélsczim Półòstrowie skòrzëstac mòżna z jizbów dlô gòscy firmë „Denega” w Jastarni ë spróbòwac menu jastarnicczich restauracëjów „Gryfon”
i Willa Anna”. Do wëbraniô òstôwô téż tam kawnica „Weranda”. Kùsfeld òferëje
ùsłudżi smażalnie rëbów „Dawid”. Nie je wszëtczima wiedzec, że òstri „Kaszëbsczi
Mòzdrëch”4 produkòwóny je w pùcczi „Dagomie”. W stolëcy tegò „prôwdzëwie
mòrsczégò” pòwiatu je mòżno zazdrzec téż do smażalnie rëbów „Budzyszowa Maszopereya”, a téż „zwiedzëc” restauracëjã „NORDA” ë piwny bar „Kaszub”.
Jadącë w stronã Môłégò Kaszëbsczégò Trójgardu, wôrt je zazdrzec do restauracëji
„Nordowi Môl” w Celbòwie, dze jak czëtómë na starnie jinternetowi zakładu: „Dla
smakoszy kuchni kaszubskiej oraz dla tych, którzy jej jeszcze nie znają, stworzyliśmy
specjalne menu, gdzie potrawy mają swoje nazwy w tym staropolskim języku: Kaszubski Eintopf, Czôrnina Kaszubska, Plińce, Bùlwë sztãmpóné z kwaszonym mlékã,
Sałôtka slédziowa, Slédz a pùlczi, Śledź w oleju z cebulą, Klopsё w zuse, Wątróbka
z cebulą, Kaszubskie Frikasy, Szmùrówka”.
***
Hewò je wiadło z aptekarsczégò pòrtalu: „Szereg atrakcji przygotowanych przez właściciela restauracji pozwoliły nam zapoznać się z bogatą tradycją Kaszub. Klimat
i – oczywiście -bogate „kaszubskie” menu przygotowane i podane przez wyspecjalizowaną oraz uśmiechniętą obsługę sprawiły, że wieczór należał do bardzo
udanych”.
Jiny głos z „Blogu o Wejherowie”: „(…) do kelnerek możemy gadać po kaszubsku
(jeśli umiemy) i przypomnieć sobie mowę rdzennych mieszkańców tej ziemi. Nam trafiła się akurat kelnerka, która kaszubski nie panimajet (…)”.
Na jinternetowi starnie tegò „Môlu” nalézemë téż smaczno przedstawioną historiã
Kaszëbów, chtërną „przërządzył” prof. dr hab. Józef Bòrzëszkòwsczi5.
W Rédze mòżemë wpadnąc do „Dzikiego Wina” i do „Oberży Pod Turbotem”
Hipermarket „Auchan” w Rëmi witô i żegnô w kaszëbsczim jãzëkù.

4
5

Nen produkt mô swòjã apartną, kaszëbską pòzwã.
To nôzwëskò wëstãpiwô téż pò kaszëbskù.
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Klimat i – oczywiście – bogate „kaszubskie” menu przygotowane i podane przez wyspecjalizowaną oraz uśmiechniętą obsługę, sprawiły, że wieczór należał do bardzo
udanych”.
Inny głos z „Blogu o Wejherowie”: „(…) do kelnerek możemy gadać po kaszubsku
(jeśli umiemy) i przypomnieć sobie mowę rdzennych mieszkańców tej ziemi. Nam trafiła się akurat kelnerka, która kaszubski nie panimajet (…)”.
Na stronie internetowej tego przybytku znajdziemy również smakowicie przedstawioną historię Kaszubów, którą „przyrządził” prof. dr hab. Józef Borzyszkowski.
W Redzie możemy wpaść do „Dzikiego Wina” i do „Oberży Pod Turbotem”. Hipermarket „Auchan” w Rumi wita i żegna w języku kaszubskim.
Cofnąwszy się nieco na zachód, wjeżdżamy do Wejherowa, duchowej stolicy Kaszub, gdzie dla pątników i innych turystów swoje podwoje otwiera hotel „Bliza”. W mieście funkcjonuje centrum handlowe „Kaszuby”.
W największej kaszubskiej wsi, Luzinie, zawitać można do „Kromu” (prop. Króm).
W sali weselnej „Słowiczanka” w Robakowie obsługa w strojach regionalnych serwuje tradycyjne dania kuchni kaszubskiej.
W Strzepczu napotkamy sklep należący do sieci handlowej kupców kaszubsko-pomorskich „Gryf” oraz sklep spożywczy „Kaszëbë”.
Restauracja „Zajazd Kaszubski” oczekuje na swych klientów w Sierakowicach. Tam
też można nabyć odzież w sklepie „Ruchna”.
W Brodnicy Górnej odpocząć można w „Kaszëbsczi Chëczi”.
W Ostrzycach jest pensjonat „U Stolëma”, który – oprócz atrakcji kulinarnych – proponuje także rejs kaszubskim stateczkiem. Po sąsiedzku zaprasza restauracja „Kaszubski Zapiecek”. W dawnej goręczyńskiej owczarni mieści się „Kaszubska Strzecha”,
gdzie – jak zachęca właściciel – znajdziecie „tylko potrawy z kaszubskim rodowodem”.
„Gościniec dla Przyjaciół” znajduje się wWyczechowie.
Gospodarstwo agroturystyczne „Damroka” w Szymbarku przyjmuje zdrożonych
i zmęczonych zdobywaniem szczytu Wieżycy.
Jeśli strudzonego obieżyświata interesuje spożycie „Śledzia kaszubskiego w potrawce”, może się udać do Kościerzyny, do restauracji „Rzemyk”. Tradycyjny kaszubski posiłek podają także w tamtejszym Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”.
W Starej Kiszewie na gości czeka hotel „Wrota Kaszub”.
Opodal, bo w Konarzynach, pożywić się można w restauracji „Tabakiera”.
W Pomlewie warto zatrzymać się w restauracji hotelu „Kozi Gród”. W kaszubskiej
stolicy – Gdańsku – napotkać można, np. restauracje: „Velevetka”, „Malinowy Ogród”
i „Bazar Kaszubski”. Tuż obok siedziby Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w restauracji „Mestwin” dostępne są: „Karbonada z kapustą (prop.
karbònada z kapùstą), Szmurowone świni miaso (prop. szmórowóné swinié miãso), pieklo reba (prop. piekłô rëba), Kaszebsko zupe (prop. kaszëbskô zupa), kaszebsczi śledz
(prop. kaszëbsczi slédz), chleb ze szmolca (prop. chléb ze szmùlcã), piekli bulwe z kwasnym mleka (prop. piekłé bùlwë z kwasnym mlékã), „Napój ogórkowy (specjalność
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Copnąwszë sã kąsk na zôpôd, wjéżdżómë do Wejrowa, dëchòwi stolëcë Kaszëb, dze
dlô pątników ë jinëch turistów òtmikô swòje dwiérzë hòtel „Bliza”. W miesce znóné
je hańdlowé centróm „Kaszuby”.
W nôwiãkszi kaszëbsczi wsë, Lëzënie, zawitac mòżna do „Kromu”.
We wieselny sali „Słowiczanka” w Robôkòwie òbsługa w regionalnëch ruchnach
serwùje tradicyjną kaszëbską jôdã.
W Strzépczu napòtkómë króm należący do hańdlowi secë kaszëbskò- pòmòrsczich
kùpców „Gryf” i spòżiwczi króm „Kaszëbë”.
Restauracëjã „Zajazd Kaszubski” żdaje na swich klientów w Serakòjcach. Tam téż
mòżna nabëc òbleczenié w kromie „Ruchna”.
W Górny Brodnicy òdpòczic jidze w „Kaszëbsczi Chëczi”
W Òstrzëcach je pensjonat „U Stolëma”, jaczi òkróm kùlinarnëch atrakcjów bédëje
téż rézã kaszëbsczim òkrãtkã. Pò sąsedzkù rôczi restauracëjã „Kaszubski Zapiecek”.
W dôwny gòrãczińsczi széperëji miescy sã „Kaszubska Strzecha”, dze jak przëchłoscywô miéwca, nalézeta „tylko potrawy z kaszubskim rodowodem”. „Gościniec dla
Przyjaciół” je we Wiczechòwie.
Agroturistné gòspòdarstwò „Damroka” w Szimbarkù przëjimô zdrożonëch i zmarachòwónëch zdobiwanim czëpù Wieżëcë.
Żelë zmachconégò wãdrowczika jinteresëje spòżëcé „Śledzia kaszubskiego w potrawce”, mòże sã wëbrac do Kòscérznë, do restauracëji „Rzemyk”. Tradicjowi kaszëbsczi
môltëch pòdôwają téż w tamecznym Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”.
W Stôri Kiszewie na goscy żdaje hòtel „Wrota Kaszub”.
Niedalek, bò w Kònarzënach, pòżëwic sã mòżna w restauracëji „Tabakiera”.
W Pòmlewie wôrt je sã zatrzëmac w restauracëji hòtelu „Kozi Gród”. W kaszëbsczi stolëcy – Gduńskù – napòtkac jidze, np. restauracëje: „Velevetka” „Malinowy
Ogród” i „Bazar Kaszubski”. Czësto krótkò kòl sedzbë Òglowégò Zarządu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, w restauracëji „Mestwin” dostãpné są: „Karbonada z kapustą, Szmurowone świni miaso, pieklo reba, Kaszebsko zupe, kaszebsczi
śledz, chleb ze szmolca, piekli bulwe z kwasnym mleka, Napój ogórkowy (specjalność zakładu), koktail Kaszubski – wódka z pieprzem, Gryf – gin z tonikiem, Witosław – whiskey z coca-colą, Ziemowit – wódka z sokiem pomidorowym, Świetopełek – żubrówka z sokiem jabłkowym, Damroka – campari z sokiem, Miłosława
– malibu z mlekiem”.
Wanożącë trójgardzką òkrãżnicą ni mòżna òminąc jednégò ze zjazdów do Pomorskiego Centrum Hurtowego „Rënk”.
W nôwiãkszim kaszëbsczim miesce, w Gdini, regionalną jôdã nalézeta w barze i restauracëji „Big Blue”
Kaszëbsczi pòéta, Alojzy Nôdżel pòdôł pòzwã dlô restauracëji „Wanoga”
w Chwaszczënie.6
6

Z wëwiadu przeprowadzonégò z familią pisarza.
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zakładu), koktail Kaszubski – wódka z pieprzem, Gryf – gin z tonikiem, Witosław – whiskey z coca-colą, Ziemowit – wódka z sokiem pomidorowym, Świetopełek – żubrówka z sokiem jabłkowym, Damroka – campari z sokiem, Miłosława – malibu z mlekiem”.
Poruszając się trójmiejską obwodnicą, nie można ominąć jednego ze zjazdów do
Pomorskiego Centrum Hurtowego „Rënk”.
W największym kaszubskim mieście, Gdyni, jadło regionalne znajdziecie w barze
i restauracji „Big Blue”
Poeta kaszubski, Alojzy Nagel podał nazwę dla restauracji „Wanoga” w Chwaszczynie.8
W pobliskim Przodkowie restauracja „Kania” proponuje m. in.: „Plince po przodkowsku (prop. plińce pò przedkòwskù), Zraz wieprzowy po gbursku i Pyzy kaszubskie”. Na terenie gminy Przodkowo, w Kobysewie, w restauracji „Orion” na smakoszy
czeka zagadkowo brzmiący „Słodci miech”9 (prop. słodczi miech).
W Żukowie od lat działa restauracja „Gryf”, która gościom (zwłaszcza niemieckim)
zapewnia występ zespołu folklorystycznego. Dobrym przykładem świetnie prosperującej firmy jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Żukowie. Należące do
niej masarnia i piekarnia znane są z regionalnych produktów. Są to: „Kiełbasa raduńska”, „Szynka żukowska”, „Golonka Żukowska”, „Zylc domowy”, „Krwawa żukowska”, „Kiełbasa żukowska drobiowa”, „Serdelki żukowskie”, „Kiełbasa Kaszuba”, „Salami żukowskie”, „Smakoszki żukowskie”, „Wędzonka z komina żukowska” oraz
„Chleb żukowski” i „Chleb raduński”.
Borkowo słynie z gospody „U Szadego” (prop. Kòl Szadégò). Skąd nazwa? Zapytajcie właściciela.
W pobliskim Borowie znajduje się restauracja rybna „Checz Rybacka” (prop.
Rëbackô Chëcz).
Zmierzając w stronę Kartuz, po drodze wstąpić można do restauracji „Burczybas”
w Dzierżążnie.
Restauratorzy kartuscy posiadają w swej ofercie również dania regionalne, np. restauracja „Kaszubska”: „Gburskie jedzenie (prop. gbùrskô jôda), maślanka, Plince po kaszubsku z gulaszem (prop. plińce pò kaszëbskù z gùlaszã), Polędwica po kartusku z cebulką, ziemniakami i bukietem surówek, Polędwica po kaszubsku z ziemniakami pieczonymi z bukietem surówek, Zrazik po kartusku w sosie czosnkowym z ziemniakami i bukietem surówek, pulki i śledzie w śmietanie” (prop. pùlczi i sledze w smiotanie).
Restauracja „Złota Jesień”: zupa z wreków (prop. zupa z wrëków), czyli buraków, polewka, śledzie po kaszubsku, zupa z kartofli, placki ziemniaczane, zarzucajka. W stolicy ziemi kartuskiej funkcjonuje „Mestwin” – Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa, a także restauracja „Americana” i „Gościniec Kaszubski”. W sklepach spożywczych Pomorza kupić można ser żółty „Kaszub”, produkowany przez firmę z Warlubia.
8
9

Z wywiadu przeprowadzonego z rodziną pisarza.
Kilka razy proponowałem właścicielowi zmianę zapisu w menu. Bez skutku.

ZKP_biuletyn_cz2_new5:biuletyn ZKP a5

2010-01-10

03:34

Page 159

BIULETIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Referatë

159

W blësczim Przedkòwie restauracëjô „Kania” bédëje m. jin.: „Plince po przodkowsku, Zraz wieprzowy po gbursku i Pyzy kaszubskie”.
Na terenie gminë Przedkòwò, w Kòbësewie, w restauracëji „Orion” na amatorów
smaczków żdże zagôdkòwò brzëmiący „Słodczi miech”.
W Żukòwie òd lat dzejô restauracëjô „Gryf”, co dlô gòscy (przede wszëtczim niemiecczich) zagwësniwô wëstãp fòlkloristicznégò karna. Dobrim przikładã pëszno dzejający firmë je Gminna Społdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Żukòwie. Należącë do
ni masarniô i piekarniô znóné są z regionalnëch produktów. Są to: „Kiełbasa raduńska”,
„Szynka żukowska”, „Golonka Żukowska”, „Zylc domowy”, „Krwawa żukowska”,
„Kiełbasa żukowska drobiowa”, „Serdelki żukowskie”, „Kiełbasa Kaszuba”, „Salami
żukowskie”, „Smakoszki żukowskie”, „Wędzonka z komina żukowska” oraz „Chleb
żukowski” i „Chleb raduński”.
Bòrkòwò słënie z gòspòdë „U Szadego”. Skąd pòzwa? Zapëtôjta ji miéwcã.
W sąsednim Bòrowie je rëbnô restauracëjô „Checz Rybacka”. Czerëjącë sã w starnã
Kartuz, po drodze wstąpic mòżna do restauracëji „Burczybas” w Dzérżążnie.
Kartësczi restauratorzë mają w swi òferce téż regionalną jôdã, np. restauracëjô „Kaszubska”: „Gburskie jedzenie, maślanka, Plince po kaszubsku z gulaszem, Polędwica
po kartusku z cebulką, ziemniakami i bukietem surówek, Polędwica po kaszubsku
z ziemniakami pieczonymi z bukietem surówek, Zrazik po kartusku w sosie czosnkowym z ziemniakami i bukietem surówek, pulki i śledzie w śmietanie”.
Restauracëjô „Złota Jesień”: zupa z wreków, czyli buraków, polewka, śledzie po kaszubsku, zupa z kartofli, placki ziemniaczane, zarzucajka. W stolëcy kartësczi zemi
dzejô „Mestwin” – Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa, a téż restauracëjô „American” „Gościniec Kaszubski”.
W spòżiwczich kromach Pòmòrzô kùpic mòżna żôłti sér „Kaszub”, produkòwóny
przez firmã z Warlëbiô.
Na òsóbné wspòmnienié zasługiwają próbë „skaszëbieniô” krómòwégò asortimeńtu, reklamòwaniô towarów w regionalnym jãzëkù (colemało na antenie Radia Kaszëbë
i TVP3) i tłómaczenié na kaszëbsczi jinternetowëch starnów, np: browarnie „Amber”
z Bielkówka i méblowi firmë „Socha”. Jedno z piwów wspòmnióny wëstwórzni, to je
„Remus”, mô na òpakòwanim kaszëbsczi òpisënk. Téż promòcjowô kampaniô tego
trunkù prowadzonô bëła w tim jãzëkù.
W przedswiątecznym cządze w gazëtach i jinëch mediach swòje żëczbë w regionalnym jãzëkù zamieszcziwają kaszëbsczi pòdjimcowie, m. jin. Firma Handlowa
„Bat” Sp. z o.o. – Centrum Materiałów Budowlanych.
Òstało leno żëczëc wszëtczima, cobë kaszëbizna corôz dërni brała w òbjim hańdlowi dzél gòspòdarczi, w całoscë gastronomią. Nie chcemë miec strachù gadac do
klienta w naszi mòwie. Kò terô ju mòżna!
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Na osobne wspomnienie zasługują próby skaszubienia asortymentu sklepowego, reklamowania towarów w języku regionalnym (zwłaszcza na antenie Radia Kaszëbë
i TVP3) oraz tłumaczenie na kaszubski stron internetowych, np: browaru „Amber”
z Bielkówka i firmy meblarskiej „Socha”. Jedno z piw wspomnianej wytwórni, czyli
„Remus”, ma na opakowaniu opis kaszubski. Również kampania promocyjna tego trunku prowadzona była w tym języku.
W okresie przedświątecznym na łamach prasy i w innych mediach swoje życzenia
w języku regionalnym zamieszczają kaszubscy przedsiębiorcy, m.in. Firma Handlowa
„Bat” Sp. z o.o. – Centrum Materiałów Budowlanych.
Pozostaje tylko życzyć wszystkim, aby kaszubszczyzna coraz śmielej obejmowała
panowanie w sektorze handlowym gospodarki, zwłaszcza gastronomii. Nie bójmy się
mówić do klienta w naszej mowie. Wszak teraz już można!
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Elżbieta Bugajna

Potrawy w Biblii
Biblia – księga życia, Słowo Boże, które Bóg skierował do ludzi. Przez wieki stanowiła inspirację dla artystów, twórców i myślicieli, dla każdego, kto się z nią zetknął.
Jej stronice zawierają wszechstronny opis świata starożytnego od początków stworzenia aż do czasów Jezusa Chrystusa. Losy Narodu Wybranego jawią się w szerokim kontekście ówczesnego życia i historii.
Biblia dostarcza nam szczegółowych wiadomości na temat wybranych aspektów
życia Izraelitów, ich zwyczajów, pracy, codzienności. Jak interpretować zapisy Biblii?
Przez wieki przyjmowano bezkrytycznie wszystko, co zapisano w Biblii. Kolejne osiągnięcia nauki pozwoliły zweryfikować różne informacje, uściślić je. Dlatego dziś przyjmuje się, że Biblia stanowi zapis wyobrażeń na temat świata i człowieka właściwych
dla czasu spisania tekstów biblijnych przez ich ziemskich autorów.
W poniższych rozważaniach postaram się przedstawić, co składało się na pożywienie ludzi Biblii, co najczęściej jedli. Odwołam się zarówno do Starego, jak i Nowego
Testamentu.
Kuchnia biblijna to nie tylko jedzenie – to mapa przeszłości, opowieść o religii, historii, kulturze i życiu rodzinnym. Z Biblii dowiadujemy się, co jedli i pili ludzie różnych stanów w czasach biblijnych, jak przyrządzali pożywienie, jak świętowali, ucztowali i przyjmowali gości, co jedli ludzie prości, co znajdowało się na królewskich stołach i wielu ciekawych rzeczy związanych z biblijną i żydowską tradycją.
Pierwszą potrawę wymienioną na kartach Biblii stanowi jabłko. W Księdze Rodzaju czytamy: „Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia,
że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy.
Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on
zjadł.” (Rdz 3, 6).1 Wielowiekowa tradycja pod nazwą owoce wskazuje na jabłko. Choć
Biblia tego nie określa, cała ikonografia przedstawia Ewę z jabłkiem w dłoni. To przesunięcie znaczeniowe ma praktyczne uzasadnienie, bowiem w języku łacińskim jabłko i zło wyraża jedno słowo: malum2. Biblijne opowiadanie o zerwaniu jabłka przez Ewę
dotyczy pochodzenia zła i grzechu pierworodnego. Obraz Boga, który zakazuje
1

Wszystkie cytaty z Pisma Świętego pochodzą z Biblii Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2003.
W łacinie jabłko to malum, -i, jak homoniczny przymiotnik rodz. nijakiego malum to ‘zły’ (substantywizowany malum, -i to ‘zło’), warto jednak pamiętać, że w LXX jest karpós ‘owoc’, jak też w Wulgacie fructus ‘owoc’.
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Elżbiéta Bùgajnô

Jedzenié w Biblii
Bibliô – ksãga żëcégò – Słowò Bòżé, jaczé Bóg sczerowôł do lëdzy. Bez stalata bëła
natchnienim dlô artistów, ùsôdzców i mëslarzów, dlô kòżdégò, chto sã na niã natknął.
Ji starnë òbjimają wszelejaczi malënk antikòwégò swiata òd jegò stwórzbë jaż do czasów Jezësa Christusa. Dzeje Wëbrónégò Lëdu widzec je na szeroczim spòdlim
przódëczasnégò żëcô i historii.
Bibliô dôwô nama nôdrobniészé jinformacje na témã rozmajitëch aspektów żëcô
Izraelitów, jich zwëków, robòtë, codniowòtë. Jak rozmiec zôpisë Biblii? Bez stalata
przëjimało sã bezkriticzno wszëtkò, co bëło zapisóné w Biblii. Pòsobné dokôzë nôùczi
dałë leżnotã sprawdzeniô rozmajitëch jinformacjów, ùdokaznieniô jich. Dlôte dzysô
przëjimô sã, że Bibliô przedstôwiô wiadła na témã swiata i człowieka, jaczé mielë
lëdze, czedë bëłë spisywóné bibliowé ksãdżi bez jich zemsczich autorów.
W swòjich rozwôżaniach spróbujã wëdobëc, z czegò skłôdało sã jedzenié lëdzy Biblii, co nôczãżczi i nôchãtni jedlë. Bãdã szëkac na kôrtach zarówno Stôrégò, jak
i Nowégò Testameńtu. Bibliowô kùchnia to nié blós jedzenié – to karta ùszłotë,
pòwiôstka ò religii, historii, kùlturze i domôcym żecym. Z Biblii mòżemë sã doznac,
co jedlë i pilë lëdze rozmajitëch stanów w bibliowëch czasach, jak szëkòwelë jedzenié, jak sã bawilë, môltëchòwalë i przëjmòwalë gòscy, co jedlë prosti lëdze, co nalazło sã na królewsczich stołach i wiele cekawëch rzeczy związónëch z bibliową i żëdowską tradicją.
Pierszim jedzenim wëmienionym w Biblii je jabkò. W Ksãdze Pòczątków czëtómë:
„Tedë niasta òbôcza, że to drzewò mô brzôd dobri do jedzeniô, że òno je rozkòszą dlô
òczu i że brzôd negò drzewa nadôwô sã do zdobëcô wiédzë. Òna tej zerwa z niegò
brzôd i òszmaka a dała swòjémù chłopòwi, chtëren béł z nią; a òn zjôdł (Pò 3,6).1 Wielestalatnô tradicjô pòd mionã brzôd widzi jabkò. Chòc Bibliô dokładno tegò nie òpisëje,
całé malarztwò pòkazëje Jewã z jabkã w rãkù. Taczé przeniesenié znaczeniô mô swòje
ùdokôznienié, bò w łacëznie jabkò i zło mają jedno słowò: malum2. Bibliowé òpòwiôdanié ò zerwanim jabka bez Jewã dotikô pòchôdaniô zła i pierwòrodnégò grzéchù. Òbrôz Bòga, chtëren zakazywô człowiekòwi jedzeniô brzadu z drzewa pòznaniô
1

Wszelejaczé cytatë ze Swiątëch Pismionów pòchôdają z Biblii Tesãclecô, wëd. V, Pòznań 2003.
W łacëznie jabkò to malum, -i, jak homònimiczny znankòwnik dzecnégò ôrtu malum to ‘złi’ (jistnikòwóny malum, -i to ‘złé’), nót je pamiãtac, że w LXX je karpós ‘brzôd’, jak téż Wulgata mô fructus
‘brzôd’.
2
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człowiekowi spożywać owoc z drzewa poznania dobra i zła, ma na celu podkreślenie,
że to Bóg decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Gdyby człowiek próbował o tym decydować, znaczyłoby, że jako stworzenie chce postawić siebie w miejsce Stwórcy.
Grzech Adama i Ewy, zwany grzechem pierworodnym, zburzył harmonię między człowiekiem a Bogiem i wprowadził konflikt w relację między mężczyzną i kobietą, a także miedzy ludźmi i przyrodą3.
Po wypędzeniu z raju pierwsi ludzie żyli z uprawy roli i hodowli zwierząt: „Abel
był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę” (Rdz 4,3). Epizod o Kainie i Ablu pochodzi z czasów późniejszych, wskazuje już na rozwiniętą kulturę – ludzie uprawiali rolę
i zajmowali się hodowlą zwierząt. Obaj bracia złożyli Bogu ofiarę z pierwocin swoich
płodów. Bóg spojrzał łaskawie na ofiarę Abla. W konsekwencji Kain zwabił brata na
pole i zabił go. Historia Kaina i Abla w obrazowy sposób ukazuje drugi grzech – zazdrość, która niszczy relację braterstwa; stanowi także wymowne potwierdzenie skutków grzechu pierworodnego.
Oprócz wody, napojem używanym przez Semitów przy różnych okazjach było wino. Jako jego twórcę Biblia wymienia Noego: „Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnicę. Gdy potem napił się wina, odurzył się [nim] i leżał nagi w swoim namiocie” (Rdz 9,20-21). Izraelici pili wino w czasie uczt, najczęściej rozcieńczone wodą. W czasie uczty weselnej w Kanie Galilejskiej Jezus przemienił wodę w wino. Innym mocnym trunkiem była sycera (hebr. szekar), sfermentowany napój, sporządzany
z owoców, zwłaszcza z daktyli, z niektórych zbóż lub z miodu.
Ojcem Narodu Wybranego jest Abraham, który urodził się w dziewiątym pokoleniu po Semie, synu Noego. Abram, gdyż takie było jego imię, na polecenie Boga wyruszył z Ur chaldejskiego do ziemi Kanaan. Był już człowiekiem sędziwym, gdy doczekał się syna. Miał bowiem sto lat, a jego żona dziewięćdziesiąt. Przepowiedzieli mu
to trzej niezwykli goście, których Abraham przyjął bardzo gościnnie. Ujrzawszy ich
przed swym namiotem pobiegł szybko do Sary i rzekł: „Prędko zaczyń ciasto z trzech
miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki” (Rdz 18, 6-8). Potem kazał przyrządzić tłuste i piękne cielę. Wziął także twaróg i mleko i wszystko postawił przed gośćmi. Słowa wypowiedziane do Sary brzmią jak przepis kucharski. Podstawowymi składnikiem
podpłomyków była mąka i woda. Cienkie placki z pszennej mąki zaczynionej wodą,
zwane po hebrajsku massôt („maca”), spożywali później Izraelici podczas pospiesznego wyjścia z Egiptu. Jak widać, menu oferowane przez Abrahama było dosyć różnorodne: chleb, twaróg, mleko, cielęcina.
Jedną z najsłynniejszych potraw Biblii jest soczewica. Za gotowaną soczewicę Ezaw
odstąpił Jakubowi przywilej pierworództwa: „Gdy pewnego razu Jakub gotował jakąś
potrawę, nadszedł z pola Ezaw bardzo znużony i rzekł do Jakuba: Daj mi choć trochę
tej czerwonej potrawy, jestem bowiem znużony” (Rdz 25,29-30). Soczewica to gatunek
3

Por. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, wydawnictwo Święty Paweł, Częstochowa 2008, s. 40.
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dobra i zła, mô nama przedstawic, że to Bóg rozsądzywô, co je dobré a co złé. Czej
człowiek chcôłbë ò tim rozsądzëwac, to bë znaczëło, że jakno stwòrzenié chce pòstawic sebie w môlu Stwórcë. Grzéch Jadama i Jewë, zwóny pierwòrodnym grzéchã,
zniszcził harmóniã midzë człowiekã a Bògã i wprowadzył zwadã w łączbã midzë chłopã
a niastã, a téż midzë lëdzama a rodą.3
Pò wëgnanim z raju pierszi lëdze żëlë z òbróbkù rolë i chòwù zwierzãtów: „Abel
béł pasturzã chòwë, a Kajin òbrôbiôł zemiã” (Pò 4,3). Epizoda ò Kajinie i Ablu pòchôdô
z czasów pózniészich, pòkazëje ju rozwitą kùlturã – lëdze òbrôbialë rolã i zajimalë sã
chòwanim zwierzënë. Òbaji bracynowie złożëlë Bògù òfiarã z pierwszińców swòjégò
brzadu. Bóg wezdrzôł łaskawò na òfiarã Abla. Skùtkã tegò Kajin przëchłoscył bracyna na pòle i zabił gò. Dzeje Kajina i Abla w òbrazny spòsób ùkazywają drëdżi grzéch
– zôzdrotã, chtërna niszczi zależnotã bracyństwa; je téż pòcwierdzenim skùtków pierwòrodnégò grzéchu.
Króm wòdë napitkã ùżiwónym bez Semitów przë rozmajitëch leżnotach bëło wino. Jegò ùsôdzcą wedle Biblii je Noe: „Noe béł gbùrã i òn jakò pierszi zasadzył winnicã. Czedë pòtemù napił sã wina, ùpił sã [nim] i leżôł nadżi w swòjim telcu.” (Pò
9,20-21). Jizraelicë pilë wino òbczas czestów, nôczãsczi rozrobioné z wòdą. Òbczas wieselégò w Galilejsczi Kanie Jezus zamienił wòdã w wino. Jinym sarcëstim napitkã bëła
sycera (hebr. szekar), skwaśniałé picé, zrobioné z brzadu, przede wszëtczim z daktilów, niechtërnëch zbòżów abò z miodu.
Òjcã Wëbrónégò Nôrodu je Abraham, chtëren ùrodzył sã w dzewiąti rózdze pò
Semie, synu Noegò. Ôbram, bò taczé bëło jegò miono, na pòlét Bòga wëszedł z Ur
chaldejsczégò do zemi Kanaan. Béł ju człekã stôrim, czedë ùrodzył mù sã syn. Miôł
bò sto lôt, a jegò białka dzewiãcdzesąt. Wëwróżëlë mù ò tim trzeji dziwny gòsce,
chtërnëch Abraham przëjął z wiôldżim achtnienim. Òbacziwszë jich kòl swòjégò telca, biegł drawò do Sarë i rzekł: „Chùtkò zamieszi casto z trzech miar nôlepszi mączi i zrób pòdpłomiczi” (Pò 18,6-8). Pòtemù kôzôł przërëchtowac sëté i piãkné celã.
Wzął téż twôróg i mlékò i wszëtkò pòstawił do gòscy. Słowa, jaczé rzekł do Sarë, są
prôwdzëwą kùcharską receptą. Spòdlowima dzélëkama pòdpłomików bëłë mąka
i wòda. Cenczé plińce z pszény mączi zaczëniony wòdą, zwóné pò hebrajskù massôt
(„maca”), jedle pózni Izraelicë òbczas chùtczégò wińdzeniô z Egiptu. Je widzec, że
menu bédowóné bez Abrahama bëło dosc rozmajitoôrtné: chléb, twôróg, mlékò,
celëcëna.
Nôbarżi znónym jedzenim w Biblii je soczewica. Za gòtowóną soczewicã Ezôw
òddôł Jakùbòwi apartné prawò pierworodnotë: „Czedë rôz Jakùb warził jaczés jedzenié, nadeszedl z pòla Ezôw baro zmarachòwóny i rzekł do Jakùba: Dôj Mie chòc përznã
tegò czerwònégò jestkù, bò jô jem baro zmarachòwóny „(Pò 25, 29-30). Soczewica je
ôrtã roscënë jednolatny abò dwalatny z rodzënë bòbòwatëch. Pòchôdô z zôpadny Azji,
3

Pòr. Swiãté Pismiona Starégò i Nowégò Testameńtu. Nônowszi przełożënk z òriginalnëch jãzëków
z kòmentarzã, wëdôwizna Swiãti Paweł, Czãstochòwa 2008, s. 40.
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rośliny jednorocznej lub dwuletniej z rodziny bobowatych. Pochodzi z zachodniej Azji,
uprawiano ją już 2 tysiące lat p. n. e. w Azji Mniejszej, Zakaukaziu, Grecji, Rzymie.
Uchodziła za pokarm ubogich. Posiada dużą wartość odżywczą. Występuje w różnych
kolorach. W Polsce także jest uprawiana. Z nasion można również wytwarzać mąkę.
Zdolności kulinarne matki Jakuba pozwoliły mu także uzyskać podstępem błogosławieństwo umierającego ojca. Przed śmiercią Izaak poprosił Ezawa, aby szedł
na łowy i upolował coś dla niego: „Potem przyrządź mi smaczną potrawę, jaką lubię,
podaj mi ją, abym jadł i abym ci pobłogosławił, zanim umrę” (Rdz 27,4). Słysząc to,
Rebeka, która bardziej kochała młodszego syna, kazała Jakubowi przynieść dwa dorodne koźlęta i przyrządziła z nich potrawę o smaku dziczyzny. W ten sposób Jakub podstępnie zyskał przywilej pierworództwa i błogosławieństwo ojca.
Kolejną niezwykła potrawą można nazwać mannę. Po ucieczce Izraelitów z Egiptu czekała ich długa droga przez pustynię. Z mąki, którą zabrali z Egiptu, piekli placki bez soli. Krów nie mogli zabijać, gdyż stanowiły one siłę pociągową i dawały mleko. W końcu zaczęli szemrać przeciwko Bogu i Mojżeszowi: „Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do
syta! Wyprowadziliście nas na pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę rzeszę” (Wj
16,3). Lecz Bóg nie opuścił swego ludu i zesłał im mięso w postaci przepiórek i chleb
w postaci manny: „Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz,
a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku
górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na
widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: Co to jest? – gdyż nie wiedzieli, co to było” (Wj 16,13-15). Pytanie: „Co to jest?” brzmi po hebrajsku: man-hu, co jest ludową etymologią wyrazu manna. W innym miejscu czytamy: „Dom Izraela nadał temu [pokarmowi] nazwę manna. Była ona biała jak ziarno kolendry i miała smak placka z miodem” (Wj 16,31). Kolejny opis manny pojawia się w Księdze Liczb: „Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd bdelium (wonna żywica).
Ludzie wychodzili i zbierali ją, potem mełli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją w garnkach lub robili z niej podpłomyki; smak miała taki jak
ciasto na oleju” (Lb 11,7-8).
Co to jest manna? Istnieją różne próby wyjaśnienia naturalnego pochodzenia manny. W przypisie do Wj 16,15 czytamy, że może chodzić o ciecz, jaką wydziela krzew
tamaryszku (Tamarix mannifera). Od maja do sierpnia wytwarza on substancję, którą
Arabi zwą man-es-sama czyli „manna z nieba”. Według Wernera Kellera, autora książki Śladami Biblii, manna to wydzielina krzewów tamaryszkowych powstająca w wyniku symbiozy tamaryszków i jednego z gatunków chrząszczy. Posiada konsystencję żywicy i formuje się w białe grudki podobne do małych nasion. Jej występowanie
uzależnione jest od wilgotności pory deszczowej.4 Beduini używają jej do słodzenia
napojów i jako przyprawy, muszą zebrać ją, zanim zrobi to pewien gatunek mrówek.
4

Por. Biblijna manna, www.wikipedia.pl
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bëła sadzonô ju 2 tësące lat p. n. e. w Azji Mniészi, na Zakaùkazë, w Grecji i Rzimie.
Bëła przede wszëtczim jôdą biédnëch. Mô wiôlgą kôrmną wôrtnotã. Wëstąpiwô w rozmajitëch farwach. W Pòlsce téż sã jã sadzy. Z ji semión mòże téż robic mąka.
Kùcharzczi kunszt Jakùbòwi mëmczi dał mù spòsobnotã na wëdostanié chitroscã
błogòsławieniégò òjca, chtëren béł na ùmercym. Przed smiercą Izaak pòprosył Ezawa, bë szedł na jachtã i ùpòlowôł cos dlô niegò: „Pòtemù przëszëkùj mie pëszné jedzenié, jaczé mie szmakô, dôj je mie, bëm jôdł i bëm cë błogòsławił, zanim ùmrã”
(Pò 27,4). Czëjącë to, Rebeka, chtërna barżi ùlubia so młodszégò sëna, kôza Jakùbòwi przëniesc dwa widzałé kózlãta i przëszëkòwa z nich jedzenié ò szmakù dzëczëznë. Tim spòsobã Jakùb pòkrãczno dostôł apartné prawò pierworodnotë i błogòsławiéństwò òjca.
Pòstãpną apartną jôdą mòżemë nazwac mannã. Pò ùcékù Izraelitów z Egiptu czeka jich długô droga bez pùstiniã. Z mączi, jaką zabralë z Egiptu, pieklë plińce bez solë.
Krów nie bëło jima wòlno zabijac, bò szłë òne w zôprzëżë i dôwałë mlékò. Na kùńcu
zaczãlë bùrczëc procem Bògù i Mòjżeszowi: „Niech më bë lepi pòùmieralë z rãczi Pana w egipsczi zemi, dze jesmë sedzelë nad grôpkama miãsa i jedlë chleba kùli chto
chcôł! Wa naju wëprowadzëła na pùstiniã, żebë całé lëdztwò głodã zamòrzëc” (Wi
16,3). Ale Bóg nie òstawił swòjégò lëdu i zesłôł jima miãso na sztôłt przepiórków
i chléb na sztôł mannë: „Pò prôwdze na wieczór przëlecałe przepiórczi i zascelëłë
sedlëskò, a drëdżégò dnia reno szëchta rosë leżała wkół sedlëska. Czedë szechta rosë
dwignãła sã w górã, wnenczas na pùstini leżało cos drobnégò, zôrnowatégò, nibë sëwi
mróz na zemi. Widzącë to, Izraelicë pitalë sã jeden drëdżégò: Cëż to je? – bò nie wiedzelë, co to bëło” (Wi 16,13-15). Pitanié: „Co to je?” brzëmi w hebrajsczim: man-hu,
co je lëdową etimòlogią wërazu manna. W jinym môlu czëtómë: „Domôctwò Izraela
dało temù [jedzeniémù] pòzwã manna. Bëła òna biôłô jak zôrno kòlãdra i miało szmakã
plińca z miodã” (Wi 16,31). Pòstãpny òpisënk mannë pòjôwiô sã w Ksãdze Lëczbów:
„Manna zôs szlachòwała za semienim kòlãdra i mia wëzdrzatk bdelium (pôchnącô
żëwica). Lëdze wëchôdalë i zbiérelë jã, pòtemù mielelë w rãcznëch młinkach abò tłëklë
w mùżdżelnikù. Gòtowelë jã w grónkach abò robilë z ni pòdpłomiczi; szmakã mia taką jak casto na òleju” (Lb 11,7-8).
Co to je manna? Są rozmajité próbë wëjasnieniô nôternégò pòchôdaniô mannë.
W dopisënkù do Wi 16,15 czëtómë, że mòże jidze ò ceklënã, jaką wëdzeliwô czerz tamariszka (Tamarix mannifera). Òd maja do zélnika wëdzeliwô òn substancjã, chtërną
Arabòwie zwą man-es-sama, to znaczi „manna z nieba”. Wedle Wernera Kellera, autóra ksążczi Szlachama Biblii manna to wëdzëlënk czerzów tamariszka, chtërna
pòwstôwô w symbiozë tamarindówca i jednégò z ôrtów chrabąszczów. Mô dëchtewnotã żëwicë i ùstôwiô sã w biôłé grudczi pòdobné do môłëch semionów. Ji wëstãpiwanié zanôlégô òd mòkrzëznë deszczowégò cządu.4 Bedujinowie brëkùją ji do miodnëch napitków i jakno przëprawë, mùszą zebrac jã nim zrobi to gwësny ôrt mrówków.
4

Pòr. biblijnô manna, www.wikipedia.pl
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Według innych opinii mógł to być też „jadalny porost zwany kruszwicą, którego plechy w postaci szarych grudek 1,5-4 milimetrów średnicy, łatwo są przenoszone przez
wiatr”.5
Biblijne dane o mannie, choć nie zaprzeczają jej naturalności, wskazują, że była
czymś, co przekraczało zjawiska przyrodnicze. Księga Mądrości wychwala mannę jako „strawę aniołów”, „gotowy chleb z nieba”, pokarm mający wszelki smak (Mdr
16,20). Wraz z Księgą Wyjścia i Liczb podkreśla tu działanie Opatrzności Bożej. Wiążą się z tym także niezwykłe właściwości manny jak psucie się lub niepsucie w określone dni tygodnia.
Na pamiątkę wyjścia z Egiptu Izraelici świętowali Paschę. Od tego czasu w 14 dniu
miesiąca Nisan zabijano baranka i spożywano jako upamiętnienie ofiary, której krew
uratowała Izraelitów od śmierci (Wj 12,21-27). Baranka spożywano z przaśnikami, czyli przaśnymi chlebami W czasie tego dnia i kolejnych siedmiu nie wolno było jeść
ani przechowywać chleba kwaszonego. Spożywano przy tym gorzkie zioła, aby przypomnieć sobie ciężkie lata niedoli.
W kolejnych księgach Starego Testamentu pojawia się wiele nazw pokarmów.
W Pierwszej Księdze Samuela dowiadujemy się, co Jesse kazał zanieść Dawidowi jego braciom: „Weź dla swych braci efę (miara objętości ciał sypkich, około 40 lub 22 l)
prażonych ziaren, dziesięć chlebów i zanieś prędko braciom do obozu! Zaniesiesz też
dziesięć krążków sera dowódcy oddziału” (1 Sm 17,17-18). Abigail, piękna i mądra żona Nabala, ofiarowała Dawidowi i jego ludziom „dwieście chlebów, dwa bukłaki wina, pięć oprawionych owiec, pięć sea (miara ciał sypkich, równa ok. 13 lub 7 l) prażonych ziaren, sto gron rodzynków i dwieście placków figowych” (1 Sm 25,18). Syn Dawida, słynący z mądrości król Salomon, na utrzymanie dworu potrzebował codziennie
„trzydzieści kor najczystszej mąki (12 ton) i sześćdziesiąt kor zwykłej mąki (24 tony),
dziesięć tucznych wołów i dziesięć pastwiskowych oraz sto owiec, nie licząc jeleni, gazeli, danieli i tucznego ptactwa” (1 Krl 5,2-3).
Daniel, młody Izraelita szlachetnego rodu, został wraz z trzema przyjaciółmi wybrany do służby na dworze króla babilońskiego Nabuchodonozora. „Król przydzielił im
codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał” (Dn 1,5). Daniel jednak nie
chciał spożywać nieczystych – z punktu widzenia religii żydowskiej – potraw – i poprosił dozorcę o pożywienie wegetariańskie. Ten obawiał się, że schudną, a on straci
głowę. Wówczas Daniel zaproponował, aby dozorca poddał ich próbie: „Poddaj sługi
twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia.
Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie.” (Dn 1,12-13). Po dziesięciu dniach diety Daniel i jego przyjaciele wyglądali
zdrowiej i lepiej od młodzieńców, którzy jadali potrawy królewskie.

5

Katarzyna Śmiłowska, Wydarzenia związane z pobytem Izraelitów na pustyni, www.biblia.wiara.pl/wydruk.php?grupa=6
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Wedle jinëch pòzdrzatków mógł to bëc téż „jôdny rost zwóny kruszwicą, jaczégò plechë
w sztôłce szarëch grużelków 1,5-4 milimétrów strzédnicë, letkò są przenoszoné bez
wiater”.5
Biblijné pòdôwczi ò mannie, chòc nie przékùją ji nôternocë, pòkazëją, że bëła
czims, co przewëższało rodné zjawiszcza. Ksãga Mądrotë wëchwaliwô mannã jakò
„jedzenié aniołów”, „ùpiekłi chléb z nieba”, jôda, co mô wszelejaką szmakã (Mdr
16,20). Razã z Ksãgą Wińdzeniô i Lëczbów pòdsztrichiwô tuwò dzejanié Òpatrznoscë
Bòżi. Parłãczą sã z tim téż apartné znakòwiznë mannë jakno gnicé abò niegnicé
w wëznaczoné dnie tidzenia.
Na wspòmink wińdzeniô z Egiptu Izraelicë swiãcëlë Paschã. Òd negò czasu dnia
14 miesądza Nisan zarzënalë barónka i jedlë jakò upamiętnienié òfiarë, chtërny krew
ùreta Izraelitów òd śmierć (Wj 12,21-27). Barónka jedlë z przasnikama, to je przasnyma chlebama. W nen dzéń i pòstãpnëch sétmë nie bëło wòlno jesc ani trzëmac kwaszonëgò chleba. Zjôdano przë tim gòrzczé zelé, abë przëbaczëc so drãdżé lata niedolë
(Wi 12,8).
W pòstãpnëch ksãgach Stôrégò Testameńtu widzëc je wiele pòzwów jedzeniégò.
Z Pierszi Ksãdżi Samùela mòżemë sã dowiedzëc, co Jesse kôzôł zaniesc Dawidowi
jegò bracynóm: „Wez dlô swoich bracynów efã (miara òbjimnotë sëpnëch całów, kòl
40 abò 22 l) prażonëch zôrnów, dzesãc chlebów i zanies je chùtkò bracynóm do sedlëska!
Zaniesë téż dzesãc krążków sëra dlô prowadnika partu” (1 Sm 17-18). Abigail, snôżô
i mądrô białka Nabala, òfiarowa Dawidowi i jegò lëdzóm „dwasta chlebów, dwa bukłaczki wina, piãc wëprôwionëch òwców, piąc sea (miara òbjimnotë sëpnëch całów, równa kòl 13 abò 7 l) prażonëch zôrnów, sto grądków rozynków i dwasta figòwëch plińców” (1 Sm 25,18). Syn Dawida, znóny z mądrotë król Salamón, na ùżëwienié dwòru
brëkòwôł na dzéń „trzëdzescë kor nôlepszi mączi (12 tonów), szescdzesąt kor zwëkłi
mączi (24 tonë), dzesãc tëcznëch wòłów i dzesãc pażãcowëch a téż sto òwców, nie liczącë jeleniów, gazélów, danielów i tëcznégò ptastwa” (1 Krl 5,2-2).
Daniel, młodi Izraelita z dobrégò dodomù, òstôł wespół z trzema drëchama wëbróny do służbë na dwòrze króla babilońsczégò Nabùchodonozora. „Król przëdzelił jima
codniową pòrcjã królewsczi jôdë i wina, chtërne pijôł” (Dn 1,5). Daniel mimò to nie
chcôł jesc nieczëstégò – wedle żëdowsczi religii – jedzeniô – i ùprosył dozérôcza ò jedzenié wegetariansczé. Nen lãkôł sã, że òni scenczeją, a òn wëzbëje sã głowë. Wnenczas Daniel zabédowôł, abë dozérôcz pòddôł jich próbie: „Pòddôj słëgów twoich
dzesãcdniowi próbie: niech nama dôwają ògardowiznã do jedzeniô i wòdã do picô.
Tak wej òbôczisz, jak më wëzdrzimë, a jak wëzdrzą beńlowie, co jedzą królewską jôdã”
(Dn 1, 12-13). Pò dzesãcdniowi diecë Daniel i jegò drëszë wëzdrzëlë na zdrowszich
i lepi òd bòrénków, co jedlë królewską jôdã.

5
Katarzyna Śmiłowska, Wëdarzenia związóné z przebiwanim Jizroelitów na pùstinie, www.biblia.wiara.pl/wydruk.php?grupa=6
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Osobnym zagadnieniem jest podział na potrawy czyste i nieczyste. Szczegółowy
opis tego, co wolno jeść pobożnemu Izraelicie, znajdujemy w Księdze Kapłańskiej
i Księdze Powtórzonego Prawa. Osobne przepisy dotyczą spożywania zwierząt lądowych, istot wodnych, istot skrzydlatych i małych zwierząt. Spośród zwierząt lądowych
wolno jeść tylko czworonożne, które mają rozdzielone kopyta i które przeżuwają. Są
to: wół, baran, koza, jeleń, gazela, daniel, koziorożec, antylopa, bawół i kozica (Pwt 14,45). Nie wolno jeść np. wieprzowiny czy mięsa zająca. Nie można było również spożywać tłuszczu zwierząt ani krwi.
Spośród istot wodnych można spożywać tylko te, które mają płetwy i łuski. Z istot
powietrznych wymieniono te, których nie wolno jeść: orzeł, sęp czarny, orzeł morski,
wszelkie gatunki kani i sokołów, wszelkie gatunki kruków, struś, sowa, mewa, wszelkie
gatunki jastrzębi, puszczyk, kormoran, ibis, łabędź, pelikan, ścierwik, bocian, wszelkie
gatunki czapli, dudek i nietoperz (Kpł 11, 13-19). Jeśli chodzi o owady, wolno jeść
wszelkie gatunki szarańczy: soleam, chargol i chagab (Kpł 11,22). Szarańcza stanowiła wartościowy pokarm. W Nowym Testamencie ewangelista Mateusz podaje, że pokarmem Jana Chrzciciela na pustyni były szarańcza i miód leśny.(Mt 3,4).
Nowy Testament nie zawiera zbyt wielkiego wykazu potraw. Często powtarzają się
takie nazwy jak chleb, ryby, baranek, woda i wino.
Biblia, a zwłaszcza Stary Testament stanowi bogate źródło informacji na temat zwyczajów żywieniowych ludzi Biblii. Semici cenili dobre jedzenie i napitek. Kierowali się
jednak określonymi przepisami dotyczącymi czystości pokarmów, czyli tym, co wolno, a czego nie wolno było spożywać. Niemniej jednak podróż kulinarna po kartach Biblii pozwoliła odkryć niektóre z tajemnic stołu i podniebienia jej bohaterów. Skromne
ramy niniejszego opracowania wymagały dokonania wyboru potraw charakterystycznych dla Izraelitów. Wiele z nich utrwaliło się w kulturze europejskiej i na trwałe weszło do jadłospisu.
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Òsóbną problemą je pòdzél na jedzenié czësté i nieczësté. Dokładny òpisënk tegò
co wòlno bëło jesc pòbòżnémù Izraelicë, możemë nalezc w Ksãdze Kapłańsczi i Ksãdze
Pòwtórzonégò Prawa. Apartné przepisë tikają sã jedzeniégò zwiérzãtów lądowëch, jistotów wòdnëch, jistotów ze skrzidłama i malinczich zwierzãtow. Ze zwierzãtow lądowych wòlno jesc leno taczé, co mają czterë nodżi, rozczidłé kótë i dzegwią. Są to:
wół, barón, kòza, jeleń, gazéla, daniel, kòzëróg, antilopa, bùfel i dzëwô kòza (Pwt 14,45). Ni mòże jesc np. swiniégò miãsa czë miãsa zajków. Ni mòże téż jesc tłëstégò
zwiérzãtów ani jich krëwi.
Z wòdnëch jistotów mòże jesc leno ne, co mają krzél i naribk. Z jistotów ze skrzidłama są pòdóné leno ne, jaczich nie je nót jesc: czôrny sãp, mòrsczi òrzéł, wszelejaczé
ôrtë kaniów i jastrzëbôków, sztrus, slépnica, méwa, wszelejaczé ôrtë jastrzëbów, lasnô
sowa, kòrmòrón, ibis, kôłp, pelikón, padlënôrz, bòcón, wszelejaczé ôrtë czaplów, dudk
i szãtopiérz (Kpł 11, 13-19). Jeżlë jidze ò insektë, mòże jesc wszelczé ôrtë skôkôłków:
soleam, chargol i chagab (Kpł 11,22). Skôkôłczi bëłë pòkrzésnym jedzenim. W Nowim
Testameńce ewanielista Mateùsz pòdôwô, że Jón Chrzcëcél żëwił sã na pustyni
skôkôłkama i lesnym miodã (Mt 3,4).
W Nowim Testameńce ni ma za wiele pòzwów jedzeniégò. Czãsto powtarzają sã
taczé pòzwë jak chléb, rëbë, barónk, wòda i wino.
Stôri Testameńt je bòkadnym zdrzódłã wiadłów na témã kôrmnëch zwëków lëdzy
Biblii. Semicë wësok ùwôżëlë dobré jestkù i napitk. Czerowelë sã dejade gwësnyma
reglama tikającëma sã czëstotë jedzeniégò, to je tegò, co wòlno, a czegò nie wòlno
bëło jesc. Kòżdą razą równak kùlinarnô wanoga pò kôrtach Biblii pòzwòlëła òdkrëc
niechtërné krëjamnotë stołu i pòdgãbinë ji bòjatérów. Skrómné ramë hewòtnégò ùsôdzkù
wëmôgałë wëbraniégò jestkù apartnégò dlô Izraelitów. Wiele z nich zaòstało w kùlturze europejsczi i na stałé wlazło do jôdny kôrtë.
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Literackie kulinaria Majkowskiego
Jeżeli spojrzymy do „Słownika języka polskiego”, to poza hasłami „kulinarny” i „kulinarnie” słowa „kulinaria” nie znajdziemy1. Gorzej jeszcze będzie w „Słowniku wyrazów bliskoznacznych” (1971), gdzie nawet na te hasła nie natrafimy. Natomiast
w „Słowniku synonimów” zaistnieje hasło „kulinarny”, przydane do określenia „pokarmowy”, co znaczenie kulinariów jakoś już wyjaśnia2. Na hasło „kulinaria” trafimy
dopiero w „Słowniku 100 tysięcy potrzebnych słów”, którego redakcją zajął się Jerzy
Bralczyk, i znaczy tam ono „wszystko, co jest związane z przyrządzaniem i gotowaniem potraw; też: potrawy będące wytworem sztuki kulinarnej”3. Ponieważ interesuje
nas głównie ostatnie znaczenie tego słowa, więc będziemy go poszukiwać w utworach
Aleksandra Majkowskiego. Nie zrezygnujemy jednak z pierwszego wyjaśnienia, które może także używek dotyczyć, używek, które kulinariom mogą często towarzyszyć,
jak chociażby kawa po obiedzie lub do śniadania i kolacji lub wszelakie wina czy wódki do posiłków nieraz podawane.
W człowieczej egzystencji kulinaria miały i mają podstawowe znaczenie, bo przecież aby żyć, trzeba jeść. Inaczej wyglądało to dawniej, inaczej z kulinariami jest dzisiaj. Najpierw pożywienie służyło tylko przetrwaniu, później doszła do tego przyjemność. Wszak obecnie coraz częściej żyje się, by jeść, a nie je, by żyć. Od kiedy zaczęło się tak dziać, trudno powiedzieć, ale na pewno odtąd, gdy człowiek umiał sobie zapewnić na odpowiedni czas spokojny byt, gdy nie musiał każdego dnia zdobywać
pożywienia. Czas bowiem i kultura miały na kulinaria znaczący wpływ. I trwało tak dotąd, aż kulinaria stały się kulinarną sztuką. Oczywiście, inaczej miała się ona na każdym kontynencie, u każdego narodu, w każdym kraju i regionie; inne były kulinaria na
dworze, inaczej żywiono się w miastach i wsiach. Oczywiście, w tym miejscu nie ma
potrzeby szerzej się tym zajmować, niemniej warto wiedzieć, że już na przełomie IV
i III wieku p. n. e. można mówić o „kuchniach narodowych”.4
Chociaż kuchni kaszubskiej ten czas jeszcze nie dotyczy, to warto pamiętać, że pojęcie to jest wiekowe i podobnie jak wszędzie kaszubskie kulinaria mają też swoją historię
i genezę, dla której wiele musiała znaczyć geografia i topografia, flora i fauna tego regionu oraz wszelkie kontakty z obcymi i przyjezdnymi, co nad morzem było tym bardziej
1
2
3
4

M. Szymczak, Słownik języka polskiego, Warszawa 1978, t. 1., s. 1082.
A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, Słownik synonimów, Warszawa 1998, s. 168.
Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Warszawa 2005, s. 341.
Por. M. Lemnis, H. Vitry, W staropolskiej kuchni i przy stole, Warszawa 1989, s. 12.
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Tadeusz Linkner (Gduńsczi Ùniwersytet)

Lëteracczé kùlinaria Majkowsczégò
Żlë wezdrzimë do „Słowarza pòlsczégò jãzëka” (t. I, 1978), to òkróm zéwiszczów „kulinarny” i „kulinarnie” słowa „kulinaria” nie nalézemë.1 Jesz gòrzi bãdze w „Słowarzu
blëskòznaczeniowëch słowów” (1971) zredagòwónym bez Stanisława Skorupkę, dze
nawetka na ne zéwiszcza nie trafimë. Zôs w „Słowarzu synonimów” mdze zéwiszcze
„kulinarny”, przëpisóné do òkreszleniô „pòkarmòwi”, co znaczenié „kulinariów” jakòs
ju dolmaczi.2 Na zéwiszcze „kulinaria” trafimë dopiérze w „Słowarzu 100 tësący
brëkòwnëch słowów”, jaczégò redakcją zajął sã Jerzy Bralczyk, i znaczi tam òno
„wszëtkò, co je zrzeszoné z rëchtowanim i warzenim jôdë; téż: jôda mdącô wërobã
kùchniowégò kùńsztu”3. Temù, że zajimô nas przede wszëtczim slédné znaczenié negò
słowa, bãdzemë tej za nim szëkac w dokôzach Aleksandra Majkòwsczégò. Równak
nie mdzemë niechalë pierszégò wëjasnieniô, jaczé mòże téż tëkac sã ùżiwków, chtërne
kùlinarióm czãsto mògą towarzëc, chòcbë le kawa pò pôłnim abò do frisztëkù i wieczerzë, abò wszelejaczé wina czë wódczi do jedzeniô nierôz pòdôwóné.
W lëdzczim żëcym kùlinaria miałë i mają spòdlëczné znaczenié, në kò abë żëc,
mùsz je jesc. Jinaczi wëzdrzało to dôwni, jinaczi z kùlinariama je dzysô. Nôpiérwi
jôda służëła le przedërchaniu, pózni doszła do te przëjemnosc. Tec terôzka corôz czãscy żëje sã, bë jesc, a nie jé, bë żëc. Òd czedë tak zaczãło bëc, cãżkò rzeknąc,
ale na gwës òdnąd, czedë człowiek rozmiôł zagwësnic so na jaczis czas spòkójné
bëcé, czej ni mùszôł kòżdégò dnia zdobëwac jedzeniô. Bò czas i kùltura miałë na kùlinaria mòcny cësk. I tak warało donąd, jaż kùlinaria stałë sã kùchniowim kùńsztã.
Rozmieje sã, że jinaczi miałë sã òne na kòżdim kòntineńce, kòl kòżdégò nôrodu,
w kòżdim kraju i regionie; jinszé bëłë pańsczé kùlinaria, jinaczi jadłé bëło w miastach i na wsach. Rozmieje sã, że w tim môlu nie je mùsz wicy sã tim zajimac, ale
wôrt wiedzec, że ju na przełómanim IV i III stalatégò p. n. e. mòże gadac ò „nôrodnëch
kùchniach”.4
Chòc kaszëbsczi kùchni nen czas nie tikô, równak wôrt pamiãtac, że no pòjãcé je
stôré i jistno jak wszãdze kaszëbsczé kùlinaria mają téż swòjã historiã i genezã, dlô jaczi wiôldżi znaczënk mùszą miec geògrafiô i topògrafiô, roscënë i zwierzãta negò regionu a téż wszelczé łączbë z cëzyma i przëbëłima, co nad mòrzã tim barżi bëło mòżlëwé
1
2
3
4

M. Szymczak, Słowôrz pòlsczégò jãzëka, Warszawa 1978, t. 1., s. 1082.
A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, Słowôrz synonimów, Warszawa 1998, s. 168.
Słowôrz 100 tësący brëkòwnëch słowów, red. J. Bralczyk, Warszawa 2005, s. 341.
Pòr. M. Lemnis, H. Vitry, W staropòlsczi kùchni i kòl stołu, Warszawa 1989, s. 12.
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możliwe i częste. Że natomiast w kaszubskiej prozie i poezji kulinaria też występują, to
oczywiście zrozumiałe, bo jak zdawać bez nich mniej lub bardziej rzeczywiste relacje
z sytuacji i egzystencji bohatera, i to zarówno niegdyś jak dzisiaj. Jak natomiast ma się
ta sprawa w kaszubskiej literaturze, warto sprawdzić, bo nie zwracano na to dotąd specjalnej uwagi. Ponieważ w tym czasie i miejscu niemożliwe jest rozejrzenie się za kulinariami we wszystkich utworach kaszubskiej literatury, więc warto najpierw zająć się
twórczością Aleksandra Majkowskiego, by wiedzę o niej i w tym zakresie wzbogacić.
Co prawda, jest to dość enigmatyczna zapowiedź tematu, ale do prezentacji literackich kulinariów wystarczająca. Aby zaś uspokoić odbiorcę, trzeba jeszcze powiedzieć,
że mówiąc za wiele, łatwo wylać dziecko z kąpielą, dlatego resztą zajmiemy się podczas
omawiania kolejnych utworów Majkowskiego. Bowiem kompozycja tej wypowiedzi będzie taka, że najpierw z perspektywy kulinariów spojrzymy na ich treść, i to od pierwszych tekstów poczynając, a na ostatnich kończąc, nie zapominając oczywiście o używkach do kulinariów przynależnych, a następnie gwoli podsumowania na te najbardziej
w prozie i poezji Majkowskiego eksponowane zwrócimy uwagę. I to pomimo rezultatów
naszych poszukiwań i eksploracji, bo dopóki się w nich w pełni nie rozpatrzymy, nigdy
nie możemy wiedzieć, jak się to wszystko skończy. Wszak wyniki naukowych badań podczas zapowiadania i programowania nie mogą być przecież wiadome. Gdyby było inaczej, bezsensem byłoby ich prowadzenie. Jeszcze większym bezsensem byłoby przystępowanie do opracowania jakiegoś tematu, znając jego efekt. Ponadto nigdy żadna naukowa eksploracja nie jest bezużyteczna. Bo zarówno owocny jak i bezowocny jej rezultat
zawsze pozwala wysnuć pewne wnioski. Dlatego podobnie interesujące jest wskazanie
w badanej materii, czego i dlaczego jej braknie, jak ostateczne jej resume’.
Ponieważ kulinaria oddają kulturę bycia i życia badanej społeczności, dlatego rozpatrzenie się w ich katalogu w literackiej twórczości Aleksandra Majkowskiego ma
sens. Wszak dla historyka literatury nie jest tak ważne, jak współokreślają one egzystencję zamieszkałej na południu tego regionu kaszubskiej społeczności, bo o tym można dowiedzieć się z innych opracowań i źródeł, ale czy ten właśnie pisarz w ogóle na
kulinaria zwraca uwagę, co oczywiście wcale nie musi jego twórczości deprymować,
jak sobie z nimi radzi, w jakim kontekście występują, i czemu w jego utworach służą.
Warto też wiedzieć, czy sprzyja im lepiej u Majkowskiego proza, czy poezja i dlaczego. A ponieważ Majkowski od roku 1899 był już literacko aktywny, więc warto wiedzieć, jak to z kulinariami w każdym jego utworze było, bo poddamy tu analizie wszystkie wedle chronologii ich ukazywania się, by także ich frekwencji w czasie się przyjrzeć. Jeżeli bowiem zdecydowano się na rozpatrzenie kulinariów w twórczości Majkowskiego, zaistniało założenie, że uważne rozejrzenie się za nimi w każdym jego utworze
pozwoli poznać i zrozumieć sprawę mniej lub bardziej bogatego ich katalogu. Ponieważ może to wyglądać różnie, raz jeszcze trzeba powiedzieć, że gdyby był wiadomy
efekt, nie byłoby potrzeby tą sprawą się zajmować.
Jak już powiedziano, za kulinariami rozejrzymy się w całej twórczości literackiej Majkowskiego – od „Jak w Koscérznie koscelnygo obrele”, „Strachów i zrękovjinów”
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i czãsté. Że w kaszëbsczi proze i pòezji kùlinaria téż są, to je zrozmiałé, bò jakùż bez
nich òpisowac mni czë barżi jawerné sytuacje i żëcé bòhatera, ë to równo czë czedës
czë dzysô. Jakùż tedë mô sã ta sprawa w kaszëbsczi lëteraturze, wôrt je sprawdzëc, bò
donąd nie bëło dowóné na to szpecjalnégò bôczënkù. Temù, że w tim czasu i môlu
niemòżebné je rozezdrzenié sã za kùlinariama we wszëtczich dokôzach kaszëbsczi pismieniznë, wiãc wôrt je nôprzód zajic sã ùtwórstwã Aleksandra Majkòwsczégò, bë
wiédzą ò ni w ti temie wzbògacëc.
Prôwdac, je to dosc krëjamnô zapòwiesc temë, ale do prezentacji lëteracczich kùlinariów sygającô. A żebë ùspòkòjic òdbiércã, nót jesz rzeknąc, że za wiele gôdającë,
mòże prosto wëlôc dzeckò z kąpanim, temù resztą mdzemë sã zajimac òb czas òmôwianiô pòstãpnëch dokôzów Majkòwsczégò. Bò ùkłôd ti wëpòwiescë bãdze taczi, że
nôprzód z perspektiwë kùlinariów wezdrzimë na jich zamkłosc, i to òd pierszich tekstów zaczënającë, a na slédnëch kùńczącë, nie zabiwszë rozmieje sã ò ùżiwkach do
kùlinariów słëchającëch, a pòtemù, żebë zesëmòwac na ne nôbarżi w proze i pòezji
Majkòwsczégò pòczestné dómë bôczënk. I to nimò wëników naszich pòszukiwaniów
i badérowaniów, bò pòkąd sã w nich bëlno nie rozezdrzimë, nigdë ni mòżemë wiedzec,
jak sã no wszëtkò skùńczi. Kò wëniczi nôùkòwëch badérowaniów òbczas zapòwiôdaniô i programòwaniô ni mògą bëc znóné. Czejbë bëło jinaczi, bëłobë bez célu jich prowadzenié. Jesz barżi bëłobë bez célu przëstãpòwanié do òpracowaniô jaczi témë, znającë ji efekt. Co wicy nigdë niżódné nôùkòwé badérowanié nie je nieprzëdatné. Bò tak
samò brzadny jak i bez brzadu ji skùtk wiedno pòzwôlô wëcygnąc gwësné wniosczi.
Dlôte jistno zajimającé je wskôzanié w badérowóny materii, czegò i dlôcze ji braknie,
jak òstateczné ji resume.
Temù że kùlinaria òddôwają kùlturã bëcégò i żëcô badérowóny spòlëznë, dlôte rozezdrzenié sã w jich katalogù w lëteracczim ùtwórstwie Aleksandra Majkòwsczégò mô
cél. Tec dlô historika lëteraturë nie je tak wôżné jak wëspółòpisëją òne egzystencjã
mieszkający na pôłnim tegò regionu kaszëbsczi spòlëznë, bò ò tim mòże sã dowiedzec
z jinëch òpracowaniów i zdrzódłów, ale czë prawie nen pisôrz w całoscë na kùlinaria
dôwô bôczënk, co rozmieje sã wcale nie mùszi jegò ùsôdztwa deprimòwac, jak so z nima radzy, w jaczim kònteksce wëstãpùją, i do cze w jegò dokôzach służą. Wôrt je téż
wiedzec, czë sprzijô jim lepi kòl Majkòwsczégò proza, czë pòézjô i dlôcze. A temù że
Majkòwsczi òd 1899 rokù béł ju lëterackò aktiwny, wiãc wôrt je wiedzec, jak to z kùlinariama w kòżdim jegò dokôzu bëło, bò òbtaksëjemë tu wszetczé wedle chronologii
jich ùkazywaniô sã, bë téż jich przëtomnoscë w czasu sã przëzdrzec. Bò jeżlë ùmëslóné
bëło so rozsądzec kùlinaria w ùsôdztwie Majkòwsczégò, zajistniało założenié, że
ùwôżné rozezdrzenié sã za nima w kòżdim jegò dokôzu pòzwòli pòznac i zrozmiec
sprawã mni abò barżi bòkadnégò jich katalogù. Temù że mòże to wszelejak wëzdrzec,
rôz jesz trzeba rzeknąc, że czejbë béł znóny te brzôd, nie bëłobë brëkòwné ną sprawą
sã zajimac.
Jak ju òstało rzekłé, za kùlinariama rozezdrzimë sã w całim lëteracczim ùsôdztwie
Majkòwsczégò – òd „Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë”, „Strachów i zrãkòwinów”
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i „Pielgrzymki Wejherowskiej” poczynając, następnie do tomiku poezji „Spiewe i frantówci” przechodząc i wreszcie na „Żëcé i przigodë Remusa” oraz „Pomorzan” zwracając baczną uwagę.5 Można by nie czynić tego linearnie, ale koncentrować się na kolejnych kulinariach w każdym utworze, co czyniłoby wypowiedź najpewniej wyraźniejszą, tylko że wtedy trudniej byłoby z towarzyszącym każdemu kulinarnemu atrybutowi kontekstem. Gdyby literacka twórczość Majkowskiego była obszerna, byłoby
z tym trudniej, ale jako że nie jest tego wiele, można sobie poradzić i tym razem z kulinaryjnej perspektywy na wskazane wyżej utwory spojrzeć, by więcej o nich wiedzieć.
***
Na pierwszych kartach „Koscelnygo”, pisanego przez Majkowskiego w młodzieńczym, juvenilijnym czasie, kulinariów nie znajdujemy. Co prawda pojawia się tu gorzałka, ale używkami, jako dodatkami do posiłków zajmiemy się później. Tu natomiast chciałoby się wiedzieć, co jedzono i pito po pogrzebie Remera-Jagódki, na stypie, ale niczego konkretnego się nie dowiemy, a jedynie że jedli i pili dużo (s. 9).
Pierwszym produktem kościerskiej kuchni, bo trzeba pamiętać, że najpierw dzieje się
tu wszystko w mieście, co kulinarnej karcie nie powinno być obojętne, okaże się natomiast chleb, oczywiście nie suchy, ale ze „smarą” (s. 13, 14), na co mógł sobie pozwolić Żetowski, podobnie zresztą jak w niedzielę na pieczeń, nie mówiąc już o cygarach, co o jego dobrej sytuacji materialnej mogło tylko świadczyć. Do takiego wniosku pozwalają dojść nie tylko poprzednie słowa Majkowskiego: „Bo tyle zarobieł”
(s. 14), ale także następne, że „mnioł łóżko miętci” (s. 14), a dwie córki kształcił na
nauczycielki, by zostały guwernantkami. Tak więc relacja o kulinariach, poprzedzająca następne, nie okazuje się tu przypadkowa a umyślna, aby odbiorca mógł więcej i lepiej o tej ważnej postaci i zarazem miejskim życiu, oczywiście dla dalszego biegu wypadków w tym utworze, wiedzieć.
Kiedy zabierze głos gbur z kaszubskiej wsi, jego kulinarna relacja będzie od tej
miejskiej zupełnie inna. Wszak nie przypadkiem Plota z Tuszków powie, że trzeba już
wkrótce sadzić „bulwe”, bo kiedy zasiano już zboże i będzie brukiew („kreczka”), groch,
tatarka („bukwita”), to „Pan Bóg nikomu nie da głodem zdechnąć!” (s. 16). Najpewniej to na kaszubskiej wsi, przynajmniej w okolicach Kościerzyny, najczęściej jedzono. Gdyby było inaczej, Plota nie skarżyłby się tak na trzeciego syna, który uczył się
na „szkolnego” i brukiew, groch (czytaj: zupa z brukwi i grochówka) oraz kluski, może nawet słodkie, już mu nie smakowały, nie mówiąc o tym, że pracy już się nie imał
5

Korzysta się tutaj z takich edycji wymienionych wyżej utworów A. Majkowskiego: Jak w Koscérznie
koscelnygo obrele abo Pięc kawalerów a jedna jedyno brutka, w osem spiewach, Gdańsk 1899; Strachë
i zrękovjinë, Gdańsk 1976; Pielgrzymka wejherowska. Poemat podał do druku i posłowiem opatrzył Edmund Puzdrowski, Gdynia 1992; Wiersze i frantówci, Gdynia 1957; Żëcé i przigodë Remusa. Życie
i przygody Remusa, przekład Lecha Bądkowskiego, dzel-część I-III, Gdańsk 1995; Pomorzanie, w oprac.
D. Majkowskiej. Strony cytatów podaje się w nawiasach i poprzedza wskazaniem tomu rzymską cyfrą,
gdy pochodzą z powieści Życie i przygody Remusa.
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i „Wejrowsczi pielgrzimczi” zacząwszë, dali do zbiérkù pòezji „Spiéwë i frantówczi”
przechôdającë i kùreszce na „Żëcé i przigòdë Remùsa” ë „Pòmòrzanów” dôwającë
bôczënk.5 Mógłbë nie robic tegò lëniowò, le skùpiac sã na pòstãpnëch kùlinariach
w kòżdim dokôzu, co nôpewni robiłobë wëpòwiésc wërazniészą, leno że tedë cãżi
bëłobë z towarzącym kòżdémù kùlinarnémù atribùtowi kòntekstã. Czejbë lëteracczé
ùsôdztwò Majkòwsczégò bëło wiôldżé, bëłobë z tim cãżi, ale temù że nie je tegò wiele, mòże so dac radã i ną razą z kùlinarnégò pòzdrzatkù na wskôzóné wëżi dokôze wezdrzec, bë wicy ò nich wiedzec.
***
Na pierszich kôrtach „Kòscelnégò”, pisónégò bez Majkòwsczégò w młodich latach,
w juwenilijnym czasu, kùlinariów nie nalézemë. Prôwdac pòjôwiô sã tu gòrzôłka, ale
ùżiwkama, jakno dodôwkama do jedzeniô mdzemë zajimac sã pózni. Zato tuwò chcało bë sã wiedzec, co bëło jadłé i pité pò pògrzebie Remera-Jagódczi, na stipie, ale niczegò kònkretnégò sã nie dowiémë, leno tëli, że wiele jedlë i pilë (s. 9). Pierszim wërobã
kòscérsczi kùchnie, bò nót je pamiãtac, że nôpiérwi dzeje sã tu wszëtkò w miesce, co
kùlinarny kôrce òbòjãtnym bë bëc ni miało, òkôże sã za to chléb, mô sã rozmiec nie
sëchi, ale ze „smarą” (s. 13, 14), nó co mógł so pòzwòlëc Żëtowsczi, zresztą jistno jak
w niedzelã napiekłé miãso, nie gôdającë ò cygarach, co ò jegò dobri materialny sytuacji mògło le swiadczëc. Do taczégò wnioskù dozwôlają duńc nié le pòprzédné słowa
Majkòwsczégò: „Bò tëli zarobił” (s. 14), ale téż pòstãpné, że „miôł łóżkò miãtczé”
(s. 14), a dwie córczi sztôłcył na szkólne, bë òstałë gùwernantkama. Tak wiãc òpòwiésc
ò kùlinariach, pòprzédzającô pòstãpné, nie òkazëje sã tu przipadkòwô, le ùmëslnô, abë
czëtińc mógł wicy i lepi ò ti wôżny pòstacy a przë leżnoscë miesczim żëcu, rozmieje
sã dlô dalszégò biegù wëpôdków w tim dokôzu, wiedzec.
Czedë zabierze głos gbùr z kaszëbsczi wsë, jegò kùlinarnô òpòwiésc bãdze òd ti
miesczi czësto jinô. Tec nie przipôdkã Plota z Tuszków pòwié, że trzeba ju wnetk sadzëc
„bùlwë”, bò czedë òstało ju zasóné zbòżé i bãdą wrëczi („kreczka”), groch, bùkwita, to
„Pón Bóg nikòmù nie dô głodã zdechnąc!” (s. 16). Nôpewni to na kaszëbsczi wsë,
przënômni w òkòlim Kòscérznë, nôczãscy bëło jadłé. Czejbë bëło jinaczi, Plota nie skarżiłbë sã tak na trzecégò sëna, chtëren ùcził sã na „szkólnégò” i wrëczi, groch (czëtôj:
zupa z wrëków i grochòwô zupa) ë klósczi, mòże nawetka słodczé, ju mù nie szmakałë,
5

Kòrzistô sã tuwò z taczich wëdôwków wëmienionëch wëżi dokôzów A. Majkòwsczégò: Jak
w Koscérznie koscelnygo obrele abo Pięc kawalerów a jedna jedyno brutka, w osem spiewach, Gdańsk
1899; Strachë i zrękovjinë, Gdańsk 1976; Pielgrzymka wejherowska. Pòémã dôł do drëkù i pòsłowié napisôł Edmùńd Pùzdrowsczi, Gdynia 1992; Wiersze i frantówci, Gdynia 1957; Żëcé i przigodë Remusa.
Życie i przygody Remusa, dolmaczënk Lecha Bądkòwsczégò, dzél-część I-III, Gdańsk 1995; Pomorzanie, w òprac. D. Majkòwsczi. Stronë cytatów pòdôwô sã w nawiasach i pòprzédzô wskôzanim tomù
rzëmską cyfrą z pòwiescë Żëcé i przigòdë Remùsa, pisënk ùrëchtowôł i jãzëk znormalizowôł Jerzi Tréder,
wëd. Òficyna Czëc, Gduńsk (przëp. dolm.).
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(por. s. 21). Na wsi kaszubskiej na południu Kaszub tym się przede wszystkim żywiono, a potrawy z mięsa stawiano na stole rzadziej, chociaż wiedziano, że one dają przede
wszystkim siłę i najlepiej wzmacniają. Dlatego przemoczonemu Jędroszkowi, aby się
nie rozchorował, zaaplikowano najpierw rumiankową herbatę, a potem zapewne mięso i jakąś pożywną („zdrową”), najpewniej mięsem wzbogaconą zupę (s. 43). To jednak musiało się dziać w biedniejszej rodzinie, bowiem bogatszy kaszubski gbur, a takim był Plota, nie jadł stale ziemniaków z żurem (s. 45). Zaś placki ziemniaczane, do
których Plota kupił właśnie w mieście tarkę („rewkę”), na wiejskim stole pojawiały się
wiosenno-letnią porą często; i to najpewniej na obiad. Podobnie jak zupa, chociaż trudno tu powiedzieć jaka, zupa jednak solidnie posolona, jak wynika ze słów narratora (s.
20). Bo na śniadanie Kaszuba, nie tylko w Tuszkach, ale na kaszubskiej wsi na południu tego regionu, jadł często zacierkę, czyli mleczna zupę z drobno roztartymi kluskami z mąki, rzadziej zaś pił kawę, jak zdarzało się to sąsiadowi Ploty, który ściął na miedzy gruszę, bowiem Plota jako bogatszy „w niedzielę równak wjedno kawę mniewał”
(s. 45), i to chyba prawdziwą?!
Tak jedzono tam na co dzień i w niedziele, natomiast trochę inaczej wyglądało to
podczas rodzinnych uroczystości. Kiedy u Plotów spodziewano się kawalerów, na stole postawiono najpierw masło, chleb i kawę, a potem z mięsnych potraw pieczeń. Czy
była to wołowina, jak mamy w opowieści Pąmpla o tymże wole na dachu, czy wieprzowina, nie wiemy, ale w każdym razie mięso upieczone, a nie ugotowane. Że natomiast chleb był podstawowym atrybutem na kaszubskim stole, najlepiej świadczy stojąca w izbie przy piecu dzieża z ciastem, w którą jak wiemy wszedł Szady i rozpętał
burdę, która skończyła się tak niechlubnie dla kościerskich kawalerów. On natomiast
uwalany ciastem, jak zauważył to Fon, przypominał kołacz, zapewne nie tyle kaszubskiej wsi co miastu lepiej znany.
Ponieważ wszystko skończyło się dobrze, bo weselem Zybcycha z Martą, chciałoby się wiedzieć, jak zastawione były wtenczas stoły. Lecz jak Majkowski zwróci tu
uwagę, ile dni i gdzie odbywała się weselna uroczystość oraz ilu grało na niej muzykantów i na jakich instrumentach, tak chociaż miał ku temu doskonałą okazję, przemilczy kulinaria, a jedynie poda, jak to Żetowski „Mnioł przed sobą na misce tędzi kawałk
wołu” (s. 78), co przy tej okazji na wołowinę podawaną na kaszubskim stole zwrócić
uwagę warto. Bo przecież weselnych potraw musiało być więcej. Natomiast kiedy wszyscy się najedli, zaczęły się tańce. Oczywiście, wódki nie brakowało, bo jakie byłoby to
wesele. A tabakę też zażywano.
Bo jeżeli teraz o kaszubskich używkach trzeba by powiedzieć, to właśnie od tabaki należałoby rozpocząć, wszak o niej mówi się w „Koscelnym” najczęściej. „Utobaczony” nos będzie miał Plota, ale tabakę będzie zażywał nie tylko on, bo także Żetowski, Szkarpeta czy Drefta, który zanim powie swoją sekwencję, wpierw zażyje tabaki
i kichnie (s. 11). Tymczasem jak zażywają tabakę Szemk i Plota i jakie tego efekty,
dowiemy się lepiej z tych słów, które w obu różnych sekwencjach, podobnie jak z tym
nadmiernym soleniem zupy, okazują się niemal te same:
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nie gôdającë ò tim, że za niżódną robòtã ju sã nie brôł (por. s. 21). Na kaszëbsczi wsë
na pôłnim Kaszëb przede wszëtczim to bëło jadłé, a miãsnô jôda bëła stôwiónô na
stół rzôdzy, chòc lëdze wiedzelë, że òna przede wszëtczim dôwô mòc i nôlepi
wzmòcniwô. Dlôte mòkrémù Jãdroszkòwi, abë nie zachòrzôł, zaaplikòwónô bëła nôprzód harbata z rëmiónkù, a pòtemù mést miãso i jakô pòkrzésnô (zdrowô) òbònionô zupa (s. 43). Równak to mùsza sã dzôc w biédniészi familëji, në kò bògatszi kaszëbsczi gbùr, a taczim béł Plota, nie jôdł dërch bùlwów z żurã (s. 45). Zôs bùlwòwé
plińce, do jaczich Plota kùpił prawie w miesce riwkã, na wiesczim stole pòjôwiałë
sã òb zymkòwò-latny czas czãsto; i to nôgwësni na pôłnié. Jistno jak zupa, chòc trudno tu rzec jakô, równak zupa bëlno pòsolonô, jak wëchôdô ze słów naratorë (s. 20).
Bò na frisztëk Kaszëba, nié le w Tuszkach, ale na kaszëbsczi wsë na pôłnim tegò regionu, czãsto jôdł zôcérkã, to je mléczną zupã z drobno rozcartima kluskama z mączi, zôs rzôdzy pił kawã, jak zdarzało sã to sąsadowi Plotë, chtëren scął na miedzë
krëszkã, bò Plota jakò bògatszi „w niedzielã równak wiedno kawã miéwôł” (s. 45),
i to mést prôwdzëwą?!
Tak bëło tam jadłé na co dzéń i w niedzele, zôs kąsk jinaczi wëzdrzało to òbczas
familijnëch ùroczëznów. Czedë kòl Plotów bëlë spãdzóny kawalérowie, na stół òstało pòstawioné nôprzód masło, chléb i kawa, a pòtemù z miãsny jôdë szmùrówka.
Czë bëło to réńtowné miãso, jak mómë w òpòwiescë Pąmpla ò tim wòle na dakù, czë
swinié, nie wiémë, ale na gwës bëło to piekłé miãso, a nié warzoné. Że zôs chléb béł
pòdstawòwim atribùtã na kaszëbsczim stole, nôlepi swiôdczi stojącé w jizbi kòle
piécka kòrëto z castã, w jaczé jak wiémë wlôzł Szadi i rozpãtôł szkalingã, chtërna
tak sromòtno skùńczëła sã dlô kòscérsczich kawalérów. Òn zôs ùgwôlóny castã, jak
zmërkôł to Fón, wëzdrzôł colemało jak kòłôcz, gwës nie tëli kaszëbsczi wsë, co miastu lepi znóny.
Temù, że wszëtkò dobrze sã skùńczëło, bò wieselim Zybcycha z Martą, chcałobë
sã wiedzec, jak zastawioné bëłë tedë stołë. Ale jak Majkòwsczi dô tu bôczënk, wiele
dni i dze bëła wieselnô ùroczëzna a téż, wiele grało na ni mùzykańtów i na jaczich jinstrumeńtach, tak chòc miôł do te bëlną leżnosc, nic nie rzecze ò kùlinariach, a blós napisze, jak to Żëtowsczi „Miôł przed sobą na misce tãdżi kawałk wòłu” (s. 78), co kòl
ti leżnoscë na rińtowné miãso pòdôwóné na kaszëbsczim stole wôrt dac bôczënk. Tec
ti wieselny jôdë mùszało bëc wicy. Zôs czedë wszëtcë sã najedlë, zaczãłë sã tuńce.
Rozmieje sã, że wódczi nie brakło, bò jaczé bë to bëło wieselé. A tobaka téż bëła zażiwónô.
Bò żlë terô ò kaszëbsczich ùżiwkach nót bëłobë rzeknąc, to prawie òd tobaczi słëchałobë zaczic, kò ò ni gôdô sã w „Kòscelnym” nôczãscy. „Ùtobaczony” nos bãdze miôł
Plota, ale tobakã bãdze zażiwôł nié le òn, bò téż Żëtowsczi, Szkarpeta czë Drefta,
chtëren nigle pòwié swòjã sekwencjã, nôprzód zażëje tobaczi i czichnie (s. 11). Timczasã, jak zażiwają tobakã Szëmk i Plota i jaczé tegò efektë, dowiémë sã lepi z nëch
słowów, jaczé w dwùch różnëch sekwencjach, jistno jak z tim przesolenim zupë, òkazëją
sã colemało te same:
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Wejąn tej tabakierkę z rogu werobioną.
Mnioł w nij swieżą tobakę: frejinkę czerwoną.
(......................................................................)
Szemk ję terosku wejan, nabrał tęgą hupę,
Tak dużą, jak gburka wsepie soli w zupę.
Wtłoczeł ję w jedna nozdrę, w druga znowu wepchnąn
Taką sama hupę i potym odetchnąn.
Łze mu sę zakracele. (s. 20)
Z innych używek, tym razem alkoholowych, pojawiają się tu piwo i wódka, nazywana
szurmiejem i kurferstem pruskim. Piwo pije się najczęściej w karczmach, podobnie
zresztą jak wódkę, zwaną tu sznapsem. Szurmiej jednak, o którym w przypisie Majkowski powie, że jest tak „ostry”, że można by nim truć szczury, przyrządzał specjalnie dla
Drefty kościerski karczmarz „z jingberu, korpusu i betru” (s. 23), czyli z wiadomymi
mu tylko dodatkami. Natomiast „kurferszt pruszci” (s. 31) pił Jedroszk z czworokątnej
(„czterokańczastej”) butelki przeznaczonej na gorzałkę.
I tyle tutaj, w młodzieńczym utworze Majkowskiego, kulinariów i używek, podanych tu sensownie chociaż bardzo oszczędnie. Nie inaczej, a trzeba powiedzieć, że jeszcze mniej będzie kulinariów po kilkudziesięciu latach, kiedy Majkowski zdecyduje się
z poematu uczynić dramat „Strachë i zrękowiny”. Jak bowiem niewiele się tu o nich
dowiemy, tak i alkoholu będzie jak na lekarstwo. Może tylko niektóre kulinaria okażą
się bardziej kaszubskie. Bo jak chleb będzie tu częsty, to na przyjęcie kawalerów żona
Ploty ze swą córką Martą przygotują jajecznicę, „prażnicą” na kaszubskiej wsi zwaną,
i oczywiście chleb oraz masło, zaś na wieczerzę złowione przez Józka liny (s. 49). Warto też zauważyć, że alkohole będą tu już bardziej wyszukane i jak w tamtym czasie na
kaszubski stół nazbyt luksusowe.
Takie ubóstwo kulinariów w dramacie, pisanym przez Majkowskiego w dojrzałym
czasie, wobec ich bogatszej karty w młodzieńczym utworze sprawia wrażenie niedoceniania ich w literackim tekście. Podobnie trzeba powiedzieć o używkach, które pierwotnie są rzeczywiście kaszubskie, a później, w przetworzonym z poematu dramacie
za bardzo luksusowe, co nie tylko o bogatszej kieszeni kościerskiego mieszczanina zda
się mówić, ale także o innym już zwyczaju, kiedy to z gorszych trunków rezygnuje się
na rzecz lepszych, nie mówiąc już o znaczącym wpływie i przenikaniu do międzywojennej Kościerzyny i zarazem na południowe Kaszuby pewnych atrybutów z gdańskiej
metropolii. Bo jeżeli o piwie w tej dramatycznej frantówce w ogóle nie usłyszymy,
a szurmiejem tylko raz Żetowski poczęstuje Plotę, to Szukej zechce już rumu, a Janek
na zaręczyny poda gdańską wódkę.
***
Po „Koscelnym” mamy „Pielgrzymke Wejherowską”, z tego samego 1899 roku, tylko
że o kilka miesięcy późniejszą. Tam jednak nic konkretnego z kulinariów Majkowski
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Wejąn tej tobaczerkã z rogu wërobioną.
Miôł w ni swiéżą tobakã: frejinkã czerwòną.
(......................................................................)
Szëmk jã terozka wëjąn, nabrôł tãgą hùpã,
Tak dużą, jak gbùrka wsëpie soli w zupã.
Wtłoczëł jã w jednã nozdrã, w drugą znôwù wepchnąn
Taką samą hùpã i pòtim òdetchnąn.
Łzë mù sã zakrãcëlë. (s. 20)
Z jinëch ùżiwków, ną razą alkòhòlowëch, pòjôwiają sã tu piwò i wódka, pòzywónô
szurmiejã i kùrferstã prusczim. Piwò pije sã nôczãscy w karczmach, jistno zresztą jak
wódkã, zwóną tu sznapsã. Równak szurmiej, ò jaczim w przëpisu Majkòwsczi pòwié,
że je tak „òstri”, że mòżna bë nim szurë trëc, szpecjalno dlô Dreftë rëchtowôł
kòscérsczi karczmôrz „z jingberu, kòrpùsu i betru” (s. 23), to je ze znónyma le jemù
dodôwkama. Zôs „kùrferszt prusczi” (s. 31) pił Jãdrôszk z sztërokańczasti bùdlë na
gòrzôłkã.
I tëli tuwò, w dokôzu Majkòwsczégò z młodëch lat, kùlinariów i ùżiwków,
pòdónëch tu rozëmno, chòc baro òbszczãdno. Nie jinaczi, a nót je rzeknąc, że jesz
mni bãdze kùlinariów cziledzesąt lat pózni, czedë Majkòwsczi namësli sã z pòémë
zrobic dramã „Strachë i zrãkòwinë”. Bò jak mało sã tu ò nich dowiémë, tak i alkòhòlu
bãdze jak na lékarstwò. Mòże leno niechtërne kùlinaria òkôżą sã barżi kaszëbsczé.
Bò jak chléb bãdze tu czãsti, to na przëjãcé kawalérów białka Plotë ze swą córką
Martą rëchtëją jôdã z jôj, „prażnicą” na kaszëbsczi wsë zwóną, i mô sã rozmiec chléb
ë masło, zôs na wieczerzã złowioné przez Józka liczi (s. 49). Wôrt téż dozdrzec, że
alkòhòle bãdą tu ju barżi wëszukóné i jak w tamtim czasu na kaszëbsczi stół za baro luksusowé.
Takô ùbògòsc kùlinariów w dramie, pisóny bez Majkòwsczégò w dozdrzeniałim czasu, pòdług jich bòkadniészi kôrtë w napisónym za młodëch lat dokôzu sprôwiô wrażenié niedocenianiô jich w lëteracczim teksce. Jistno nót je rzeknąc ò ùżiwkach, jaczé
piérwi są pò prôwdze kaszëbsczé, a pózni, w przerobiony z pòémë dramie za baro luksusowé, co nié blós ò bòkadniészi czeszeni kòscérsczégò mieszczanina zdô sã mówic,
ale téż ò jinym zwëkù, czedë to gòrszich trënków niechô sã dlô lepszich, nie gôdającë
ju ò znaczącym cëskù i przenikanim do midzëwòjnowi Kòscérznë i tak samò na
pôłniowé Kaszëbë gwësnëch znanków z gduńsczi métropòlie. Bò jeżlë ò piwie w ti
dramaticzny frantówce w całoscë nie ùczëjemë, a szurmiejã leno rôz Żëtowsczi
pòczãstëje Plotã, to Szukej mdze chcôł ju rómù, a Jank na zrãkòwinë pòdô gduńską
wódkã.
***
Pò „Kòscelnym” mómë „Wejrowską pielgrzimkã”, z tegò samégò 1899 rokù, leno że
ò czile miesãcy pózdniészą. Równak tam nick kònkretnégò z kùlinariów Majkòwsczi
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nie poda, a tylko ogólnie powie, że wspólnie posilają się wszyscy, kiedy nadchodzi czas
odpoczynku – czy to w Miechucinie, czy w Strzepczu. Takie ubóstwo kulinaryjnych kwestii jest tu zrozumiałe, bo przecież nie to liczy się na pielgrzymce.
***
Dlatego gdy zaistnieje różnotematyczna wielość, jak właśnie w poetyckim tomiku „Spiewe i frantówci”, Majkowski, kiedy tylko będzie tego trzeba, o kulinariach nie zapomni.
Stąd w wierszu „Zöpustë” wiadomo, że jak na Kaszubach post to „samé sledze” (s. 36),
jak kościerska karczma, do której zajrzy landrat (por. „Szewiec Piętka”), lub kiedy
przyjdzie poecie wspomnieć o Bawarii („W Mnichowie”), to przede wszystkim piwo,
zaś w wierszu „Do węgrzyna” (1905) z racji czasu wedle młodopolskiego ducha i także własnego uznania, bo potem raz jeszcze powtórzy się ten trunek w powieści „Pomorzanie”, oczywiście hołd mu zostanie oddany:
O winko, złoty të Węgrów darze!
Të jes dlô człeka, co rosa zbożu,
Co słuńce kwiatu, co Wisła morzu,
Të jes pogodą na ludzcié twarze!
Jak të sę mnienisz! Szczeruchné złoto
A z szklónci dychôsz cudowną pôchą,
Do głowë puszczôsz duchë z pociechą,
A trosci nëkôsz w rzôdcié rzeszoto!
Të w oczach pôlisz gorącé widë,
Të serce głaszczesz anielscim puchem,
Të w niebo jadzesz z skrzydlatym duchem –
Drogszy nie strzeglë skôrb Hesperydë.
Cebie Bóg stworzëł w chwilë litoścë,
Bë ulżëc ludzóm czężôru z nieba,
Bë dac przedszmakę rôjsciégo chleba
I swiat ustrojic w teczę młodoscë! (s. 103)
Potem wiejskie kobiety chodzącemu po prośbie dziadowi dadzą razowy (prostowy) chleb,
a także o pytlowym białym (miałcim) tu przeczytamy oraz o gęsinie i baraninie w zupie,
do której ów dziad pod nieobecność gospodarzy w kuchni się dobierze („O gburach szkurpie i gąsorze”), a na koniec o muzykancie Dydanie Majkowski powie, jak to oszczędny
gbur, jedzący stale ziemniaki z żurem, a mógł przecież żyć lepiej, bo raczej biedni to jedli, daruje mu ziemię i chatę, a gdy tylko Dydana zabierze się tak do pracy, to też o lepszym jedzeniu nie będzie myślał, posilając się ledwie śledziami i ziemniakami.
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nie pòdô, a blós òglowò pòwié, że wëspólno jedzą wszëtcë, czedë nadchôdô czas
òdpòczinkù – czë to w Miechùcënie, czë w Strzépczu. Takô ùbògòsc kùlinarnëch sprawów je tu zrozmiałô, tec nie chòdzy ò to na pielgrzimce.
***
Temù téż, czej zajistnieje rozmajitotémòwô wielnosc, jak prawie w pòeticczim zbiérkù
„Spiéwë i frantówczi”, Majkòwsczi, czedë le bãdze tegò trzeba, ò kùlinariach nie zabądze. Stąd w wiérzce „Zôpùstë” je wiedzec, że jak na Kaszëbach pòst to „samé sledze” (s. 36), jak kòscérskô karczma, do jaczi zazdrzi landrat (pòr. „Szewc Piãtka”),
abò czedë przińdze pòéce nadczidnąc ò Bawarii („W Mnichòwie”), to przede wszëtczim
piwò, zôs w wiérztce „Do wãgrzëna” (1905) z racji czasu wedle młodopòlsczégò dëcha
i téż z włôsnégò ùznaniô, bò pòtemù jesz rôz pòwtórzi sã nen trënk w pòwiescë
„Pòmòrzanowie”, rozmieje sã ùczestnienié mdze òddóné:
Ò winkò, złoti të Wãgrów darze!
Të jes dlô człeka, co rosa zbòżu,
Co słuńce kwiatu, co Wisła mòrzu,
Të jes pògòdą na ludzczé twarze!
Jak të sę mienisz! Szczeruchné złoto
A z szklónczi dichôsz cudowną pôchą,
Do głowë pùszczôsz duchë z pòcechą,
A trosczi nëkôsz w rzôdczé rzeszoto!
Të w òczach pôlisz gòrącé widë,
Të serce głaszczesz anielsczim pùchã,
Të w niebo jadzesz z skrzidlatim duchã –
Drogszi nie strzeglë skôrb Hesperidë.
Cebie Bóg stwòrzëł w chwilë litoscë,
Bë ùlżëc ludzóm czãżôru z nieba,
Bë dac przedszmakã rôjsczégò chleba
I swiat ùstrojic w teczã młodoscë! (s. 103.)
Pòtemù wiesczé białczi chôdającémù pò prosbie dżadowi dadzą prostowi chléb, a téż
ò pëtlowim biôłim (miałczim) tu przeczëtómë a téż gãsym miãsu i skòpòwiznie w zupie, do jaczi nen dżôd, wëzwëskùjącë to, że gòspòdarzów ni ma w kùchni, sã dobierze
(„Ò gbùrach szkùrpie i gąsorze”), a na kùńc ò mùzykańce Didanie Majkòwsczi pòwié,
jak to òbszczãdny gbùr, jedzący dërch bùlwë z żurã, a mógł przecã żëc lepi, bò rëchli
le biédôcë to jedlë, darëje mù zemiã i chëcz, a czej le Didana zabierze sã za robòtã, to
téż ò lepszim jedzenim mëslëc nie mdze, pòkrzésając sã jak le sledzama i bùlwama.
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***
Ponieważ najwięcej kulinariów, chociażby z racji znacznego obszaru tekstu, należy się
spodziewać w „Remusie”, więc teraz warto nim się zająć. W tej powieści pierwszy odzywa się narrator, który najpierw wedle trzecioosobowej a potem pierwszoosobowej
relacji zdaje wpierw po chłopięcu i następnie z młodzieńczej pamięci sprawę o tej tytułowej postaci, aby wprowadzić odbiorcę w jej przedziwny żywot i następnie zdążając śladem Remusowych wędrówek w ogólnym zarysie opowiedzieć Kaszuby.
I wtedy to dowiadujemy się, że chodzącym z szopką darowano „koło Bożego Narodzenia i Trzech Króli” chleb, słoninę i mąkę, co „dobrą nagrodą” (I, s. 11) Majkowski nazwie, zdradzając tym słowem mimowolnie czy też specjalnie, że na Kaszubach
nie były to poślednie produkty. Dzieci natomiast pod choinką znajdowały, poza zabawkami, toruńskie pierniki i orzechy (I, s. 19). Tymczasem Remus często jadł kartofle ze
śledziem (I, s. 13), czym swoje pochodzenie i również nadmorskie położenie kaszubskiej krainy nie znającemu jej topografii odbiorcy natychmiast zdradzał, chociaż pomimo wady wymowy ledwie rozumieli go tutejsi, „ale nie ktoś obcy” (I, s. 13). Ponadto
narrator zwróci uwagę, że smakowały mu także skwarki, którymi krasił sobie obiady
(I, s. 19), oczywiście, kiedy zaproszono go do domu. Zresztą, na Kaszubach dość częsty i znany musiał to być przydatek do jadła, bo kiedy tylko Remus zaatakował procą
Goliata, ten chociaż Niemcem zapewne był, to nazwał go „skwarkiem” (I, s. 87). Kiedy zaś chłopiec obdarzył go słowami: „A ty jesteś tylko workiem pełnym łoju” (I, s.
87), zdradził, czym jeszcze w tym pomorskim regionie, a może tylko w południowym
rejonie Kaszub kraszono potrawy.
Kiedy natomiast narrator jako porte-parole pisarza otworzy spisywany dla siebie
Remusowy pamiętnik, też trafi na kaszubskie kulinaria, chociaż one akurat nie za bardzo będą go specjalnie interesowały i dlatego nie znajdziemy ich zbyt wiele. Gdyby jednak literacki utwór miał prezentować tylko samą ideę, nie byłby artystycznym tworem,
ale publicystyczną broszurą czy historycznym tekstem. Na jego literackość i artyzm
pracuje bowiem nie tylko ideowa myśl, ale całe tworzywo, które chociaż fikcją literacką się zwie, to prawdę o konkretnej rzeczywistości też w sobie ma. I tak jest właśnie
z tropionymi w „Remusie” kulinariami, które podobnie jak inne pozaideowe kwestie
współtworzą w tej powieści jej artystycznie literacką treść.
Podobnie jak w poprzednich utworach, tak i tutaj o podstawowych produktach kaszubskiej kuchni, chociaż nie tylko, bo wiejskiej przede wszystkim Majkowski nie zapomina, mówiąc jak to Marcjanna częstuje Remusa w niedzielę przed obiadem chlebem
z masłem (I, s. 33, 45). Czy dostał do tego mleko, o którym podobnie często tu się mówi, tego nie wiadomo, chociaż domyślać się można, że mleko i chleb z masłem Remus
i pozostali w czeladnej izbie jedli często. Jeżeli o niedzielnym obiedzie nic się nie dowiemy, to na wieczerzę będą kluski jedzone przez Remusa (I, s. 45) z chlebem (I, s. 47),
kluski, które na popularną zacierkę zdają się wyglądać, której talerz kiedyś Marcjanna
postawiła na kolację Remusowi, o chlebie nie zapominając (I, s. 173). Oczywiście, ryb
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***
Dlôte że nôwicy kùlinariów, chòcbë temù że je w nim nôwicy tekstu, nót sã spòdzôc
w „Remùsu”, wiãc terô wôrt sã nim zajic. W ti pòwiescë pierszi òdzéwô sã òpòwiôdôcz,
jaczi nôprzód w trzecopersonowi a pòtemù pierszopersonowi relacji nôprzód òpòwiôdô,
jak knôp, a pòtemù z pamiãcé z młodëch lat ò ti titlowi pòstacy, abë wprowadzëc czëtińca w ji nadzëkòwi żëwòt, a tej jidącë szlachã Remùsowëch wãdrów w òglowim
céchónkù òpòwiedzec Kaszëbë.
I tedë to dowiadëjemë sã, że chôdającym z szopką dôwóné bëło „kòło Gód i Swiãtich
Trzech Króli” chléb, szpiek i mąka, co „dobrą kòlãdã” (I, s. 20) Majkòwsczi pòzwie,
zdradzającë tim słowã niechcąco czë téż specjalno, że na Kaszëbach nie bëłë to mni
wôrtné produktë. Zôs dzëcë pòd danką nalôżałë òkróm zabôwków toruńsczé katarzińczi i òrzechë (I, s. 25). Timczasã Remùs czãsto jôdł bùlwë ze sledzã (I, s. 21), czim swòje
pòchôdanié i téż kòlmòrsczé pòłożenié kaszëbsczi krôjnë nie znającémù ji topògrafie
òdbiércë flot zdradzôł, chòc nimò skażony gôdczi z biédą rozmielë gò hewòtny, „nié
tëlé chto przëchòdny” (I, s. 21). Wicy òpòwiôdôcz dô bôczënk, że szmakałë mù téż
skwarczi, jaczima òbòniwôł so pôłniô (I, s. 26), rozmieje sã, czedë béł rôczony dodóm.
Zresztą, na Kaszëbach dosc czãsti i znóny mùszôł to bëc dodôwk do jedzeniô, bò czedë
le Remùs zaatakòwôł pùszczówką Gòliata, ten chòc Miemcã na gwës béł, to pòzwôł
gò „skwarkã” (I, s. 64). Czedë zôs knôp òbdarził gò słowama: „A të jezdes le miechã
pôłnym łoju” (I, s. 64), zdradzył, czim jesz w tim pòmòrsczim regionie, a mòże blós
w pôłniowi òbéńdze Kaszëb òbòniwónô bëła jôda.
Czedë zôs òpòwiôdôcz jakò porte-parole pisarza òtemknie spisywóny dlô se
Remùsowi pamiãtnik, téż trafi na kaszëbsczé kùlinaria, chòc òne prawie nie za baro
mdą gò apartno zajimałë i temù nie nalézemë jich za wiele. Równak czejbë lëteracczi dokôz miôł prezeńtowac le samą dejã, nie béłbë artisticznym twòrã, ale pùblicysticznym zsziwkã czë historicznym tekstã. Na jegò lëterackòsc i artizm robi nié le
dejowô mësla, ale całé twòrzëwò, chtërne chòc lëteracką fikcją sã zwie, to prôwdã
ò kònkretny jawernoce téż w se mô. I tak je prawie z szëkónyma w „Remùsu” kùlinariama, chtërne jistno jak jiné pòzadejowé sprawë wespółùsôdzają w ti pòwiescë ji
artisticzno-lëteracką zamkłosc.
Jistno jak w pòprzédnëch dokôzach, tak i tuwò ò spòdlëcznëch produktach kaszëbsczi kùchni, chòc nié leno, bò ò wiesczi przede wszëtczim Majkòwsczi nie zabiwô,
gôdającë, jak to Marcjanna czestëje Remùsa w niedzelã przed pôłnim chlebã z masłã
(I, s. 33, 41). Czë dostôł do te mlékò, ò chtërnym pòdobnie czãsto sã tu gôdô, tegò nie
je wiedzec, chòc domagac sã mòże, że mlékò i chléb z masłã Remùs i reszta w czeladny jizbie jedlë czãsto. Żlë ò niedzelnym pôłnim nick sã nie dowiémë, to na wieczerzã
bãdą klósczi jadłé bez Remùsa (I, s. 42) z chlebã (I, s. 42), klósczi, chtërné na pòpùlarną zôcérkã mést wëzdrzą, jaczi talérz czedës Marcjanna pòstawiła na wieczerzã Remùsowi, ò chlebie nie zabiwającë (I, s. 133). Rozmieje sã, rib na kaszëbsczim stole ni mògło
zbraknąc i dlôte Môrcën i Michôł jednégò wieczora jidą je łowic (I, s. 42). Czë mają
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na kaszubskim stole nie mogło zabraknąć i dlatego Marcin i Michał któregoś wieczora wyruszają je łowić (I, s. 47). Czy mają to być akurat węgorze, tego nie powiedzą,
ale najpewniej też je łowili, tylko czy siecią, to najmniej prawdopodobne (por. I, s. 49).
Jest to takie samo niedopowiedzenie, jak przez Martę przyniesiony w dwojakach na
pole obiad dla Remusa, z którego tylko kartofle zostaną i wtenczas nakarmi nimi Gniotę (I, s. 65); albo to słowo o podwieczorku, też bez jakiegokolwiek menu (I, s. 67). Wiadomo jednak, że kartofle, które do obiadu Marcjanna rozgniatała tłuczkiem i dlatego
miało go najczęściej pod ręka, kiedy karciła Remusa, były często z maślanką, bo nasz
bohater lubił właśnie to danie najbardziej (I, s. 79).
Tak jadła służba, mając bogatszy stół podczas świąt, jak chociażby kluski z makiem
na Wigilię (s. II, s. 187). Bo jako że o Remusa tu zawsze chodzi, życie parobków i służących poznajemy w tej powieści najpierw. Jak nie była urozmaicona ich egzystencja,
tak również niewymyślny mieli jadłospis, w którym chleb, masło, mleko, kluski, zacierka, kartofle i maślanka istniały najczęściej. Może tylko zastanawiać, że jeżeli o obiedzie, podwieczorku i wieczerzy tu tyle mamy, to o śniadaniu ani razu. Czyżby bez niego wyruszano do pracy w polu i gospodarstwie? Oczywiście, to niemożliwe, ale takie
przemilczenie niepokoi i zda się zdradzać zainteresowanie autora późniejszymi porami dnia. Dlaczego tak jest, nie czas w tym miejscu tym się zajmować, ale o porach dnia
i roku w tej powieści też warto by kiedyś powiedzieć więcej. Tak bowiem już jest, że
kiedy tylko spojrzy się na dzieło literackie z innej strony, inaczej się je widzi i pełniejsza staje się jego interpretacja. A często przemilczenie jakiejś kwestii, jak chociażby
w tym wypadku tychże śniadań bardzo w tym pomaga, każąc się zastanawiać, dlaczego akurat w tym a nie innym miejscu jej braknie i czy stało się tak za sprawą autora,
czy może to tylko przypadek.
Kiedy Remus wyruszy w świat, kulinaria cokolwiek się zmienią, co dobrze o Majkowskim jako pisarzu świadczy. I wtenczas okaże się, że trzeba to głównie zawdzięczać Trąbie, który życie doskonale zna i dla Remusa jest poza zaściankiem Lipińskich
Pustek doskonałym nauczycielem i przewodnikiem. Jeżeli o chlebie będzie się tu mówiło, to nic nowego, ale usłyszymy wreszcie o śniadaniu z chlebem, słoniną i kawą zaprawioną cykorią, którą dostał Trąba od kobiet na folwarku (II, s. 37). Takie śniadanie
przygotuje właśnie Remusowi Trąba, który obyty w życiu jeszcze wiele go nauczy. Dlatego innym razem na obiad będą już kartofle z kaszą (II, s. 65), chociaż o śledziu tu się
nie zapomni, co może dziwić, bo jakże można było pogodzić słonego śledzia z kaszą?
Potem w gościnie u króla jeziora do chleba nie tylko masło Remus dostanie, ale dzięki Trąbie wędzone ryby, udziec pieczonego jelenia, kościerskie piwo i gdańską wódkę
(II, s. 77), co wobec kulinarnych używek z poprzednich utworów Majkowskiego tym
razem czas pisania tej powieści w międzywojniu będzie w przypadku chociażby tejże
gdańskiej wódki najlepiej zdradzać.
Natomiast podczas wejherowskiej pielgrzymki, opowiedzianej w tej powieści pełniej i obszerniej niż przez Majkowskiego w młodości, zapatrzony w „pełną kobiałkę kiełbas” (II, s. 93), znany w Kościerzynie z wędliniarskiego fachu Franciszek Magnus nie
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to bëc prawie wãgòrze, tegò nie rzeką, ale gwësno téż je łowilë, leno czë secą, to nômni
mòżlëwé (pòr. I, s. 43). Je to jistné niedopòwiedzenié, jak przez Martã przëniosłé
w dwòjôkach na pòlé pôłnié dlô Remùsa, z jaczégò le bùlwë òstóną i tedë nafùtrëje nima Gniotã (I, s. 52); abò to słowò ò pòpôłnikù, téż bez niżódnégò menu (I, s. 59). Równak wiedzec je, że bùlwë, jaczé na pôłnié Marcjanna sztãpała trãpkã i dlôte mia gò
nôczãscy pòd rãką, czedë wadzëła na Remùsa, bëłë czãsto z kwasnym mlékã, bò naj
bòhater prawie no zjestkù nôbarżi lubił (I, s. 59).
Tak jadła służba, mającë bòkadniészi stół w swiãta, jak chòc le klósczi z makã na
Wilëją (s. II, s. 240). Bò temù że ò Remusa tu wiedno jidze, żëcé parobków i służącëch pòznôwómë w ti pòwiescë nôprzód. Jak nie bëłô ùrozmajiconé jich bëcé, tak
téż niewëmëslny mielë jadłospis, w jaczim chléb, masło, mlékò, klósczi, zôcérka,
bùlwë i kwasné mlékò bëłë nôczãscy. Mòże leno rozmëslac, że jeżlë ò pôłnim, pòdwieczorkù i wieczerzë tuwò tëli gôdómë, to ò frisztëkù ani razu. Pò prôwdze bez
niegò szło sã do robòtë w pòlu i na gbùrstwie? Rozmieje sã, że to niemòżebné, ale
taczé przemôłczenié nie dôwô pòkù i zdôwô sã zdradzac zajinteresowanié autora
pózdniészima cządama dnia. Czemù tak je, w tim môlu nie czas sã tim zajimac, ale
ò cządach dnia i rokù w ti pòwiescë téż wôrt bë czedës rzeknąc co wicy. Bò tak ju
je, że czedë leno sã wezdrzi na lëteracczi dokôz z jiny stronë, jinaczi sã gò widzy
i fùlniészô stôwô sã jegò jinterpretacjô. A czãsto przemôłczenié jaczi sprawë, jak
chòcle w tim przëtrôfkù nëch frisztëków baro w tim pòmôgô, kôżącë rozmëslëc,
dlôcze prawie w tim a nie jinym môlu ji felëje i czë sta sã tak za sprawą autora, czë
mòże to le je przëtrôfk.
Czedë Remùs pùdze w swiat, kùlinaria kąsk sã zmienią, co dobrze ò Majkòwsczim
jakò ò pisarzu swiôdczi. I wtenczas òkôże sã, że przede wszëtczim mùszi to zawdzãczëwac Trąbie, jaczi żëcé baro dobrze znaje i dlô Remùsa je pòza pùtawama
Lëpińsczich Pùstk bëlnym szkólnym i prowadnikã. Żlë ò chlebie mdze sã tu gôdało,
to nie je nick nowégò, ale ùczëjemë w kùńcu ò frisztëkù z chlebã, szpiekã i kawą
òbònioną cykòrią, jaką dostôł Trąba òd białków na fòlwarkù (II, s. 168). Taczi prawie frisztëk zrëchtëje Remùsowi Trąba, chtëren biwałi w żëcym jesz wiele gò nauczi.
Dlôte jiną razą na pôłnié bãdą ju bùlwë z krëpama (II, s. 168), chòc ò sledzu nie zabądze, co mòże dzëwòwac, bò jakùż mòżna bëło pògòdzëc słonégò sledza z krëpama? Pòtemù na gòscënie ù króla jezora do chleba nié le masło Remùs dostónie, ale
dzãka Trąbie kùrzoné rëbë, ùd piekłégò jelenia, kòscérsczé piwò i gduńską wódkã (II,
s. 174), co wedle kùlinarnëch ùżiwków z pòprzédnëch dokôzów Majkòwsczégò ną
razą czas pisaniô ti pòwiescë w midzëwòjniu bãdze w przëtrôfkù ti gduńsczi wódczi
nôlepi zdradzac.
Zôs òbczas wejrowsczi pielgrzimczi, òpòwiedzóny w ti pòwiescë fùlni i szerzi niż
bez Majkòwsczégò w młodëch latach, zazdrzóny w „pôłną kòbiôłkã czełbas” (II,
s. 184), znóny w Kòscérznie z wòrsztowégò fachù Frãcyszk Magnus nie dô pòzwòleniô swòjim kamratóm, bë stracëlë mòc. Czedë dodac do te pół mãdla jôj i, rozmieje sã,
chléb (II, s. 201), to trzeba rzeknąc, że lëchò jima òbczas ti pielgrzimi wãdrówczi nie
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pozwoli swoim kompanom opaść z sił. Kiedy dodać do tego pół mendla jaj i oczywiście chleb (II, s. 119), to trzeba powiedzieć, że nieźle im się podczas tej pątniczej wędrówki wiodło. Zresztą, apetyt mieli niezły, jeżeli niejaki Leon mógłby na obiad zjeść
całego gęsiora (II, s. 93). Ale nie to jest tylko ważne, bo dowiadujemy się przy tej okazji, jak żyło się kościerskim mieszczanom, czego na Lipińskich Pustkach z jadłem parobków nie dałoby się porównać. Dlatego Remusowi jako biedniejszemu przyjdzie na
wieczerzy zadowolić się najpierw chlebem, śledziem i wodą, a dopiero później Leon
podrzuci mu kilka jaj, najpewniej na twardo (II, s. 119, 121).
Tymczasem Remus, wędrując przez lasy z królem jeziora, na śniadanie dostaną od
węglarza kaszę i chleb, a na drogę, by nie opaść z sił, każdy jeszcze otrzyma „półkwaterkę jaźwcowego (borsuczego – T. L.) tłuszczu” (II, s. 143). Na wieczerzę tymczasem
król jeziora zdobędzie ryby, wyciągnięte z zastawionego w jeziorze przez ludzi z Potęgowa więcierza. Potem dowiemy się jeszcze od Remusa o podwieczorku z przemilczanymi tym razem kulinariami (II, s. 151) czy innym razem o chlebie z masłem, który Remus dostał od nauczyciela za pracę na jego polu (II, s. 157). Lecz chociaż to ciągle niewiele, to podczas wędrówki Remus i tak będzie jadł lepiej niż na służbie i jak
już to powiedziano jego kulinaria dzięki Trąbie okażą się bardziej urozmaicone.
Że jajecznicą poczęstowała wieczorną porą na Wysokich Zaborach Klementyna niespodziewanych gości, Trąbę i Remusa, to rzecz zrozumiała, bo to przecież danie, które nie tylko na kaszubskim wiejskim pustkowiu można było zawsze najszybciej przygotować (III, s. 21). Śniadanie też, oczywiście, dostali, ale jakie, tego się już nie dowiemy (III, s. 27). Zresztą, podobnie będzie z obiadem i podwieczorkiem na Glonku.
Kiedy zaś żandarmi odetną ich od świata, żywić się będą najpierw chlebem, a kiedy go
zabraknie kartoflami z solą, mając oczywiście herbatę, bo ogień mogli bez kłopotu
w pieczarze króla jeziora rozpalić, a wody nie brakło, jeżeli płynęło tam źródło (III, s.
57). I wtenczas znowuż Trąba wybawi ich z kłopotu, przynosząc „sporą głowę cukru,
masło, kilka kiełbas i bochenek chleba” (III, s. 63). Dostał to wszystko od Klementyny, by mogli wreszcie zjeść solidną wieczerzę.
Warto też wiedzieć, na jakie kulinaria Majkowski zwróci uwagę, kiedy tytułowy
bohater jego powieści zdecyduje się wyruszyć z Glonka na północne Kaszuby, odwiedzając na koniec Słowińców. Innego jadła należy się spodziewać w Sarbsku, bo to już
inna okolica i wreszcie pałacowa kuchnia, a innego u wspomnianych tu Słowińców.
Okaże się jednak, że ani tam, ani u nich konkretnych kulinariów nie poznamy. Remusowi i Trąbie, oczywiście, niczego w Sarbsku nie zabraknie, lecz nie dowiemy się, co
jedli. Można się tylko domyślać, że kulinaria były tam przednie, jeżeli usługiwała im
służba. A chciałoby się wiedzieć, co podawano na stół w sarbskim pałacu oraz jaka była ta „żywność” (III, s. 153), którą otrzymali od włodarza na drogę.
Podobnie chciałoby się znać kulinaria Słowińców, do których wreszcie trafili, ale
o nich Majkowski już niczego nie powie. Wszak obiad sporządzą sobie z tych niewiadomych nam sarbskich „zapasów” (III, s. 155), których musiało być dość wiele, jeżeli starczyło im jeszcze na śniadanie, a które zjedli po tejże nocnej przygodzie na
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bëło. Zresztą, aptit mielë dosc dobri, żlë jeden taczi Léón mógłbë na pôłnié zjesc całégò
gãsora (II, s. 184). Ale nié le to je wôżné, bò dowiadëjemë sã kòl tegò, jak żëło sã
kòscérsczim mieszczónóm, czegò na Lëpińsczich Pùstkach z jedzenim parobków nie
dałobë sã pòrównac. Dlôte Remùsowi jakò biédniészémù przińdze na wieczerzë zadowòlëc sã nôprzód chlebã, sledzã i wòdą, a dopiérze pózni Léòn pòdrzucy mù czile
jôj, gwësno na cwiardo (II, s. 201, 202).
Timczasã Remùs, wanożącë bez lasë z królã jezora, na frisztëk dóstóną òd wãglôrza
krëpë i chléb, a na drogã, bë nie tracëc mòcë, kòżden jesz dostónie „półkwarérkã
jôzcowégò tłëstégò” (II, s. 215). Timczasã król jezora zdobądze rëbë, wëcygnioné z zastawionégò w jezorze przez lëdzy z Pòtãgòwa wiãcorza. Pòtemù dowiémë sã jesz òd
Remùsa ò pòpôłnikù z przemôłczónyma ną razą kùlinariama (II, s. 220) czë jiną razą
ò chlebie z masłã, jaczi Remùs dostôł òd szkólnégò za robòtã na jegò pòlu (II, s. 222).
Chòc to wcyg nie je wiele, to w czasu wãdrówczi Remùs i tak bãdze jôdł lepi jak na
służbie i jak ju to òstało rzekłé jegò kùlinaria dzãka Trąbie òkôżą sã barżi ùrozmajiconé.
Że prażnicą pòczëstowała òb wieczór na Wësoczich Zabòrach Klementina
niespòdzónëch gòscy, Trąbã i Remùsa, to zrozmiałé, bò to doch jôda, jakô nié le na
kaszëbsczch wiesczich pùstkach mógł wiedno nôrëchli przërëchtowac (III, s. 265).
Frisztëk téż, rozmieje sã, dostelë, ale jaczi, tegò ju wiedzec nie mdzemë (III, s. 269).
Zresztą, jistno bãdze z pôłnim i pòpôłnikã na Glonkù. Czedë zôs szandarowie òdetną
jich òd swiata, jesc bãdą nôprzód chléb, a czedë gò zafelëje bùlwë z solą, mającë, rozmieje sã, harbatã, bò òdżiń mòglë bez kłopòtu w pieczarze króla jezora rozniecëc,
a wòdë nie brakło, żle płënãło tam zdrzódło (III, s. 286). I wtenczas znôwù Trąba wëbawi jich z kłopòtu, przënoszącë „spòri kam cëkru, masło, czile czełbas i bòchénk chleba” (III, s. 290). Dostôł to wszëtkò òd Klementinë, bë kùreszce mòglë zjesc bëlną wieczerzã.
Wôrt téż wiedzec, na jaczé kùlinaria Majkòwsczi dô bôczënk, czedë titlowi bòhater
jegò pòwiescë namësli sã wëcygnąc z Glonka na nordowé Kaszëbë, òdwiedzającë na
kùńc Słowińców. Jinszégò jedzeniô nót je sã spòdzôc w Sarbskù, bò to ju jiné òkòlé
i kùreszce pałacowô kùchniô, a jinszégò ù wspòmniónëch tuwò Słowińców. Równak
òkôże sã, że ani tam, ani kòl nich kònkretnëch kùlinariów nie pòznómë. Remùsowi
i Trąbie, rozmieje sã, niczegò w Sarbsku nie zafelëje, ale nie dowiémë sã, co jedlë.
Mòże sã leno domëszlac, że kùlinaria bëłë tam bëlné, jeżlë ùsługiwała jima służba.
A chcało bë sã wiedzec, co pòdóné bëło na stół w sarbsczim pałacu a téż jakô bëła ta
„żëwnotã” (III, s. 346), chtërną dostelë òd włodarza na drogã.
Jistno chca bë sã znac kùlinaria Słowińców, do jaczich kùreszce trafilë, ale ò nich
Majkòwsczi ju nick nie pòwié. Bò pôłnié zrëchtëją so z nëch nieznónëch nama sarbsczich
„zapasów”6 (III, s. 346), jaczich mùszało bëc dosc wiele, jeżlë sygło jima jesz na frisztëk,
a chtërny zjedlë pò ti nocny przigòdze na Łebsczich Błotach ju w słowińsczi chëczi. Blós
6

W kaszëbsczim òriginale je „òbiôd” (przëp. dolm.)
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Łebskich Błotach już w słowińskiej chacie. Szkoda tylko, że Majkowski nie zdał sprawy
ze śniadania gospodarzy. Bowiem takie wyjaśnienie, „bo ich własne jedzenie jest bardzo
proste” (III, s. 171), niczego konkretnego nie mówi. Mogło być ono wiadome niegdyś,
ale nie teraz, kiedy Słowińców już nie ma. Podobnie można powiedzieć o pustej nocy odprawionej zmarłemu tak nagle Trąbie, kiedy to ani słowem nie zdradzi Majkowski, jaki
był tam „poczęstunek” (III, s. 207). Lecz nad tym, dlaczego tak jest różnie w różnych
partiach tej powieści, zastanowimy się na koniec, a teraz jeszcze o używkach.
Podobnie jak w poprzednich utworach, mamy o nich w „Remusie” więcej, co ustawia saldo literackich kulinariów Majkowskiego na plusie. Bo chociaż używki tak naprawdę kulinariami nie są, to jakoś im służą. Najczęściej mówi się tu o gorzałce, której oczywiście Remus nie pił, bo w karczmie go nigdy nie widziano (I, s. 13), chociaż w Sarbsku, kiedy stracił przytomność, nią właśnie go cucono. Pił ją jednak Trąba, więc w zwadzkim folwarku postawiono przed nimi na stoliku właśnie gorzałkę (II, s. 45). Było to zresztą
nie tylko u pomorskiej szlachty i ziemiaństwa regułą, że chłopa częstuje się gorzałką, nazywaną, co ciekawe, czasem w translacji wódką (por. I, s. 133), a innym razem, kiedy jest
to „butelka ze szperetusem” (s. II, s. 16), tłumaczący tę powieść na język polski powie,
że to „butelka z wódką” (II, s. 17), skądinąd tutaj słusznie za taką uznaną. Majkowski mówił bowiem, zgodnie z prawem archaizacji, o gorzałce, zdając sobie sprawę, że pod koniec XIX wieku tak zwano wódkę, ale by się nie powtarzać, raz nazywał ją spirytusem
i wtedy można było uznać w translacji to za gorzałkę (por. s. II, s. 16), a innym razem
miał to być spirytus, co słusznie translator tym razem uczynił (por. III, s. 109, 125).
Na weselu szlachcianki w Lipnie, na które Remus też przybędzie, dla służby będzie
w stodole beczka piwa (I, s. 139), zaś jemu królewianka przyniesie czerwone wino i poprosi, by z nią wypił. Oczywiście, zaczadzony miłością polecenie spełni (I, s. 139),
chociaż się nie upije. Innym razem również winem, chociaż mógł to być raczej szampan, którym uczczono sprzedaż folwarku, Zwadzki zdecydował się poczęstować Remusa. Postawiono więc przed nim kielich „musujacego wina” (II, s. 53), ale go nie wypił. Pamiętając natomiast o piwie, będą je pili w karsińskiej karczmie żandarmi, co na
pruski zwyczaj miało wskazywać (III, s. 85).
Pozostały jeszcze inne alkohole, jak arak, rum, „duńska wódka”, o których na koniec też trzeba powiedzieć. Otóż, za arakiem i rumem zatęskni w folwarcznym młynie
Trąba (II, s. 37), kiedy to przyjdzie mu z Remusem pić tylko przegotowaną wodę. Tymczasem Sarbski zechce ich poczęstować „duńską wódką” (III, s. 125), której aż dwa kieliszki wypije Trąba, bo przecież Remus jako niepijący alkoholu odmówi. W karczmie
przy jeziorze Łebskim Trąba wypije z rybakami też kilka kieliszków tej wódki, którą
zgodnie ze słowami Majkowskiego nazwie Bądkowski tym razem „duńska gorzałką”
(III, s. 155).
***
Z utworów Majkowskiego pozostał jeszcze fragment powieści „Pomorzanie”, gdzie za
kulinariami też musimy się rozejrzeć. Ponieważ najwięcej dzieje się tu w ziemiańskim
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żôl, że Majkòwsczi nie òpisôł frisztëkù gòspòdarzów. Bò taczé dolmaczenié, „bò jich
włôsné jôdło je barzo prosté” (III, s. 358), nick kònkretnégò nie gôdô. Mògło òno bëc
czedës znóné, ale nié terô, czedë Słowińców ju ni ma. Jistno mòże pòwiedzec ò pùsti
nocë òdprawiony zmarłémù tak nôgle Trąbie, czedë to ani słowã Majkòwsczi nie zdradzy, jaczi béł tam „czestënk” (III, s. 379). Leno nad tim, dlôcze tak rozmajice je w rozmajitëch dzélach ti pòwiescë, pòmëslimë na kùńc, a terô jesz ò ùżiwkach.
Jistno jak w pòprzédnëch dokôzach, mómë ò nich w „Remùsu” wicy, co ùstôwiô
saldo lëteracczich kùlinariów Majkòwsczégò na plus. Bò chòc ùżiwczi tak pò prôwdze
kùlinariama nie są, to jakòs jima służą. Nôczãscy gôdô sã tu ò gòrzôłce, jaczi rozmieje sã Remùs nie pił, bò w karczmie nigdë nie béł widzóny (I, s. 21), chòc w Sarbsku,
czedë stracył przëtomnosc, nią prawie béł trzézwióny. Równak pił jã Trąba, wiãc
w zwadzczim fòlwarkù pòstawiono przed nima na stolikù prawie gòrzôłkã (II, s. 157).
Zresztą bëło to nié le kòl pòmòrsczi szlachtë i zemiaństwa reglą, że chłopa czëstëje sã
gòrzôłką, pòzéwóną, co czekawé, czasã w dolmaczënkù wódką (pòr. I, s. 1337), a jiną
razą, czedë je to „butelka ze szperetusem” (s. II, s. 168), dolmaczący ną pòwiesc na
pòlsczi jãzëk pòwié, że to „butelka z wódką” (II, s. 179), skądinąd tuwò słëszno za taką ùznóną. Bò Majkòwsczi gôdôł, zgòdno z prawã archajizacji, ò gòrzôłce, rozmiejącë, że pòd kùńc XIX stalatégò tak pòzéwónô bëła wódkã, ale bë nie gadac dwa razë,
rôz pòzéwôł jã szpértusã i tedë mòżna bëło ùznac w dolmaczënkù to za gòrzôłkã (pòr.
s. II, s. 1610), a jiną razą miôł to bëc szpért, co dobrze dolmaczer ną razą zrobił (pòr.
III, s. 109, 12511).
Na wieselim szlachcónczi w Lëpnie, gdze Remùs téż zawitô, dlô służbë bãdze w stodole beczka piwa (I, s. 93), zôs jemù królewiónka przëniesie czerwòné wino i pòprosy, bë z nią wëpił. Rozmieje sã, òsamãtóny lubiczką pòlét spełni (I, s. 93), chòc sã nie
ùpije. Jiną razą téż winã, chòc mógł to barżi bëc szampan, jaczim ùtczonô bëła sprzedôż
fòlwarkù, Zwadzczi zdecydowôł sã pòczestowac Remùsa. Pòstawiono wiãc przed nim
czelich „z winã szëmiącym” (II, s. 162), ale gò nie wëpił. Pamiãtającë zôs ò piwie,
bãdą je pilë w kôrsyńsczi karczmie szandarzë, co na prësczi zwëk miało wskazëwac
(III, s. 302).
Òstałë jesz jiné alkòhòle, jak arak, róm, „duńskô wódka”, ò jaczich na kùńc téż je
nót rzeknąc. Hewò, za arakã i rómã zateskni w fòlwarkòwim młënie Trąba (II, s. 153),
czedë to przińdze mù z Remùsã pic le przegòtowóną wòdã. Timczasã Sarbsczi mdze
chcôł pòczestowac jich „duńską wódką” (III, s. 328), chtërny jaż dwa czeliszczi wëpije Trąba, bò doch Remùs jakò niepijący alkòhòlu òdmówi. W karczmie kòl Łebsczégò
7
Żëcé i przigodë Remusa. Życie i przygody Remusa, dolmaczënk Lecha Bądkòwsczégò, dzél-część
I-III, Gdańsk 1995 (przëp. dolm.)
8
jw. (przëp. dolm.)
9
Jw. (przëp. dolm.)
10 jw. (przëp. dolm.)
11 jw. (przëp. dolm.)
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dworku, na plebanii lub w zajeździe, więc powinno się o nich mówić więcej i częściej.
Tymczasem okaże się, że będzie tu ich jeszcze mniej, niż poprzednio. Chciałoby się
np. wiedzieć, co mamy na kulinaryjnej karcie podczas śniadania czy na „Wieczerzy
w Starej Hucie”, ale Majkowski niczego na niej nie zapisze. A przecież mógł z powodzeniem wykorzystać wspomnianą wieczerzę i opowiedzieć zastawiony stół. Lecz tego nie uczynił, pozwalając tylko domyślać się odbiorcy, że kulinaria nie były tam z gburskiej czy chłopskiej komory. Wobec tego, aby być konsekwentnym, warto chociażby
zdać sprawę z jakichkolwiek kulinariów w tej nieukończonej powieści, czyli ze śniadania u panny Heleny, na którym poza niewiadomymi potrawami pojawi się prawdziwa czarna kawa, a także z gościny studentów w gospodzie, kiedy to Stasia przyniesie
na stół prażnicę, czyli jajecznicę z kiełbasą i słoniną (s. 72). I chociaż chciałoby się
więcej, to będzie wszystko!
Pamiętając zaś o używkach, to poza wspomnianą tu już kawą, szczególnym uznaniem będzie się cieszył „omszały gąsiorek węgrzyna” (s. 37. 41), i to zarówno w ziemiańskim dworku jak na plebanii, gdzie na jego cześć usłyszymy nawet wiersz Majkowskiego „Do węgrzyna”. Natomiast z innych alkoholi dowiemy się o gdańskiej wódce, którą każe sobie podać organista, piwie zamówionym przez Sójkowskiego, którym,
jak tu się powie, zalewają się głównie pospolici Niemcy, gdy natomiast inni piją reńskie wino i szampany. I to znowuż tylko tyle!
***
Usprawiedliwiając jednak Majkowskiego, trzeba powiedzieć, że chociaż kulinariów
i używek u niego niewiele, to pojawiają się nieprzypadkowo i w odpowiednich miejscach. Ponadto, podobnie jak w poprzednich utworach, tak w „Remusie” kulinaria określają i wskazują społeczny status gospodarzy oraz konsumentów, i dlatego inna jest ich
karta na Lipińskich Pustkach i nie taka sama chociaż zarazem bogatsza podczas Remusowych wędrówek. Także w „Pomorzanach” – na ziemiańskim i księżowskim stole
– potrawy też będą inne. Można mieć tylko nadzieję, chociaż bardzo kruchą, bo Majkowski miał przecież najlepszą okazję, by wzbogacić kulinariami „Wieczerzę w Starej
Hucie”, że gdyby powieść ta została ukończona, to może i kulinariów też pojawiłoby
się w niej więcej. Rozejrzawszy się jednak po całej jego literackiej twórczości, trzeba
powiedzieć, że kulinariom nie zamierzał poświęcać czasu. Pytanie tylko, czy czynił to
świadomie, czy nieświadomie. Znał przecież tak dobrze „Pana Tadeusza”, czego najlepiej dowiódł w „Jak w Koscérznie koscelnygo obrele „, ale kulinaria go nie zainteresowały. Czyżby nie zdawał sobie sprawy z ich znaczącej roli w artystycznej wypowiedzi, jeżeli tak lakonicznie i wybiórczo traktował je w młodzieńczej i szczególnie dojrzałej twórczości? Wszak ani w „Strachach i zrękowinach” i „Pomorzanach”, ani tym
bardziej w „Życiu i przygodach Remusa” niemal wcale ich nie ma. Gdyby nie Trąba,
który był tak bardzo praktyczny i znał tak dobrze życie, byłoby ich jeszcze mniej. A przecież prosiły się o nie wszelkie w tych utworach posiłki, a ten u Słowińców przede
wszystkim, bo każde o nich słowo mogło jeszcze wiele znaczyć. Czy stało się tak za
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Jezora Trąba wëpije z rëbôkama téż czile czeliszków ti wódczi, jaką zgódno ze słowama Majkòwsczégò Bądkowski ną razą pòzwie „duńską gorzałką” (III, s. 15512).
***
Z dokôzów Majkòwsczégò òstôł jesz dzélëk pòwiescë „Pòmòrzanowie”, dze za kùlinariama téż mùszimë sã rozezdrzec. Temù że nôwicy sã dzeje w zemiansczim dwòrkù,
na plebanii abò w zajezdze, wiãc mia bë sã ò nich wicy a czãscy gadac. Timczasã òkôże
sã, że bãdze tu jich jesz mni, niżlë rëchli. Chca bë sã np. wiedzec, co mómë na kùlinarny kôrce na pòkrzésnik czë na „Wieczerzë w Stôri Hëce”, ale Majkòwsczi niczegò
na ni nie zapisze. A doch mógł z zwënégą wëkòrzëstac wspòmnióną wieczerzã i òpòwiedzec zastawiony stół. Le tegò nie zrobił, pòzwôlającë blós domëszlac sã czëtińcowi,
że kùlinaria nie bëłë tam z gbùrsczi czë chłopsczi kòmòrë. Zdrzącë nó to, abë bëc statecznym w dzejanim, wôrt je chòc zdac sprawã z jaczich le kùlinariów w ti nieskùńczony pòwiescë, to je z frisztëkù kòl Helénë, na jaczim òkróm nieòpisóny jôdë pòjawi
sã prôwdzëwô czôrnô kawa, a téż z gòscënë sztudérów w gòspòdze, czedë to Stasza
przëniese na stół prażnicã, to je z pòlska jajecznicę, z wòrsztą i szpiekã (s. 72). I chòc
chca bë sã wicy, to bãdze wszëstkò!
Zôs pamiãtającë ò ùżiwkach, to òkróm kawë, ò jaczi bëło ju tu gôdóné, òsoblëwim
ùznanim bãdze sã cesził „òmszałi gãsórk wãgrzina” (s. 37. 41), i to jistno w zemiańsczim dwòrkù jak na plebanii, dze na jegò tczã ùczëjemë nawetka wiérztã
Majkòwsczégò „Do wãgrzëna”. Zôs z jinëch alkòhòlów dowiémë sã ò gduńsczi wódce, jaką kôże so pòdac òrganista, piwie òbsztelowónym bez Sójkòwsczégò, jaczim, jak
tu sã pòwié, zaléwają sã przede wszëtczim prosti Miemcë, czej zôs jiny piją reńsczé
wino i szampanë. I to znôwù le tëli!
***
Równak bierzącë w òbarnã Majkòwsczégò, nót je rzeknąc, że chòc kùlinariów i ùżiwków kòl niegò je mało, to pòjôwiają sã nié bez przëtrôfk i w pasownëch môlach. Wicy, jistno jak w pòprzédnëch dokôzach, tak w „Remùsu” kùlinaria òpisëją i wskazëją
spòlëznowi status gòspòdarzów ë kònsumeńtów, i dlôte jinô je jich kôrta na Lëpińsczich Pùstkach i nié takô samô chòc zarazã téż bòkadniészô òb czas Remùsowëch
wãdrów. Téż w „Pòmòrzanach” – na zemiańsczim i ksãdzowsczim stole – jôda téż
mdze jinô. Mòże miec le nôdzejã, chòc baro krëchą, bò Majkòwsczi miôł doch nôlepszą spòsobnosc, bë wzbògacëc kùlinariama „Wieczerzã w Stôri Hëce”, że czejbë na
pòwiesc òstała skùńczonô, to mòże i kùlinariów téż pòjawiłobë sã w ni wicy. Równak
rozezdrzawszë sã pò całim jegò lëteracczim ùsôdztwie, trzeba rzec, że kùlinarióm nie
zamierzôł pòswiãcëwac czasu. Pitanié blós, czë robił to ze swiądą, czë bez swiądë. Przecã
znôł tak dobrze „Pana Tadeusza”, co nôlepi pòkôzôł w „Jak w Kòscérznie kòscelnégò
12 Żëcé i przigodë Remusa. Życie i przygody Remusa, dolmaczënk Lecha Bądkòwsczégò, dzél-część
I-III, Gdańsk 1995 (przëp. dolm.)
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sprawą międzywojennego czasu pisania tej powieści, kiedy to Słowińcami z racji przypisania ich terenów do Niemiec już tak bardzo się nie zajmowano jak w czasie Młodej
Polski, kiedy to byli jeszcze pod zaborem pruskim, trudno powiedzieć.
Majkowskiego broni jednak to, że przede wszystkim pisał „Remusa” po kaszubsku
– dla swoich, a wtenczas nie musiał dokładnie zdawać sprawy z kulinariów podczas śniadań, obiadów czy kolacji, jeżeli każdy z odbiorców doskonale znał podstawowe dania,
które podaje się wtenczas najczęściej na kaszubski stół. Zaniedbał więc kulinaria umyślnie, specjalnie rezygnując z ich detalicznej prezentacji, co wcale nie znaczy, że nie uważał ich za ważny element literackiej treści. Że jednak bez kulinariów była ona uboższa,
także artystycznie, tego już nie brał pod uwagę. Nie myślał też, że kiedyś kaszubska
kuchnia się zmieni i już nie jak dawniej będą wyglądały jej kulinaria. I wtenczas to, co
zostało przemilczane, a niczego nie traciło ze swej wymowy, trwając aktualnie w pamięci odbiorcy, zostanie zapomniane i po latach stanie się podczas lektury białą plamą.
Bo jeżeli nawet można będzie sobie odtwarzać przemilczane przez Majkowskiego kaszubskie kulinaria z gburskiego czy pańskiego stołu, to nigdy nie będzie to już tak samo, jakby się o nich czytało w literackim utworze. Zabraknie wszak tego estetycznego przeżycia, które z artystycznym odczuciem literackiego tekstu i wczuciem się podczas lektury w jego treść nie tylko ma wiele wspólnego, ale dla jej percepcji jest wprost
nieodzowne. Gdyby więc katalog literackich kulinariów Majkowskiego był bogatszy,
to na pewno estetyczna percepcja jego utworów na tym by nie straciła, a tylko zyskała, nie mówiąc już o pełniejszym obrazie niegdysiejszej egzystencji kaszubskiego ludu, o którym mówi się tu przecież najwięcej. Bo pomimo tego wszystkiego kulinaria
Majkowskiego, chociaż są tylko literackie, to oczywiście jak najbardziej kaszubskie.
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òbrelë”, ale kùlinaria gò nie zaczekawiłë. Czë nie rozmiôł jich wiôldżégò znaczënkù
w artisticzny wëpòwiescë, żlë tak zwiãzło i wëbiórczo traktowôł je w młodich
a òsoblëwie pózdniészich latach dozdrzeniałégò ùsôdztwa? Tec ani w „Strachach
i zrãkòwinach” i „Pòmòrzanach”, ani tim barżi w „Żëcu i przigòdach Remùsa” wnetka wcale jich ni ma. Czejbë nié Trąba, jaczi béł tak baro prakticzny i znôł tak dobrze
żëcé, bëłobë jich jesz mni. A przecã prosëło sã ò no wszelczé w nëch dokôzach jedzenié, a no kòl Słowińców przede wszëtczim, bò kòżdé ò nim słowò mògło jesz wiele
znaczëc. Czë sta sã tak bez to, że pòwiesc pisónô bëła w midzëwòjnowim czasu, czedë
to Słowińcama, temù że jich zemiô słëcha Miemcóm, ju tak baro sã nie bëło zajimóné,
jak òbczas Młodi Pòlsczi, czedë to bëlë jesz pòd prësczim zabòrã, cãżkò rzec.
Równak Majkòwsczégò barni to, że przede wszëtczim pisôł „Remùsa” pò kaszëbskù
– dlô swòjich, a wtenczas ni mùszôł bëlno òpisowac kùlinariów òbczas frisztëków,
pôłniów czë wieczerzów, żlë kòżden z czëtińców bëlno znôł spòdlowé jedzenié, jaczé
pòdôwô sã wtenczas nôczãscy na kaszëbsczi stół. Zaniedbôł tej kùlinaria ùmëslno,
szpecjalno niechającë jich pòjedińczi prezentacji, co wcale nie znaczi, że ni miôł jich
za wôżny element lëteracczi zamkłoscë. Że równak bez kùlinariów bëła òna biédniészô, téż artisticzno, nó to ju nie zdrzôł. Ni mëslôł téż, że czedës kaszëbskô kùchniô
sã zmieni i ju nie jak dôwni mdą wëzdrzałë ji kùlinaria. I wtenczas to, co òstało
przemôłczóné, a niczegò nie tracëło ze swi wëmòwë, warającë terôzka w pamiãcy
czëtińca, òstónie zabëté i pò latach stónie sã òbczas lekturë biôłą plamą. Bò żlë nawetka mdze mòżna so òdtwòrzëwac przemôłczóné bez Majkòwsczégò kaszëbsczé kùlinaria z gbùrsczégò czë pańsczégò stołu, to nigdë nie mdze to ju tak samò, jakbë sã ò nich
czëtało w lëteracczim dokôzu. Zabraknie doch tegò esteticznégò przëżëcô, jaczé z artisticznym òdczëcym lëteracczégò tekstu i wczëcym sã w czasu lekturë w jegò zamkłosc nié leno mô wiele pòspólnégò, ale dlô ji òdbiéru je prosto mùszebné. Czejbë wiãc
katalog lëteracczich kùlinariów Majkòwsczégò béł bòkadniészi, to na gwës esteticznô
percepcjô jegò dokôzów na tim bë nie stracëła, a le zwëskała, nie gôdającë ju ò fùlniészim òbrazu ùszłégò przebiwaniô kaszëbsczégò lëdu, ò jaczim gôdô sã tu tec
nôczãscy. Bò nimò tegò wszëtczégò kùlinaria Majkòwsczégò, chòc są leno lëteracczé,
to rozmieje sã, że jak nôbarżi kaszëbsczé.
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Chleb powszedni kaszubskiego
Parnasu
„W całi Pòlsce wszëtcë wiedzą, że Kaszëbi rëbë jedzą. I tak z Bôłtu slédz w smiotanie
za pòkrzesny môltëch stanie. (…) Colemało do te pùlczi, przez niechternëch zwóné
krëlczi. (…) A pomùchel ùwãdzony wcyg z aptitã je szmakóny…”1 – takimi słowami
o kaszubskim wikcie pisze jeden z kaszubskich poetów, Stanisław Bartelik. I choć dziś
je się na Kaszubach wiele więcej mięsa czy innych smakowitości, wciąż jedną z typowych kaszubskich dań są z wiadomych względów ryby. Ale nie o samych potrawach
chcę w tym miejscu mówić, ale o tym, jak prezentują się one na stołach kaszubskiego
Parnasu i jaki smak nadają one naszej poezji.
We współczesnej poezji kaszubskiej (a mówiąc o tej, mam na myśli dzisiejszą twórczość poetów urodzonych po II wojnie światowej, debiutujących od lat siedemdziesiątych po dziś dzień) nie można znaleźć zbyt wielu wątków na temat jedzenia. Najbardziej wystawna ukazuje się poezja dla dzieci. Wśród wierszyków tych możemy znaleźć
Òstrą dietã Witolda Bobrowskiego czy wspomniany wyżej Kaszëbsczi wikt Stanisława Bartelika. Wymieniają one kilka potraw, jakie są powszechnie znane na Kaszubach:
prażnica ‘jajecznica’, zylc ‘zimne nóżki’, „zlónô sokã salotnica grizu” ‘kasza manna z sokiem’, zupa z brukwi z okrasą. Wiersze te stanowią często twórczość użytkową, pisaną jako teksty pieśni. Taki jest też wiersz Eugeniusza Pryczkowskiego pt. Wilijny wieczór, w którym autor wymienia tradycyjne potrawy postne spożywane w czasie wieczerzy wigilijnej: kluski, karp, śledź, zupa owocowa, kapusta.
Jednak znaczna część poezji nie dotyka problematyki kulinarnej, a jeśli już pojawia
się w niej jedzenie, nabiera ono najczęściej charakteru znaków symbolicznych. Takie
znaczenie przybiera przede wszystkim chleb i na nim chciałabym skoncentrować tutaj
swoją uwagę. Chleb – kaszubski „pòwszédnik” – to pokarm stanowiący w wielu kulturach podstawę posiłków niezbędnych do podtrzymywania życia. Wcześnie stał się
wraz z winem również bazowym produktem posiłków kultycznych. Jako zasadniczy
artykuł żywnościowy posiada również metonimiczne znaczenie „pokarmu” w ogóle.
Jest wyrazem pracy, płodności, mądrości. Chleb jest czymś więcej niż owocem, który
wystarczy zerwać z drzewa. Jest nie tylko wynikiem współdziałania słońca i uprawnej
1

S. Bartelik, Kaszëbsczi wikt [w:] J. Labuda, Zôrno mòwë, s. 103.
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Ludmiła Gòłąbk

Pòwszédnik kaszëbsczégò
Parnasu
„W całi Pòlsce wszëtcë wiedzą, że Kaszëbi rëbë jedzą. I tak z Bôłtu slédz w smiotanie
za pòkrzesny môltëch stanie. (…) Colemało do te pùlczi, przez niechternëch zwóné
krëlczi. (…) A pomùchel ùwãdzony wcyg z aptitã je szmakóny…”1 – taczima słowama ò kaszëbsczim wikce pisze jeden z kaszëbsczich poetów, Stanisłôw Bartelik. I chòc
dzysôdnia jé sã na Kaszëbach wiele wicy miãsa czë jinszëch smaczków, wcyg jedną
z tipòwich kaszëbsczich pòtrawów są z wiadomëch wzglãdów rëbë. Ale nié ò samëch
pòtrawach chcã tuwò rzec, le ò tim, jak òne sã prezentëją na stołach naszégò kaszëbsczégò Parnasu i jaką szmakã nadôwają òne naszi poezji.
We współczasny poezji kaszëbsczi (a gôdającë ò ti, móm na mëslë dzysdniôwé
ùtwórstwò pòetów ùrodzonëch pò II swiatowi wòjnie, debiutującëch òd sétmedzesątëch lat do dzys dnia), ni mòże nalezc za wiele wątków na temat jôdë. Nôbarżi
wëstawnô òkazëje sã pòezjô dlô dzecy. Westrzód tëch wiérztków nalezc mòżemë
Òstrą dietã Witolda Bòbrowsczégò czë wspòmnióny wëżi Kaszëbsczi wikt Bartelika. Wëmieniwają òne czile pòtrawów, jaczé znóné są pòwszechno na Kaszëbach:
prażnica, zylc, „zlónô sokã salotnica grizu”, zupa z wrëkow z òkrasą. Wiérztë te są
czãsto pisóné jakò tekstë piesniów, je to ùtwórstwò ùżitkòwé. Takô je téż wiérzta
Eugeniusza Prëczkòwsczégò Wilijny wieczór, gdze autor wëmieniwô tradicyjną pòstną jôdã, spòżiwóną òbczas wigilijny wieczerzë: klósczi, karp, slédz, zupa z brzadu,
kapùsta.
Równak wikszi dzél pòezji nie dotikô kùlinarny problematiczi, a żele pòjôwiô sã
tam jedzenié, nabiérô òno nôczãscy charakteru znaków symbòlicznëch. Taczé znaczenié przebiérô przedë wszëtczim chléb i ò nim chcã tuwò rzec. Chléb – pòwszédnik – to
strawa, jakô w wielu kùlturach je głównym produktã żëwieniowim, kòniecznym do
pòdtrzëmiwaniô żëcô. Wczas stôł sã – razã z winã – téż pòdstawą môltëchów òbrzãdowëch. Jakò pòdstawa wëżewieniô mô téż metonimiczné znaczenié „jôdë” na ògle.
Je wërazã robòtë, płodnoscë, mądroscë. Chléb jest czims wicy nigle brzôd, jaczi sygnie le zerwac z drzewa. Je rezultatã współdzejaniô słuńca, ùprawny zemi i robòtë

1

S. Bartelik, Kaszëbsczi wikt, [w:] J. Labùda, Zôrno mòwë, s. 103.
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ziemi, ale jest też owocem pracy człowieka. Jest pokarmem ubogich, uciskanych; jest
też znakiem gościnności2. Po takie znaczenia chleba sięga poezja Jerzego Stachurskiego, ks. Jana Walkusza, Roberta Żmudy – Trzebiatowskiego, a także Romana Drzeżdżona, br. Zbigniewa Joskowskiego, Lucyny Sorn i kilku innych twórców kaszubskich.
Poezja ks. Walkusza wyraża głęboką cześć dla słowa. Słowo – to dla niego „zôrnô
nôdzejë cëskané w rodną zemiã”3 ‘ziarno nadziei rzucane w rodzinną ziemię’. Jego wyrazem staje się też chleb. W przenośni tej poeta opisuje swoją misję, którą został obdarowany jako kapłan – jego słowa są jak „òkrëszinczi chleba, wërwóné zôrnom i spiéwie
nabrzmiałëch kłosów4” ‘okruchy chleba, wyrwane ziarnom i pieśni nabrzmiałych kłosów’. Poezja ks. Jana Walkusza sięga też po bogactwo archetypów: matki – świętej
w swej prostocie, ojca domu – złączonego z ziemią gospodarza, po mit ziemi – matki,
żywicielki. Mityczny jest dom przedstawiony w wierszu Żebë bliskò nie bëło dalek,
złączony z oznakami kaszubskiej pobożności. W wierszu tym poszanowanie dla okruchu chleba wyraża świętość codzienności, prostoty, wiarę w Opatrzność Bożą.
Chleb buduje też świat poezji Jerzego Stachurskiego. U tego mistrza kaszubskiej metafory5 w święto Zmartwychwstania „Janiôł kroji brót chleba na dzesãc przëkôzaniów6”
‘Anioł kroi bochenek chleba na dziesięć przykazań’, a rzeka przebita jest „kwasnym
mlékã deszczów7”. Tu nie tylko chleb, ale też swojskie mleko są jak święta ofiara na stole – ołtarzu życia rodzinnego, przy którym stoją anioły i bronią jego świętości („Aniele
– barnij nasz chléb na stole, niech nie mdze mù cëzô lubkòsc noża”8 – ‘Aniele, broń naszego chleba na stole, niech nie będzie mu obca słodycz noża’. Dom u Stachurskiego to
chleb, kubek mleka, czy ciasto ze śliwkami i szum wody gotującej się na herbatę.
Po symbolikę chleba sięga też Stanisław Janke. Poezje Jankego to refleksje wrażliwego człowieka, próbującego uchwycić przemijającą chwilę. Stanisław Janke tworzy
poezję kaszubskiej codzienności – szczególnie w swoim debiutanckim tomiku Ju nie
jem mòtélnikem („Już nie jestem poczwarką motyla”, 1983). Poeta dobrze się czuje
w przestrzeni krajobrazów rodzinnej ziemi, z lasami, jeziorami, polnymi drogami i przydrożnymi „Bòżima mãkama” w tle. Już w pierwszym wierszu tego tomiku podmiot liryczny wspomina jedzenie, które kojarzy mu się z rodzinnym domem i matką – to smażone ziemniaki na boczku i szklanka maślanki. W tym świecie poeta zamknął swoją refleksję nad wartością rodziny, pięknem prostodusznej wiary, tęsknotą do mitycznego
dzieciństwa.

2

Por. Chleb [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 41.
J. Walkusz, Słowa mòje [w:] ibidem, Jantarowi pôcerz. Jantarowy pacierz, Gdynia 1991, s. 28.
4
Tamże.
5
S. Janke, Słowo Jerzego Stachurskiego [w:] „Pomerania” VII-VIII 2005, s. 83.
6
J. Stachurski, Zmartwëchwstanié [w:] tenże, Naczynia połączone mowy, Banino – Pelplin, 2005,
s. 59.
7
Tenże, Modlitwa na pòst [w:] tamże, s. 57.
8
Tenże, Aniele [w:] tamże, s. 64.
3
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człowieka. Je to jôda ùbòdżich, ùcyskónëch; je téż znanką gòscynnoscë2. Pò taczé znaczenia chleba sygô pòezjô Jerzégò Stachùrsczégò, ks. Jana Walkùsza, Roberta Żmùdë
– Trzebiatowsczégò, a téż Rómana Drzeżdżona, br. Zbigniewa Joskòwsczégò, Lucynë
Sorn i czile jinszich ùtwórców kaszëbsczich.
Pòezjô ksãdza Walkusza wërôżô głãbòka tczã dlô słowa. Słowò – to dlô niegò „zôrnô
nôdzejë cëskané w rodną zemiã”3. Jegò wërazã stôwô sã téż chléb. W przenosni ti
òpisëje pòeta swòjã misjã, jaką òstôł òbdarzony jakò ksądz – jegò słowa są jak „òkrëszinczi chleba, wërwóné zôrnom i spiéwie nabrzmiałëch kłosów4”. Pòezjô ksãdza Jana
Walkusza sygô téż pò bògactwò archetipów: matczi – swiãti w swòji prostoce, òjca
domôctwa – złączonégo z zemią gbùra, pò mit zemi – matczi, żëwicelczi. Miticznô je
chëcz przedstawionô w wierszu Żebë bliskò nie bëło dalek, sparłãczonô z òznakama
kaszëbsczi nôbòżnotë. Pòszanowanié dlô òkrëszinczi chleba wërôżô w wiérzce swiãtosc
codzénnoscë, prostotë, wiarã w Bożą Òpatrznosc.
Chléb bùdëje téż swiat pòezji Jerzégò Stachùrsczégò. Ù tegò méstra kaszëbsczi metafòrë5 w swiãto Zmartwëchwstaniô „Janiôł kroji brót chleba na dzesãc przëkôzaniów6”,
a rzéka przebitô je „kwasnym mlékã deszczów7”. Tu nié leno chléb, ale téż swójsczé
mlékò są jak swiãtô òfiara na stole – wôłtarzu rodzynnégò żëcô, przë jaczim stoją aniołe i bronią jegò swiãtoscë („Aniele – barnij nasz chléb na stole, niech nie mdze mù
cëzô lubkòsc noża”8). Dodóm ù Stachùrsczégò to chléb, taska mléka, a téż kùch ze
slëwama i szemar wòdë gòtëjący sã na harbatã.
Pò symbòlikã chleba sygo téż Stanisłôw Janke. Pòezje Janczi to refleksje człowieka wrazlëwégò, próbującego ùchwacëc przemijającą chwilã. Stach Janke twòrzi pòezjã
kaszëbsczi codzénnoscë – òsoblëwie w swoim debiutancczim zbiérkù poeticczim Ju
nie jem mòtélnikem. Pòeta dobrze sã czëje w przestrzeni krajobrazów rodny zemi,
z „bòżima mãkama”, lasama, jezorama i drogama pólnyma w tle. Ju w pierszim wierszu tegò tomikù pòdmiot liriczny wspòminô jôdã, jakô parłãczi sã mù z rodzynnyma
chëczama i mëmką – są to bùlwë na szpiekù i taska maslónczi. Bënë w tim swiece poeta zamkł swòjã refleksjã nad wôrtnotą rodzëznë, snôżotą prostodëszny wiarë, teskniączką do miticznégo dzectwa.

2

Pòr. Chléb [w:] W. Kòpalińsczi, Słowôrz symbòlów, Warszawa 1990, s. 41.
J. Walkùsz, Słowa mòje, [w:] idem, Jantarowi pôcerz. Jantarowy pacierz, Gdiniô 1991, s. 28.
4
Tamże.
5
S. Janke, Słowò Jerzégò Stachùrsczégò, [w:] „Pòmerania” VII-VIII 2005, s. 83.
6
J. Stachùrsczi, Zmartwëchwstanié, [w:] nen sóm, Statczi sparãłczoné mòwë, Banino – Pelplëno,
2005, s. 59.
7
nen sóm, Modlitwa na post, [w:] tamże, s. 57.
8
nen sóm, Aniele, [w:] tamże, s. 64.
3
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Wątek chleba został też poruszony kilka razy w niewielkim zbiorku urodzonego
w latach siedemdziesiątych poety, Roberta Żmudy – Trzebiatowskiego. Jego twórczość
cechuje autentyczna, uwewnętrzniona religijność9. Jeden z jego wierszy zatytułowany
został Cëdowné pòwielenié („Cudowne rozmnożenie”). Autor tomiku pt. Òdłómczi nawiązuje w ten sposób do biblijnych cudów rozmnożenia chleba, których świadectwa zapisane zostały na kartach Nowego Testamentu. Sam wiersz nie odwołuje się bezpośrednio do żadnego z tych wydarzeń, wyraża jedynie wewnętrzną postawę osoby mówiącej – jego serce jest „rozmienioné na miôłczi” – rozbite, pokruszone tak, by dawać się
potrzebującym. Analogiczną konwencję poetycką podtrzymuje poeta w wierszu Bògati młodzónk ë gdowa: tytuł jest nawiązaniem do konkretnych bohaterów znanych z ewangelii synoptycznych i przywołuje w pamięci ich postawę względem rzeczy materialnych
i Prawa Bożego. Treść utworu jest skontrastowaniem dwóch obrazów zaczerpniętych
z codzienności. Pierwszy to opis świeżego bochenka chleba, pachnącego świeżym żniwem, w którym dojrzeć można bogactwo pól pszenicznych i żytnich, radosnych żniwiarzy, ciężar snopów pełnych ziarna i bogactwo zboża. W tej obfitości nie ma jednak
„ni jednégò zôrenka prôwdë”10. Druga scena prezentuje zeschnięty kawałek chleba „poczerniałi òd chòwaniô gò na czôrną gòdzënã”, który ma wprawdzie gorzki smak łez
matki głodnych dzieci, jednak właśnie on ukrywa w sobie prawdziwe bochenki miłości. Metafora wdowiego chleba i chleba bogatego młodzieńca wyraziła dwa rodzaje
bogactwa, z których tylko jeden mógł wyrazić prawdę i miłość.
Charakter utworów Romana Drzeżdżona zawartych w zbiorze Czile slów òd mie
dlô ce można określić jako twórczość odżegnującą się od formy i pozy. Ta prostota nadaje często poezji Drzeżdżona wrażenie banalnej. Poeta zdaje się poruszać po bardzo
prozaicznej tematyce i jest to jego sposób na twórczą oryginalność11. Wiersze mają na
ogół charakter uniwersalnych rozważań, jednak podmiot liryczny zdradza swoje zakorzenienie w kaszubskiej przestrzeni przyrody, wsi rybackiej (por. Jesz dërch12). W tej
szczególnej Arkadii również odnajdziemy okruchy chleba. „Nen malinczi Swiat | zapisóny | midze chëczą a pòlã (…) Wòniący | swójsczim chlebã nënczi (…) do chtërnégò
| Jesmë zapisóny”13 („Ten malutki Świat, zapisany między domem a polem, pachnący
swojskim chlebem matki (…), do którego jesteśmy zapisani”). Świat przedstawiony
w tych wierszach to Kaszuby z końca XX wieku. Zapach swojskiego chleba podyktował w sercu podmiotu lirycznego miłość do rodzinnych stron.
Poezja, którą tu przywołałam i ta, o której tu jedynie napomknęłam, to wprawdzie
twórczość dość młoda – najstarsze wiersze mają najwyżej trzydzieści lat, jednak wspo9

Szerzi ò tim [w]: S. Janke, Odłamek kaszubskiej całości, „Pomerania” IV 1998, s. 66.
R. Żmuda-Trzebiatowski, Bògati młodzónk ë gdowa [w]: Òdłómczi, Gdynia 1997, s. 12.
11 [R. Drzeżdżon], Jô nie lëdóm pòezëji. Rozmowa z Romanem Drzeżdżonem. Rozmawiał P. Szczypta, „Pomerania”, IX 2002, s. IV.
12 R. Drzeżdżon, Jesz dërch [w:] Czile slów òd mie dlô cë, Gdiniô 2004, s. 5.
13 R. Drzeżdżon, *** (Nen môlinczi Swiat…) [w:] tamże, s. [6].
10
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Wątk chleba òstôł pòrëszony téż pôrã razy w niewiôldżim zbiérkù ùrodzonégò w latach sétmedzesątëch pòetë, Roberta Żmùdë – Trzebiatowsczégò. Jegò ùtwórstwò znamionëje autenticznô, ùwewnãtrznionô religijnosc9. Jedna z jegò wiérztów zatitułowónô òsta Cëdowné pòwielenié. Autor tomikù pt. Òdłómczi nawiązëje w ten spòsób
do biblijnëch cëdów rozmnożenia chleba, jaczich swiadectwa òpisóné są na kartach
Nowégò Testamentu. Sama wiérzta nie òdwòłuje sã bezpòstrzédno do niżódnégò z tëch
wëdarzeniów, wërôżô leno wewnãtrzną pòstawã òsobë gôdający – jegò serce je „rozmienioné na miôłczi”, je rozbité, pòkruszoné tak, bë dawac sã tima, co gò brëkùją.
Analogiczną konwencjã pòeticką pòdtrzimùje ùtworca w wierszu Bògati młodzónk
ë gdowa: titel je nawiązanim do kónkretnëch bòhaterów znónëch z ewanielii synopticznych i przëwòłiwô w pamiãcë jich pòstawã wedle rzeczi materialnëch i Prawa Bożégò.
Tresc dokôzu je skóntrastowaniém dwùch òbrazów zaczerpniãtëch z codniowòscë.
Pierszi je òpisã snôżégò bróta chleba, pôchnącégò swiéżim żniwã, w jaczim widzëc
je bògactwò pòlów pszénicznëch i żëtnéch, ùsmiónëch żniwiarzów, cãżôr snopów pełnëch zôrna i bòkadosc zbòżégò. Równak w bróce tim nie bëło w „ni jednégò zôrenka
prôwdë”10. Drëgô scena przedstôwiô zeschłi sztëczk chleba „poczerniałi òd chòwaniô
gò na czôrną gòdzënã”, jaczi miôł gòrzczi szmak łzów matczi głodnëch dzecy i ùkriwôł w se „prôwdzëwé brótë miłotë”. Metafòra chleba gdowiégò i chleba bògatégò młodzónka wërazëła dwa ôrtë bògactwa, z jaczich leno jeden mogł wërazëc prôwda
i miłota.
Charakter ùtworów Rómana Drzeżdżona zawartëch w zbiérkù Czile slów òd mie dlô
ce mòże òkreslëc jakò twórczosc òdżegnującą sã òd fòrmë i pòzë. Ta prostota nadôwô
czãsto pòezji Drzeżdżona wrażenié banalnoscë. Ùtwórca wëdôwô sã pòrëszac pò baro prozajiczny tematice i je to jegò spòsób na twórczą òriginalnosc11. Wiérztë mają na
ògle charakter ùniwersalnëch rozwôżaniów, równak pòdmiot liriczny zdrôdzô swòje
zakòrzenienié w kaszëbsczi przestrzeni przirodë, wsë rëbacczi (przër. Jesz dërch12).
W ti òsoblëwi Arkadii téż nalézemë òkrëszinczi chleba. „Nen malinczi Swiat | zapisóny | midze chëczą a pòlã (…) Wòniący | swójsczim chlebã nënczi (…) do chtërnégò |
Jesmë zapisóny”13. Swiat przedstawiony w wiérztach to Kaszëbë z kùńca XX wiekù.
Pôcha swójsczégò chleba pòdiktowa w sercu pòdmiotu liricznégo miłotã do rodzynnëch
stronów.
Pòezjô, jaką jem tuwò przëwòła, i ta, ò jaczi jem leno nadczidła, to prôwdac
ùtwórstwò dosc młodé – nôstarszé wiérztczi mają nôwëżi trzëdzesce lat, równak wspòmnióny przeze mie ùtwórcë są lëdzama rozmajitëch pòkòleniów. I chòc fòrma ti pòezji
9

Szerzi ò tim w: S. Janke, Odłamek kaszubskiej całości, „Pomerania” IV 1998, s. 66.
R. Żmuda-Trzebiatowski, Bògati młodzónk ë gdowa [w]: Òdłómczi, Gdynia 1997, s. 12.
11 [R. Drzéżdżón], Jô nie lëdóm pòezëji. Rozmòwa z Rómanã Drzéżdżónã. Gôdôł P. Szczëpta, „Pòmerania”, IX 2002, s. IV.
12 R. Drzéżdżón, Jesz dërch, w: Czile slów òd mie dlô cë, Gdiniô 2004, s. 5.
13 R. Drzéżdżón, *** (Nen môlinczi Swiat…), [w:] tamże, s. [6].
10
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mniani przeze mnie twórcy są ludźmi różnych pokoleń. I choć forma tej poezji jest
zróżnicowana, jednak można znaleźć dla niej wspólny mianownik. Jest ona zespolona
wartościami, z którymi wiąże się chleb – domem, matką, ziarnem, stołem, ziemią, ołtarzem. Te konotacje budują w poezji świat wartości, wyrażają to, co najgłębsze. Współczesna poezja kaszubska nie mówi wiele o kulinariach. Jednak pokarm, który możemy
degustować za pośrednictwem poetów, ma smak specyficzny – jest to smak świętej codzienności. W figurze chleba poeta przywołuje to, co jest powszednie, a co w swej prostocie daje życie – buduje w poezji przestrzeń sacrum.
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je zrożnicowónô, nimò to jidze nalezc dlô ni wspólny mianownik. Je òna zespòlonô
wôrtnôtama, z jaczima parłãczi sã chléb – chëczą, matką, stołã, zôrnã, zemią, wôłtôrzã.
Te kònotacjë bùdëją w pòezji swiat wôrtnotów, wërôżają to, co je nôgłãbszé. Terôczasnô
pòezjô kaszëbskô nie gôdô wiele ò kùlinariach. Równak jôda, jaką mòżemë degùstowac za pòstrzédnictwa pòetów, mô òsoblëwą szmakã – je to szmaka swiãti codniowòscë.
W figùrze chleba pòeta wërôżô to, co je pòwszédné, a co w swòji prostocë dôwô żëcé
– bùdëje w pòezji przestrzéń sacrum.
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Oboczne formy fleksyjne niektórych
kaszubskich rzeczowników należących
do słownictwa kulinarnego
Charakterystyczną cechą kaszubskich rzeczowników nazywających żywność są właśnie
w tej grupie stosunkowo liczne oboczne formy fleksyjne, polegające na występowaniu
w różnych gwarach kaszubskich i/lub współwystępowaniu w kaszubszczyźnie literackiej w obrębie tych samych leksemów dwu różnych form fleksyjnych będących efektem odmiennego rezultatu rozwoju procesów dotyczących form rodzajowych, liczbowych i przypadkowych tych rzeczowników.

I. Rzeczowniki dwurodzajowe
W języku polskim dobrze opisane jest zjawisko istnienia rzeczowników dwurodzajowych, o rodzaju męskim lub żeńskim. Według Nowego słownika poprawnej polszczyzny pod redakcją Andrzeja Markowskiego można je podzielić na dwie grupy: 1) dwurodzajowe, męskie i żeńskie w polszczyźnie potocznej, podczas gdy w języku literackim norma wymaga jednej określonej formy, męskiej, np. klomb, szpon, telegram, lub
żeńskiej. np. pomarańcza, strucla, szufla; oraz 2) o rodzaju obocznym, męskim lub żeńskim, np. aster / astra, cytat / cytata, flanc / flanca, frędzel / frędzla, klusek / kluska, łazanek / łazanka, mórg / morga, plik / plika, półkoszulek / półkoszulka, rodzynek / rodzynka, skwarek / skwarka, zapisek / zapiska, zawias / zawiasa1.
W języku kaszubskim również występują takie rzeczowniki. Siedmiotomowy Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej Bernarda Sychty2 podaje dla wielu rzeczowników formy obu rodzajów, np. prén obok préna ‘duży gwóźdź metalowy lub
drewniany, kołek’ (IV 167)3, przedpùtk obok przedpùtka żart. ‘fartuch’ (IV 182), przelisk obok przeliska ‘błędnie zawiązane oczko w sieci’ (IV 186), przestrzég obok przestrzega ‘przestroga’ (IV 192), pszczół obok pszczoła (IV 211), skògòl obok skògòla
1

H. Jadacka, Rodzaj gramatyczny, [w:] Nowy słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 1999, s. 1737.
2
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I–VII, Wrocław 1967–1976.
3
W zapisach określających lokalizację cytatów ze słowników Sychty i Trepczyka liczba rzymska
określa tom, natomiast liczba arabska – stronę.
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Marek Cëbùlsczi (Gduńsczi Ùniwersytet)

Òbòczné fleksyjné fòrmë niechtërnëch
kaszëbsczich jistników słëchającëch
do kùchniowi słowiznë
Òsoblëwą znanką kaszëbsczich jistników, jaczé pòzéwają jôdã są prawie w tim karnie
baro wielné òbòczné fleksyjné fòrmë, pòlégającé na wëstãpòwanim w rozmajitëch
kaszëbsczich gwarach i/abò wespółwëstãpòwanim w lëteracczi kaszëbiznie w òbrëmienim tëch samëch leksemów dwùch różnëch fleksyjnëch fòrmów mdącëch brzadã
jinszégò rezultatu rozwòju procesów tikającëch sã ôrtnëch fòrmów, lëczbòwëch
i przipôdkòwëch nëch jistników.

I. Dwùôrtné jistniczi
W pòlsczim jãzëkù bëlno òpisóné je zjawiszcze jistnieniô dwùôrtnëch jistników, chłopsczégò abò białczégò ôrtu. Wedle Nowego słownika poprawnej polszczyzny pòd redakcją Andrzeja Markowsczégò mòże je pòdzelëc na dwa karna: 1) dwùôrtné, chłopsczé
i białogłowsczé w codniowim pòlsczim jãzëkù, czej w lëteracczim jãzëkù norma
wëmôgô jedny òkreslony fòrmë, chłopsczi, np. klomb, szpon, telegram, abò białczi np.
pomarańcza, strucla, szufla; a téż 2) ò òbòcznym ôrce, chłopsczim abò białczim, np.
aster / astra, cytat / cytata, flanc / flanca, frędzel / frędzla, klusek / kluska, łazanek /
łazanka, mórg / morga, plik / plika, półkoszulek / półkoszulka, rodzynek / rodzynka,
skwarek / skwarka, zapisek / zapiska, zawias / zawiasa1.
W kaszëbsczim jãzëkù téż wëstãpùją taczé jistniczi. Sétmetomòwi Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej Bernata Zëchtë2 pòdôwô dlô wielu jistników fòrmë
nëch dwùch ôrtów, np. prén kòle préna ‘wiôldżi metalowi abò drzewiany gózdz, kòłk’
(IV 167)3, przedpùtk kòle przedpùtka szpòrt. ‘szëtruch’ (IV 182), przelisk kòle przeliska ‘lëchò zarzeszóné òczkò w secy’ (IV 186), przestrzég kòle przestrzega ‘przestroga’ (IV 192), pszczół kòle pszczoła (IV 211), skògòl kòle skògòla ‘mëga’(V 51), szlig
1

H. Jadackô, Gramaticzny ôrt, [w:] Nowi słowôrz pòprawny pòlaszëznë, pòd red. A. Markòwsczégò,
Warszawa 1999, s. 1737.
2
B. Zëchta, Słowôrz kaszëbsczich gwarów na tle lëdowi kùlturë, t. I–VII, Wrocłôw 1967–1976.
3
W zapisach òkresliwającëch ùmôlowienié cytatów ze słowôrzów Zëchtë i Trepczika rzëmskô lëczba
òkresliwô tom, a arabskô – stronã.
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‘komar’(V 51), szlig obok szliga ‘cienka gałązka bez liści’ (V 269), szpaniol obok szpaniola 1. ‘owca rasy hiszpańskiej’, 2. ‘człowiek kędzierzawy’ (V 283).
Kaszubskie słowniki normatywne: Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego
Stefana Ramułta oryginalny4 i w opracowaniu Jerzego Tredera5, Słowôrz kaszëbsko-polsczi Aleksandra Labudy6, Słownik polsko-kaszubski Jana Trepczyka7 oraz Kaszëbsczi
słowôrz normatiwny Eugeniusza Gołąbka8, choć niekiedy również podają formy dwu
rodzajów, częściej decydują się na jeden rodzaj, czasami ostrzegając przed formą innorodzajową, uznając ją za błędną. Ponieważ w kaszubskim języku literackim norma
językowa w zasadzie dopiero się tworzy i każdy autor słownika normatywnego widzi
ją trochę inaczej, nie można kaszubskich rzeczowników dwurodzajowych klasyfikować tak jak polskich rzeczowników dwurodzajowych, nie można bowiem wyróżnić
grupy rzeczowników ujętych w punkcie 1. podziału opisanego w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny.
Szczególnie dużo takich form pojawia się w kaszubszczyźnie w obrębie rzeczowników nazywających żywność, toteż w dalszej części niniejszego artykułu tylko tym rzeczownikom poświęcę uwagę. Przytoczę kilka rzeczowników należących do tego pola
semantycznego, porównując ich formy rodzajowe w przywołanych słownikach9.
klósk // klóska
Słownik Sychty w dwu hasłach podaje obie formy: klósk i klóska. Forma żeńska klóska występuje na całych Kaszubach, o czym świadczy lokalizacja cytatów podanych
w haśle, natomiast forma męska klósk ma ilustracje przykładowe z północy Kaszub,
wolno więc przypuszczać, że tam tylko występuje, choć autor nie podaje tego wprost
(II 169). Gdy chodzi o słowniki normatywne, wcześniejszy leksykon Ramułta rejestruje formę żeńską (s. 72), zaś słownik opracowany i wydany przez Horodyską – męską
(s. 21). Słownik Labudy podaje formę żeńską (s. 53), natomiast słowniki Trepczyka
(I 241) i Gołąbka (s. 161) dopuszczają oba rodzaje.
flak // flaka
Słownik Sychty podaje formę żeńską w znaczeniu ‘jelito’, opatrując ją uwagą, że w znaczeniu ‘wnętrzności u człowieka i zwierząt’ częstsza jest forma flaczi (I 282). Formę
4
S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893; tegoż, Słownik języka
pomorskiego czyli kaszubskiego, cz. II, oprac. Halina Horodyska, Kraków 1993.
5
S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował Jerzy Treder,
Gdańsk 2006.
6
A. Labuda, Słowôrz kaszëbsko-polsczi, oprac. Edward Breza, Gdańsk 1982.
7
J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, t. I– II, oprac. Jerzy Treder, Gdańsk 1994.
8
E. Gołąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
9
Trzy słowniki Ramułta traktuję łącznie, informację o stronie podając za słownikiem w opracowaniu Tredera, ponieważ nie wprowadził on pod tym względem zmian; jeśli jednak są w nim formy dwu
rodzajów, sięgam po wcześniejsze słowniki i informuję, w którym tomie znajduje się dana forma: czy
w wydanym za życia autora, czy w wydanym i opracowanym przez H. Horodyską.
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kòle szliga ‘cenkô wietwiô bez lëstów’ (V 269), szpaniol kòle szpaniola 1. ‘òwca szpańsczi rasë’, 2. ‘człowiek kruzowati’ (V 283).
Kaszëbsczé normatiwné słowarze: Słowôrz pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò jãzëka
Sztefana Ramùłta òriginalny4 i w òpracowanim Jerzégò Trédra5, Kaszëbskò-pòlsczi
słowôrz Aleksandra Labùdë6, Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz Jana Trepczika7 ë Kaszëbsczi
słowôrz normatiwny Eugeniusza Gòłąbka8, chòc czasã téż pòdôwają fòrmë dwù ôrtów,
czãscy decydëją sã na jeden ôrt, czasã òstrzégającë przed fòrma jinszégò ôrtu, ùznôwając jã za felã. Temù, że w kaszëbsczim lëteracczim jãzëkù jãzëkòwô norma pò prôwdze
dopiérze sã twòrzi i kòżden autor normatiwnégò słowarza widzy jã kąsk jinaczi, ni
mòże kaszëbsczich dwùôrtnëch jistników klasyfikòwac tak jak pòlsczich dwùôrtnëch
jistników, temù że ni mòże wëapartnic karna jistników ùjãtëch w pùnkce 1. pòdzélu òpisónégò w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny.
Òsoblëwie wiele taczich fòrmów pòjôwiô sã w kaszëbiznie w òbrëmienim jistników pòzéwającëch jôdã, temù téż dali w nym artiklu mdã òmôwiôł leno ne jistniczi.
Przëpòdóm czile jistników, jaczé słëchają do negò semanticznégò pòla, pòrównëjącë
jich ôrtné fòrmë w przëwòłiwónëch słowarzach9.
klósk // klóska
W słowarzu Zëchtë w dwù zéwiszczach są dwie fòrmë: klósk i klóska. Białogłowskô
fòrma klóska je znónô na całëch Kaszëbach, ò czim swiôdczi ùmôlowienié cytatów zapisónëch w zéwiszczu, zôs chłopskô fòrma klósk mô przikładowé jilustracje z nordë
Kaszëb, mòże wiãc sã domëslëc, że le tam je ùżiwónô, chòc autor nie pisze tegò wprost
(II 169). Czej jidze ò normatiwné słowôrze, rëchlészi leksykón Ramùłta zapisëje białogłowską fòrmã (s. 72), zôs słowôrz zrëchtowóny i wëdóny przez Hòrodiską – chłopską (s. 21). W słowarzu Labùdë je białogłowskô fòrma (s. 53), znôwù słowarze Trepczika (I 241) i Gòłąbka (s. 161) dopùszcziwają dwa ôrtë.
flak // flaka
W słowarzu Zëchtë je białogłowskô fòrma w pòlsczim znaczenim ‘jelito’, z ùwôgą, że
w pòlsczim znaczenim ‘wnętrzności u człowieka i zwierząt’ czãscy ùżiwónô je fòrma
4

S. Ramùłt, Słowôrz pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò jãzëka, Kraków 1893; negò samégò, Słowôrz
pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò jãzëka, dzél II, òprac. Halina Hòrodiskô, Kraków 1993.
5
S. Ramùłt, Słowôrz pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò jãzëka, scalëł i znormalizowôł Jerzi Tréder,
Gduńsk 2006.
6
A. Labùda, Słowôrz kaszëbsko-polsczi, òprac. Édward Bréza, Gduńsk 1982.
7
J. Trepczik, Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz, t. I– II, òprac. Jerzi Tréder, Gduńsk 1994.
8
E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gduńsk 2005.
9
Trzë słowarze Ramùłta trzimiã łączno, wiadło ò stronie pòdôwającë za słowarzã w òpracowanim
Trédra, temù że nie wprowadzył òn pòd tim wzglãdã zmión; równak żle są w nim fòrmë dwù ôrtów, sygóm pò rëchlészé słowarze i dôwóm wiadło ò tim, w jaczim tomie je dónô fòrma: czë w wëdónym za
żëcégò autora, czë w wëdónym i zrëchtowónym przez H. Hòrodiską.
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flaka również podają słowniki kaszubszczyzny literackiej: Ramułta (s. 85), Trepczyka
(I 163, II 325), Gołąbka (s. 108), a Gołąbk przestrzega nawet: nié flak, chcąc zapewne
odróżnić wyraz kaszubski od jego polskiego ekwiwalentu.
ògrizk // ògrëzka
Słownik Sychty podaje formę żeńską ògrëzka (III 297). Gdy chodzi o słowniki kaszubskiego języka literackiego, Trepczyk ma formę męską (I 423), Ramułt – formę żeńską
(s. 223), natomiast Gołąbk dopuszcza obie formy (s. 315), natomiast w słowniczku Labudy w ogóle brak tego leksemu.
W świetle słowników kaszubszczyzny gwarowej i literackiej w języku kaszubskim
form z nieustabilizowanym rodzajem jest mniej niż w języku polskim. Problem ten nie
dotyczy na przykład niżej podanych rzeczowników, używanych wyłącznie w formie
rodzajowej żeńskiej (podczas gdy w polszczyźnie są one dwurodzajowe):
rozynka
Słownik Sychty podaje tylko formę żeńską tego wyrazu, zauważając, że częstsza jest
forma pluralna: rozynczi (IV 351). Spośród słowników normatywnych leksem ten odnotował tylko słownik Trepczyka (II 141), w którym również został on podany tylko
w rodzaju żeńskim.
skwarka
Tylko żeńską formę podają słowniki: gwarowy Sychty (V 68) oraz literackie Trepczyka (II 193) i Gołąbka (s. 475).

II. Pluralia tantum albo rzeczowniki
o pełnym paradygmacie liczbowym
(singularia tantum?)
Również – podobnie jak w języku polskim – niektóre rzeczowniki funkcjonują w kaszubszczyźnie częściej jako pluralia tantum (tak określa je gwarowy słownik Sychty)
i tylko według niektórych słowników kaszubskiego języka literackiego (według Ramułta dotyczy to wyrazu krëpë – krëpa, według Trepczyka wyrazu nudle – nudla) wtórnie przybierają formę liczby pojedynczej, następuje więc w ich wypadku proces tzw.
depluralizacji10.
krëpa // krëpë
Słownik Sychty podaje formę plurale tantum: krëpë (II 247–248). Taką też formę
przytacza większość leksykonów kaszubskiego języka literackiego: Labudy (I 232),
10 B. Kreja, O tzw. depluralizacji w języku polskim, [w:] tenże, Wyrazy i wyrażenia. Studia i szkice
z historii słownictwa, ze słowotwórstwa i kultury języka, Gdańsk 2002, s. 203–212.
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flaczi (I 282). Fòrma flaka je téż w słowarzach lëteracczi kaszëbiznë: Ramùłta (s.
85), Trepczika (I 163, II 325), Gòłąbka (s. 108), a Gòłąbk nawetka przestrzégô: nié flak, gwës chcącë wëapartnic kaszëbsczé słowò òd jegò pòlsczégò równoznacznika.
ògrizk // ògrëzka
W słowarzu Zëchtë je białogłowskô fòrma ògrëzka (III 297). Czej jidze ò słowarze
kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka, kòle Trepczika je chłopskô fòrma (I 423), Ramùłta
– białogłowskô fòrma (s. 223), Gòłąbk dopùszcziwô ne dwie (s. 315), a w słowarzu
Labùdë wcale ni ma tegò leksemù.
Zdrzącë na słowarze gwarowi i lëteracczi kaszëbiznë w kaszëbsczim jãzëkù fòrmów
z nieùsztabilizowónym ôrtã je mni jak w pòlsczim jãzëkù. Tôczel ten nie tikô sã na
przëmiôr niżi zapisónëch jistników, ùżiwónëch le blós w ôrtny białczi fòrmie (a w pòlaszëznie są òne dwùôrtné):
rozynka
W słowarzu Zëchtë je le białogłowskô fòrma negò słowa, z ùwôgą, że czãscy ùżiwónô
je wielnô fòrma: rozynczi (IV 351). Spòstrzód normatiwnëch słowarzów nen leksem
zapisôł le słowôrz Trepczika (II 141), w jaczim téż òstôł òn zapisóny le na białczi ôrt.
skwarka
Leno białogłowskô fòrma je w słowarzach: gwarowim Zëchtë (V 68) ë lëteracczich
Trepczika (II 193) i Gòłąbka (s. 475).

II. Pluralia tantum albo jistniczi
ò fùlnym paradigmace lëczbòwim
(singularia tantum?)
Téż – jistno jak w pòlsczim jãzëkù – niechtërné jistniczi są ùżiwóné w kaszëbiznie
czãscy jakò pluralia tantum (tak pòzéwô je gwarowi Słowôrz Zëchtë) i leno wedle niechtërnëch słowarzów kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka (wedle Ramùłta tikô sã to słowa krëpë – krëpa, wedle Trepczika słowa nudle – nudla) wtórno mają fòrmã pòjedińczi lëczbë, nastãpùje wiãc w jich przëtrôfkù proces tzw. depluralizacji10.
krëpa // krëpë
W słowarzu Zëchtë je fòrma plurale tantum: krëpë (II 247–248). Takô téż fòrma
je w wikszoscë leksykònów kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka: Labùdë (I 232),
10

B. Kreja, Ò tzw. depluralizacji w pòlsczim jãzëkù, [w:] nen sóm, Słowa i wërażeniô. Sztudia i szkice z historii słowiznë, ze słowòtwórstwa i kùlturë jãzëka, Gduńsk 2002, s. 203–212.
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Trepczyka (s. 57) i Gołąbka (s. 186), natomiast słownik Ramułta podaje formę żeńską
(s. 139). Definicja krëpa ‘krupa’, l. mn. krëpë ‘krupy, kasza’ oraz podane przykłady
użycia: rżané krëpë ‘żytnia kasza’; pszéné, jiczné, ówsné, lëtewniané krëpë ‘kasza pszeniczna, jęczmienna, owsiana, hreczana’ pozwalają sądzić, że Ramułt uważa formę krëpa
za używaną tylko w odniesieniu do pojedynczego ziarnka kaszy, natomiast formę krëpë
za używaną w znaczeniach materiałowym i gatunkowym. Świadczy też o tym fakt, że
forma deminutywna tego wyrazu została odnotowana jako mająca tylko postać liczby
mnogiej: „krëpczi, -ków, l. mn., zdr. od krëpë ‘kasza, krupki’”.
nudla // nudle
Słownik Sychty podaje dla tego rzeczownika tylko formę plurale tantum (III 225).
Gdy chodzi o słowniki kaszubskiego języka literackiego, leksykony Gołąbka (s. 293)
i Labudy (s. 93) również rejestrują tylko formę pluralną, natomiast słownik Trepczyka przytacza formę żeńską: nudla (I 303), w słowniku Ramułta zaś w ogóle brak tego
leksemu. Brak przykładów użyć w słowniku Trepczyka nie pozwala rozstrzygnąć, czy
jest to zdaniem autora tego słownika rzeczownik mający pełny paradygmat liczbowy,
czy raczej rzeczownik występujący tylko w liczbie pojedynczej (jak polski rzeczownik makaron).

III. Rzeczowniki partytywne
Jedną z funkcji, jakie w deklinacji rzeczowników odgrywają w polszczyźnie i w kaszubszczyźnie przypadki fleksyjne, jest wyrażanie partytywności (cząstkowości).
W tej roli występuje między innymi dopełniacz (genetiwus). Rzeczowniki w dopełniaczu w funkcji partytywnej pojawiają się w połączeniu z innym rzeczownikiem,
np. zbón wòdë, liczebnikiem, np. piãc kòtów, przysłówkiem oznaczającym miarę, np.
përznã mléka, a także w połączeniu z czasownikiem, np. przëniesë mie mączi z krómù.
Rzeczowniki w dopełniaczu funkcjonują w tej funkcji w opozycji do form w mianowniku lub w bierniku, oznaczających całość (wòda, kòtë, mlékò, przëniesë mąkã).
Niektóre rzeczowniki, zwłaszcza niepoliczalne, np. wòda, mlékò, masło, ale też niektóre inne, takie jak chléb i sur, częściej są używane w znaczeniu cząstkowym. Z tego powodu postać dopełniaczowa niektórych rzeczowników upowszechniła się
w funkcji innych przypadków. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej Bernarda Sychty dla trzech rzeczowników obok form hasłowych w mianowniku liczby
pojedynczej: chléb, chlébk oraz sur podaje również jako hasłowe formy będące genetycznie formami dopełniacza liczby pojedynczej: chleba, chlébka oraz sëra; ponadto ze słyszenia znam też formę kùcha. Ze względu na częste użycie partytywne
(cząstkowe) formy dopełniacza liczby pojedynczej występują tu w funkcji innych
przypadków.
Skostnienie formy dopełniacza cząstkowego jest też źródłem kilku innych obocznych form nazw pokarmów, zanotowanych przez autorów Atlasu językowego kaszubsz-
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Trepczika (s. 57) i Gòłąbka (s. 186), zôs w slowarzu Ramùłta je białogłowskô
fòrma (s. 139). Definicjô krëpa ‘krupa’, l. mn. krëpë ‘krupy, kasza’ a téż pòdóné przikładë z mòwë: rżané krëpë ‘żytnia kasza’; pszéné, jiczné, ówsné, lëtewniané krëpë ‘kasza pszeniczna, jęczmienna, owsiana, hreczana’ pòzwôlają mëslec, że wedle Ramùłta fòrma krëpa ùżiwónô je leno w òdniesenim do jednégò zôrenka krëpów, zôs fòrma krëpë ùżiwónô w materiałowim ë zortowim znaczënkù.
Swiôdczi téż ò tim fakt, że deminutiwnô fòrma negò słowa òstała zapisónô jakò
mającô le pòstac wielny lëczbë: „krëpczi, -ków, l. mn., zdr. od krëpë ‘pòl. kasza,
krupki’”.
nudla // nudle
W słowarzu Zëchtë je dlô negò jistnika le fòrma plurale tantum (III 225). Czej
jidze ò słowarze kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka, słowarze Gòłąbka (s. 293)
i Labùdë (s. 93) téż zapisëją le pluralną fòrmã, zôs słowôrz Trepczika dôwô białogłowską fòrmã: nudla (I 303), a w słowarzu Ramùłta wcale ni ma tegò leksemù. Brak przikładów ùżëców w słowarzu Trepczika nie dozwôlô rozsądzëc, czë
je to wedle autora negò słowarza jistnik, chtëren mô fùlny lëczbòwi paradigmat,
czë rëchli jistnik wëstãpùjący leno w pòjedinczi lëczbie (jak pòlsczi jistnik makaron).

III. Partitiwné jistniczi
Jedną z fùnkcji, jaczé w deklinacji jistników òdgriwają w pòlaszëznie i w kaszëbiznie fleksyjné przëpôdczi, je wërażenié partitiwnoscë (cząstkòwòscë). W ti roli
wëstãpùje midzë jinyma rodzôcz (genetivus). Jistniczi w rodzôczu w partitiwny
fùnkcji pòjôwiają sã w sparłãczenim z jinym jistnikã, np. zbón wòdë, wielnikã, np.
piãc kòtów, przëczasnikã òznacziwającym miarã, np. përznã mléka, a téż w sparłãczenim z czasnikã, np. przëniesë mie mączi z krómù. Jistniczi w rodzôczu fùnkcjonëją
w ti fùnkcji w ùprocëmnienim do fòrmów w nazéwôczu abò w winowôczu, òznacziwającym całosc (wòda, kòtë, mlékò, przëniesë mąkã). Niechtërné jistniczi, òsoblëwie
ne niepòrëchòwalné, np. wòda, mlékò, masło, ale téż niechtërné jiné, taczé jak chléb
i sur, czãscy są ùżiwóné w cząstkòwim znaczenim. Dlôte rodzôczowô pòstac niechtërnëch jistników rozkòscérzëła sã w fùnkcji jinëch przëpôdków. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej Bernata Zëchtë dlô trzech jistników kòle zéwiszczowëch fòrmów w nazéwôczu pòjedinczi lëczbë: chléb, chlébk a téż sur pòdôwô téż
jakno zéwiszczowé fòrmë mdącé geneticzno fòrmama rodzôcza pòjedinczi lëczbë:
chleba, chlébka ë sëra; nadto móm czëté téż fòrmã kùcha. Ze wzglãdu na czãsté partitiwné (cząstkòwé) wëzwëskanié fòrmë rodzôcza pòjedinczi lëczbë wëstãpùją tu
w fùnkcji jinëch przëpôdków.
Zaòstanié we fòrmie cząstkowego rodzôcza je téż zdrzódłã czile jinëch òbòcznëch
fòrmów pòzwów jôdë, zapisónëch bez autorów Atlasu językowego kaszubszczyzny

ZKP_biuletyn_cz2_new5:biuletyn ZKP a5

212

2010-01-10

03:35

Page 212

BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Referaty

czyzny i dialektów sąsiednich. Taką właśnie genezę mogą mieć – zdaniem Małgorzaty
Korytkowskiej – formy grzëba, mùchòmòra, rëdza, a może też lëna i karpa11.
Ten skostniały dopełniacz występuje w rodzaju nijakim, na co wskazują określające go przymiotniki, zaimki oraz czasowniki12. Świadczą o tym zanotowane w słowniku Sychty:
a) zdania z rzeczownikami chleba i chlébka: (1.) To chleba sã nama ùdało (II 34–35);
(2.) Më le na to chleba tak zarobimë (II 34–35); (3.) To nie je tak letkò chleba z pieca wëjic (przysłowie) (II 34–35); (4.) To je taczé chleba (z przysłowia, Jastarnia) (II
34–35); (5.) Chleba sëché szmakô lëchò, chleba z masłã przez rzëc trzasło (przysłowie, Bór) (II 34–35); (6.) Zjadłé chleba lëchò sã òdrôbiô (przysłowie, północ)
(II 34–35); (7.) Ten rôz nóm sã chleba rozplińcowało (IV 79); (8.) Jakże të rzãpòlisz
to chleba (IV 376); (9.)... chto to chleba tak wërzãpòlił (Puckie) (IV 376); (10.) Jak
të żingòlisz to chleba (pn-wsch); (11.)... to chleba żwingòlisz (północ) (IV 320);
(12.) Użugòlëła taczé chleba... (północ) (IV 316); (13.) Pòdniesë to chleba (VI 48);
(14.) Jakże wa mògła to chleba tak natrãdac (Puckie) (V 382); (15.) Kùglóné chleba lepi szmakô... (VII 141); 16. Ona to chleba le tak pògwizdnie (pn-zach) (I 395);
(17.) To chleba sã nóm ten rôz nie ùdało (VII 372); (18.) Nasze chleba wëzdrzi pò
wiérzchù dobrze ùpiekłé (Puckie) (VII 298); (19.)... ni mògła të bë mù to chleba
pòmiałkszec (Puckie) (VII 174); (20.) Babsczé chleba – bot. ‘ślaz zaniedbany’ (Kępa Żarnowiecka) (II 34–35); (21.) Na to chlébka człowiek sã nie rôz napòcy (II 35);
(22.) Nasze chlébka je z mączi i mòklëznë (II 35); (23.) Zjedzkôj le to chlébka (II 35);
(24.) Czej më jesz mómë to chlébka (II 35); (25.) Czej jô móm to chlébka a to zażëc,
tej mie co jinégò nie trzeba (VI 195);
b) zdania z rzeczownikiem sëra: (26.) To je dobré sëra (V 189); (27.) To sëra bëło tak
cwiardé... (V 189); (28.) Czej më jesz dzecë bëlë i sã zabôwialë, tej sëra bëło nasze
chleba (V 189);
c) zasłyszane zdanie z rzeczownikiem kucha: (29.) Nasze kucha dzys je dobrze upiekłé.
Niekiedy wybranym rzeczownikom w dopełniaczu brak określających go przymiotników lub zaimków, a forma czasownika nie wskazuje na rodzaj, jak w zdaniach: (30.)
Płacze chleba, czej gò za darmò jedzą (przysłowie, północ) (IV 83); (31.) Chleba chce
rosc (wierz, pn) (IV 341); (32.) Masło sã chleba brzidzy (przysłowie ‘o maśle twardym, dającym się trudno pocierać’) (I 77); (33.) Zdarzë sã, chleba, jak słóńce z nieba
(formuła kultowa, Odargowo) (VII 291).
11

Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, opracowany przez Zespół Instytutu Słowianoznawstwa PAN pod red. H. Popowskiej-Taborskiej, t. VIII, Wrocław – Warszawa – Kraków 1971,
z. 2, s. 262–263.
12 Por. M. Cybulski, Dopełniacz cząstkowy, [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J.
Treder, wyd. II, Gdańsk 2006, s. 49–50 oraz tegoż, Rząd czasowników w kaszubszczyźnie, Gdańsk– Rumia 2001, s. 89–91.
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i dialektów sąsiednich. Prawie taką genezã mògą miec – wedle Małgòrzatë Kòrëtkòwsczi – fòrmë grzëba, mùchòmòra, rëdza, a mòże téż lëna i karpa11.
Nen zaòstóny we fòrmie rodzôcz wëstãpùje w dzecnym ôrce, na co wskazëją òkresliwającé gò znankòwniczi, zamiona a téż czasniczi12. Swiôdczą ò tim zapisóné
w słowarzu Zëchtë:
a) zdania z jistnikama chleba i chlébka: (1.) To chleba sã nama ùdało (II 34–35); (2.)
Më le na to chleba tak zarobimë (II 34–35); (3.) To nie je tak letkò chleba z pieca
wëjic (przësłowié) (II 34–35); (4.) To je taczé chleba (z przësłowiô, Jastarniô) (II
34–35); (5.) Chleba sëché szmakô lëchò, chleba z masłã przez rzëc trzasło (przësłowié, Bór) (II 34–35); (6.) Zjadłé chleba lëchò sã òdrôbiô (przësłowié, norda) (II
34–35); (7.) Ten rôz nóm sã chleba rozplińcowało (IV 79); (8.) Jakże të rzãpòlisz
to chleba (IV 376); (9.)... chto to chleba tak wërzãpòlił (Pùcczé) (IV 376); (10.)
Jak të żingòlisz to chleba (nord-wsch); (11.)... to chleba żwingòlisz (norda) (IV
320); (12.) Użugòlëła taczé chleba... (norda) (IV 316); (13.) Pòdniesë to chleba (VI
48); (14.) Jakże wa mògła to chleba tak natrãdac (òkòlé Pùcka) (V 382); (15.)
Kùglóné chleba lepi szmakô... (VII 141); 16. Ona to chleba le tak pògwizdnie (nord-zôp) (I 395); (17.) To chleba sã nóm ten rôz nie ùdało (VII 372); (18.) Nasze chleba wëzdrzi pò wiérzchù dobrze ùpiekłé (òkòlé Pùcka) (VII 298); (19.)... ni mògła
të bë mù to chleba pòmiałkszec (Pùcczé) (VII 174); (20.) Babsczé chleba – bot.
‘ślaz zaniedbany’ (Żarnowskô Kãpa) (II 34–35); (21.) Na to chlébka człowiek sã nie
rôz napòcy (II 35); (22.) Nasze chlébka je z mączi i mòklëznë (II 35); (23.) Zjedzkôj
le to chlébka (II 35); (24.) Czej më jesz mómë to chlébka (II 35); (25.) Czej jô móm
to chlébka a to zażëc, tej mie co jinégò nie trzeba (VI 195);
b) zdania z jistnikã sëra: (26.) To je dobré sëra (V 189); (27.) To sëra bëło tak cwiardé...
(V 189); (28.) Czej më jesz dzecë bëlë i sã zabôwialë, tej sëra bëło nasze chleba (V
189);
c) ùczëté zdanié z jistnikã kucha: (29.) Nasze kucha dzys je dobrze upiekłé.
Czasã wëbrónym jistnikóm w rodzôczu felëje òkresliwającëch gò znankòwników abò
zamionów, a fòrma czasnika nie wskazëje na ôrt, jak w zdaniach: (30.) Płacze chleba,
czej gò za darmò jedzą (przësłowié, norda) (IV 83); (31.) Chleba chce rosc (wierz, norda) (IV 341); (32.) Masło sã chleba brzidzy (przësłowié ‘ò cwiardim masle, jaczé sã
lëchò smarëje’) (I 77); (33.) Zdarzë sã, chleba, jak słóńce z nieba (kùltowô fòrmùła,
Òdargòwò) (VII 291).
11

Atlas jãzëkòwi kaszëbiznë i sąsednëch dialektów, òpracowóny bez Karno Jinstitutu Słowianoznôwstwa
PAN pòd red. H. Popowskiej-Taborskiej, t. VIII, Wrocłôw – Warszawa – Kraków 1971, z. 2, s. 262–263.
12 Pòr. M. Cëbùlsczi, Cząstkòwi nôrzãdzôcz, [w:] Kaszëbsczi jãzëk. Encyklopediczny doradnik, red. J.
Tréder, wëd. II, Gduńsk 2006, s. 49–50 a téż negò samégò, Rząd czasników w kaszëbiznie, Gduńsk–
Rëmiô 2001, s. 89–91.
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Skostniałe formy dopełniacza liczby pojedynczej trzech rzeczowników określających
żywność są w przytoczonych zdaniach podmiotami (1, 5, 6, 7, 10, 18, 19, 23, 27, 28,
29, 30, 31), dopełnieniami (2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 32),
orzecznikami (4, 26, 28), a więc zastępują formy mianownika, biernika i narzędnika liczby pojedynczej odpowiednich rzeczowników, ponadto w jednym wypadku (32) trudno
określić, czy forma chleba pełni rolę narzędnika, czy dopełniacza, a w zdaniu ostatnim
(33), będącym fragmentem prastarej formuły kultowej, w której forma chleba funkcjonuje poza zdaniem, zastępuje ona formę wołacza liczby pojedynczej.
Warto również zwrócić uwagę na to, że owe formy, jak wskazują kwalifikatory, zdarzają się zdecydowanie częściej na północy Kaszub, niejednokrotnie pojawiają się
w kontekstach mocno nacechowanych emocjonalnie i są dość stare. Na ich dawność
wskazuje termin botaniczny babsczé chleba ‘ślaz zaniedbany’. Natomiast w zdaniu (20)
dopełnienie stoi po czasowniku zaprzeczonym (tzw. rekcja pośrednia) i zgodnie z normą, która określa, że dopełnienie biernikowe po czasowniku afirmatywnym zastępuje
się po czasowniku zaprzeczonym dopełnieniem dopełniaczowym, powinno stać w dopełniaczu, tymczasem użycie zaimka to wskazuje, że jest to biernik.
Podsumowując problem oboczności rodzajowych, liczbowych i przypadkowych
w odmianie rzeczowników należących do słownictwa kulinarnego, warto zauważyć,
że wahania w zakresie rodzaju rzeczowników nazywających żywność występują w kaszubszczyźnie rzadziej niż w polszczyźnie, wahania zaś w zakresie liczby – nieco częściej niż w polszczyźnie. W obu wypadkach przy wyborze określonego rodzaju lub odpowiedniej liczby trzeba się kierować częstością ich użycia. Natomiast jeśli chodzi
o dopełniaczowe z pochodzenia formy wybranych rzeczowników nazywających żywność funkcjonujące, ze względu na ich częste użycie partytywne, w roli innych przypadków gramatycznych, to jakkolwiek jest to zjawisko stare i dobrze osadzone w gwarach północnych, to współcześnie funkcjonuje ono na marginesie kaszubskiego języka
literackiego. Warto jednak znać te formy i wiedzieć, jak powstały, gdy spotkamy je
w tekstach pochodzących z północy Kaszub.
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Zaòstóné fòrmë rodzôcza pòjedinczi lëczbë trzech jistników pòzywającëch jôdã są
w nëch zdaniach pòdmiotama (1, 5, 6, 7, 10, 18, 19, 23, 27, 28, 29, 30, 31), dopełnieniama (2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 32), òrzecznikama (4, 26,
28), a wiãc zastãpùją fòrmë nazéwôcza, winowôcza i narzãdzôcza pòjedinczi lëczbë
pasownëch jistników, nadto w jednym przëtrôfkù (32) cãżkò òkreslëc, czë fòrma chleba pełni rolę narzãdzôcza, czë rodzôcza, a w slédnym zdaniu (33), mdącym dzélëkã
prastôri kùltowi fòrmùłë, w jaczi fòrma chleba fùnkcjonëje pòza zdanim, zastãpùje òna
fòrmã wòłiwôcza pòjedinczi lëczbë.
Wôrt téż dac bôczënk na to, że ne fòrmë, jak wskazëją kwalifikatorë, trôfiają sã
wiele czãscy na nordze Kaszëb, nierôz pòjôwiają sã w kòntekstach mòckò emòcjonalno naznaczonëch, są dosc stôré. Na jich dôwnotã wskazëje bòtaniczny termin babsczé
chleba ‘pòl. ślaz zaniedbany’. Zôs w zdanim (20) dopełnienié stoji pò zaprzéczonym
czasnikù (tzw. pòstrzédnô reakcjô) i zgódno z normą, chtërna òkresliwô, że winowôczowé dopełnienié pò afirmatiwnym czasnikù zastãpùje sã pò zaprzeczonym czasnikù rodzôczowim dopełnienim, miało bë stac w rodzôczu, timczasã ùżëcé zamiona to
wskazëje, że je to winowôcz.
Pòdrëchòwùjącë sprawã ôrtnëch, lëczbòwëch i przipôdkòwëch òbòcznosców
w òdmianie jistników słëchającëch do kùchniowi słowiznë, wôrt dac bôczënk, że wichlënczi w òbrëmienim ôrtu jistników pòzéwającëch jôdã wëstãpùją w kaszëbiznie
rzôdzy jak w pòlaszëznie, zôs wichlënczi w òbrëmienim lëczbë – kąsk czãscy niżlë
w pòlaszëznie. W nëch dwùch przëtrôfkach kòl wëbiéru òkreslonégò ôrtu abò pasowny lëczbë nót je czerowac sã czãstoscą jejich ùżëcô. Żle zôs jidze ò rodzôczowé
z pòchòdzeniô fòrmë wëbrónëch jistników pòzéwającëch jôdã fùnkcjonëjącé, ze
wzglãdu na jich czãsté partitiwné ùżëcé, w roli jinëch gramaticznëch przipôdków, to
chòc je to zjawiszcze stôré i dobrze zasedzałé w nordowëch gwarach, to do dzys dnia
fùnkcjonëje òno na zbierkù kaszëbsczégò lëteracczégò jãzëka. Równak wôrt znac te
fòrmë i wiedzec, jak pòwstałë, czedë spòtikómë je w tekstach pòchôdającëch z nordë
Kaszëb.
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O czym mówią kaszubskie hasła
słownikowe odnoszące się
do nazw napojów alkoholowych?
Do słowników językoznawczych najczęściej zaglądamy wtedy, gdy chcemy rozstrzygnąć jakieś językowe wątpliwości. W zależności od rodzaju problemu korzystamy
z różnego typu pozycji, począwszy od słowników ogólnych, historycznych, etymologicznych, grup społecznych i zawodowych, wyrazów obcych, języka pisarzy, rymów,
skończywszy na słownikach a tergo, ortoepicznych, ortograficznych, frekwencyjnych,
specjalnych, onomastycznych czy skrótów.1
Kaszubi nie doczekali jeszcze wszystkich rodzajów słowników, ale mogą pochwalić się wieloma z nich, chociażby Słownikiem języka pomorskiego czyli kaszubskiego
S. Ramułta2 Ram, Słowniczkiem kaszubskim A. Labudy3 Lab 1, Słownikiem gwar kaszubskich na tle kultury ludowej B. Sychty4 Sych, Słownikiem polsko – kaszubskim A.
Labudy5 Lab 2 i Słownikiem kaszubsko – polskim A. Labudy6 Lab 3, Słownikiem polsko – kaszubskim J. Trepczyka7 Trep I, Trep II oraz Kaszëbsczim słowarzã normatiwnym E. Gòłąbka8 Goł.
W pozycjach tych znajdują się hasła słownikowe odnoszące się do kaszubskich
nazw napojów alkoholowych.
Analizowany materiał można zawrzeć w trzech podzbiorach:

1. Wódki:
ananasowô gòrzôłka: ananasowô gòrzôłka ‘wódka ananasowa’ Ram 23;
apfelzynka: apfelzynka ‘pomarańczówka’ Trep II 55;
1

Por.: S. Kania, J. Tokarski, Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984, s. 230 – 244.
S. Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował J. Treder, Gdańsk,
2003.
3
A. Labuda, Słowniczek kaszubski, Warszawa, 1960.
4
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Wrocław, 1967 -1976, t. I – VII.
5
A. Labuda, Słownik polsko – kaszubski, Gdańsk, 1981.
6
A. Labuda, Słownik kaszubsko – polski, t. 1. – 2., Gdańsk, 1982.
7
J. Trepczyk, Słownik polsko – kaszubski, Gdańsk, 1994.
8
E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk, 2005.
2
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Róża Wòszôk-Slëwa (Gduńsczi Ùniwersytet)

Ò czim gôdają kaszëbsczé słowarzowé
zéwiszcza tikającé sã pòzwów
alkòhòlowégò wëpitkù?
Do jãzëkòznôwczëch słowarzów nôczãscy zazérómë tej, czej mómë jaczé jãzëkòwé
wątplëwòscë. W zależnoscë òd ôrtu problemù, kòrzistónié z rozmajitégò ôrtu słowarzów,
zacząwszë òd òglowëch słowarzów, historicznëch, etimòlogicznëch, spòlëznowëch
i warkòwëch karnów, cëzëch słowów, jãzëka pisarzów, rëmów, kùńczącë na słowarzach
a tergò, òrtoepicznëch, òrtograficznëch, frekwencyjnëch, szpecjalnëch, ònomasticznëch
czë skrócënków.1
Kaszëbi ni mają jesz wszëtczich ôrtów słowarzów, ale mògą pòchwalëc sã wieloma z nich, chòcbë Słowarzã pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò jãzëka S. Ramùłta2
Ram, Kaszëbsczim słowarzkã A. Labùdë3 Lab 1, Słowarzã kaszëbsczich gwarów na
tle lëdowi kùlturë B. Zëchtë4 Sych, Pòlskò-kaszëbsczim słowarzã A. Labùdë5 Lab 2
i Kaszëbskò-pòlsczim słowarzã A. Labùdë6 Lab 3, Pòlskò-kaszëbsczim słowarzã J.
Trepczika7 Trep I, Trep II a téż Kaszëbsczim słowarzã normatiwnym E. Gòłąbka8
Goł.
W nëch słowarzach są słowarzowé zéwiszcza tikającé sã kaszëbsczich pòzwów
alkòhòlowëch wëpitków.
Òmôwióny materiał mòże pòdzelëc na trzë pòdôrtë:

1. Wódczi:
ananasowô gòrzôłka: ananasowô gòrzôłka ‘ananasowô wódka’ Ram 23;
apfelzynka: apfelzynka ‘pòmarańczówka’ Trep II 55;
1

Pòr.: S. Kania, J. Tokarsczi, Zaris pòlsczi leksykòlogii i leksykògrafii, Warszawa 1984, s. 230 – 244.
S. Ramùłt, Słowôrz pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò jãzëka, scalëł i znormalizowôł J. Tréder, Gduńsk,
2003.
3
A. Labùda, Kaszëbsczi słowôrzk, Warszawa, 1960.
4
B. Zëchta, Słowôrz kaszëbsczich gwarów na tle lëdowi kùlturë, Wrocłôw, 1967 -1976, t. I – VII.
5
A. Labùda, Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz, Gduńsk, 1981.
6
A. Labùda, Kaszëbskò-pòlsczi słowôrz, t. 1. – 2., Gduńsk, 1982.
7
J. Trepczik, Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz, Gduńsk, 1994.
8
E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gduńsk, 2005.
2
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brzadowi likér: brzadowi likér ‘nalewka’ Trep I 347;
czistucha: czistucha ‘wódka czysta’: „Bùtelka czistuchë bë sã nóm przëdała na ten
mróz.” (Zabory) Sych VII 39; → fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap, pòchlapnica, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wódka;
dachtëlowô gòrzôłka: dachtëlowô gòrzôłka ‘wódka daktylowa, nalewka’ Ram 62; →
dachtëlówka;
dachtëlówka: dachtëlówka ‘wódka daktylowa, nalewka’ Ram 62; → dachtëlowô gòrzôłka;
fich: fich ‘wódka czysta’ Lab 2, 126, Trep II 328; → czistucha, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap, pòchlapnica, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô,
wódka;
gòrzôłka: gòrzôłka ‘wódka’ Ram 96, Goł R 272, Trep II 328, Goł 121, 522, 614; →
czistucha, fich, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap, pòchlapnica,
sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wódka;
gòrzôłka anëżowô: gòrzôłka anëżowô ‘wódka anyżowa, anyżówka’ Ram 23;
gòrzôłka jiglënowô: gòrzôłka jiglënowô ‘wódka jałowcowa’ Ram 116;
gòrzôłka kalmùsowô: gòrzôłka kalmùsowô ‘wódka tatarakowa’ Ram 119;
gòwôr: gòwôr ‘wódka’ Lab 2, 126, Lab 3, 40, Goł 121; → czistucha, fich, gòrzôłka,
kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap, pòchlapnica, sznapétk, sznaps, wòda
ògnistô, wódka;
ingberka: ingberka, ingwerka ‘gatunek wódki zaprawionej imbirem’ Ram 107;
jagòdówka: jagòdówka 1.’wódka robiona na jagodach’ Ram 109, 2. ‘wódka z sokiem
jagodowym’ Goł 137;
jałówcowi kòrnus: jałówcowi kòrnus ‘jałowcówka’ Trep I 215;
jarzëbiôk: jarzëbiôk ‘jarzębinówka’ Trep I 216; → jarzëbnica, jarzëbny kòrnus;
jarzëbnica: jarzëbnica ‘jarzębinówka’ Trep I 216; → jarzëbiôk, jarzëbny kòrnus;
jarzëbny kòrnus: jarzëbny kòrnus ‘jarzębiak’ Trep I 216; → jarzëbnica, jarzëbiôk;
koniak: koniak ‘koniak’ Goł 171;
kòrnus: kòrnus ‘wódka’: „Napij le sã tegò kòrnusu.”, Wëpilë pò dwa kòrnusë i….”,
„Wëpij le so jednégò kòrnusa.” Goł 175, 614, 522, Trep II 328; → czistucha, fich,
gòrzôłka, gòwôr, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap, pòchlapnica, sznapétk, sznaps,
wòda ògnistô, wódka;
likér: likér ‘likier’ Trep I 287; → likwòr;
likwòr: likwòr ‘likier’ Trep I 287; → likér;
mampa: mampa ‘gatunek gorzkiej wódki’ Ram 162;
mniódówka: mniódówka ‘wódka z miodu, miód pitny’: „Chcemë le sã napic òd té mòjé
mniódówczi.” (Zabory) Sych III 174;
mòskôl: mòskôl ‘gatunek dawnej wódki koloru ciemnego’: „Czôrny jak mòskôl.” (Karwia, Tupadła, Strzelno) Sych III 116;
naléwk: naléwk ‘wódka’: „Naléwkù më wiele ni mómë, a za to jestkù je dosc.” (pn) Sych
III 185, Trep II 328; → czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, ògnistô, òpara,
pòchlap, pòchlapnica, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wódka;
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brzadowi likér: brzadowi likér ‘naléwk’ Trep I 347;
czistucha: czistucha ‘czëstô wódka’: „Bùtelka czistuchë bë sã nóm przëdała na ten
mróz.” (Zabòrë) Sych VII 39; → fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô,
òpara, pòchlap, pòchlapnica, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wódka;
dachtëlowô gòrzôłka: dachtëlowô gòrzôłka ‘dachtëlowô wódka, naléwk’ Ram 62; →
dachtëlówka;
dachtëlówka: dachtëlówka ‘dachtëlowô wódka, naléwk’ Ram 62; → dachtëlowô
gòrzôłka;
fich: fich ‘czëstô wódka’ Lab 2, 126, Trep II 328; → czistucha, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus,
naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap, pòchlapnica, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wódka;
gòrzôłka: gòrzôłka ‘wódka’ Ram 96, Goł R 272, Trep II 328, Goł 121, 522, 614; →
czistucha, fich, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap, pòchlapnica,
sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wódka;
gòrzôłka anëżowô: gòrzôłka anëżowô ‘anëżowô wódka, anëżówka’ Ram 23;
gòrzôłka jiglënowô: gòrzôłka jiglënowô ‘jałówcowô wódka’ Ram 116;
gòrzôłka kalmùsowô: gòrzôłka kalmùsowô ‘kalmùsowô wódka’ Ram 119;
gòwôr: gòwôr ‘wódka’ Lab 2, 126, Lab 3, 40, Goł 121; → czistucha, fich, gòrzôłka,
kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap, pòchlapnica, sznapétk, sznaps, wòda
ògnistô, wódka;
ingberka: ingberka, ingwerka ‘ôrt wódczi zaprawiony jingberã’ Ram 107;
jagòdówka: jagòdówka 1.’wódka robionô na jagòdach’ Ram 109, 2. ‘wódka z jagòdowim sokã’ Goł 137;
jałówcowi kòrnus: jałówcowi kòrnus ‘jałówcowô wódka’ Trep I 215;
jarzëbiôk: jarzëbiôk ‘jarzëbnica’ Trep I 216; → jarzëbnica, jarzëbny kòrnus;
jarzëbnica: jarzëbnica ‘jarzëbiôk’ Trep I 216; → jarzëbiôk, jarzëbny kòrnus;
jarzëbny kòrnus: jarzëbny kòrnus ‘jarzëbiôk’ Trep I 216; → jarzëbnica, jarzëbiôk;
koniak: koniak ‘kòniôk’ Goł 171;
kòrnus: kòrnus ‘wódka’: „Napij le sã tegò kòrnusu.”, Wëpilë pò dwa kòrnusë i….”,
„Wëpij le so jednégò kòrnusa.” Goł 175, 614, 522, Trep II 328; → czistucha, fich,
gòrzôłka, gòwôr, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap, pòchlapnica, sznapétk, sznaps,
wòda ògnistô, wódka;
likér: likér ‘likwòr’ Trep I 287; → likwòr;
likwòr: likwòr ‘likér’ Trep I 287; → likér;
mampa: mampa ‘ôrt gòrzczi wódczi’ Ram 162;
mniódówka: mniódówka ‘wódka z miodu, pitny miód’: „Chcemë le sã napic òd ti mòji
mniódówczi.” (Zabòrë) Sych III 174;
mòskôl: mòskôl ‘ôrt dôwny wódczi ò cemny farwie’: „Czôrny jak mòskôl.” (Karwiô,
Tupadła, Strzelno) Sych III 116;
naléwk: naléwk ‘wódka’: „Naléwkù më wiele ni mómë, a za to jestkù je dosc.” (nord.)
Sych III 185, Trep II 328; → czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, ògnistô, òpara, pòchlap, pòchlapnica, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wódka;
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ògnistô: ògnistô ‘wódka’: „Tej le sã chcemë napic té ògnisté.” Sych III 302; → czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, òpara, pòchlap, pòchlapnica, sznapétk,
sznaps, wòda ògnistô, wódka;
òpara: òpara 1. ‘wódka gorszego gatunku’ Sych III 323; 2. ‘wódka’ Trep II 328; → czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, pòchlap, pòchlapnica,
sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wódka;
òrzesznica: òrzesznica ‘orzechówka’ Trep I 436; → òrzeszny kòrnus;
òrzeszny kòrnus: òrzeszny kòrnus ‘orzechówka’ Trep I 436; → òrzesznica;
pòchlap: pòchlap ‘wódka’: „Czile kwatérków pòchlapù kùpił i wnet sã wëbùdowôł, bò
miôł rzemiãsników całé pòdwórze.” (pn) Sych VII 232; → czistucha, fich, gòrzôłka,
gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlapnica, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô,
wódka;
pòchlapnica: pòchlapnica ‘wódka’: „Czej Pawełk czëje, że dzes gò mògą pòczestowac
pòchlapnicą, to òn zarô mô skòpicą spraw do załatwieniô.” (pn) Sych VII 232; →
czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap, sznapétk,
sznaps, wòda ògnistô, wódka;
prostucha: prostucha ‘wódka z alkoholu rozcieńczonego wodą bez jakichkolwiek domieszek’: „Nôlepszô je prostucha.” (Zabory) Sych IV 174;
róm: róm ‘rum’ Trep II 166, Goł 456;
slëwiónka: slëwiónka ‘wódka pędzona ze śliwek, śliwowica’: „Wëpił trzë czeliszczi
slëwiónczi.” (pn) Sych V 77, Goł 477;
swòjucha: swòjucha ‘wódka pędzona potajemnie z ziemniaków, zboża lub cukru, samogonka’: „Wez le eszcze òd swòjuchi.” (Zabory) Sych V 193;
sznapétk: sznapétk ‘wódka’: „Mój chłop nie je lëchi, le czej òn widzy sznapétk, tej òn
rżi jak kóń.” (pn) Sych V 276; → czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk,
òpara, pòchlap, pòchlapnica, sznaps, ògnistô, wòda ògnistô, wódka;
sznaps: sznaps ‘wódka’: „To je taczi pijôk, że òn bë za bùdlã sznapsu białkã sprzedôł.”
Sych V 276, „Wëpijemë sã përznã sznapsu.”, „Wëpił na kùńc jednégò sznapsa i szedł
dodóm.” Goł 522, Ram 364, Lab 2,126, Lab 3, 156, Goł R 269, Trep II 328, Goł
614; → czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap,
pòchlapnica, sznapétk, wòda ògnistô, wódka;
szpértus: szpértus ‘spirytus’ Goł 524: szpirtus Goł 524, 525; → szprit;
szpirtus → szpértus;
szprit: szprit ‘spirytus’ Goł 525; → szpértus, szpirtus;
tokaj: tokaj ‘tokaj’ Trep II 257;
wisznica: wisznica ‘wiśniak’ Trep II 322; → wiszniowi likér;
wiszniowi likér: wiszniowi likér ‘wiśniak’ Trep II 322; → wisznica;
wòda ògnistô: wòda ògnistô ‘wódka’: „Ten sã niemało napił té ògnisté wòdë.” (pd)
Sych III 302; → czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara,
pòchlap, pòchlapnica, sznapétk, sznaps, wódka;
wódka: wódka ‘wódka’: „Napij le sã wódczi, tej të sã rozgrzejesz.” Sych VII 351, „Napij le sã wódczi, tej të sã rozgrzejesz.” Goł 614, Goł R 269, Goł 522; → czistucha,
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ògnistô: ògnistô ‘wódka’: „Tej le sã chcemë napic ti ògnisti.” Sych III 302; → czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, òpara, pòchlap, pòchlapnica, sznapétk,
sznaps, wòda ògnistô, wódka;
òpara: òpara 1. ‘wódka lëchszégò ôrtu’ Sych III 323; 2. ‘wódka’ Trep II 328; → czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, pòchlap, pòchlapnica,
sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wódka;
òrzesznica: òrzesznica ‘òrzechówka’ Trep I 436; → òrzeszny kòrnus;
òrzeszny kòrnus: òrzeszny kòrnus ‘òrzechówka’ Trep I 436; → òrzesznica;
pòchlap: pòchlap ‘wódka’: „Czile kwatérków pòchlapù kùpił i wnet sã wëbùdowôł,
bò miôł rzemiãsników całé pòdwórze.” (nord.) Sych VII 232; → czistucha, fich,
gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlapnica, sznapétk, sznaps,
wòda ògnistô, wódka;
pòchlapnica: pòchlapnica ‘wódka’: „Czej Pawełk czëje, że dzes gò mògą pòczestowac pòchlapnicą, to òn zarô mô skòpicą spraw do załatwieniô.” (pn) Sych VII 232;
→ czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap,
sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wódka;
prostucha: prostucha ‘wódka z alkòhòlu rozrzadzonégò wòdą bez niżódnëch domieszków’: „Nôlepszô je prostucha.” (Zabòrë) Sych IV 174;
róm: róm ‘pòl. rum’ Trep II 166, Goł 456;
slëwiónka: slëwiónka ‘wódka robionô ze slëwów, pòl. śliwowica’: „Wëpił trzë czeliszczi slëwiónczi.” (nord.) Sych V 77, Goł 477;
swòjucha: swòjucha ‘wódka krëjamno robionô z bùlwów, zbòża abò cëkrë, pòl. samogonka’: „Wez le eszcze òd swòjuchi.” (Zabòrë) Sych V 193;
sznapétk: sznapétk ‘wódka’: „Mój chłop nie je lëchi, le czej òn widzy sznapétk, tej òn
rżi jak kóń.” (nord.) Sych V 276; → czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk,
òpara, pòchlap, pòchlapnica, sznaps, ògnistô, wòda ògnistô, wódka;
sznaps: sznaps ‘wódka’: „To je taczi pijôk, że òn bë za bùdlã sznapsu białkã sprzedôł.”
Sych V 276, „Wëpijemë sã përznã sznapsu.”, „Wëpił na kùńc jednégò sznapsa
i szedł dodóm.” Goł 522, Ram 364, Lab 2,126, Lab 3, 156, Goł R 269, Trep II 328,
Goł 614; → czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara,
pòchlap, pòchlapnica, sznapétk, wòda ògnistô, wódka;
szpértus: szpértus ‘szprit’ Goł 524: szpirtus Goł 524, 525; → szprit;
szpirtus → szpértus;
szprit: szprit ‘szpirtus’ Goł 525; → szpértus, szpirtus;
tokaj: tokaj ‘tokôj’ Trep II 257;
wisznica: wisznica ‘pòl. wiśniak’ Trep II 322; → wiszniowi likér;
wiszniowi likér: wiszniowi likér ‘pòl. wiśniak’ Trep II 322; → wisznica;
wòda ògnistô: wòda ògnistô ‘wódka’: „Ten sã niemało napił té ògnisti wòdë.” (pôł.)
Sych III 302; → czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara,
pòchlap, pòchlapnica, sznapétk, sznaps, wódka;
wódka: wódka ‘wódka’: „Napij le sã wódczi, tej të sã rozgrzejesz.” Sych VII 351, „Napij le sã wódczi, tej të sã rozgrzejesz.” Goł 614, Goł R 269, Goł 522; → czistucha,
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fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap, pòchlapnica,
sznapétk, sznaps, wòda ògnistô;
żubrówka: żubrówka ‘rodzaj wódki, żubrówka’ Goł 682.

2. Wina:
brzadowé wino: brzadowé wino ‘wino owocowe’ Trep II 320; → gãsé wino,
mòdrôczkòwé wino;
gãsé wino: gãsé wino 1. ‘wino z bławatków’: „Mòdrôczek abò gãsé wino to je to samo.” (Zabory) Sych III 97; → mòdrôczek, mòdrôczkòwé wino, 2. ‘wino owocowe’
Trep II 320; → brzadowé wino, mòdrôczkòwé wino;
jabłkòwé wino: jabłkòwé wino ‘wino z jabłek’ Trep I 214;
mòdrôczek: mòdrôczek ‘wino z bławatków’: „Mòdrôczek abò gãsé wino to je to samo.”
(Zabory) Sych III 97; → gãsé wino, mòdrôczkòwé wino;
mòdrôczkòwé wino: mòdrôczkòwé wino 1. ‘wino z bławatków’: „Już dzys nie robią
mòdrôczkòwégò wina.” (Zabory) Sych III 97; → gãsé wino, mòdrôczek, 2. ‘wino
owocowe’ Trep II 320; → brzadowé wino, gãsé wino;
rëbacczé wino: rëbacczé wino ‘wino sprowadzane niegdyś z Gdańska’ Sych VI 160,
Trep II 320;
swòjsczé wino: swòjsczé wino ‘wino domowej roboty’ Goł R 268;
wãgrzé wino: wãgrzé wino ‘wino węgierskie’ Trep II 320;
wino ze swiãtojanków: wino ze swiãtojanków ‘wino z czerwonych porzeczek’ Goł 507.

3. Piwa:
bejersz: bejersz, bejrisz, bejrsz ‘piwo bawarskie’ Ram 28;
bejrisz → bejersz;
bejrsz → bejersz;
czôrné piwò: czôrné piwò ‘piwo słodowe’ Trep II 194;
jałowcocha: jałowcocha ‘dawne piwo z jagód jałowcowych, które ubijano w stępie, po
czym gotowano w kotle i cedzono przez gęste płótno’ (pd) Sych II 77; → jałówcowé
piwò;
jałówcowé piwò: jałówcowé piwò ‘jw.’ (pd) Sych II 77; → jałowcocha;
piwò: piwò ‘piwo’: Trep II 24, „Napijma sã piwa.” Sych IV 282, „W tim piwie cos
płiwô.” „Nôprzód piwa nawarził, a terô chòdzy òsrómóny.” Goł 349, „Jô pijã piwò,
nié wòdã.”, „Òn bë za piwã szedł na kùńc swiata.” Ram 243.
Badane nazwy mają albo charakter ogólny, albo szczegółowy.9
9

Podobny podział wprowadziła M. Witaszek-Samborska w pracy Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Poznań 2005, s. 40-61.
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fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap, pòchlapnica,
sznapétk, sznaps, wòda ògnistô;
żubrówka: żubrówka ‘ôrt wódczi, żubrówka’ Goł 682.

2. Wina:
brzadowé wino: brzadowé wino ‘pòl. wino owocowe’ Trep II 320; → gãsé wino,
mòdrôczkòwé wino;
gãsé wino: gãsé wino 1. ‘wino z mòdrôków’: „Mòdrôczek abò gãsé wino to je to samo.” (Zabòrë) Sych III 97; → mòdrôczek, mòdrôczkòwé wino, 2. ‘brzadowé wino’
Trep II 320; → brzadowé wino, mòdrôczkòwé wino;
jabłkòwé wino: jabłkòwé wino ‘wino z jabków’ Trep I 214;
mòdrôczek: mòdrôczek ‘wino z mòdrôków’: „Mòdrôczek abò gãsé wino to je to samo.” (Zabòrë) Sych III 97; → gãsé wino, mòdrôczkòwé wino;
mòdrôczkòwé wino: mòdrôczkòwé wino 1. ‘wino z mòdrôków’: „Ju dzys nie robią
mòdrôczkòwégò wina.” (Zabòrë) Sych III 97; → gãsé wino, mòdrôczek, 2. ‘brzadowé wino’ Trep II 320; → brzadowé wino, gãsé wino;
rëbacczé wino: rëbacczé wino ‘wino, jaczé czedës bëło sprowôdzóné ze Gduńska’
Sych VI 160, Trep II 320;
swòjsczé wino: swòjsczé wino ‘wino domòwi robòtë’ Goł R 268;
wãgrzé wino: wãgrzé wino ‘wãgersczé wino’ Trep II 320;
wino ze swiãtojanków: wino ze swiãtojanków ‘wino z czerwònëch tipków’ Goł 507.

3. Piwa:
bejersz: bejersz, bejrisz, bejrsz ‘bawarsczé piwò’ Ram 28;
bejrisz → bejersz;
bejrsz → bejersz;
czôrné piwò: czôrné piwò ‘słodowé piwò’ Trep II 194;
jałowcocha: jałowcocha ‘dôwné piwò z jałówcowëch jagòdów, jaczé bëło ùbijóné
w stãpie, pòtemù warzoné w kòtle i cedzoné bez gãsté płótno’ (pôł.) Sych II 77; →
jałówcowé piwò;
jałówcowé piwò: jałówcowé piwò ‘jw.’ (pôł.) Sych II 77; → jałowcocha;
piwò: piwò ‘piwo’: Trep II 24, „Napijma sã piwa.” Sych IV 282, „W tim piwie cos
płiwô.” „Nôprzód piwa nawarził, a terô chòdzy òsrómóny.” Goł 349, „Jô pijã piwò,
nié wòdã.”, „Òn bë za piwã szedł na kùńc swiata.” Ram 243.
Badérowóné pòzwë mają òglowi abò dokładniészi charakter.9
9

Pòdobny pòdzél wprowadzëła M. Witaszek-Samborska w dokazu Sztudia nad kùchniową słowizną
w dzysdniowi pòlaszëznie, Poznań 2005, s. 40-61.
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Wśród słownictwa ogólnego znajdują się m. in.: czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr,
kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap, pòchlapnica, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô,
wódka ‘wódka czysta’, likér, likwòr ‘likier’, piwò ‘piwo’ itd.
Z kolei słownictwo szczegółowe reprezentują: ananasowô gòrzôłka ‘wódka ananasowa’, apfelzynka ‘pomarańczówka’, brzadowi likér ‘nalewka’, dachtëlowô gòrzôłka,
dachtëlówka ‘wódka daktylowa, nalewka’, gòrzôłka anëżowô ‘wódka anyżowa, anyżówka’, gòrzôłka jiglënowô ‘wódka jałowcowa’, gòrzôłka kalmùsowô ‘wódka tatarakowa’, ingberka, ingwerka ‘gatunek wódki zaprawionej imbirem’, jagòdówka 1.’wódka robiona na jagodach’, 2. ‘wódka z sokiem jagodowym’, jałówcowi kòrnus ‘jałowcówka’, jarzëbiôk, jarzëbnica, jarzëbny kòrnus ‘jarzębinówka’, koniak ‘koniak’, mampa ‘gatunek gorzkiej wódki’, mniódówka ‘wódka z miodu, miód pitny’, mòskôl ‘gatunek
dawnej wódki koloru ciemnego’, òrzesznica, òrzeszny kòrnus ‘orzechówka’, prostucha
‘wódka z alkoholu rozcieńczonego wodą bez jakichkolwiek domieszek’, róm ‘rum’,
slëwiónka ‘wódka pędzona ze śliwek, śliwowica’, swòjucha ‘wódka pędzona potajemnie z ziemniaków, zboża lub cukru, samogonka’, szpértus, szpirtus, szprit ‘spirytus’,
tokaj ‘tokaj’, wisznica, wiszniowi likér ‘wiśniak’, żubrówka ‘rodzaj wódki, żubrówka’;
brzadowé wino, gãsé wino, mòdrôczkòwé wino ‘wino owocowe’, gãsé wino, mòdrôczek,
mòdrôczkòwé wino ‘wino z bławatków’, jabłkòwé wino ‘wino z jabłek’, rëbacczé wino ‘wino sprowadzane niegdyś z Gdańska’, swòjsczé wino ‘wino domowej roboty’,
wãgrzé wino ‘wino węgierskie’, wino ze swiãtojanków ‘wino z czerwonych porzeczek’;
bejersz, bejrisz, bejrsz ‘piwo bawarskie’, czôrné piwò ‘piwo słodowe’, jałowcocha, jałówcowé piwò ‘dawne piwo z jagód jałowcowych, które ubijano w stępie, po czym gotowano w kotle i cedzono przez gęste płótno’ i in.
Definicje jedynie niektórych badanych haseł słownikowych mają charakter realnoznaczeniowy, czyli wyjaśniają znaczenie hasła bez odwoływania się do jego budowy
słowotwórczej10, np.: brzadowi likér ‘nalewka’, mòskôl ‘gatunek dawnej wódki koloru ciemnego’, naléwk ‘wódka’, rëbacczé wino ‘wino sprowadzane niegdyś z Gdańska’,
czôrné piwò ‘piwo słodowe’ itp.
Przeważająca część analizowanych definicji reprezentuje typ strukturalno-znaczeniowy. W ich sformułowaniu wyzyskiwana jest budowa słowotwórcza objaśnianego
wyrazu, a ponadto precyzowany jest charakter rzeczowy stosunku desygnatu formacji
pochodnej (hasła) do desygnatu podstawy11, np.: ananasowô gòrzôłka ‘wódka ananasowa’, dachtëlowô gòrzôłka, dachtëlówka ‘wódka daktylowa, nalewka’, gòrzôłka
anëżowô ‘wódka anyżowa, anyżówka’, gòrzôłka jiglënowô ‘wódka jałowcowa’, gòrzôłka
kalmùsowô ‘wódka tatarakowa’, ingberka, ingwerka ‘gatunek wódki zaprawionej imbirem’, jagòdówka 1.’wódka robiona na jagodach’, 2. ‘wódka z sokiem jagodowym’, jałówcowi kòrnus ‘jałowcówka’, jarzëbiôk, jarzëbnica, jarzëbny kòrnus ‘jarzębinówka’,
mniódówka ‘wódka z miodu, miód pitny’, òrzesznica, òrzeszny kòrnus ‘orzechówka’,
10
11

Por.: S. Kania, J. Tokarski, Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984, s. 229.
Por.: S. Kania, J. Tokarski, Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984, s. 229.
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Westrzód òglowi słowiznë są m. jin.: czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus,
naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap, pòchlapnica, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wódka
‘czëstô wódka’, likér, likwòr, piwò itd.
Zôs do dokładny słowiznë słëchają: ananasowô gòrzôłka ‘ananasowô wódka’, apfelzynka ‘pòmarańczówka’, brzadowi likér ‘naléwk’, dachtëlowô gòrzôłka, dachtëlówka ‘dachtëlowô wódka, naléwk’, gòrzôłka anëżowô ‘anëżowô wódka, anëżówka’,
gòrzôłka jiglënowô ‘jałówcowô wódka’, gòrzôłka kalmùsowô ‘kalmùsowô wódka’, ingberka, ingwerka ‘ôrt wódczi zaprawiony jingberką’, jagòdówka 1.’wódka robionô na
jagòdach’, 2. ‘wódka z jagòdowim sokã’, jałówcowi kòrnus ‘jałówcowô wódka’,
jarzëbiôk, jarzëbnica, jarzëbny kòrnus ‘jarzëbnô wódka’, koniak ‘kòniôk’, mampa ‘ôrt
gòrzczi wódczi’, mniódówka ‘wódka robionô z miodu, pitny miód’, mòskôl ‘ôrt dôwny
wódczi ò cemny farwie’, òrzesznica, òrzeszny kòrnus ‘òrzewchòwô wódka’, prostucha
‘wódka z alkòhòlu rozrzedzonégò wòdą bez niżódnëch domieszków’, róm ‘pòl. rum’,
slëwiónka ‘wódka robionô ze slëwów, pòl. śliwowica’, swòjucha ‘wódka krëjamno robionô z bùlwów, zbòża abò cëkrë, pòl. samogonka’, szpértus, szpirtus, szprit ‘pòl. spirytus’, tokaj ‘tokôj’, wisznica, wiszniowi likér ‘pòl. wiśniak’, żubrówka ‘ôrt wódczi, żubrówka’; brzadowé wino, gãsé wino, mòdrôczkòwé wino ‘pòl. wino owocowe’, gãsé
wino, mòdrôczek, mòdrôczkòwé wino ‘wino z mòdrôków’, jabłkòwé wino ‘wino z jabków’, rëbacczé wino ‘wino, jaczé bëło czedës sprowôdzóné ze Gduńska’, swòjsczé wino ‘wino domòwi robòtë’, wãgrzé wino ‘wãgersczé wino’, wino ze swiãtojanków ‘wino z czerwònëch tipków’ bejersz, bejrisz, bejrsz ‘bawarsczé’piwò, czôrné piwò ‘słodowé piwò’, jałowcocha, jałówcowé piwò ‘dôwné piwò z jałówcowëch jagòdów, jaczé
bëło ùbijóné w stãpie, pòtemù warzoné w kòtle i cedzoné bez gãsté płótno’ i jin.
Definicje le niechtërnëch badérowónëch słowarzowëch zéwiszczów mają charakter realnoznaczeniowi, to je dolmaczą znaczenié zéwiszcza bez òdwòłiwaniô sã do jegò
słowòtwórczi bùdowë10, np.: brzadowi likér ‘naléwk’, mòskôl ‘ôrt dôwny wódczi ò
cemny farwie’, naléwk ‘wódka’, rëbacczé wino ‘wino, jaczé bëło czedës sprowôdzóné
ze Gduńska’, czôrné piwò ‘słodowé piwò’ itp.
Wikszi dzél analizowónëch definicjów reprezeńtëje sztrukturalno-znaczënkòwi ôrt.
W jich sfòrmùłowaniu wëzwëskiwónô je słowòtwórczô bùdowa dolmaczonégò słowa,
a nadto ùdokładniwóny je rzeczowi charakter stosënkù desygnatu pòchòdny fòrmacji
(zéwiszcza) do desygnatu spòdlégò11, np.: ananasowô gòrzôłka ‘ananasowô wódka’,
dachtëlowô gòrzôłka, dachtëlówka ‘dachtëlowô wódka, naléwk’, gòrzôłka anëżowô
‘anëżowô wódka, anëżówka’, gòrzôłka jiglënowô ‘jałówcowô wódka’, gòrzôłka
kalmùsowô ‘kalmùsowô wódka’, ingberka, ingwerka ‘ôrt wódczi zaprawiony jingberã’,
jagòdówka 1.’wódka robionô na jagòdach’, 2. ‘wódka z jagòdowim sokã’, jałówcowi
kòrnus ‘jałowcówka’, jarzëbiôk, jarzëbnica, jarzëbny kòrnus ‘jarzãbinówka’, mniódówka ‘wódka z miodu, pitny miód’, òrzesznica, òrzeszny kòrnus ‘òrzechówka’,
10
11

Pòr.: S. Kania, J. Tokarski, Zaris pòlsczi leksykòlogii i leksykògrafii, Warszawa 1984, s. 229.
Pòr.: S. Kania, J. Tokarski, Zaris pòlsczi leksykòlogii i leksykògrafii, Warszawa 1984, s. 229.
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slëwiónka ‘wódka pędzona ze śliwek, śliwowica’, wisznica, wiszniowi likér ‘wiśniak’,
brzadowé wino ‘wino owocowe’, jabłkòwé wino ‘wino z jabłek’, swòjsczé wino ‘wino
domowej roboty’, wãgrzé wino ‘wino węgierskie’, jałowcocha, jałówcowé piwò ‘dawne piwo z jagód jałowcowych, które ubijano w stępie, po czym gotowano w kotle i cedzono przez gęste płótno’ i in.
Wszystkie wyrazy hasłowe (zazwyczaj wytłuszczone) informują o systemie gramatycznym języka, w jakim są napisane, czyli języka kaszubskiego; najpełniej – o systemie fonetycznym i słowotwórczym, śladowo – fleksyjnym. Więcej informacji o fleksji, dodatkowo – składni – zyskujemy dzięki cytacjom zawartym w hasłach słownikowych. Jaki jest więc ów gramatyczny system w świetle nazw napojów alkoholowych?
W zakresie fonetyki zwraca uwagę kaszubski wokalizm, a w nim: labializacje po
spółgłoskach tylnojęzykowych (gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, mòdrôczkòwé), labializacje
po spółgłoskach wargowych (kalmùsowô, mòskôl, pòchlap, pòchlapnica, swòjucha,
wòda, piwò), labializacje w nagłosie (ògnistô, òpara, òrzesznica, òrzeszny), prejotacje
(jiglënowô), ścieśnienia dawnych samogłosek długich a, e, o (ananasowô, naléwk, brzadowé, gãsé, wódka, jagòdówka, jałówcowi), oryginalna kaszubska samogłoska ë
(anëżowô, dachtëlowô, slëwiónka), przegłos nosówki przedniej ã: ë (jarzëbiôk, jarzëbnica, jarzëbny).
Kaszubski system konsonantyczny to przede wszystkim liczne kaszubienia (gãsé,
slëwiónka), dysymilacje grupy kt na cht (dachtëlowô, dachtëlówka),12 wymiany środkowojęzykowego ś: š (wisznica, wiszniowi), wymiany zmiękczonego m: mń (mniódówka), afrykatyzacja tylnojęzykowych spółgłosek miękkich k’, g’, polegająca na ich przejściu w palatalne cz, dż (rëbacczé, swòjsczé), twarda realizacja tylnojęzykowej spółgłoski zmiękczonejgò (likér).
Analizowane wyrazy hasłowe mówią również, jakie modele słowotwórcze są preferowane w trakcie tworzenia nazw napojów alkoholowych.
Jeden z nich obejmuje liczne zestawienia (20) z członem określanym rzeczownikowym i określającym przymiotnikowym typu: ananasowô gòrzôłka, brzadowi likér,
dachtëlowô gòrzôłka, gòrzôłka anëżowô, gòrzôłka jiglënowô, gòrzôłka kalmùsowô, jałówcowi kòrnus, jarzëbny kòrnus, òrzeszny kòrnus, wiszniowi likér, wòda ògnistô, brzadowé wino, jabłkòwé wino, mòdrôczkòwé wino, gãsé wino, rëbacczé wino, swòjsczé
wino, wãgrzé wino, czôrné piwò, jałówcowé piwò. Większość z tych zestawień reprezentuje kaszubski szyk przymiotnik + rzeczownik. Cztery przykłady wyłamują się z tej
zasady. Są to: gòrzôłka anëżowô, gòrzôłka jiglënowô, gòrzôłka kalmùsowô i wòda
ògnistô. O ile ten ostatni można uznać za stałe, metaforyczne wyrażenie, to powody,
dla których zastosowano szyk rzeczownik + przymiotnik w trzech wcześniejszych przykładach są niezrozumiałe, zwłaszcza że zestawienia te znalazły się w Słowniku S. Ramułta obok typowych takich, jak: ananasowô gòrzôłka, dachtëlowô gòrzôłka i in.
12

Zjawisko to ma charakter ogólnosłowiański, o czym m. in.: E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1981, s. 83.
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slëwiónka ‘wódka robionô ze slëwów, pòl. śliwowica’, wisznica, wiszniowi likér ‘pòl.
wiśniak’, brzadowé wino ‘pòl. wino owocowe’, jabłkòwé wino ‘wino z jabków’, swòjsczé wino ‘wino domòwi robòtë’, wãgrzé wino ‘wãgersczé wino’, jałowcocha, jałówcowé piwò ‘dôwné piwò z jałówcowëch jagòdów, jaczé bëło ùbijóné w stãpie, pòtemù
warzoné w kòtle i cedzóné bez gãsté płótno’ i jin.
Wszëtczé zéwiszczowé słowa (colemało napisóné grëbszim sztrichã) dôwają wiédzã
ò gramaticzny systemie jãzëka, w jaczim są napisóné, to je kaszëbsczégò jãzëka; nôfùlni
– ò fòneticzny i słowòtwórczi systemie, szlachòwò – fleksyjny. Wicy wiadłów ò fleksji,
dodôwkòwò – składni – dostôwómë dzãka cytacjóm, jaczé są w słowarzowëch zéwiszczach. Jakô wiãc je na gramaticznô systema zdrzącë na pòzwë alkòhòlowëch wëpitków?
W òbrëmienim fòneticzi bôczënk przëcygô kaszëbsczi wòkalizm, a w nim: labializacje pò slédnojãzëkòwëch spółzwãkach (gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, mòdrôczkòwé),
labializacje pò lëpnëch spółzwãkach (kalmùsowô, mòskôl, pòchlap, pòchlapnica, swòjucha, wòda, piwò), labializacje w nagłosu (ògnistô, òpara, òrzesznica, òrzeszny),
prejotacje (jiglënowô), scësnieniô dôwnëch dłudżich samòzwãków a, e, o (ananasowô,
naléwk, brzadowé, gãsé, wódka, jagòdówka, jałówcowi), òriginalny kaszëbsczi
samòzwãk ë (anëżowô, dachtëlowô, slëwiónka), przegłos przédny nosówczi ã: ë
(jarzëbiôk, jarzëbnica, jarzëbny).
Kaszëbskô kònsonanticznô systema to przede wszëstczim wielné kaszëbienié (gãsé,
slëwiónka), dësymilacje karna kt na cht (dachtëlowô, dachtëlówka),12 wëmiónë
westrzédnojãzëkòwégò ś: š (wisznica, wiszniowi), wëmiónë zmitczonégò m’: mń (mniódówka), afrikatizacjô slédnojãzëkòwëch spółzwãków mitczich k’, g’, pòlégającô na
jich przeńscu w palatalné cz, dż (rëbacczé, swòjsczé), cwiardô realizacjô slédnojãzëkòwégò zmikczonégò spółzwãkù (likér).
Analizowóné zéwiszczowé słowa gôdają téż, jaczé słowòtwórczé mòdele są bédowóné òb czas ùsôdzaniô pòzwów alkòhòlowëch wëpitków.
Jeden z nich òbjimô wielné zestôwczi (20) z członã pòzéwónym jistnikòwim
i òkreszliwającym znankòwnikòwim ôrtu: ananasowô gòrzôłka, brzadowi likér,
dachtëlowô gòrzôłka, gòrzôłka anëżowô, gòrzôłka jiglënowô, gòrzôłka kalmùsowô, jałówcowi kòrnus, jarzëbny kòrnus, òrzeszny kòrnus, wiszniowi likér, wòda ògnistô, brzadowé wino, jabłkòwé wino, mòdrôczkòwé wino, gãsé wino, rëbacczé wino, swòjsczé wino, wãgrzé wino, czôrné piwò, jałówcowé piwò. Wikszosc z nëch zestawieniów reprezentëje kaszëbsczi szëk znankòwnik + jistnik. Sztërë przikładë nie słëchają do ti reglë.
Są to: gòrzôłka anëżowô, gòrzôłka jiglënowô, gòrzôłka kalmùsowô i wòda ògnistô. Żlë
nen slédny mòżna ùznac na stałë, metafòriczné wërażenié, to pòwòdë, dlô chtërnëch
wëzwëskóno szëk jistnik + znankòwnik w trzech rëchlészëch przikładach są niezrozmiałé, òsoblëwie że ne zestôwczi nalazłë sã w Słowniku S. Ramułta kòl tipicznëch taczich, jak: ananasowô gòrzôłka, dachtëlowô gòrzôłka i jin.
12 No zjawiszcze mô òglowòsłowiańsczi charakter, ò czim m. jin.: É. Bréza, J. Tréder, Kaszëbskô gramatika. Pòpùlarny zaris, Gduńsk 1981, s. 83.
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Ciekawym, choć reprezentowanym jedynie przez jeden przykład wino ze swiãtojanków, modelem słowotwórczym jest zestawienie z członem określanym rzeczownikowym i określającym w postaci wyrażenia przyimkowego ze z rzeczownikiem w dopełniaczu. Typ ten znalazł się w Słowarzu E. Gòłąbka. Zastanawia, dlaczego autor nie
zastosował powszechnej techniki tworzenia tego typu nazwy i nie zaproponował hasła
swiãtojankòwé wino.
Kolejnym modelem tworzenia kaszubskich nazw napojów alkoholowych jest derywacja sufiksalna, gdzie wyróżnia się derywaty odrzeczownikowe z sufiksami: – ôk
typu jarzëbiôk (: jarzëbina ‘jarzębina’ z derywacją dezintegralną); – ek typu mòdrôczek
(: mòdrôki ‘modraki, bławatki’); – étk typu sznapétk (: sznaps ‘wódka’ z derywacją
dezintegralną); – ica typu wisznica (: wisznie ‘wiśnie’); – nica typu jarzëbnica
(: jarzëbina ‘jarzębina’ z derywacją dezintegralną), òrzesznica (: òrzechë ‘orzechy’);
– k typu naléwk (: nalewac ‘nalewać’); – ka typu apfelzynka (: apfelzyna ‘pomarańcza’), ingberka, ingwerka (: ingber, ingwer ‘imbir’), wódka (: wòda ‘woda’); – ónka
typu slëwiónka (: slëwë ‘śliwki’); – ówka typu dachtëlówka (: dachtëlë ‘daktyle’),
jagòdówka (: jagòdë ‘jagody’), mniódówka (: mniód ‘miód’), żubrówka (: żubr ‘żubr’);
– ocha typu jałowcocha (: jałówc ‘jałowiec’); odprzymiotnikowe z sufiksami: – ucha
typu czistucha (: czisti ‘czysty’), prostucha (: prosti ‘prosty’); odzaimkowy z sufiksem: – ucha typu swòjucha (: swój ‘ts.’); odczasownikowe z sufiksami: – ôłka typu gòrzôłka (: gòrzec ‘gorzeć, palić się’), – nica typu pòchlapnica (: pòchlapac ‘pochlapać’).
Do rzadkości wśród nazw napojów alkoholowych należą derywaty paradygmatyczne, np.: pòchlap: pòchlapac ‘pochlapać’.
Niewiele jest też nazw przeniesionych. Wśród nich mieszczą się najprawdopodobniej gòwôr ‘wódka’ (por. gòwôr ‘głos, nadający się szczególnie do śpiewu, śpiew’ Sych
I 347), mòskôl ‘gatunek dawnej wódki koloru ciemnego’ (por. Mòskôl ‘Moskal, Rosjanin’ Sych III 116).
Ponadto w jednym wypadku można powiedzieć o substantywizacji przymiotnika
w rzeczownik: ògnistô (: wòda ògnistô).
Wyrazy hasłowe – nazwy napojów alkoholowych – niewiele mówią o fleksji języka kaszubskiego. Ponieważ zazwyczaj są rzeczownikami, informują o końcówkach
mianownika liczby pojedynczej danego rodzaju, np. mianownikowi rodzaju męskiego
przypisana jest końcówka – ø (fich, kòrnus, likér), mianownikowi rodzaju żeńskiego
– końcówki: – a (apfelzynka, czistucha, jagòdówka) oraz – ô w formie substantywizowanej ògnistô, mianownikowi rodzaju nijakiego – o (wino) lub – ò (piwò).
W jednym przykładzie – osobliwym zestawieniu z członem określającym w postaci wyrażenia przyimkowego ze z rzeczownikiem żeńskim w dopełniaczu pojawia się
końcówka dopełniacza liczby mnogiej – ów (wino ze swiãtojanków).
Warto też wspomnieć, że liczne zestawienia z członem określającym przymiotnikowym informują o końcówkach tejże części mowy w mianowniku liczby pojedynczej:
w rodzaju męskim końc. – i/- y (brzadowi, jałówcowi, wiszniowi, jarzëbny), w rodzaju
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Czekawim, chòc reprezentowóny le bez jeden przikłôd wino ze swiãtojanków,
słowòtwórczim mòdelã je zestôwk z członã òkreszliwającym jistnikòwim i òkreszliwajacym w pòstacy przëmiónkòwégò wërażeniô ze z jistnikã w rodzôczu. Nen ôrt
nalazł sã w Słowarzu E. Gòłąbka. Dôwô do mësleniô, czemù autor nie wëzwëskôł
òglowi techniczi ùsôdzaniô negò ôrtu pòzwë i nie zabédowôł zéwiszcza swiãtojankòwé wino.
Pòstãpnym mòdelã ùsôdzaniô kaszëbsczich pòzwów alkòhòlowëch wëpitków je
sufiksalnô deriwacjô, dze wëapartniô sã òdjistnikòwé deriwatë z sufiksama: – ôk ôrtu
jarzëbiôk (: jarzëbina ‘jarzëbina’ z dezjintegralną deriwacją); – ek ôrtu mòdrôczek
(: mòdrôki ‘mòdrôczi’); – étk ôrtu sznapétk (: sznaps ‘wódka’ z dezjintegralną deriwacją); – ica ôrtu wisznica (: wisznie ‘wisznie’); – nica ôrtu jarzëbnica (: jarzëbina ‘jarzëbina’ z dezjintegralną deriwacją), òrzesznica (: òrzechë ‘pòl. orzechy’); – k ôrtu naléwk
(: nalewac ‘pòl. nalewać’); – ka ôrtu apfelzynka (: apfelzyna ‘pòl. pomarańcza’), ingberka, ingwerka (: ingber, ingwer ‘pòl. imbir’), wódka (: wòda ‘pòl. woda’); – ónka
ôrtu slëwiónka (: slëwë ‘pòl. śliwki’); – ówka ôrtu dachtëlówka (: dachtëlë ‘pòl. daktyle’), jagòdówka (: jagòdë ‘pòl. jagody’), mniódówka (: mniód ‘pòl. miód’), żubrówka (: żubr ‘pòl. żubr’); – ocha ôrtu jałowcocha (: jałówc ‘pòl. jałowiec’); òdznankòwnikòwé z sufiksama: – ucha ôrtu czistucha (: czisti ‘pòl. czysty’), prostucha
(: prosti ‘pòl. prosty’); òdzamionowim z sufiksã: – ucha ôrtu swòjucha (: swój ‘ts.’);
òdczasnikòwé z sufiksama: – ôłka ôrtu gòrzôłka (: gòrzec ‘pòl. gorzeć, palić sã’), – nica ôrtu pòchlapnica (: pòchlapac ‘pòl. pochlapać’).
Rzôdczé westrzód pòzwów alkòhòlowëch wëpitków są paradigmaticzné deriwatë,
np.: pòchlap: pòchlapac ‘pòl. pochlapać’.
Mało je téż przeniosłëch pòzwów. Westrzód nëch mieszczą sã mòżebné: gòwôr
‘pòl. wódka’ (pòr. gòwôr ‘głos, jaczi nadôwô sã òsoblëwie do spiéwù, spiéw’ Sych
I 347), mòskôl ‘ôrt dôwny wódczi ò cemny farwie’ (pòr. Mòskôl ‘pòl. Moskal, Rosjanin’ Sych III 116).
Wicy, w jednym przëtrôfkù mòże rzeknąc ò substantiwizacji znankòwnika w jistnik: ògnistô (: wòda ògnistô).
Zéwiszczowé słowa – pòzwë alkòhòlowëch wëpitków – mało gôdają ò fleksji
kaszëbsczégò jãzëka. Temù że colemało są jistnikama, dôwają wiadło o kùnôszkach
nazéwôcza pòjedinczi lëczbë dónégò ôrtu, np. nazéwôczowi chłopsczégò ôrtu namieniony je kùnôszk – ø (fich, kòrnus, likér), nazéwôczowi białogłowsczégò ôrtu
– kùnôszczi: – a (apfelzynka, czistucha, jagòdówka) a téż – ô w substantiwizowóny
fòrmie ògnistô, nazéwôczowi dzecnégò ôrtu – o (wino) abò – ò (piwò).
W jednym przikładze – òsoblëwim zestôwkù z òkreszliwającym członã w pòstacy
przëmiónkòwégò wërażeniô ze z białczim jistnikã w rodzôczu pòjôwiô sã kùnôszk
rodzôcza wielny lëczbë – ów (wino ze swiãtojanków).
Wôrt téż nadczidnąc, że wielné zestôwczi z członã òkresliwajacym znankòwnikòwim dôwają wiadło ò kùnôszkach negò dzélu mòwë w nazéwôćzu pòjedinczi lëczbë: w chłopsczim ôrce kùnôszk – i/- y (brzadowi, jałówcowi, wiszniowi, jarzëbny),
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żeńskim końc. – ô (ananasowô, dachtëlowô, jiglënowô, kalmùsowô), w rodzaju nijakim końc. – é (brzadowé, gãsé, jabłkòwé).
Więcej wiadomości na temat fleksji kaszubskich nazw napojów alkoholowych znajdujemy w cytacjach pojawiających się w licznych artykułach hasłowych. Stąd np. wiemy, że dopełniacz liczby pojedynczej rodzaju męskiego obsługuje końc. – u || – ù
(kòrnusu, naléwkù, pòchlapù, sznapsu), biernik – końc. – a, – ø (kòrnusa, sznapsa,
sznapétk), biernik liczby mnogiej końc. – ë (kòrnusë).
Z kolei w rodzaju żeńskim w dopełniaczu liczby pojedynczej występują końcówki
– ë, -i (czistuchë, mniódówczi, slëwiónczi, swòjuchi, wódczi) oraz – é w formie substantywizowanej (ògnisté). W narzędniku pojawia się końc. – ą (pòchlapnicą).
Rodzaj nijaki w dopełniaczu liczby pojedynczej obsługuje końc. – a, natomiast określający go przymiotnik końc. – égò (piwa, mòdrôczkòwégò wina). W miejscowniku występuje końc. – e (piwie).
Wyrazy hasłowe – kaszubskie nazwy napojów alkoholowych – nie informują
o składni.
Pewne relacje syntaktyczne pojawiają się w cytacjach. Interesujące nas leksemy
mogą w zdaniu pełnić funkcję podmiotu („Nôlepszô je prostucha.”), przydawki dopełniaczowej („Bùtelka czistuchë bë sã nóm przëdała na ten mróz.”, „Czile kwatérków
pòchlapù kùpił i wnet sã wëbùdowôł, bò miôł rzemiãsników całé pòdwórze.”, „Wëpił
trzë czeliszczi slëwiónczi.”, „To je taczi pijôk, że òn bë za bùdlã sznapsu białkã
sprzedôł.”), dopełnienia („Napij le sã tegò kòrnusu.”, „Chcemë le sã napic òd té mòjé
mniódówczi.”, „Naléwkù më wiele ni mómë, a za to jestkù je dosc.”, „Czej Pawełk
czëje, że dzes gò mògą pòczestowac pòchlapnicą, to òn zarô mô skòpicą spraw do załatwieniô.”), dopełnienia cząstkowego, czyli dopełniacza partytywnego („Wëpij le so
jednégò kòrnusa.”, „Wëpił na kùńc jednégò sznapsa i szedł dodóm.”) i okolicznika
miejsca („W tim piwie cos płiwô.”).
Niektóre nazwy napojów alkoholowych legitymują się bogatą synonimiką, np.: pol.
wódka daktylowa to kasz. dachtëlowô gòrzôłka i dachtëlówka, pol. jarzębiak to kasz.
jarzëbiôk, jarzëbnica, jarzëbny kòrnus, pol. likier to kasz. likér, likwòr, pol. orzechówka to kasz. òrzesznica, òrzeszny kòrnus, pol. wiśniak to kasz. wisznica, wiszniowi likér,
pol. wino owocowe to kasz. brzadowé wino, gãsé wino, mòdrôczkòwé wino, pol. wino
z bławatków to kasz. gãsé wino, mòdrôczek, mòdrôczkòwé wino, pol. dawne piwo z jagód jałowcowych, które ubijano w stępie, po czym gotowano w kotle i cedzono przez
gęste płótno to kasz. jałowcocha, jałówcowé piwò, pol. wódka czysta to kasz. czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap, pòchlapnica,
sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wódka.
Część kaszubskich nazw napojów alkoholowych jest zapożyczona.
Wśród nich znajdują się m. in. zapożyczenia bezpośrednie, np.: bejersz, bejrisz,
bejrsz ‘piwo bawarskie’ z niem bayrisch, koniak ‘koniak’ z pol. koniak < z fr. cognac
od Cognac – n. m. we Francji ‘mocny napój alkoholowy z surowego spirytusu oddestylowanego z wina gronowego (głównie białego) poddanego kilkuletniej fermentacji
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w białczim ôrce kùnôszk – ô (ananasowô, dachtëlowô, jiglënowô, kalmùsowô), w dzecnym ôrce kùnôszk. – é (brzadowé, gãsé, jabłkòwé).
Wicy wiadłów na témã fleksji kaszëbsczich pòzwów alkòhòlowëch wëpitków
mòżemë nalezc w cytacjach pòjawiającëch sã w wielnëch zéwiszczowëch artiklach.
Stąd np. wiémë, że rodzôcz pòjedińczi lëczbë chłopsczégò ôrtu òbsługùje kùnôszk – u ||
– ù (kòrnusu, naléwkù, pòchlapù, sznapsu), winowôcz – kùnôszk – a, – ø (kòrnusa,
sznapsa, sznapétk), winowôcz wielny lëczbë kùnôszk – ë (kòrnusë).
Zôs w białczim ôrce w rodzôczu pòjedińczi lëczbë wëstãpùją kùnôszczi – ë, -i (czistuchë, mniódówczi, slëwiónczi, swòjuchi, wódczi) a téż – é w substantiwizowóny fòrmie
(ògnisté). W narzãdzôczu pòjôwiô sã kùnôszk – ą (pòchlapnicą).
Dzecny ôrt w rodzôczu pòjedinczi lëczbë òbsługùje kùnôszk – a, zôs òkreszliwajacy gò znankòwnik kùnôszczi – égò (piwa, mòdrôczkòwégò wina). W môlnikù je
kùnôszk – e (piwie).
Zéwiszczowé słowa – kaszëbsczé pòzwë alkòhòlowëch wëpitków – nie dôwają
wiédzë ò składni.
Pewné syntakticzné relacje pòjôwiają sã w cytacjach. Zajimającé nas leksemë mògą
w zdanim pełnic fùnkcjã pòdmiotu („Nôlepszô je prostucha.”), rodzôczowi przidôwczi („Bùtelka czistuchë bë sã nóm przëdała na ten mróz.”, „Czile kwatérków pòchlapù
kùpił i wnet sã wëbùdowôł, bò miôł rzemiãsników całé pòdwórze.”, „Wëpił trzë czeliszczi slëwiónczi.”, „To je taczi pijôk, że òn bë za bùdlã sznapsu białkã sprzedôł.”),
dopełnieniô („Napij le sã tegò kòrnusu.”, „Chcemë le sã napic òd té mòji mniódówczi.”,
„Naléwkù më wiele ni mómë, a za to jestkù je dosc.”, „Czej Pawełk czëje, że dzes gò
mògą pòczestowac pòchlapnicą, to òn zarô mô skòpicą spraw do załatwieniô.”),
cząstkòwégò dopełnieniô, to je partitiwnégò rodzôcza („Wëpij le so jednégò kòrnusa.”, „Wëpił na kùńc jednégò sznapsa i szedł dodóm.”) i òkòlicznika môlu („W tim piwie cos płiwô.”).
Niechtërné pòzwë alkòhòlowëch wëpitków òznôcziwają sã bòkadną synonimiką,
np.: pòl. wódka daktylowa to kasz. dachtëlowô gòrzôłka i dachtëlówka, pòl. jarzębiak
to kasz. jarzëbiôk, jarzëbnica, jarzëbny kòrnus, pòl. likier to kasz. likér, likwòr, pòl.
orzechówka to kasz. òrzesznica, òrzeszny kòrnus, pòl. wiśniak to kasz. wisznica, wiszniowi likér, pòl. wino owocowe to kasz. brzadowé wino, gãsé wino, mòdrôczkòwé wino, pòl. wino z bławatków to kasz. gãsé wino, mòdrôczek, mòdrôczkòwé wino, pòl.
dawne piwò z jagód jałowcowych, które ubijano w stępie, po czym gotowano w kotle
i cedzono przez gęste płótno to kasz. jałowcocha, jałówcowé piwò, pòl. wódka czëstô
to kasz. czistucha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpara, pòchlap,
pòchlapnica, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wódka.
Dzél kaszëbsczich pòzwów alkòhòlowëch wëpitków je zapòżëczony.
Westrzód nich są m. jin. bezpòstrzédné zapòżëczenia, np.: bejersz, bejrisz, bejrsz ‘bawarsczé’ piwò z niem bayrisch, koniak ‘kòniak’ z pòl. koniak < z fr. cognac òd Cognac
– n. m. we Francji ‘mòcny alkòhòlowi wëpitk z sërégò szpërtusu òddestilowónégò
z gronowégò wina (główno biôłégò), jaczé czile lat fermeńtowôł w dãbòwëch beczkach’,
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w dębowych beczkach’, kòrnus z niem. Kornhus ‘dom na zboże’, przy czym końcowe
–us pochodzi z dolnoniem. hus = górnoniem. Haus, (brzadowi) likér ‘likier’ z pol. likier < z fr. liqueur ‘mocny, słodki napój alkoholowy ze spirytusu, syropu cukrowego
i esencji owocowej lub roślinnej’, likwòr ‘likier’ z pol. likwor < fr. liquor przest. ‘słodki, aromatyczny napój alkoholowy, którym dziś napełnia się cukierki i czekoladki; dawniej: napój, głównie alkoholowy’, róm ‘rum’ z pol. rum < z ang. rum ‘mocny napój alkoholowy uzyskiwany przez destylację sfermentowanej melasy z trzciny cukrowej’,
sznaps ‘wódka’ z niem. Schnaps ‘wódka’, szpértus, szpirtus, szprit ‘spirytus’ z niem.
Spiritus ‘ts.’, a to z łac. spiritus ‘duch’, tokaj ‘tokaj’ z pol. tokaj < z węg. Tokaj – n. m.
węg. ‘wysokogatunkowe, złociste wino węgierskie z podsuszonych winogron’.
Istnieje też grupa zapożyczeń z obcą podstawą i rodzimym sufiksem, np.: apfelzynka ‘pomarańczówka’: apfelzyna ‘pomarańcza’ z suf. – ka, por. niem. Apfelsine ‘pomarańcza’, ingberka, ingwerka ‘gatunek wódki zaprawionej imbirem’: ingber, ingwer ‘imbir’ z suf. –ka, por. niem. Ingber, Ingwer ‘imbir’, sznapétk ‘wódka’: sznaps ‘wódka’
(z derywacją dezintegralną) z suf. – étk, por. niem. Schnaps ‘wódka’.
Ponieważ badane słowniki kaszubskie powstawały w różnym czasie, zawarte w nich
nazwy napojów alkoholowych mogą być świadectwem mód, preferencji i gustów smakowych Kaszubów, a także historii tych trunków.
Sądzę, że nie bez znaczenia jest fakt, iż najbogatszą synonimiką legitymuje się wódka czysta (14 leksemów), a większość nazw pozostałych wódek (23 na 32 odnotowane) i win (7 na 9 odnotowanych) obsługują produkty domowego wyrobu. Niewiele jest
też nazw rodzajów piw (4), co może świadczyć o wielowiekowej niepopularności tego
trunku wśród Kaszubów.
Niektóre nazwy napojów alkoholowych nie są już dziś Kaszubom znane. W zapomnienie odeszły: mampa ‘gatunek gorzkiej wódki’, mòskôl ‘gatunek dawnej wódki koloru ciemnego’, rëbacczé wino ‘wino sprowadzane niegdyś z Gdańska’, bejersz, bejrisz, bejrsz ‘piwo bawarskie’, jałowcocha, jałówcowé piwò ‘dawne piwo z jagód jałowcowych, które ubijano w stępie, po czym gotowano w kotle i cedzono przez gęste
płótno’.
Niezbyt popularne jest również gãsé wino, mòdrôczek, mòdrôczkòwé wino ‘wino
z bławatków’.
Prawdopodobnie mało znane wśród Kaszubów były wódki, wina i piwa zagraniczne. (W analizowanym materiale znalazły się jedynie: koniak ‘koniak’, likér, likwòr ‘likier’, róm ‘rum’, tokaj ‘tokaj’, wãgrzé wino ‘wino węgierskie’, bejersz, bejrisz, bejrsz
‘piwo bawarskie’.)
Najpewniej też z tego właśnie powodu w żadnym z kaszubskich słowników nie pojawiły się m. in. nazwy win wynikające z ich barwy (wino białe, wino czerwone, wino
różowe, wino musujące, szampan, wino szampańskie) lub z zawartości cukru pozostałego w winie po fermentacji (wino wytrawne – do 1,5% cukru i wino półwytrawne – 1,5
– 4% cukru, czyli wina stołowe, wino półsłodkie – 3 – 8% cukru, wino słodkie – 6 – 12%
cukru, wino bardzo słodkie – ponad 12% cukru, czyli wino deserowe), a także ze
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kòrnus z niem. Kornhus ‘dom na zbòżé’, kòle tegò kùnôszkòwé –us pòchôdô z dolnomiem. hus = górnomiem. Haus, (brzadowi) likér ‘likér’ z pòl. likier < z fr. liqueur
‘mòcny, miodny alkòhòlowi wëpitk ze szpërtusu, cëkrowégò syropù i brzadowi abò
roscënowi esencji’, likwòr ‘likér’ z pòl. likwor < fr. liquor przest. ‘miodny, pôchnący
alkòhòlowi wëpitk, jaczim dzys napôłniô sã bómczi i szokòlôdczi; przódzy: wëpitk,
przede wszëtczim alkòhòlowi’, róm ‘róm’ z pòl. rum < z ang. rum ‘mòcny alkòhòlowi wëpitk dostóny bez destilacjã sfermentowóny melasë z cëkrowi strzënë’, sznaps
‘wódka’ z niem. Schnaps ‘wódka’, szpértus, szpirtus, szprit ‘pòl. spirytus’ z niem. Spiritus ‘ts.’, tokaj ‘tokaj’ z pòl. tokaj < z wãg. Tokaj – n. m. wãg. ‘wësokôrtné złocësté
wãgersczé wino z pòdsëszonëch winogronów’.
Je téż karno zapòżëczeniów z cëzym spòdlim i domôcym sufiksã, np.: apfelzynka
‘pòmarańczówka’: apfelzyna ‘pòmarańcza’ z suf. – ka, pòr. miem. Apfelsine ‘pòmarańcza’, ingberka, ingwerka ‘ôrt wódczi zaprawiony jingberã’: ingber, ingwer ‘jigber’
z suf. –ka, pòr. miem. Ingber, Ingwer ‘jingber’, sznapétk ‘wódka’: sznaps ‘wódka’
(z dezjintegralną deriwacją) z suf. – étk, pòr. miem. Schnaps ‘wódka’.
Temù że badérowóné kaszëbsczé słowarze ùsôdzóné bëłë w różnym czasu, zapisóné
w nich pòzwë alkòhòlowëch wëpitków mògą bëc przëswiôdczenim módów, preferencji i szmaczi Kaszëbów, a téż historii nëch wëpitków.
Mëszlã, że nié bez znaczeniô je fakt, że nôbòkadniészą synonimiką òznôcziwô sã
czëstô wódka (14 leksemów), a wikszosc pòzwów òstałëch wódków (23 na 32 zapisónëch) i win (7 na 9 zapisónëch) òbsługiwają domòwé wërobë. Mało je téż pòzwów
ôrtów piw (4), co swiadczëc mòże ò stalatny niepòpùlarnoscë negò wëpitkù westrzód
Kaszëbów.
Niechtërné pòzwë alkòhòlowëch wëpitków dzys nie są ju Kaszëbóm znóné.
W zabëcé òdeszłë: mampa ‘ôrt gòrzczi wódczi’, mòskôl ‘ôrt dôwny wódczi ò cemny
farwie’, rëbacczé wino ‘wino, jaczé bëło sprowôdzóné czedës ze Gduńska’, bejersz, bejrisz, bejrsz ‘bawarsczé piwò’, jałowcocha, jałówcowé piwò ‘dôwné piwò z jałówcowëch
jagòdów, jaczé bëło ùbijóné w stãpie, pòtemù warzoné w kòtle i cedzoné bez gãsté
płótno’.
Za baro pòpùlarné nie je téż gãsé wino, mòdrôczek, mòdrôczkòwé wino ‘wino
z mòdrôków’.
Wierã mało znóné westrzód Kaszëbów bëłë zagrańczné wódczi, wina i piwa.
(W analizowónym materiale nalazłé sã le: koniak ‘koniak’, likér, likwòr ‘likér’, róm
‘rum’, tokaj ‘tokôj’, wãgrzé wino ‘wãgersczé wino’, bejersz, bejrisz, bejrsz ‘bawarsczé piwò’.)
Na gwës téż prawie temù w niżódnym z kaszëbsczich słowarzów nie pòjawiłë sã
m. jin. pòzwë win pòchôdającé z jich farwë (pòl. wino białe, wino czerwone, wino różowe, wino musujące, szampan, wino szampańskie) abò z zawartoscë cëkru òstałégò w winie pò fermentacji (pòl. wino wytrawne – do 1,5% cëkru i wino półwytrawne
– 1,5 – 4% cëkrë, to je wina stołowe, wino półsłodkie – 3 – 8% cëkru, wino słodkie – 6
– 12% cëkru, wino bardzo słodkie – wicy jak 12% cëkrë, to je wino deserowe), a téż ze
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stężenia alkoholu (wino lekkie inaczej słabe – do 10% obj. alkoholu, wino średniej mocy – 10 – 14% obj. alkoholu, wino mocne – 14 – 18% obj. alkoholu).
Prawdopodobnie też z tej przyczyny nie pojawiły się nazwy piwa w zależności od zawartego w nim ekstraktu i alkoholu wyrażanego w procentach objętości: piwo bezalkoholowe – do 1,2% alkoholu, piwo lekkie – 1,7 – 5,5% alkoholu, piwo półpełne – 5,6 –6,2%
alkoholu, piwo pełne – 6,9 – 8,3% alkoholu, piwo mocne – powyżej 7% alkoholu; ponadto – sposobu utrwalania (piwo pasteryzowane i piwo niepasteryzowane) oraz barwy (piwo jasne, piwo ciemne – powstałe dzięki dodaniu skarmelizowanych cukrów.)
Jeśli chodzi o nazwy wódek, całkowicie pominięte zostały m. in. nazwy ze względu na zawartość spirytusu, czyli: wódka czysta zwykła – powstała ze spirytusu rektyfikowanego, wódka wyborowa – ze spirytusu dwukrotnie rektyfikowanego, wódka luksusowa – ze spirytusu wielokrotnie rektyfikowanego, wódka gatunkowa – ze spirytusu rektyfikowanego, wody, wyciągów roślinnych, olejków zapachowych, cukru lub destylatów ziołowych, owocowych, ewentualnie nierektyfikowanych. Nie nazwano
również wódek gatunkowych ze względu na ilość ekstraktu, brak więc nazw: wódka wytrawna – do 50 g ekstraktu w 1 l, wódka półwytrawna – od 51 g do 120 g w 1 l, wódka półsłodka – od 121 g do 220 g w 1 l, wódka słodka od 221 g do 330 g w 1 l, krem
– powyżej 330 g ekstraktu w 1 l.
Ta nazewnicza luka w najbliższym czasie powinna być wypełniona, ale to już zadanie Rady Języka Kaszubskiego.
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stãżeniô alkòhòlu (pòl. wino lekkie jinaczi słabe – do 10% òbj. alkòhòlu, wino średniej
mocy – 10 – 14% òbj. alkòhòlu, wino mocne – 14 – 18% òbj. alkòhòlu).
Na gwës temù téż nie pòjawiłë sã sã pòzwë piwa w zależnoscë òd zawartégò w nim
ekstraktu i alkòhòlu zapisónégò w procentach òbjãtoscë: pòl. piwo bezalkoholowe – do
1,2% alkòhòlu, piwo lekkie – 1,7 – 5,5% alkòhòlu, piwo półpełne – 5,6 – 6,2% alkòhòlu,
piwo pełne – 6,9 – 8,3% alkòhòlu, piwo mocne – wicy jak 7% alkòhòlu; nadto – spòsobù
ùtrwaliwaniô (pòl. piwo pasteryzowane i piwo niepasteryzowane) a téż farwë (pòl. piwo jasne, piwo ciemne – jaczé pòwstało dzãka dodanim skarmelizowónëch cëkrów.)
Żlë jidze o pòzwë wódków, całowno niechóné òstałë m. jin. pòzwë ze wzglãdu na ùdzél
szpërtusu, to je: pòl. wódka czysta zwykła –, jakô pòwstała ze rektifikòwónégò szpërtusu, wódka wyborowa – ze szpërtusu dwa razë rektifikòwónégò, wódka luksusowa – ze
szpërtusu wiele razy rektifikòwónégò, wódka gatunkowa – ze szpërtusu rektifikòwónégò, wòdë, roscënowëch esencjów, pôchnącëch òléjków, cëkrë abò zelowëch
destilatów, brzadowëch, mòżlëwò nierektifikòwónëch. Nie pòzwóno téż ôrtnëch wódków ze wzglãdu na wielosc ekstraktu, wiãc brëk pòzwów: pòl. wódka wytrawna – do
50 g ekstraktu w 1 l, wódka półwytrawna – òd 51 g do 120 g w 1 l, wódka półsłodka
– òd 121 g do 220 g w 1 l, wódka słodka òd 221 g do 330 g w 1 l, krem – wicy jak
330 g ekstraktu w 1 l.
Nen brëkùnk pòzwów ju wnetk miôł bë bëc dofùlowóny, ale to ju zadanié Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka.
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Kuchnia regionalna
jako źródło
kaszubskich dowcipów
W 1821 roku pastor Lorek z Cecenowa pod Słupskiem napisał, że „Kaszuba nienawidzi wszystko, co jest i nazywa się niemieckie [...]. Nie posiada on swych oryginalnych
przysłów, ani pieśni. Dlatego też nigdy ich nie śpiewa. W życiu jest milczący, pozbawiony radości i rozsądku [...].1 Lorek był zagorzałym germanizatorem Kaszubów. Wielokrotnie przypominane jest to jego zdanie w kontekście śpiewu Kaszubów. A przecież niejednokrotnie udowadniano, że Kaszubi śpiewać potrafią, a nadto potrafią tworzyć wspaniałe dzieła muzyczne, o czym najlepiej zaświadczają liczne śpiewniki2 Analogicznie rzecz ma się z przysłowiami. Najwięcej podał ich ks. Bernard Sychta w swoim
siedmiotomowym Słowniku.3 W oparciu o niego powstała książka Justyny Pomierskiej „Przësłowié samò sã rodzy w głowie”4. Zapewne najmniej, powracając do niesprawiedliwej oceny Lorka, wspomina się o tym, że, według pastora, Kaszubi mają być
„pozbawieni radości”. A przecież to, że Kaszubi są weseli, chętnie się śmieją, przebywają z sobą, jest tak oczywiste, że polemizowanie z taką tezą jest stratą czasu, a nawet podnosi rangę oszczerstwu Lorka. Chcę jednak odnieść się tylko do dosyć wąskiej dziedziny humoru w życiu i twórczości Kaszubów, który wiąże się z kaszubską
kuchnią.
Jedna z bardziej znanych pieśni ludowych, która w humorystyczny sposób przedstawia, co Kaszubi lubią jeść, nosi tytuł „Frantówka”. Oto jej słowa:

1

Pomorze Gdańskie 1807-1850, wybór źródeł Andrzej Bukowski, Wrocław 1958, s. 265.
Są to na przykład: Leon Roppel, Władysław Kirstein, Pieśni z Kaszub, Gdańsk 1958, Trepczyk Jan,
Lecë chòrankò, Wejherowo 1997, Fópka Tomasz, Prëczkòwsczi Eugeniusz, Stachùrsczi Jerzi, Piesnie
Rodny Zemi, Banino 2003, Nótë kaszëbsczé, zebrôł E. Prëczkòwsczi, Banino 2009. Ponadto – wiele prac
autorskich ks. Antoniego Peplińskiego, Aleksandra Tomaczkowskiego, Wacława Kirkowskiego. Największym dziełem jest jednak trzytomowa księga: Bielawski Ludwik, Mioduchowska Aurelia, Kaszuby. Polska pieśń i muzyka ludowa, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1997, która najdobitniej wykazała,
jak wielkie bogactwo pieśni zrodziła kaszubska kultura.
3
Sychta Bernard, Słownik gwar kaszubskich na tle kultuty ludowej, tomy I-VII, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967-1976.
4
Pomierska J., Przësłowié samò sã rodzy w głowie, Gdańsk 2002.
2
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Regionalnô kùchniô
jakno zdrzódło
kaszëbsczich szpòrtów
W 1821 rokù pastor Lórk z Cecenowa kòle Słëpska napisôł, że „Kaszëba nienawidzy wszëtkò, co je i nazéwô sã niemiecczé [...]. Ni mô òn swòjëch òriginalnëch
przësłowiów, ani piesni. Temù téż nigdë jich nie spiéwô. Je w żëcym niemi, wëzbëti
redoscë i rozëmù. [...]”1 Lórk béł procemnikã Kaszëbów, béł zapiartim germanizatorã. Wiele razy przëbôcziwóné je to zdanié, czej gôdô sã ò spiéwie Kaszëbów. I wiele wicy razy ùdokaznioné ju òstało, że Kaszëbi spiewac pòtrafią, a do te pòtrafią
twòrzëc wspaniałé mùzyczné dokôzë, ò czim nôlepi chòcle swiôdczą wszelejaczé
spiéwniczi.2 Dëcht tak samò wëzdrzi z przësłowiama. Nôwicy napisôł jich ks. Bernat Sëchta w swòjim sédmëtomòwim słowarzu.3 Na tim spòdlim pòwsta ksążka Justinë Pòmiersczi „Przësłowié samò sã rodzy w głowie”4. Nômni wierã, czej wrôcô
sã do krzëwégò òbsądu Lórka, wspòminô sã ò tim, że pòdług pastora Kaszëbi mają
bëc „wëzbëti redoscë”. Kò prôwdac to, że Kaszëbi są szpòrtowny, rôd sã smieją, towarzą ze sobą, je tak jasné, że pòlemizowanié z taczim òbsądã je stratą czasu, a nawetka przëdôwô wôdżi Lórkòwi òszczerdze. Jô równak chcã tu sã òdniesc leno do
dosc wąsczégò dzéla szpòrtownégò żëcégò i ùtwórstwa Kaszëbów, jaczé parłãczi sã
z kaszëbską kùchnią.
Jedna z barżi znónëch lëdowëch piesni, chtërna w szpòrtowny spòsób przedstôwiô,
co Kaszëbi lubią jesc, mô tituł „Frantówka”. Taczé są ji słowa:

1

Gduńsczi Pòmòrzé 1807-1850, wëbiér zdrzódłów Andrzéj Bùkòwsczi, Wrocłôw 1958, s. 265.
Przikładowò są to: Roppel Léón, Władisłôw Kirstein, Piesni z Kaszub, Gduńsk 1958, Trepczik Jón,
Lecë chòrankò, Wejrowò 1997, Fópka Tomôsz, Prëczkòwsczi Eugeniusz, Stachùrsczi Jerzi, Piesnie Rodny Zemi, Banino 2003, Nótë kaszëbsczé, zebrôł E. Prëczkòwsczi, Banino 2009. Nadto je wiele dokôzów
autorsczich ks. Antoniégò Peplińsczégò, Aleksandra Tomaczkòwsczégò, Wacława Kirkòwsczégò. Nôwikszim dzełã je równak trzëtomòwô ksãga: Bielawsczi Ludwik, Mioduchòwskô Aureliô, Kaszëbë. Pòlskô
lëdowô piesń i mùzyka, Jinstitut Kùńsztu PAN, Warszawa 1997, chtërna nôlepi ùdokazniła, jak wiôldżé
bògactwò piesni wëtwòrza kaszëbskô kùltura.
3
Zëchta Bernat, Słowôrz kaszëbsczich gwarów na tle lëdowi kùlturë, tomë I-VII, Wrocłôw – Warszawa – Kraków 1967-1976.
4
Pòmierskô J., Przësłowié samò sã rodzy w głowie, Gduńsk 2002.
2
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Më sã dzysô tu zebrelë, żebë so pògôdac,
pòtùńcowac i pòspiewac, mùzykańcë grôjta.
Mòże wa bë chcelë wiedzec, jak Kaszëbi żëją,
Tej jô wama zarô pòwiém, co jedzą i piją.
Reno klósczi, w pôłnié bùlwë, czasã groch z kapùstą.
Na wieczerzã bùlwë z mlékã, zapiekóné tłësto.
Mléka më téż wiele pijem, jajów całé kòpë.
Temù nasze białczi są tu piãkné i robòcé.
Tata do wieczerzë sôdô, mëma jaja smażi.
Nëże stari jak nie dojész, tobaczczi sã zażij.
Tata dzesãc jôj dzys zjôdł, mëma jaż piãtnôsce.
Jak sã tata spac pòłożi mëma wcynô klósczi.
Reno mëmka tatka bùdzy, tatkù bądz le szczeri,
mie sã widzy, że jô spała dzysô bez wieczerzë.
Ù nas białczi wiele jedzą, chłopi wiele piją.
Nie dzywta sã tedë lëdze, że jich białczi biją.5
Piosenka ta wciąż chętnie jest śpiewana przez kaszubskie zespoły, chociaż tekst na to
nie zasługuje. Ma za to skoczną melodię, do tego słuchacze lubią dowcip w niej zawarty. Dobitnie ukazuje, że Kaszubi potrafią śmiać się sami z siebie. Przecież każdy dostrzega, że tekst ten jest i zawsze był daleki od prawdy. Właściwie należy stwierdzić,
że przeczy on prawdzie. Kuchnia kaszubska zawsze była uboga. Jajka nie były zbyt
często serwowane, w zasadzie tylko w niedzielny poranek (tak jest do dziś) smażyło
się jajecznicę. Serwowano też je w piątki na śniadanie, obiad, czy kolację. Ojciec otrzymywał najczęściej dwa jajka, a matka, jak starczało, na pewno nie piętnaście. Zupełnie inny obraz przedstawia często powtarzany dowcip, którego treść bardziej odpowiada powojennej rzeczywistości aniżeli frantówka Tomaczkowskiego. Brzmi on tak:
Wujek przybyl na gościnę do wdowy, która miała dużo dzieci. Chciała go dobrze
ugościć, więc ugotowała mu jedno jajko, które miała w domu. Dziewięcioro dzieci stanęło wokół garnka i wołało:
– Mamo, mi! Mamo mi!
– Cicho bądźcie, dzieci! Przecież wuj Antoni nie ma żołądka jak koń, żeby to całe
jajo zjeść.6
Takie ugotowane jajko ma w tradycji kulinarnego dowcipu szczególne znaczenie. Mogło nawet pomóc pannie poznać zamożność kawalera. Jeśli amant, siedząc przy stole,
5

Tekst jest ujęty w autorskim śpiewniku: Tomaczkowski A., Wybór pieśni, Gdańsk 1983, s. 19.
Bëlny szport wiele wôrt. Kaszëbsczé wice, zebrôł i òprôcowôł Eugeniusz Prëczkòwsczi, Gduńsk
2000.

6
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Më sã dzysô tu zebrelë, żebë so pògôdac,
pòtùńcowac i pòspiewac, mùzykańcë grôjta.
Mòże wa bë chcelë wiedzec, jak Kaszëbi żëją,
Tej jô wama zarô pòwiém, co jedzą i piją.
Reno klósczi, w pôłnié bùlwë, czasã groch z kapùstą.
Na wieczerzã bùlwë z mlékã, zapiekóné tłësto.
Mléka më téż wiele pijem, jajów całé kòpë.
Temù nasze białczi są tu piãkné i robòcé.
Tata do wieczerzë sôdô, mëma jaja smażi.
Nëże stari jak nie dojész, tobaczczi sã zażij.
Tata dzesãc jôj dzys zjôdł, mëma jaż piãtnôsce.
Jak sã tata spac pòłożi mëma wcynô klósczi.
Reno mëmka tatka bùdzy, tatkù bądz le szczeri,
mie sã widzy, że jô spała dzysô bez wieczerzë.
Ù nas białczi wiele jedzą, chłopi wiele piją.
Nie dzywta sã tedë lëdze, że jich białczi biją.5
Frantówka ta dërch je rôd spiéwónô przez kaszëbsczé karna, chòc tekst na to nie zasługiwô. Mô za to skòczną melodiã, do te słëchińcë lubią szport w ni ùjãti. Brewiter
ùdokazniwô, że Kaszëbi pòtrafią sã smiôc sami ze se. Kò kòżdi doch merkô, że z prôwdą
nen tekst ni mô, ani ni miôł nick pòspólnégò. Trzeba nawetka rzec, że je òn czësto
przék prôwdze. Kaszëbskô kùchniô wiedno bëła dosc biédnô. Jaja do jedzeniô nie bëłë
za czãsto, colemało w niedzelã ò pòrénk do dzys smażi sã prażnicã. Czãsto bëłë i są
téż w piątk na frisztëk, abò na pôłnié, czë wieczerzã. Przódë tatk colemało dostôł dwa,
a mëmka, jak sygło; gwës nié piãtnôsce. Czësto w drëgą stronã jidze jinszi, czãsto
pòwtôrzóny szpòrt, chtërnégò tresc wierã barżi pasëje do prôwdë pòwòjnowégò czasu, niglë Tomaczkòwsczégò frantówka. Brzëmi òn tak:
Przëszedł wùja na gòscënã do gdowë, co miała wiele dzecy. Mëmka chcała wùjã
ùgòscëc i ùgòtowała mù jedno jaje, chtërno bëło doma. Dzewiãc dzecy stanãło wkół
grôpa i wrzeszczało:
– Mëma mie, mëma mie!
– Cëchòtaże, dzecë! Kò wùja Tóna ni mô żôłądka jak kóń, żebë òn to całé jaje
zjôdł.6
Taczé ùgòtowóné jaje mô w tradicji kùchniowégò szportu òsoblëwie wiôldżé znaczenié. Kò mògło nawetka pòmòc brutce do żéńbë pòznac kawalera. Skòrno wrëjôrz, jak
5

Tekst je ùjãti w autorsczim spiéwnikù: Tomaczkowski A., Wëbiér piesni, s. 19, Gduńsk 1983.
Bëlny szport wiele wôrt. Kaszëbsczé wice, zebrôł i òprôcowôł Eugeniusz Prëczkòwsczi, Gduńsk
2000.
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wziął jajko, przeciął je na pół i konsumował za pomocą łyżeczki, wówczas oznaczało
to, że był bogaty. Jeśli jednak zaczął skubać to jajko – był ubogi. Znana opowieść tak
przedstawia to w swym zakończeniu:
Amant przybył i zasiadł do kolacji, uchwycił nóż i jednym zamachem przeciął jajko
na połowę. Skoro tylko odjechał do domu, od razu przyszła sąsiadka zapytać o jego
stan majątkowy. Na to Helena dziarsko odpowiedziała:
– Bogaty!
Mama, która krzątała się w kuchni, spytała zdziwiona:
A jakżeś to poznała?
– No toć po jajach! – odrzekła Helena.
– Ohoho, jeśli poznaliście się już po jajach, to rzeczywiście nie ma co się oglądać,
tylko szybko wychodzić za mąż.7
W tym kontekście ciekawy sposób na to, jak można poznać charakter przyszłego nowożeńca, podaje Leon Roppel8. Otóż pisze on, że trzeba dobrze obserwować, w jaki
sposób panna struga ziemniaki. Jeśli zostawia grube obierki, znaczy to, że będzie leniwa i niegospodarna. Jeśli nie wybiera dokładnie oczek, wówczas będzie niechlujna
i niedokładna itd. Generalnie Roppel powiada, że chłopi tak bardzo związani są z ziemniakami, ponieważ mają cokolwiek do obdzierania ze skóry.
Dowcipy te świadczą także o gościnności Kaszubów. Można o niej przeczytać już
w dziele ks. Juliusza Pobłockiego z 1895 roku9. Opisuje on sytuacje z końca XVIII
wieku, czyli jeszcze sprzed działalności Lorka.
O tej gościnności, obecnie dokładnie znanej i opisanej, dużo powiedział również
Józef Łęgowski pod pseudonimem dr Nadmorski10.
Jeszcze więcej pisał w drugiej połowie XIX w. Oskar Kolberg, który w swych dziełach całkowicie obalił nierzetelny osąd pastora Lorka11.
Bardzo interesujący i piękny tekst zapisał też rodak Lorka, Werner Bergengruen
– znany pisarz niemiecki. Jego kucharką była Kaszubka. Od niej to słyszał słowa wiersza, późniejszej pieśni. Wprawdzie napisał go w 1927 roku, jednak w opowieściach regionu tekst ten był już na pewno znany w połowie XIX wieku.12 Nosi tytuł „Kaszubska kolęda”. W innej ludowej wersji opublikowanej w 1936 roku w Katowicach przez
7

Pryczkowski E., Sól zemi, Banino 2007.
Roppel L., Dykteryjki i historyjki z Kaszub, Gdańsk 1977, s. 10 -12.
9
Pobłocki J., Przed stu laty na Kaszubach, Gdańsk 1974.
10 Dr Nadmorski [Józef Łęgowski], Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki
i pieśni ludowe w północnej części Prus Zachodnich, Poznań 1892.
11 Kolberg O., Pomorze, Wrocław – Poznań 1965.
12 S. J. [Stanisław Janke], Kaszëbskô kòlãda [w:] „Norda”, 24 gòdnika 1997r. Janke tam napisôł: Wiersz
„Kaschubisches Weihnachtslied”, Wernera Bergengruena (1892-1964) jest pastiszem znanej już w połowie XIX wieku ludowej pieśni „Kolęda kaszubska”.
8
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sôdł do môltëchù, wzął jaje i przecął je na pół, a łëżeczką zjôdł, tej to znaczëło, że béł
bògati. Skòrno równak jaje pùlowôł – béł biédny. Znónô pòwiôstka tak to przedstôwiô
w swòjim zakùńczenim:
Wrëjôrz przëszedł i czej zasôdł do wieczerze, chwôcył nóż i jednym szlachã przecął jaje. Skòrno le jachôł òn do swòjégò dodóm zarô przëszła sąsada sã pëtac czë òn
je biédny, czë bògati. Na co Léna drist òdpòwiedza:
– Bògati!
Mëmka, co bëła w kùchni i téż to czëła zdzëwionô sã spita:
– Pò czimże të to córkò pòznała?
– Në kò pò jajach! – òdpòwiedza Léna.
– Alaże, czej wa sã ju pò jajach pòznała, tej ni ma sã ju co òbzerac, le flot sã
żenic.7
Przë leżnoscë dëcht czekawi spòsób, jak mòżna pòznac charakter przéńdnégò naòżéńca
pòdôwô Leon Roppel8. Pisze òn, że nôleżi dobrze òbzerac, jak brutka skrobie bùlwë.
Jak òna rzãpòli, bãdze zgniłô i niegòspòdarnô. Jak nie wëbiérô dobrze òczków z bùlew,
tej bãdze nielusô i niedokładnô, etc, etc. W całoscë Roppel gôdô, że gbùrzë tak baro
trzimią sã bùlew, bò bënômni mają chòcle co òbdzerac ze skórë.
Te szportë swiôdczą téż ò gòscynnoscë Kaszëbów, ò jaczi mòże wëczëtac ju
w dokôzu ks. Juliusza Pòbłocczégò z 1895 rokù9. Pòbłocczi òpisywô czasë kùńca XVIII
wiekù, to je jesz przed dzejanim pastora Lórka. Ò ti gòscynnoscë, chtërna dzys je dokładno znónô i òpisónô, wiele pòwiedzôł téż Józef Łãgòwsczi pòd pseudonimã Dr
Nadmòrsczi10. Jesz wicy napisôł ò tim Oskar Kolberg, chtëren w swòjëch dokôzach
bòdôj nôlepi wëkôzôł, jak krzëwi béł òbsąd pastora Lórka11. Kaszëbsczé piesnie spisywôł òn w drëdżi pòłowie XIX wiekù. Òsoblëwie czekawi i piãkny tekst zapisôł
swòjińc Lórka, Werner Bergengruen – znóny niemiecczi pisôrz. Jemù kùcharzëła
Kaszëbka, òd chtërny òn ùczuł słowa wiérztë, pòtemù piesni. Napisôł jã prôwdac w 1927
rokù, równak w òpòwiedniach regionu tekst béł ju na gwës znóny w pòłowie XIX
wiekù.12 Mô tituł „Kaszëbskô kòlãda”. W jinszi lëdowi wersji wëdóny w 1936 rokù

7

Prëczkòwsczi E., Sól zemi, Banino 2007.
Roppel L., Òpòwiôstczi i historijczi z Kaszub, Gduńsk 1977, s. 10-12.
9
Pòbłocczi J., Przed stu lati na Kaszëbach, Gduńsk 1974.
10 Dr. Nadmòrsczi [Józef Łãgòwsczi], Kaszëbë i Kòcewé. Jãzëk, zwëczi, zabòbónë, pòdaniô, wëzgódczi i lëdowé piesni w nordowim dzélu Zôpôdnëch Prës, Pòznań 1892.
1
Kòlberg O., Pòmòrzé, Wrocłôw – Pòznań 1965.
12 S. j. [Stanisłôw Janke], Kaszëbskô kòlãda [w:] „Norda”, 24 gòdnika 1997r. Janke tam napisôł:
Wiérzta „Kaschubisches Weihnachtslied”, Wernera Bergengruena (1892-1964) jest pastiszã znóny ju
w pòłowie XIX stalata lëdowi piesni „Kaszëbskô kòlãda”.
8
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Mariana Kuhna w zbiorze „Kaszuby” podany jest już nutami13. Znacznie się różni. Nie
jest to zatem tłumaczenie. Główne motywy pozostają jednak te same. Żadna z tych pieśni nie jest typową kolędą przeznaczoną do użytku kościelnego, co najwyżej można je
określić mianem pastorałek. W obu jednak jest spora dawka swoistego humoru Kaszubów. Fragmenty tego tekstu podajemy za Bergengruenem w tłumaczeniu Stanisława
Jankego.
Czej, Dzecuszkò, Të bë na Kaszëbach,
Czej, Dzecuszkò, jes bë sã rodzëło,
Nijak bë Cë nie kłedlë na sanie,
Le Të bë jes mitką pierznã miało.
Nigdë bë Ce w krowi chléw nie delë,
Leno w jizbie, w kòlibce ògrzelë,
Sóm le jegòmòsc bë chùtuszkò przëszedł,
Tobie z Nënką dôwac ùczestnienié.
Dzeculinkò, më bë Ce òbloklë!
Miało jes bë mùckã jak złotnica,
Mòdri mańtel z kaszëbsczi wełnë,
Do te kòżëszk, malowné blewiązczi. [...]
Dzeculinkò, më bë jestkù delë!
Ò pòrénk biôłi chlébk z miodã,
Swiéżé masło, szmórowóné miãskò,
Na pôłenkò – jiczmienny griz, żôłti zós.
Ùpiekłą gãs, flaczi z przëprawama,
Sëtô worzta i złotëchné kùchë,
Zbónk za zbónkã te pùcczégò piwa!14
Dzeculinkò, to mdze ale jôda! [...]
Ten humorystyczny tekst podkreśla też prostolinijność w wyznawaniu swej wiary. Nie
znaczy to jednak, że jest to jakaś naiwność. Kaszubi zawsze byli głęboko religijni. Tak
13

Kaszuby, Pieśni ludowe zebrał Marjan Kuhn, na 2 i 3 glosy opracował Karol Hławiczka, t. III, Katowice 1936. Tę wersję podaje też w znormalizowanej ortografii Józef Borzyszkowski we Wstępie do
cennego dzieła: Kuchnia pomorska, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Gdańsk 1998.
14 W drugiej wersji mowa jest o piwie tucholskim, względnie kościerskim. Oznacza to, że cytowana
wersja pochodzi z północy Kaszub. Zapewne kucharka Bergengruena pochodziła z północnych Kaszub.
Z kolei zaś wersja zapisana w śpiewniczku „Kaszuby” i w „Kuchni pomorskiej” zapisana została na południu Kaszub.
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w Katowicach przez Marian Kuhna w zbiorze „Kaszuby” je ju pòdóny z nótama13.
Brzëmi dosc tëli jinaczi, tak że gwës nie je to niżóden dolmaczënk, ale główné mòtiwë
są pòdobné. Żódna z nich nie je tipòwą kòlãdą do ùżëtkù w kòscele. Nôwëżi mòże je
nazwac pastorałkama. W òbù za to je baro wiôldżi dzél czekawégò i bëlnégò szportu
Kaszëbów. Pòdôwóm wëjimczi negò tekstu za Bergengruenã w dolmaczënkù Stanisława Janke.
Czej, Dzecuszkò, Të bë na Kaszëbach,
Czej, Dzecuszkò, jes bë sã rodzëło,
Nijak bë Cë nie kłedlë na sanie,
Le Të bë jes mitką pierznã miało.
Nigdë bë Ce w krowi chléw nie delë,
Leno w jizbie, w kòlibce ògrzelë,
Sóm le jegòmòsc bë chùtuszkò przëszedł,
Tobie z Nënką dôwac ùczestnienié.
Dzeculinkò, më bë Ce òbloklë!
Miało jes bë mùckã jak złotnica,
Mòdri mańtel z kaszëbsczi wełnë,
Do te kòżëszk, malowné blewiązczi. [...]
Dzeculinkò, më bë jestkù delë!
Ò pòrénk biôłi chlébk z miodã,
Swiéżé masło, szmórowóné miãskò,
Na pôłenkò – jiczmienny griz, żôłti zós.
Ùpiekłą gãs, flaczi z przëprawama,
Sëtô worzta i złotëchné kùchë,
Zbónk za zbónkã te pùcczégò piwa!14
Dzeculinkò, to mdze ale jôda! [...]
Ten kùńsztowny tekst wërôżô téż prostolinijnosc w wëznôwanim swòji wiarë. Nijak
to nie znaczi, że je to jakôs najiwnosc. Kaszëbi bëlë wiedno głãbòk religijny i tak je
13

Kaszëbë, Lëdowé piesni zebrôł Marión Kùhn, na 2 i 3 głosë òpracowôł Karól Hławiczka, t. III, Katowice 1936. Nã wersjã pòdôwô téż w znormalizowónym pisënkù Józef Bòrzëszkòwsczi w Przedsłowim do wiele wôrtnégò dokôzu: Pòmòrskô kùchniô, Òstrzódk Gbùrsczégò Doradzaniô, Gduńsk 1998.
14 W drëdżi wersji je piwò tuchòlsczé abò kòscérsczé. Znaczi to, że cytowónô wersja mô nordowi
pòchòdzënk, wierã kùchôrka Bergengruena pòchòdza z nordë, znôwù wersja zapisónô w spiéwniczku
„Kaszëbë” i w „Pòmòrsczi kùchni” zapisónô òsta na pôłnim Kaszëb.
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jest do dziś.15 Utwór podkreśla też gościnność Kaszubów. Trzeba jednak mieć świadomość, że nie jest to jakaś norma, że w tej kwestii bywa różnie, na przykład tak, jak to
przydarzyło się raz Romanowi Skwierczowi, który wstąpił do swej ciotki w Gnieżdżewie, idąc z odpustu w Swarzewie do Pucka. Pisze on tak:
– Ależ chłopcze, jakżeś nieszczęśliwie trafił. Akurat jesteśmy po obiedzie. No, to duża szkoda. A ja dziś akurat tak utrafiłam. To, co zostało, zjadł kot. Wiesz, Truda mówiła mi wczoraj, że ona tak bardzo oczekuje gości. Może tam byłoby co więcej – mówi
ciotka Bolesa.
Twoje, babo, niedoczekanie. Tak łatwo mnie się z chałupy nie pozbędziesz, choćbyś
miała ze zgryzoty jeszcze bardziej zeschnąć. A w końcu przecież coś postawisz na ten
stół. Niechaj cię to kosztuje podwójnie – pomyślałem sobie. Tak więc mówię:
– Oj nie, cioteczko kochana. Mnie się u was szczególnie podoba. Nie ma to jak dobre towarzystwo.
Na to Boles:
– No to chodźcie do środka. Przecież nie będziemy tak na dworze stali.
Tak weszliśmy do pokoju. Boles zaprosił do stołu, a sam z Bolesą usiadł pod piecem
na ławie. Stół, jak to stół, dosyć duży. Tylko sam obrus był na nim, a na nic więcej się
nie zanosiło. Odganiałem swój głód papierosami, a Bolesa tymczasem mnie karmiła
swoją gadką. Bajdurzyła jak w kieracie. Ale o jedzeniu ani słówka. I tak to szło na przetrzymanie: ty mnie, albo ja ciebie! Aż w pewnym momencie spytała się:
– A o której, Romanku, chcesz iść do domu?
– No, myślałem sobie, iść z pucką pielgrzymką – ja jej na to.
– A, to dobrze – ona mi na to i dalej bajdurzy pod piecem.
Bolesa wreszcie ruszyło sumienie. Ale nie wiedział, co ma począć, tak rzekł:
– Wy sobie tak pięknie rozprawiacie, a ja tymczasem zajrzę, co w chlewie się dzieje. – I zwrócił się do żony: – może w tym czasie byś zaparzyła kawy?
Bolesa na to oburzona:
– A ty stary pryku, nie żarłeś przed chwilą? To jest w jednym jedzeniu... Idź, no idź,
ty nienażarty. Nam się tu z Romanem bardzo dobrze rozprawia. [...] Wreszcie jednak
roznieciła ogień, wstawiła duży garnek wody i weszła po ciasto do komórki. Po chwili
wyniosła, ale tak jakby nitką krojone, kawałeczki drożdżówki i zaniosła je do pokoju.
Oczy mi za tym latały, tak że najchętniej skoczyłbym na to. Pomyślałem sobie: Przecież
tyle wytrzymałem, zostało jeszcze trochę. Ale gdzie tam! Zanim to babsko z tą kawą
przyczłapało, byłem już całkiem wykończony. No, ale wreszcie zasiedliśmy do stołu, a ja
nie patrząc na nic, rzuciłem się na to chude ciasto. Bolesa wytrzeszczyła oczy. Nie bardzo wiedziała, jak mnie powstrzymać, więc powiedziała do męża:
– Ty nie jedz tak dużo, bo nie straczy dla Romanka.

15

Patrz: Badania prof. Brunona Sënaka [w:] Synak B., Tożsamość kaszubska, Gdańsk 1998.
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do dzys.15 Tekst ten pòcwierdzywô téż gòscynnosc Kaszëbów, chòc trzeba téż wiedzec, że nie je to jakôs norma, że biwô z tim czasã rozmajice, przikładowò tak, jak to
sã rôz przëtrafiło Rómanowi Skwierczowi, czej wstąpił ze swôrzewsczégò òdpùstu do
cotczi w Gnieżdżewie w drodze dodóm, do Pùcka. Pisze òn tak:
– Ale wejle knapskò, jak të lëchò trafił. Më jesmë prawie pò pôłniu. To je ale pò
prôwdze szkòda. A jô dzys z tim pôłniã richtich ùtrafiła. To, co zbiegło, żeżarł kòt. Truda mie wczora gôda, że òna tak rôd gòscy widzy. Tam bë mòże dało co wicy – gôda
cotka Bòlesa.
Twòje, babò, niedoczekanié. Të mie sã tak zarô z kôtë nie wëzbądzesz, chòcbës sã
ze zgrëzotë jesz sëchszô mia zrobic. A doch co pòstawic na stół mùszisz. Niech ce to
kòsztô chòc rôz – mëszlã sobie. Równak tak ji gôdajã:
– Nié, nié, cotuszkò kòchanô. Mie sã tu ù waji nôlepi widzy. Ni ma to jak dobré towarzëstwò.
Na to Bòles:
– Kò pòjta w jizbã. Më doch tak w dwiérzach nie mdzemë stojelë.
Tak më szlë w nã jizbã. Bòles mie przëprosył do stołu sadac, a sóm z Bòlesą do
piécka na ławã so sôdł. Stół, jakno stół. Dosc wiôldżi. Le sama deka na nim leża, a na
nic wicy sã nie zanôsza. Nëkôł jem swój głód cygaretama, a Bòlesa mie timczasã swòją
gôdką fùdrowa. Plesta jak najãtô. Ale ò żercym ani słówka. A tak to szło na przetrzimanié: të mie, abò jô ce! Jaż narôz mie sã pitô:
– A ò jaczi të, Rómankù, jidzesz dodóm?
– Kò jô bë mëslôł z pùcką pielgrzimką – jô ji na to.
– Në tej to je dobrze – òna mie na to rzecze, a dali klepie pòd nym piéckã.
Bòlesa sëmienié rëszëło. Ale że so niebòrôk nie wiedzôł żódny radë, tak gôdô:
– Wa le so tak fejn pòwiadôjta, a jô timczasã zazdrzã, co w chléwie je lóz. – I zwrócył sã do białczi: – Mòże të bë òb ten czas jaczi kawë zrobiła?
Bòlesa na to òbrëszonô:
– A cëż të, stôri pùrzkòce, nie żarł të dopiérze? To je w jednym żercym... Biôj le
biôj, të nienażarti. Nama tu sã z Rómankã dëcht fejn rozpòwiôdô. [...] W kùńcu rozniécëła Bòlesa òdżin, zastawiła zacht grôpë wòdë, a szła w kòmòrã z talérzã. Za
sztócëk wëniosła, tak jakbë nitką krajóné, a zaniosła to w jizbã. Mie za tim òczë lôtałë
tak, że nômili bëm na to skòkł. Mëszlã sobie: Doch jes sã dożdôł, jesz përznã. Ale pòj
sa! Niżlë ta glemda z ną malckawą wëprzëszła, jô ju béł wnetk mer. Në, ale kùreszce sedlë më do tegò stołu, a jô, na nic nie zdrząc, rzucył sã na no ùmiarté kùcha. Na
to Bòlesë jaż slépia na wiérzch wëlazłë. Nie wiedza jak mie pòwstrzëmac. Tak gôdô
do Bòlesa:
– Të nie jédz tak wiele, bò dlô Rómanka nie sygnie.

15

Zdrzë: Badérowania prof. Brunona Sënôka [w:] Sënôk B., Kaszëbskô juwernota, Gduńsk 1998.
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A ja jej na to: – Ależ, jakie dobre ciasto ciotka upiekła. Wy pewnie już wczoraj sobie dobrze pojedliście. Ja zawsze mówię: lepiej zjeść a odchorować, niźli miałoby się
co zmarnować [...]16.
W istocie ten przekaz należy traktować przede wszystkim jako dowcip. Stworzył go przecież jeden z najbardziej znanych kaszubskich humorystów. Około trzydziestu lat temu
za sprawą tego opowiadania zdobył on główną nagrodę na konkursie gawędziarzy we
Wielu17. Znacznie wcześniej swe dzieła ogłaszał najbardziej znany felietonista Kaszub,
Aleksander Labuda, zwany Guczów Mack. Kilkanaście z nich dotyka tematyki kulinarnej. Na przykład o mądrym parobku, który wymyślił sobie po śniadaniu zjeść od razu
obiad, a potem też kolację, żeby już później przez cały dzień w polu pracować. Gospodyni na to się zgodziła, a wówczas on zakomunikował, że dobry parobek po kolacji idzie
spać, po czym poszedł na szopę18. Albo o Gustku, który tak bardzo kochał swoją Ankę,
że z miłości mógłby ją zjeść, aż do czasu, gdy parę lat po ślubie, znalazł jeden jej włos
w swym talerzu19. Albo o kobiecie, która nie mogła poradzić sobie z robotnikiem folwarcznym, który potrafił zjeść na raz całą kurę. Wreszcie wpadła na pomysł i wsypała
ćwierć kilograma soli do mięsa i tym poskromiła jego łakomstwo20. Czy też o chłopczyku, który żalił się straszliwie, gdy mu włożono na talerz mały kawałek wołowego mięsa. Mówił, że przez wzgląd na ten kawałek ten wół mógł sobie nadal żyć. W tym momencie mama włożyła mu spory kawał i od razu sytuacja się poprawiła21.
Bodajże najwięcej dowcipów o jedzeniu wiąże się z małymi dziećmi. Mnóstwo
z nich odnotowano w najbardziej obszernym zbiorze kaszubskich dowcipów o tytule
„Bëlny szport wiele wôrt”. To dziełko powstało w 2000 roku. Zawiera aż 378 dowcipów. We wstępie czytamy: Uśmiech zawsze towarzyszy Kaszubom. Od najdawniejszych
czasów opowiadano legendy, bajki, dowcipy, a na weselach Kaszubi bawią się, jak mało kto zgodnie z przysłowiem: „Wesele raz, a bieda do śmierci”. Bieda w niczym nie
przeszkadza, żeby żartować. Była i nadal jest dobrym tematem do żartów. Do dziś opowiadane są historyjki o biednych gnieżdżewianach, tuszkowianach czy mściszewianach,
chociaż w tych wioskach nie pozostały nawet ślady dawnego ubóstwa. Dla przykładu
ks. Sychta w swym wielkim „Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej” zapisał, że obcy wyśmiewali się, że dawniej w Gnieżdżewie była tylko jedna para kaloszy.
Kto pierwszy wstał, mógł je ubrać i chodzić w nich przez cały dzień. Zaś w Tuszkowach
wciągano byka na dach, żeby zjadł trawę, która na nim wyrosła. Gdy jednak go tam z trudem wciągnęli, byk był już martwy. Takich opowiadań jest bez liku [...].22
16
17
18
19
20
21
22

Skwiercz R., Pòst na òdpùsce, Gdiniô-Puck 1993.
Ludowe gawędy Kaszub i Kociewia, red. Miłoń G., WOK Gdańsk-GOK Wiele 1990.
Labuda A., „Dobri parobk” [w:] Guczów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 83.
Labuda A., „Gustk i Anka” [w:] Guczów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 85.
Labuda A., „Òbmëslnô białka” [w:] Guczów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 86.
Labuda A., „Sztëczk miãska” [w:] Guczów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 151.
Bëlny szport wiele wôrt, zebrôł i òprôcowôł Eugeniusz Prëczkòwsczi, Gduńsk 2000.
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A jô ji na to: – Ale môce, wë, cotkò, smaczné kùcha ùpiekłé. Wa doch ju wczora mia
z niegò dobrą pòtëmã. Jô téż wiedno gôdajã: lepi zjesc a òdchòrowac, jakbë sã miało
co zmarnowac [...]16.
Pò prôwdze nen przekôz przënôlégô przëde wszëtczim przëjąc jakno szpòrt. Kò
stwòrził gò jeden z nôbarżi znónëch kaszëbsczich wëpkôrzów. Kòl trzëdzescë lat
temù dobéł òn nim pierszi môl na kònkùrsu gôdëszów we Wielu17. Wiele rëchli swòje
dokôzë pisôł nôbarżi znóny felietonysta, Aleksander Labùda, nazéwóny Gùczowim
Mackã. Czilënôsce z nich tikô sã tematu jestkù. Przikładowò ò mądrim parobkù,
chtëren ùdbôł sã pò frisztëkù zjesc zarô pôłnié, a jesz wieczerzã, żebë pòtemù całi
dzéń w pòlu robic. Gòspòdëni mù to zrëchtowa, a tej òn rzekł, że kòżdi dobri parobk
pò wieczerzë jidze spac i wlôzł na szopã18. Abò ò Gùstu, chtëren tak baro swòjã Ankã
kòchôł, że z miłoscë bë jã chòc zjôdł, do czasu, jaż òn pôrã lat pò slëbie nalôzł ji włos
w swòjim talerzu19 Abò ò białce, chtërna so nie wiedza radë z szarwarkòwim, co
pòtrafił całégò kùra na rôz zjesc, jaż wpadła na ùdbã i wsëpa pół fùńta solë do miãsa
i tak gò òdùcza20. Czë téż ò knôpikù, chtëren zaczął mòcno sã jiscëc, czej mëma mù
włoża na talérzëk sztëczk wòłowégò miãska. Gôdôł, że wedle tegò malinczégò
sztëczka, tej wół mógł doch jesz żëc. Tej zarô mëma mù dołoża dëcht zacht sztëk i bëło
zarô lepi21.
Bòdôj nôwicy mòże nalezc szportów ò jestkù, chtërne sã wiążą z małima dzecama. Wiele z nich odnotowónëch je w nôwikszim zbiorze kaszëbsczich wiców ò titule „Bëlny szport wiele wôrt”. Nen dokôz pòwstôł w 2000 rokù. Òbjimô jaż 378 wiców. We wstãpie czëtómë: Smiéch wiedno towarzi Kaszëbóm. Òd przódë an òpòwiôdóné są pòwiôstczi, wice, a na wiesołach Kaszëbi bawią sã jak nicht, pòdług
przësłowiégò „Wieselé rôz, a biéda do smiercë”. Przë szpòrtowanim biéda nijak nie
przeszkôdzô. Bëła i je òna nawetka dobrim tematã do smiéchù. Do dzys òpòwiôdô sã
ò biédnëch gniéżdżewiónach, tuszkòwiónach czë mscëszewiónach, chòc wsë te nick
z dôwny biédë ni mają. Dlô przikładu ks. Bernat Sëchta w swòjim wiôldżim „Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej” zapisôł, że – pòdług smiéchù cëzëch
– w Gnieżdżewie czedës bëła blós jedna pôra skòrzniów. Ten, chto nôchùtczi wstôł,
òblókł je i mógł chòdzëc całi dzéń. Abò w Tuszkach, czej dak òbrósł trôwą, tej dlô
òbszpórowaniô chcelë wcygnąc na niegò bika, żebë sã nażarł. Czej gò za szëjã
wcygnãlë, òn béł ju zdechłi. Taczich pòwiôstków je niezlëczonô lëczba [...].22

16
17
18
19
20
21
22

Skwiércz R., Pòst na òdpùsce, Gdiniô-Pùck 1993.
Lëdowé pòwiôstczi Kaszëb i Kòcewiô, red. Miłoń G., WOK Gduńsk-GOK Wielé 1990.
Labùda A., „Dobri parobk” [w:] Gùczów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 83.
Labùda A., „Gùstk i Anka” [w:] Gùczów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 85.
Labùda A., „Òbmëslnô białka” [w:] Gùczów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 86.
Labùda A., „Sztëczk miãska” [w:] Gùczów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 151.
Bëlny szport wiele wôrt, zebrôł i òprôcowôł Eugeniusz Prëczkòwsczi, Gduńsk 2000.
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Na tychże dowcipach oparła się Wiesława Niemiec z Władysławowa, która napisała aż dwie książki o kaszubskiej kuchni wydane w 2004 roku.23 Te dowcipy ubarwiły
przepisy, które zebrała od gospodyń z północnych stron Kaszub.
Na koniec podajemy kilka z nich, ujętych w książce „Bëlny szport wiele wôrt”.
– Kelner! Naléjce chùtkò dwa piwa! Wiele sã płacy?
– Dzesãc złotëch.
– Ale chùtkò je wëlejce!
– Wëdôwôsz të mni, jak gòtujesz sama?
– Jo, wiele mni. Franc nawet pòłowë tegò nie zjé, co przedtim!
Kaszëba tłómaczi Mazurowi, że na wësoczé stanowiszcza wëbiło sã wiele Kaszëbów.
– Skądka sã ù waji tëli rozëmù bierze? – spitôł Mazur.
– A to je òd rëbë. Më jich jémë baro wiele, a rëba dôwô mądrosc.
– Tej pòwiédz, jaką rëbã jô móm jesc.
– Jô cë rzekã, ale mùszisz dac z górë 20 złotëch.
Mazur zapłacył i wnet dostôł përzinkã wãdzonégò sledza. Za jaczis czas znôwù ny
dwaji sã zeszlë.
– Słëchôj le – rzekł Mazur. – Czë 20 złotëch za sztëczk sledza to nie je za wiele?
– Oo! – zawòłôł Kaszëba. – Jô widzã, że mój recept zaczinô skùtkòwac.
Białka przëszła do krómù. Nakùpiła rozmajitosców, a na kùńcu chca kùpic jesz
rëbów.
– Co to tu są za rëbë? – wskôza na beczkã.
– To są karpie.
– A czemùż òne są w wòdze?
– Kò òne doch są żëwé!
– Ee tam, żëwé! A są òne bënômni swiéżé?
Bòles i Każi w karczmie pòpijelë piwò i so przechwôliwelë, chto barżi mógł:
– Jô ùłowił w stãżëcczim jezorze szczëkã, co mia méter i sédmëdzesąt centimétrów
długòscë – gôdôł Każi.
– A jak jô szmërgnął blinker, tej jô wëtrekôł na brzég miemiecczi motór z pierszi
wòjnë swiatowi i mù sã jesz widë pôlëłë! – òdrzekł Bòles.
– Cëż të za głëpòtë òpòwiôdôsz! To je niemòżlëwé!
– Jak të, Każilkù, òdjimniesz méter ti szczëce, tej jô temù motorowi te widë wëgaszã.
23

Wiesława Niemiec, Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni, Władysławowo 2004 oraz Wiesława Niemiec,
Ò tim, jak przóde lat Kaszëbi warzëlë, Gawędy o dawnej kaszubskiej kuchni, Władysławowo 2004.
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Na tëch wicach w całoscë òpiarła sã Wiesława Niemiec z Wiôldzi Wsë, chtërna napisa jaż dwie ksążczi ò kaszëbsczi kùchni wëdóné w 2004 rokù.23 Te wice ùstrojiłë
przepisë, jaczé zebrała òd gòspòdëniów z nordowëch strón.
Dlô przikładu na kùńc pòdôwómë czilë z nich za ksążką „Bëlny szport wiele wôrt”.
– Kelner! Naléjce chùtkò dwa piwa! Wiele sã płacy?
– Dzesãc złotëch.
– Ale chùtkò je wëlejce!
– Wëdôwôsz të mni, jak gòtujesz sama?
– Jo, wiele mni. Franc nawet pòłowë tegò nie zjé, co przedtim!
Kaszëba tłómaczi Mazurowi, że na wësoczé stanowiszcza wëbiło sã wiele Kaszëbów.
– Skądka sã ù waji tëli rozëmù bierze? – spitôł Mazur.
– A to je òd rëbë. Më jich jémë baro wiele, a rëba dôwô mądrosc.
– Tej pòwiédz, jaką rëbã jô móm jesc.
– Jô cë rzekã, ale mùszisz dac z górë 20 złotëch.
Mazur zapłacył i wnet dostôł përzinkã wãdzonégò sledza. Za jaczis czas znôwù ny
dwaji sã zeszlë.
– Słëchôj le – rzekł Mazur. – Czë 20 złotëch za sztëczk sledza to nie je za wiele?
– Oo! – zawòłôł Kaszëba. – Jô widzã, że mój recept zaczinô skùtkòwac.
Białka przëszła do krómù. Nakùpiła rozmajitosców, a na kùńcu chca kùpic jesz
rëbów.
– Co to tu są za rëbë? – wskôza na beczkã.
– To są karpie.
– A czemùż òne są w wòdze?
– Kò òne doch są żëwé!
– Ee tam, żëwé! A są òne bënômni swiéżé?
Bòles i Każi w karczmie pòpijelë piwò i so przechwôliwelë, chto barżi mógł:
– Jô ùłowił w stãżëcczim jezorze szczëkã, co mia méter i sédmëdzesąt centimétrów
długòscë – gôdôł Każi.
– A jak jô szmërgnął blinker, tej jô wëtrekôł na brzég miemiecczi motór z pierszi
wòjnë swiatowi i mù sã jesz widë pôlëłë! – òdrzekł Bòles.
– Cëż të za głëpòtë òpòwiôdôsz! To je niemòżlëwé!
– Jak të, Każilkù, òdjimniesz méter ti szczëce, tej jô temù motorowi te widë wëgaszã.
23 Niemiec W., Òpòwiôstczi ò dôwny kaszëbsczi kùchni, Wiôlgô Wies 2004 a téż Niemiec W., Ò tim,
jak przóde lat Kaszëbi warzëlë, Òpòwiôstczi ò dôwny kaszëbsczi kùchni, Wiôlgô Wies 2004.
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Leòn zaprosył Môrcëna do restauracji. Zamówił bëlné zjestkù i kòrnusa. To kòsztowało sto òsmëdzesąt złotëch. Wëjął dwasta, zapłacył kelnerowi i rzekł:
– Reszta dlô pana!
Nen sã ùsmiôł, schòwôł dëtczi i szedł w stronã tómbachù. Na to Leòn sã òdwrócył
i zawòłôł:
– Nëże, a chtëż tu je panã!
Kelner sã copnął i chùtkò wëdôł resztã.
Dwòje młodëch przëjachało do miasta i zaszło do karczmë.
– Në, co të bë chca, Lénkò? – zapitôł Gùst.
– Jô bë chca cos na „a” – pòwôżno rzecze brutka.
– Na „a” – szukô kelner w spisënkù. – Taczégò tu nick ni ma.
– Ni ma!? – zdzëwia sã Lénka. – Cëż to je za karczma? Jidzemë tej, Gùsce, dali
szëkac!
Zaszlë do „Prucha” (tak przódë zwelë Prusyńsczégò w Wejrowie).
– Cëż mô bëc?
– Kò cos na „a” – gôdô Lénka.
Kelner szukô w mëslach i zwątpiałi zdrzi na dzéwczã, a pòmòc ni mòże.
– Në cëż to je? – znerwòwa sã ju Lénka.
Szlë do jinszëch karczmów, a dëcht w òstatny kelner sã spitôł:
– A cëż to mô bëc, jak to sã zwie, pòwiédzta doch?
– Kò to je arbata! – rzecze z nabùrmùszoną gãbą Léna.
Jan przëszedł do karczmë na pôłnié. Na stole stojałë ju przërëchtowóné sztërë
kòmpòtë. Chto chcôł, mógł sã przed pôłniã wëpic.
– Panie óber, mógłbë mie pón wëmienic te kòmpòtë na pôłnié? – rzekł Jan.
– Ni ma sprawë.
Za chwilã pôłnié bëło na stole. Jan zjôdł, pòdniósł sã i rësził w stronã dwiérzi.
– Hej, a płacëc?!
– Kò jô doch sã pitôł, czë kòmpòt mòże wëmienic na pôłnié.
– Në jo. Tej zapłacë chòc za kòmpòt, to je równo.
– A wëpił jô gò?!
Mack spòtkôł Jignasza, chtëren wëchôdôł z baru i sã òblizywôł.
– Wiész, Mackù, całą szmórowóną kaczkã dało dzys w tim barze – rzekł Jignasz.
– A kùliż waji bëło przë stole?
– Dëcht le dwòje.
– A chtëż to bëła ta drëgô?
– Kò to bëła ta szmórowónô kaczka!
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Leòn zaprosył Môrcëna do restauracji. Zamówił bëlné zjestkù i kòrnusa. To kòsztowało sto òsmëdzesąt złotëch. Wëjął dwasta, zapłacył kelnerowi i rzekł:
– Reszta dlô pana!
Nen sã ùsmiôł, schòwôł dëtczi i szedł w stronã tómbachù. Na to Leòn sã òdwrócył
i zawòłôł:
– Nëże, a chtëż tu je panã!
Kelner sã copnął i chùtkò wëdôł resztã.
Dwòje młodëch przëjachało do miasta i zaszło do karczmë.
– Në, co të bë chca, Lénkò? – zapitôł Gùst.
– Jô bë chca cos na „a” – pòwôżno rzecze brutka.
– Na „a” – szukô kelner w spisënkù. – Taczégò tu nick ni ma.
– Ni ma!? – zdzëwia sã Lénka. – Cëż to je za karczma? Jidzemë tej, Gùsce, dali
szëkac!
Zaszlë do „Prucha” (tak przódë zwelë Prusyńsczégò w Wejrowie).
– Cëż mô bëc?
– Kò cos na „a” – gôdô Lénka.
Kelner szukô w mëslach i zwątpiałi zdrzi na dzéwczã, a pòmòc ni mòże.
– Në cëż to je? – znerwòwa sã ju Lénka.
Szlë do jinszëch karczmów, a dëcht w òstatny kelner sã spitôł:
– A cëż to mô bëc, jak to sã zwie, pòwiédzta doch?
– Kò to je arbata! – rzecze z nabùrmùszoną gãbą Léna.
Jan przëszedł do karczmë na pôłnié. Na stole stojałë ju przërëchtowóné sztërë
kòmpòtë. Chto chcôł, mógł sã przed pôłniã wëpic.
– Panie óber, mógłbë mie pón wëmienic te kòmpòtë na pôłnié? – rzekł Jan.
– Ni ma sprawë.
Za chwilã pôłnié bëło na stole. Jan zjôdł, pòdniósł sã i rësził w stronã dwiérzi.
– Hej, a płacëc?!
– Kò jô doch sã pitôł, czë kòmpòt mòże wëmienic na pôłnié.
– Në jo. Tej zapłacë chòc za kòmpòt, to je równo.
– A wëpił jô gò?!
Mack spòtkôł Jignasza, chtëren wëchôdôł z baru i sã òblizywôł.
– Wiész, Mackù, całą szmórowóną kaczkã dało dzys w tim barze – rzekł Jignasz.
– A kùliż waji bëło przë stole?
– Dëcht le dwòje.
– A chtëż to bëła ta drëgô?
– Kò to bëła ta szmórowónô kaczka!
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Róża Wosiak-Śliwa (Uniwersytet Gdański)

Drobiazgi gramatyczne,
czyli... co gnębi piszących Kaszubów
(Pogadanek popularnych
o języku kaszubskim cz. 1.)
Tytuł mojego wystąpienia nie jest całkiem nowy. Śp. prof. Bogusław Kreja (1931-2003),
wybitny gdański językoznawca opublikował w latach dziewięćdziesiątych XX w. na
łamach krakowskiego „Języka Polskiego” niezwykle bogaty, cieszący się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród językoznawców, cykl artykułów, które nazwał „Drobiazgami słowotwórczymi.”
Chciałabym, by praca niniejsza zainicjowała serię – niekoniecznie poświęconą jedynie słowotwórstwu kaszubskiemu – omawiającą w sposób popularny problemy gramatyczne, z jakimi borykają się na co dzień piszący Kaszubi: literaci, dziennikarze, nauczyciele – prawie wszyscy znający mowę kaszubską z rodzinnych domów, przelewający na papier to, co stworzą, powiedzą czy usłyszą, a nie znający podstaw gramatycznych swojego pierwszego języka.
W związku z tym 13 września br. wysłałam do – na razie jedynie – członków Rady Języka Kaszubskiego e-mail następującej treści:
Kochani,
w związku z przygotowywanym przeze mnie cyklem artykułów pt. Drobiazgi gramatyczne, czyli... co gnębi piszących Kaszubów, bardzo proszę o przesyłanie do mnie
kaszubskich gramatycznych, poprawnościowych wątpliwości w nieprzekraczalnym
terminie do 21 września br. Pierwsza tura odpowiedzi już w Starbieninie!
Serdecznie pozdrawiam – Róża Wosiak-Śliwa
Podejrzewałam, że na początku „mojej akcji” otrzymam parę zdawkowych zapytań,
a tu … niespodzianka! Wątpliwości, wątpliwości, lawina różnorodnych wątpliwości
sypała się, sypie z wielu skrzynek. Nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć od razu,
zatem dziś skoncentruję się na dwu pytaniach.

Skąd wzięły się w języku kaszubskim osobliwe samogłoski é, ó, ô?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy cofnąć się w bardzo odległą przeszłość, kiedy
to nie istniał jeszcze ani język kaszubski, ani polski, ani czeski, ani rosyjski, ani żaden
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Róża Wòszôk-Slëwa (Gduńsczi Ùniwersytet)

Gramaticzné drobnotë,
to je… jaczé jiwrë mają piszący Kaszëbi
(Pòpùlarnëch gôdków ò kaszëbsczim
jãzëkù dzél 1.)
Titel mòjégò wëstąpieniô nie je czësto nowi. Sp. prof. Bògùsłôw Kreja (1931-2003),
nadzwëkòwi gduńsczi jãzëkòznôwca w dzewiãcdzesątëch latach XX sta. òpùblikòwôł
w krakòwsczim „Języku Polskim” baro bòkadny cykel artiklów pt. „Drobiazgi słowotwórcze”, jaczi béł baro pòpùlarny, òsoblëwie westrzód jãzëkòznôwców.
Jô bë chca, żebë nen artikel béł zôczątkã serii – ni le namieniony kaszëbsczémù
słowótwórstwù – jakô bë òmôwia na przëstãpny ôrt gramaticzné problemë, jaczé na
co dzéń mają piszący Kaszëbi: lëteracë, gazétnicë, szkólny – wnetk wszëtcë znający
kaszëbską mòwã z dodomów, przeléwający na papiór no, co ùsadzą, rzekną czë ùczëją,
a jaczi nie znają gramaticznëch spòdlów swòjégò pierszégò jãzëka.
Temù téż 13 séwnika br. wësła jem do – timczasã leno – nôleżników Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka e-mail w jaczim bëło napisóné:
Lubòtny drësze,
Temù, że rëchtujã cykel artiklów pt. Gramaticzné drobnotë, to je… jaczé jiwrë mają piszący Kaszëbi, baro proszã ò sélanié do mie kaszëbsczich gramaticznëch,
pòprawnoscowëch wątplëwòtów nie dali jak do 21 séwnika negò rokù. Pierszi dzél
òdpòwiéscy ju w Starbieninie!
Serdeczné pòzdrówczi – Róża Wòszôk-Slëwa
Mëszla jem, że na zôczątkù „mòji akcji” dostónã czile mało wôżnëch zapitaniów, a tu
… niespòdzajnosc! Wątplëwòtë, wątplëwòtë, hùrma rozmajitëch wątplëwòtów sëpa sã
a sëpie z wiele kastków. Nie jem w sztãdze òd razu na nie òdpòwiedzec, temù dzysô
skòncentrëjã sã na dwùch pitaniach.

Skąd wzãłë sã w kaszëbsczim jãzëkù
òsoblëwé samòzwãczi é, ó, ô?
Abë òdpòwiedzec na to pitanié, nót je copnąc sã baro dalek w ùszłotã, czedë jesz nie
bëło ani kaszëbsczégò jãzëka, ani pòlsczégò, ani czesczégò, ani rusczégò, ani niżódnégò
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inny z języków słowiańskich. Kiedy wszystkie te języki miały swojego wspólnego
przodka – język prasłowiański (ps.). Jak wynika z badań, musiał on dysponować swoistym słownictwem (leksyką) i systemem gramatycznym nim rządzącym. Jeśli chodzi
np. o fonetykę, to m. in. istniały wtedy tzw. samogłoski długie i krótkie. Zjawisko to
nazywa się iloczasem.1 Była więc np. samogłoska długa a (zapisywana jak aa lub ā)
i krótka a (zapisywana jak a lub ă). Podobnie: długie e (zapisywane jak ee lub ē) i krótkie e (zapisywane jak e lub ě), długie o (zapisywane jak oo lub ō) i krótkie o (zapisywane jak o lub ŏ). Por.: trāwa, mlēko, wrōcisz i in. Proces ten dotyczy również pozostałych samogłosek.
Język starokaszubski odziedziczył długie i krótkie samogłoski. Często mówi się
wręcz o tzw. dziedzictwie prasłowiańskim, czyli przejęciu przez kaszubszczyznę z ps.
iloczasu.
Na domiar tego wszystkiego w okresie przedkaszubskim doszło do zwiększenia ilości samogłosek długich w wyniku innego procesu fonetycznego, zwanego ściągnięciem, czyli kontrakcją. Zachodził on w wyrazach, w których dwie samogłoski rozdzielała j (por. ps. *dobraja, *modroje, *chorajego). Owa j wypadała i tym sposobem
obok siebie pojawiały się dwie jednakowe lub podobne samogłoski, tworząc jedną długą (*dobraa → *dobrā, *modroe → *modrē, *choraego → *chorēgo).
Na przełomie X/XI w. zaszedł jeszcze jeden proces: zanik w pozycji słabej i wokalizacja (przejście w pełną samogłoskę) w pozycji mocnej jerów ь, ъ. Do tej pory
nie mówiłam nic o tych dźwiękach. Okazuje się, że kiedyś2 system samogłoskowy (inaczej: wokaliczny) był bogatszy m. in. o tzw. półsamogłoski, czyli jery ь, ъ.
(Domyślamy się, że czas wymawiania jerów był krótszy od czasu wymawiania
samogłosek pełnych.) Kiedy więc na przełomie X/XI wieku półsamogłoski zaczęły
zanikać lub wokalizować się, najprawdopodobniej z tego powodu, że stanowiły
rażącą anomalię względem samogłosek długich i krótkich3, towarzyszyły im dodatkowe zjawiska fonetyczne, np. wzdłużenie zastępcze. Polegało ono na tym, że
jer stojący w pozycji słabej po spółgłosce dźwięcznej parzystej4 zanikał, a czas przeznaczony na jego artykulację przekazywany był najbliższej poprzedzającej go samogłosce, tym samym stawała się ona długa (por. *bobъ > boob → bōb, *vozъ > wooz
→ wōz).
Jak widzimy, w języku starokaszubskim funkcjonowały samogłoski długie pochodzące z dziedzictwa prasłowiańskiego, ściągnięcia, czyli kontrakcji oraz wzdłużenia
zastępczego.
Na przełomie XV/XVI w. różnica iloczasu przeszła w różnicę barwy, co oznaczało
zanik opozycji samogłoska długa: samogłoska krótka i tym samym pojawienie się
1
2
3
4

Inaczej: czasem wymawiania (artykulacji) danej samogłoski.
Na przykład w prasłowiańszczyźnie czy dobie przedpiśmiennej.
Znajdowały się poza systemem iloczasowym.
To spółgłoska, która ma swój bezdźwięczny odpowiednik, np.: b (p), d (t), g (k), z (s) i in.
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jinégò słowiańsczégò, czedë ne wszëtczé jãzëczi miałë swòjégò wespólnégò przódka
– prasłowiańsczi jãzëk (ps.). Jak wiedzec je z badérowaniów mùszôł òn miec apartną
słowiznã (leksyką) i gramaticzną systemã jakô nim rządzëła. Żlë jidze np. ò fònetikã,
to m. jin. bëłë wtenczas tzw. dłudżé i krótczé samòzwãczi. No zjawiszcze pòzywô sã
jiloczasã.1 Béł wiãc np. dłudżi samòzwãk a (zapisywóny jak aa abò ā) i krótczi a (zapisywóny jak a abò ă). Pòdobno: dłudżé e (zapisywóné jak ee abò ē) i krótczé e (zapisywóné jak e abò ě), dłudżé o (zapisywóné jak oo abò ō) i krótczé o (zapisywóné jak
o abò ŏ). Pòr.: trāwa, mlēko, wrōcisz i jin. Nen proces tikô sã téż pòzostałëch
samòzwãków.
Stôrokaszëbsczi jãzëk wzął w spòsagù dłudżé i krótczé samòzwãczi. Czãsto gôdô
sã wnetk ò tzw. prasłowiańsczi spôdkòwiznie, to je przejãcym przez kaszëbiznã z ps.
jiloczasu.
Do te wszëtczégò w przedkaszëbsczim cządze doszło do zwikszeniô wieloscë dłudżich samòzwãków, co sta sã bez jiny fòneticzny proces, zwóny scygniãcym, to je
kòntrakcją. Zachôdôł òn w słowach, w jaczich dwa samòzwãczi rozdzeliwa j (pòr. ps.
*dobraja, *modroje, *chorajego). Na j wëpôdała i tak kòle se pòjawiłë sã dwie taczé
samé abò pòdobné samòzwãczi, twòrzącë jednã długą (*dobraa → *dobrā, *modroe
→ *modrē, *choraego → *chorēgo).
Na przełómanim X/XI sta. zaszedł jesz jeden proces: dżinãcé w pòzycji słabi
i wòkalizacjô (przeńscé w fùlny samòzwãk) w mòcny pòzycje jerów ь, ъ. Donëchczas jô nick nie rzekła ò nëch zwãkach. Òkazëje sã, że czedës2 samòzwãkòwi system (jinaczi: wòkaliczny) béł bòkadniészi m. jin. ò tzw. półsamòzwãczi, to je jerë
ь, ъ. (Domëszlómë sã, że czas wëmôwianiô jerów béł krótszi òd czasu wëmôwianiô fùlnëch samòzwãków.) Czedë wiãc na przełómanim X/XI stalatégò półsamòzwãczi zaczãłë dżinąc abò wòkalizowac sã, wierã temù, że stanowiłë rażącą
anomaliã wedle dłudżich i krótczich samòzwãków3, towarzëłë jima dodôwkòwé
fòneticzné zjawiszcza, np. zastãpczé wzdłużenié. Pòlégało òno na tim, że jer stojący w słabi pòzycji pò zwãcznym spółzwãkù pôrzëstim4 dżinął, a czas przeznaczony na jego artëkùlacjã przekôzywóny béł nôblëższémù pòprzédzającémù gò
samòzwãkòwi, tim samim stôwôł sã òn dłudżi. (pòr. *bobъ > boob → bōb, *vozъ >
wooz → wōz).
Jak widzymë, w stôrokaszëbsczim jãzëkù fùnkcjonowałë dłudżé samòzwãczi pòchôdającé z prasłowiańsczi spôdkòwiznë, scygniãcô, to je kòntrakcji ë zastãpczégò wzdłużeniô.
Na przełómanim XV/XVI sta. różnica jiloczasu przeszła w różnicã farwë, co
òznacziwało dżiniãcé òpòzycji dłudżi samòzwãk: krótczi samòzwãk i tim samim
1
2
3
4

Jinaczi: czasã wëmôwianiô (artëkùlacji) dónégò samòzwãkù.
Na przëmiôr w prasłowiańszczëznie czë przedpismieniowim cządze.
Bëła pòza jiloczasowim systemã.
To spółzwãk, jaczi mô swòjã bezzwãczną równoznaczënã, np.: b (p), d (t), g (k), z (s) i in.
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w miejsce samogłosek długich, dźwięków jakościowo różnych; konkretnie, np. ā > á
(ô)5, ē > é 6, ō > ó 7.
Łatwo zauważyć, że stan ten trwa w języku kaszubskim do dziś8 (por.: trôwa, mlékò,
wrócëc, dobrô, mòdré, chòrégò, bób, wòz), śmiało więc można stwierdzić, iż jest językową perłą, którą należy pielęgnować i chronić, aby nie zanikła, albowiem odzwierciedla najodleglejszą historię rodzącego się na naszych oczach standaryzowanego i normalizowanego języka regionalnego.

Dlaczego w odmianie wielu kaszubskich wyrazów
występują oboczności e: é, o: ó, a: ô?
Na temat oboczności, inaczej alternacji w języku kaszubskim wielokrotnie wypowiadał się w licznych pracach dr hab. M. Cybulski.9 Pewne informacje znajdujemy też np.
w Gramatyce10 E. Brezy i J. Tredera.
Pamiętając, że samogłoski ścieśnione w kaszubszczyźnie to zazwyczaj ślad dawnych
samogłosek długich, a jasne – krótkich, możemy łatwo się domyślać, iż są one główną
przyczyną, ale nie jedyną, występowania alternacji w odmianie kaszubskich wyrazów.
Komisja Standaryzacji i Normalizacji Języka Kaszubskiego niejednokrotnie, przygotowując poszczególne Uchwały, sygnalizowała Radzie Języka Kaszubskiego rangę
wszelkich oboczności w kaszubszczyźnie, stojąc na stanowisku, że są one wizytówką
historii języka.
Przyjrzyjmy się więc niektórym zestandaryzowanym i znormalizowanym leksemom. W Uchwale Nr 4/RJK/08 z dn. 18. 04. 2008 r. w sprawie stosowania kaszubskich
imion oficjalnych na literę A oraz ich zdrobnień znajdujemy formy Abdón: Abdona,
Alfréd: Alfreda, Antón: Antona, Arón: Arona itp.
W Uchwale Nr 5/RJK/08 z dn. 13. 06. 2008 r. w sprawie stosowania kaszubskich
imion oficjalnych na litery B – E oraz ich zdrobnień z kolei pojawiają się m. in. oboczności: Baltazôr: Baltazara, Błażéj: Błażeja, Bòrzësłôw: Bòrzësława, Cezôr: Cezara.
W Uchwale Nr 1/RJK/09 z dnia 09. 01. 2009 r. w sprawie kaszubskich nazw organów władzy państwowej występują formy senatór: senatora, natomiast w Uchwale
5
Jest to dźwięk pośredni między niską samogłoską a (ze względu na ruchy języka w płaszczyźnie
pionowej w trakcie artykulacji) i średnią o.
6
Jest to dźwięk pośredni między średnią samogłoską e (ze względu na ruchy języka w płaszczyźnie
pionowej w trakcie artykulacji) oraz wysokimi i/y.
7
Jest to dźwięk pośredni między średnią samogłoską o (ze względu na ruchy języka w płaszczyźnie
pionowej w trakcie artykulacji) oraz wysoką samogłoską u.
8
Np. w języku polskim samogłoski ścieśnione przeszły dalszą ewolucję.
9
Por. np. M. Cybulski, Alternacje morfonologiczne, Alternacje samogłoskowe, Alternacje spółgłoskowe, Alternacje typu samogłoska: zero [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdańsk 2006, s. 18 – 21; Problematyka morfonologiczna w procesie kodyfikacji kaszubszczyzny,
Gdańsk 2008.
10 Por.: E. Breza, J. Treder, Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1981, s. 59 – 62.
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pòjawienié sã w môl dłudżich samòzwãków, zwãków jakòscowò jinëch; kònkretno,
np. ā > á (ô)5, ē > é 6, ō > ó 7.
Prosto je dozdrzec, że stón nen warô w kaszëbsczim jãzëkù do dzysô8 (pòr.: trôwa,
mlékò, wrócëc, dobrô, mòdré, chòrégò, bób, wòz), smiało wiãc mòże rzec, że je
jãzëkòwą perlą, chtërnã mùsz je dozerac i chronic, abë nie zdżinãła, bò je pòmiónã
nôòdleglészi historii rodzącégò sã na naszich òczach sztandarizowónégò i normalizowónégò regionalnégò jãzëka.

Czemù w òdmianie wiele kaszëbskich słów
widzec są òbòcznoscë e: é, o: ó, a: ô?
Ò òbòcznoscë, jinaczi alternacji w kaszëbsczim jãzëkù wiele razy pisôł w wielnëch
pracach dr hab. M. Cëbùlsczi.9 Gwësné jinfòrmacje mòżemë téż nalezc np. w Gramatyce10 E. Brézë i J. Trédra.
Pamiãtającë, że scësnioné samòzwãczi w kaszëbiznie to colemało szlach dôwnëch
samòzwãków dłudżich, a jasné – krótczich, mòżemë prosto dopòminac sã, że są òne główną przëczëną, ale nié jediną, wëstãpòwaniô alternacji w òdmianie kaszëbsczich słowów.
Kòmisëjô Sztandarizacëji i Normalizacëji Kaszëbsczégò Jãzëka nié rôz, rëchtëjącë
apartné Ùchwôlënczi, sygnalizowała Radzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka, jak wôżné są
wszelejaczé òbòcznoscë w kaszëbiznie, mdącë na stanowiszczu, że są òne wizytówką
historii jãzëka.
Chcemë sã przëzdrzec niechtërnym zesztadarizowónym i znormalizowónym leksemóm. W Ùchwôlënkù Nr 4/RKJ/08 z dn. 18. 04. 2008 r. w sprawie brëkòwaniô kaszëbsczich òficjalnëch mión na lëtrã A a téż jich zdrobnieniów mòżemë nalezc fòrmë Abdón: Abdona, Alfréd: Alfreda, Antón: Antona, Arón: Arona itp.
W Ùchwôlënkù Nr 5/RKJ/08 z dn. 13. 06. 2008 r. w sprawie brëkòwaniô kaszëbsczich
òficjalnëch mión na lëtrë B – E a téż jich zdrobnieniów zôs pòjôwiają sã m. jin. òbòcznoscë:
Baltazôr: Baltazara, Błażéj: Błażeja, Bòrzësłôw: Bòrzësława, Cezôr: Cezara.
W Ùchwôlënkù Nr 1/RKJ/09 z dnia 09. 01. 2009 r. w sprawie kaszëbsczich pòzwów
òrganów państwòwi władzë są fòrmë senatór: senatora, zôs w Uchwôlënkù Nr 5/RKJ/09
5

Je to zwãk pòstrzédny midzë nisczim samòzwãkã a (ze wzglãdu na rëchë jãzëka w pionowi rówiznie òb czas artëkùlacji) a strzédnym o.
6
Je to zwãk pòstrzédny midzë strzédnym samòzwãkã e (ze wzglãdu na rëchë jãzëka w pionowi rówiznie òb czas artëkùlacji) a wësoczima i/y.
7
Je to zwãk pòstrzédny midzë strzédnym samòzwãkã o (ze wzglãdu na rëchë jãzëka w pionowi rówiznie òb czas artëkùlacji) a wësoczim samòzwãkã u.
8
Np. w pòlsczim jãzëkù scësnioné samòzwãczi przeszłë dalszą ewòlucją.
9
Pòr. np. M. Cybulski, Mòrfònologiczné alternacje, Samòzwãkòwé alternacje, Spółzwãkòwé alternacje, Alternacje ôrtu samòzwãk: zero [w:] Kaszëbsczi jãzëk. Encyklopediczny doradnik, red. J. Tréder,
Gduńsk 2006, s. 18 – 21; Mòrfònologiczné jiwrë òb czas kòdifikacje kaszëbiznë, Gduńsk 2008.
10 Pòr.: É. Bréza, J. Tréder, Kaszëbskô gramatika. Pòpùlarny zaris, Gduńsk 1981, s. 59 – 62.
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Nr 5/RJK/09 z dnia 19. 06. 2009 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów i pojęć matematycznych na litery E-Z: wielerôz: wielerazu, zbiér: zbieru, a w Uchwale Nr
6/RJK/09 z dnia 2. 10.2009 r. w sprawie stosowania kaszubskich terminów i pojęć informatycznych: adaptér: adaptera, bùfór: bùfòra, editór tekstu: editora tekstu, ùstôw:
ùstawù. Przykładów można by mnożyć.
We wszystkich tych leksemach samogłoski ścieśnione é, ó, ô są śladem dawnych
samogłosek długich powstałych w wyniku wzdłużenia zastępczego, natomiast jasne e,
o, a – krótkich (w formach tych nie było warunków, by wzdłużenie to zaszło; ponieważ zabrakło pierwotnego jeru ь lub ъ po spółgłosce dźwięcznej parzystej).
O innych przyczynach występowania alternacji e: é, o: ó, a: ô w kolejnym artykule.
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z dnia 19. 06. 2009 r. w sprawie brëkòwaniô kaszëbsczich terminów i pòjãców matematicznëch na lëtrë E-Z: wielerôz: wielerazu, zbiér: zbieru, a w Ùchwôlënkù Nr
6/RKJ/09 z dnia 2. 10.2009 r. w sprawie brëkòwaniô kaszëbsczich terminów i pòjãców
jinformaticznëch: adaptér: adaptera, bùfór: bùfòra, editór tekstu: editora tekstu, ùstôw:
ùstawù. Przikładów mòże bëc jesz wicy.
We wszëtczich nëch leksemach scësnioné samòzwãczi é, ó, ô są szlachã dôwnëch
samòzwãków dłudżich, jaczé pòwstałë bez zastãpczé wzdłużenié, zôs jasné e, o, a – krótczich (w nëch fòrmach nie bëło warënków, bë wzdłużenié to sã stało; bò zabrakło
piewòtnégò jeru ь lub ъ pò zwãcznym spółzwãkù pôrzëstim).
Ò jinëch przëczënach wëstãpòwaniô wëmianë (alternacji) e: é, o: ó, a: ô
w pòstãpnym artiklu.
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Edward Breza (Sopot)

Z problemów standaryzowanej
kaszubszczyzny
Pełniąc obowiązki przewodniczącego Komisji Normalizacji i Standaryzacji Języka Kaszubskiego, trzeba się odnieść do wielu problemów i zagadnień, omawianych na posiedzeniach Komisji i na plenarnych zebraniach całej Rady Języka Kaszubskiego. Zarówno Komisja, jak i Rada podejmując uchwały, nawiązuje do autentycznej mówionej kaszubszczyzny (języka ludowego), do zwyczajów stosowanych przez pisarzy kaszubskich
oraz do publikacji leksykograficznych i normatywnych. Niniejszym artykułem rozpocznę taki cykl na spotkaniach w Starbieninie z publikacją w Biuletynie RJK. Nie będę wliczał do tego cyklu referatów wygłoszonych w Starbieninie w r. 2007 i w r. 2008.1

I. Przymiotniki typu teoretny, fotografny i semantycznie
podobne w kaszubszczyźnie
Kaszubszczyzna, jeśli ma być językiem literackim, winna się odznaczać tzw. poliwalencją, tzn. zdolnością do obsługiwania różnych dziedzin życia, nie tylko wiejskiej kultury materialnej, ale także życia wewnętrznego, przeżyć religijnych, miłosnych, poglądów filozoficznych, administracji, sportu, życia politycznego i gospodarczego. Są to
dziedziny, w których tradycyjnie używana nie była. Na pojęcia z tych dziedzin brak
często słów, trzeba tworzyć neologizmy, zapożyczać się w innych językach lub stosować inne metody, jak np. w istniejące słowa wkładać nowe znaczenia. Najlepszą metodą jest zawsze tworzenie nowych słów na bazie istniejących przy użyciu różnych
technik słowotwórczych, najczęściej różnego typu derywacji i w mniejszym stopniu
(w językach słowiańskich) kompozycji, tak charakterystycznej dla języków germańskich, por. np. polskie dożynki – niem. Erntedankfest ‘święto dziękczynienia za żniwa’,
pol. dworzec – ang. railwaystation ‘stacja drogi żelaznej’.
Naturalnym zjawiskiem byłoby zapożyczać się w języku polskim. To jednak nie
zadowalało i nie zadowala wielu użytkowników kaszubszczyzny i pisarzy kaszubskich. Zrzeszeńcy np. odkształcałi niektóre wyrazy polskie, by w kaszubszczyźnie nie

1

E. Breza, Wybrane zagadnienia pisowni i morfologii kaszubskiej, Biulytyn RJK 2007, s. 49 – 58;
tenże, Standaryzowane imiona kaszubskie, Biuletyn RJK 2008, s. 98 –108.
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Édwôrd Bréza (Sopòt)

Z problemów sztandarizowóny
kaszëbiznë
Pełniącë òbòwiązczi przédnika Kòmisëji Sztandarizacëji i Normalizacëji Kaszëbsczégò
Jãzëka, nót je nawléc do wielu problemów i sprawów, òmôwiónëch na zetkaniach
Kòmisëji i na wespólnëch zéńdzeniach całi Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Kòmisëjô,
jak téż i Radzëzna, pòdjimającë ùchwôlënczi, nawlékô do prôwdzëwi gôdóny kaszëbiznë
(lëdowégò jãzëka), do zwëków wëzwëskiwónëch bez kaszëbsczich pisarzów a téż do
leksykògraficznëch i normatiwnëch pùblikacjów. Nym artiklã zacznã taczi cykl na
zéńdzeniach w Starbieninie z pùblikacją w Biuletinie RKJ. Nie mdã rëchòwôł do tegò
cyklu referatów wëgłoszonëch w Starbieninie w r. 2007 i w r. 2008.1

I. Znankòwniczi ôrtu teoretny, fotografny i semanticzno
jistné w kaszëbiznie
Kaszëbizna, żlë mô bëc lëteracczim jãzëkã, mùsza bë òdznaczëwac sã tzw. pòliwalencją, tzn. zdolnoscą do òbsługiwaniô rozmajitëch pòlów żëcégò, nié le wiesczi kùlturë
materialny, ale téż bënowégò żëcô, religijnëch przeżëców, miłotnëch, filozoficznëch zdaniów, administracji, spòrtu, pòliticznégò i gòspòdarzënkòwégò żëcô. Są to niwë, w jaczich colemało nie bëła ùżiwónô. Na pòjãca z nëch dzedzënów czãsto felëje słowów,
nót je ùsôdzac neologizmë, zapòżëczac sã w jinëch jãzëkach abò stosowac jiné mòdła,
jak np. w jistniejącé słowa wkładac nowé znaczenia. Nôlepszą metodą je wiedno ùsôdzanié nowëch słowów na spòdlim jistniejącëch, wëzwëskùjącë rozmajité słowòtwórczé
techniczi, nôczãscy wszelejaczégò ôrtu deriwacji i mni (w słowiańsczich jãzëkach)
kòmpòzycji, tak charakteristiczny dlô germańsczich jãzëków, pòr. np. pòlsczé dożynki – miem. Erntedankfest ‘swiãto dzëkczënieniô za żniwa’, pòl. dworzec – an. railwaystation ‘stacjô żelazny drodżi’.
Nôtërnym zjawiszczã bëłobë zapòżëczac sã w pòlsczim jãzëkù. Równak to nie zadowòlniwało i nie zadowòlniwô wiele brëkòwników kaszëbiznë i kaszëbsczich
pisarzów. Zrzeszińcowie np. òdsztôłcalë niechtërné pòlsczé słowa, bë w kaszëbiznie

1
É. Bréza, Wëbróné problemë kaszëbsczégò pisënkù i mòrfòlogii, Biuletin RKJ 2007, s. 49 – 58;
tam téż, Sztandarizowóné kaszëbsczé miona, Biuletin RKJ 2008, s. 98 –108.
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brzmiały tak jak w polszczyźnie. Do tej metody uciekają się także dziś niektórzy piszący po kaszubsku, np. użyją formy mieszkeńc zamiast mieszkańc. W metodzie takiego
odkształcania (stosował bowiem także neologizowanie) celował m. in. J. Trepczyk.
Tym razem zainteresowały mnie przymiotniki zakończone w polszczyźnie przyrostkiem –iczny, który rozwinął się z prostego wielofunkcyjnego sufiksu –ny < -ъnъ-jь
w wyrazach typu publiczny, magiczny z łacińskich przymiotników typu publicus, -a, um, magicus, -a, -um (ten ostatecznie z gr. magikós, -e, ón) i zaczął funkcjonować głównie w rzeczownikach typu geometria, filozofia, teologia. Dodajmy tu, że prosty sufiks
–ny często polonizuje łacińskie przymiotniki na –alis, por. np. idealny, moralny z łac.
idealis, moralis.
Trepczyk stosuje 4 sposoby, ale zanim o nich powiem, zauważę, że brak w jego
Słowniku2 wielu odpowiedników słów polskich. Za podstawę doboru wyrazów po stronie polskiej bowiem Trepczyk przyjął „Słownik polsko-niemiecki” Pawła Kaliny, jak
informował ustnie, w krótkim „Wstępie” do samego Słownika nie wspomina o tym.
Nie wiadomo, które to było wydanie Słownika3 Kaliny. Słownik ten z grupy „średnich”
nie zawiera wielu przymiotników interesującego nas typu, np. kardiologiczny, laryngologiczny, morfologiczny; można skonkludować: których przymiotników czy szerzej wyrazów brak u Trepczyka, tych brak także u Kaliny. Do słownika tego wydany został
aneks, ale czy Trepczyk z niego korzystał, nie wiadomo. Bliżej nie omawia tych spraw
także redaktor naukowy Słownika – prof. J. Treder; prof. Treder także nie charakteryzuje w aneksie omawianego tu modelu słowotwórczego, choć omawia szeroko niektóre typy słowotwórcze, zwłaszcza rzeczownikowe i czasownikowe. Ustnie poinformował mnie także, że niektóre przymiotniki (hasła) eliminował autorowi.
Trepczyk stosuje więc:
1) germanizm energisz ‘energiczny’ < niem. energisch.
2) Używa (najczęściej) przyrostka –owi, -owô, -owé, np. archeologòwi, teologòwi, psychologòwi, bakterëjologòwi, socjologòwi, fizjologòwi, mitologòwi, chirurgòwi, matematikòwi, kaligrafòwi, biografòwi, bibliografòwi, filozofòwi. Struktury te budzą
zastrzeżenia, bo kojarzą się nam ze specjalistami z różnych dziedzin wiedzy, a więc
z archeologiem, teologiem, psychologiem, bakteriologiem, socjologiem, fizjologiem,
filozofem, mitologiem, chirurgiem, matematykiem, geografem, biografem, bibliografem. Zaakceptować można takie formacje, jeśli one dotyczą dyscypliny wiedzy,
np. algebrowi: algebra, dialektowi: dialekt, jest tych derywatów jednak bardzo mało. Przymiotnik dramatowi od dramat jest też do przyjęcia; taką samą formacją
dla znającego jęz. grecki jest reumatowi ‘reumatyczny’ od gr. reúma, w dop. l. poj.
2

J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, t. I – II. Naukowo opracował i aneksem opatrzył J. Treder,
Gdańsk 1994
3
W swojej biblioteczce mam wydanie oficyny „Czytelnik” z r. 1952 z r., gdzie zaznaczono „Wydanie nowe, przejrzane i uzupełnione.”
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nie brzëmiałë tak jak w pòlaszëznie. Nã metodã wëzwëskùją téż dzys niechtërny piszący pò kaszëbskù, np. wezną fòrmã mieszkeńc miast mieszkańc. W metodze taczégò
òdsztôłceniô (bò stosowôł téż neologizowanié) przédnił m. jin. J. Trepczik.
Ną razą zainteresowałë mie znankòwniczi zakùńczoné w pòlaszëznie przirostkã
–iczny, jaczi rozwinął sã z prostégò wielofùnkcyjnégò sufiksu –ny < -ъnъ-jь w słowach ôrtu publiczny, magiczny z łacyńsczich znankòwników ôrtu publicus, -a, -um,
magicus, -a, -um (nen òstateczno z gr. magikós, -e, ón) i zaczął fùnkcjonowac główno
w jistnikach ôrtu geometria, filozofia, teologia. Chcemë dodac tu, że prosti sufiks –ny
czãsto pòlonyzëje łacyńsczé znankòwniczi zakùńczoné na –alis, pòr. np. idealny, moralny z łac. idealis, moralis.
Trepczik robi to na 4 ôrtë, ale nigle ò nich pòwiém, zmerkóm, że w jegò Słowniku2
felëje wiele równoznaczënów pòlsczich słowów. Spòdlim wëbiéru słowów pò pòlsczi
stronie dlô Trepczika béł „Słownik polsko-niemiecki” Pawła Kalinë, jak ùstno dôł ò
tim do wiédzë, w krótczim „Przedsłowim” do samégò Słownika nie nadczidô ò tim. Nie
je wiedzec, chtërne to bëło wëdanié Słownika3 Kalinë. W nym słowarzu z karna „strzédnëch” ni ma wiele znankòwników zajimającégò nas ôrtu, np. kardiologiczny, laryngologiczny, morfologiczny; mòżna wëwnioskòwac: jaczich znankòwników czë szerzi słowów felëje kòl Trepczika, nëch téż felëje kòl Kalinë. Do negò słowarza béł wëdóny
aneks, ale nie je wiedzec, czë Trepczik z niegò kòrzistôł. Blëżi nie òmôwiô nëch
sprôw téż nôùkòwi redaktor Słownika – prof. J. Tréder; prof. Tréder téż nie charakterizëje w aneksu òmôwiónégò tu słowòtwórczégò przikładu, chòc szerok òmôwiô niechtërne słowòtwórczé ôrtë, òsoblëwie jistnikòwé i czasnikòwé. Ùstno dôł mie téż do
wiédzë, że niechtërne znankòwniczi (zéwiszcza) òdrzucôł autorowi.
Trepczik ùżiwô tej:
1) germanizm energisz ‘energiczny’ < niem. energisch.
2) Ùżiwô (nôczãscy) przërostka –owi, -owô, -owé, np. archeologòwi, teologòwi, psychologòwi, bakterëjologòwi, socjologòwi, fizjologòwi, mitologòwi, chirurgòwi, matematikòwi, kaligrafòwi, biografòwi, bibliografòwi, filozofòwi. Ne sztrukturë bùdzą
zastrzédżi, bò kòjarzą sã nama ze szpecjalistama z rozmajitëch ôrtów wiédzë, to je
z archeologiem, teologiem, psychologiem, bakteriologiem, socjologiem, fizjologiem,
filozofem, mitologiem, chirurgiem, matematykiem, geografem, biografem, bibliografem. Przëjąc mòżna taczé fòrmacje, jeżlë tikają òne discyplinów wiédzë, np. algebrowi: algebra, dialektowi: dialekt, równak nëch deriwatów je baro mało.
Znankòwnik dramatowi òd dramat je téż do przëjãcô; jistną fòrmacją dlô znającégò
grecczi jãz. je reumatowi ‘reumatyczny’ òd gr. reúma, w rodzôczu poj. l. reúmat –os,
2

J. Trepczik, Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz, t. I – II. Nôùkòwò òpracowôł i aneks dodôł J. Tréder,
Gduńsk 1994
3
W swòji biblioteczce móm wëdôwk òficynë „Czytelnik” z r. 1952 z r., dze je pòdsztrichnioné „Nowi wëdôwk, przezdrzóny a dofùlowóny.”
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reúmat –os, dla nieznających tego języka Kaszubów jest on niemotywowany; reumatyzm bowiem jest już „za długą” podstawą.
3) Pozostawia polskie przymiotniki (polonizmy): archaiczny, graficzny (w jego systemie winno być grafny, zob. punkt 4), magiczny, logiczny, chirurgiczny (obok chirurgòwi), psychiczny (obok psychologòwi), detaliczny (można zapytać: dlaczego nie
detalowi, osobiście dałbym detalny), eticzny (w rozumowaniu Trepczyka utworzyłbym etikòwi).
4) Tworzy od podstaw niemieckich przez odrzucenie niem. sufiksu –isch (tzw. ucięcie, derywacja dezintegralna) i dodanie polsko – kaszubskiego przyrostka –ny, np.
teoretny < niem. theoretisch, geografny (obok geografòwi) < niem. geographisch,
biografny (obok biografòwi) < niem. biographisch, bibliografny (obok bibliografòwi)
< niem. bibliographisch, leksykògrafny, niem. lexikographisch. Są to hybrydy polsko- czy kaszubsko-niemieckie, znajdujące kontynuatorów wśród Kaszubów. Np.
H. Makurat użyła form òrtografné, teòretné, synchronné w Acta Cassubiana X, 2008,
s. 9 – 17. Jakoś osłuchaliśmy się z nimi, intuicyjnie je akceptujemy. Można zatem
przeprowadzić tu taką reinterpretację i powiedzieć: od rzeczowników rodz. żeńskiego, zakończonych na –iô <-ijô tworzymy przymiotniki w wyniku derywacji dezintegralnej przez opuszczenie zakończenia –iô i końcówki –ô, np. geografny, pensny:
pensjô, akacny: akacjô, òkazny: òkazjô.
˘

˘

Przymiotniki omawianego typu właściwe są dla języka naukowego, słownictwa najczęściej specjalistycznego, dalekie są od słownictwa ludowego, dlatego w Słowniku4
Sychty prawie niedostrzegalne. A. Labuda5 notuje niewiele z interesujących nas przymiotników, niekiedy pojawiają się u niego synonimy, np. na energiczny, przysł. energicznie i rzeczownik energiczność oddaje przez chwatczi, chwatkò i chwatkòsc bądź
neologizmy, jak np. teoria – dejitwa i pochodny przymiotnik teoretyczny – dejitiwny;
teoretycznie – dejitiwno, zapewne od deja < idea.
E. Gołąbek6 ma znaczniej mniej interesujących nas formacji niż Trepczyk. Idąc śladem Trepczyka, znajdziemy u Gołąbka: energiczny, logiczny, teologiczny, mitologiczny, reumaticzny, dodatkowo: archajiczny, alegoriczny; przy dokładnym przeglądaniu
może znalazłyby się jeszcze jakieś przykłady. Widać jednak, że Gołąbek nie stroni od
formacji na -iczny; nie znalazłem u niego derywatów na –owi, odpowiadających polskiemu przyrostkowi –iczny. Szkoda, że swego Słownika nie zaopatrzył żadnym wstępem, gdzie mógł ujawnić swój stosunek do podawanych często przez Trepczyka formacji na –owi.
4

B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I – VII, Wrocław 1967 – 1976. Szukałem głównie, opierając się na Indeksie a tergo do „Słownika gwar kaszubskich” Bernarda Sychty,
opracowanym przez B. Rocławskiego, Wrocław 1991
5
A. Labuda, Słowôrz kaszëbsko-polsczi, oprac. naukowe E. Breza, Gdańsk 1982 [poprawnie: 1981];
Słownik polsko-kaszubski, opracowanie naukowe J. Treder, Gdańsk 1981.
6
E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
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dlô nieznającëch negò jãzëka Kaszëbów je òn niemòtiwòwóny; reumatyzm bò je ju
„za długą” pòdstawą.
3) Òstôwiô pòlsczé znankòwniczi (pòlonizmë): archaiczny, graficzny (w jegò systemie mia bë bëć grafny, òb. pùnkt 4), magiczny, logiczny, chirurgiczny (kòle chirurgòwi), psychiczny (kòle psychologòwi), detaliczny (mòżna zapëtac: dlôcze nié
detalowi, jô sóm bë dôł detalny), eticzny (pòdług rozëmòwaniô Trepczika jô bë
ùsadzył etikòwi).
4) Ùsôdzô òd miemiecczich pòdstawów przez òdrzucenié miem. sufiksu –isch (tzw.
ùcãcé, dezjintegralnô deriwacjô) i dodanié pòlskò-kaszëbsczégò przërostka –ny, np.
teoretny < miem. theoretisch, geografny (kòle geografòwi) < miem. geographisch,
biografny (kòle biografòwi) < miem. biographisch, bibliografny (kòle bibliografòwi)
< miem. bibliographisch, leksykògrafny, miem. lexikographisch. Są to pòlskò- czë
kaszëbskò-miemiecczé hibridë, jaczé nalôżają pòsobników westrzód Kaszëbów.
Np. H. Makùrôt ùżëła fòrmów òrtografné, teòretné, synchronné w Acta Cassubiana X, 2008, s. 9 – 17. Jakòs më sã z nima òsłëchalë, czëcowò je akceptëjemë. Temù
mòże przeprowadzëc tu taczé òbjasnienié na nowò i pòwiedzec: òd jistników białczégò ôrtu, zakùńczonëch na –iô <-ijô ùsôdzómë znankòwniczi w wëniku dezintegralny deriwacji przez òpùszczenié zakùńczeniô –iô i kùnôszka –ô, np. geografny, pensny: pensjô, akacny: akacjô, òkazny: òkazjô.
˘

˘

Znankòwniczi òmôwiónégò ôrtu włôscëwé są dlô nôùkòwégò jãzëka, nôczãscy szpecjalisticzny słowiznë, daleczé są òd lëdowi słowiznë, temù w Słowniku4 Zëchtë wnetka jich ni ma. A. Labùda5 notëje mało z zajimającëch nas znankòwników, czasã pòjôwiają sã kòl niegò synonimë, np. na energiczny, przëcz. energicznie i jistnik energiczność
òddôwô przez chwatczi, chwatkò i chwatkòsc abò neologizmë, jak np. teoria – dejitwa
i pòchòdny znankòwnik teoretyczny – dejitiwny; teoretycznie – dejitiwno, na gwës òd
deja < idea.
E. Gòłąbk6 mô wiele mni zajimającëch naju fòrmacji niżle Trepczik. Jidącë szlachã
Trepczika, mòżemë kòl Gòłąbka nalezc: energiczny, logiczny, teologiczny, mitologiczny, reumaticzny, do te jesz: archajiczny, alegoriczny; żlë bë wicy przëzdrzec, mòże bë
sã jesz nalazłë jaczé przikładë. Równak widzec je, że Gòłąbk nie ùcékô òd fòrmacji
zakùńczonëch na -iczny; nie nalôzł jem kòl niegò deriwatów na –owi, jaczé òdpòwiôdają pòlsczémù przirostkòwi –iczny. Żôl, że do swòjégò Słownika nie napisôł żódnégò
przedesłowiô, dze bë mógł ùkazac swój pòzdrzatk do pòdôwónëch czãsto przez Trepczika fòrmacji na –owi.
4

B. Zëchta, Słowôrz kaszëbsczich gwarów na tle lëdowi kùlturë, t. I – VII, Wrocłôw 1967 – 1976.
Szëkôł jem przede wszëtczim, òpiérającë sã na Spisënkù a tergo do „Słowôrza kaszëbsczich gwarów”
Bernata Zëchtë, zrëchtowónym bez B. Rocławskiego, Wrocłôw 1991
5
A. Labùda, Kaszëbskò-pòlsczi słowôrz, nôùkòwé òpracowanié É. Bréza, Gduńsk 1982 [pòprawno: 1981]; Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz, nôùkòwé òpracowanié J. Tréder, Gduńsk 1981.
6
E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
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W sumie więc powiemy, że odpowiednikami kaszubskimi polskich przymiotników
zakończonych sufiksem –iczny mogą być fonetycznie i ortograficznie skaszubione formy polskie, rzadko formacje na –owi i neologizmy powstałe dezintegralnie typu fotografny, teoretny.

II. Pisownia ò, ù
Wiadomo, że w większości dialektów kaszubskich samogłoski o i u wymawia się dyftongicznie ‘dwugłoskowo’ jako uo/ue oraz uu; proces ten nazywa się także labializacją od (ostatecznie) łac. rzeczownika labium, -ii ‘warga’, polega bowiem na zaokrągleniu warg w czasie ich wymawiania. Opisane zjawisko fonetyczne następuje w kaszubszczyźnie w trzech pozycjach: 1) w nagłosie, tzn. na początku wyrazu, a więc można
powiedzieć mnemotechnicznie uokuo/uekue ‘oko’, uuchuo/uuchue ‘ucho’; 2) po spółgłoskach dwuwargowych p b m i wargowo-zębowych v f twardych i 3) po spółgłoskach
tylnojęzykowych k g ch. W dziejach ortografii kaszubskiej albo zapisywano to zjawisko, np. u F. Ceynowy (w jednym ze sposobów), u zrzeszyńców, A. Majkowskiego, albo nie zapisywano, jak w propozycjach prof. K. Nitscha, L. Roppla, pisowni (nazwijmy w uproszczeniu) Brezy-Tredera, informując jedynie, że w opisanych wyżej warunkach należy samogłoski o i u wymawiać dyftongicznie. Uzupełnienie do ortografii Brezy-Tredera z 13 V 1996 r. pozostawiło sprawę uznaniu piszących. Wytworzył się jednak
zwyczaj zaznaczania labializacji przez kreseczkę prowadzoną z lewa w prawo. Zapis
ułatwił rozwój techniki, wprowadzenie do prawie powszechnego użytku zapisów komputerowych. RJK podjęła stosowną uchwałę, ale nie rozważyła do końca wszystkich okoliczności z zapisem wymienionych samogłosek.
Co rusz nauczyciele i piszący częściej po kaszubsku zgłaszają zastrzeżenia, że znakowanie u w dyftongach au, eu prowadzi do nienaturalnej wymowy typu Euugeniusz,
euuglena, auuto, Auuguust na podstawie zapisu Eùgeniusz, Aùgùst. Kiedy szerzej rozejrzymy się w materiale językowym, to okaże się, że sprawa jest bardziej złożona, niż
się pierwotnie wydawało. Wspomniane dyftongi pojawiają się nie tylko na początku wyrazów i w imionach, ale także w środku wyrazów, np. klauzula, pauza, trauma, Kaukaz, neumy; w imionach Klaudiusz, Klaudia, Paulina; połączeniach samogłoska + samogłoska, co zdarza się regularnie w sylabie geo-, pochodnej z gr. ge lub gáia ‘ziemia’, np. geografia, geometria, georginia; neo- z gr. néos ‘nowy’, np. neonazizm, neoplatonizm, neoromantyzm, reo- z gr. rhéos ‘potok’, np. reobaza, reofilia, reofobia; tu
należy także aureola i areola zapożyczone z łaciny; teo- z gr. theós ‘bóg’ i Theós ‘Bóg’,
np. teologia, teolog, teofania, Teodor; hipo- z gr. hýpo ‘pod’, np. hipoteza, hipochondria; też hipodrom, hipoterapia z gr. híppos ‘koń’; neuro-, np. neurologia, neurolog, neurastenia; oo- z gr. oon ‘jajo’, np. oocyt, oogeneza, ooplazma, ooskop; optoz gr. optós ‘widziany’, np. optyk, optyka; orto- z gr. orthós ‘prosty’, np. ortografia, ortofonia, ortodoks, ortodoncja; oro- z gr. óros ‘góra’, np. oronimia, oready ‘nimfy
żyjące w górach’, oronimia ‘nauka o nazwach własnych gór, nazewnictwo górskie’;
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Bierzącë do grëpë, tej rzeczemë, że kaszëbsczima pasownikama pòlsczich
znankòwników zakùńczonëch sufiksã –iczny mògą bëc fòneticzno i pisënkòwò
skaszëbioné pòlsczé fòrmë, rzôdkò fòrmacje zakùńczoné na –owi i neologizmë apartno pòwstóné ôrtu fotografny, teoretny.

II. Pisënk ò, ù
Wiedzec je, że w wikszoscë kaszëbsczich dialektów samòzwãczi o i u wëmôwiô sã diftongiczno ‘dwùzwãkòwò’ jakò uo/ue ë uu; nen proces nazéwô sã labializacją òd (òstateczno) łac. jistnika labium, -ii ‘lëpa’, bò pòlégô na zaòkrãglenim lëpów òbczas jich
wëmôwianiô. Òpisóné fòneticzné zjawiszcze nastãpùje w kaszëbiznie w trzech pòzycjach: 1) w nagłosu, tzn. na zôczątkù słowa, to je mòżna rzec mnemòtechniczno
uokuo/uekue ‘oko’, uuchuo/uuchue ‘ucho’; 2) pò dwùlëpnëch spółzwãkach p b m
i lëpno-zãbòwëch v f cwiardëch i 3) pò slédnojãzëkòwëch spółzwãkach k g ch. W dzejach kaszëbsczégò pisënkù abò no zjawiszcze bëło zapisywóné, np. kòl F. Cenôwë
(w jednym z ôrtów), kòl zrzeszińców, A. Majkòwsczégò, abò nie zapisywóné, jak
w bédënkach prof. K. Nitscha, L. Roppla, pisënkù (chcemë pòzwac w ùproszczenim)
Brézë-Trédra, leno dôwającë do wiédzë, że we wëżi òpisónëch warënkach nót je
samòzwãczi o i u wëmawiac diftongiczno. Dofùlowanié do pisënkù Brézë-Trédra z 13
V 1996 r. òstawiło sprawã ùznaniu piszącëch. Równak wëtwòrził sã zwëk céchòwaniô
labializacji przez sztriszk prowadzony z lewa w prawò. Zôpis zletcził pòkrok techniczi, wprowadzenié do wnetka pòwszechnégò ùżiwaniô kòmpùtrowëch zapisów. RKJ
rozsądzëła pasowny ùchwôlënk, ale nie rozważëła do kùńca wszëtczich leżnoscy z zapisã wëmienionëch samòzwãków.
Co sztót szkólny i piszący czãscy pò kaszëbskù zgłôszają zastrzédżi, że céchòwanié u w diftongach au, eu prowadzy do nienôtërny wëmòwë ôrtu Euugeniusz, euuglena, auuto, Auuguust na spòdlim zapisu Eùgeniusz, Aùgùst. Czedë szerzi rozezdrzimë
sã w jãzëkòwim materiale, to òkôże sã, że sprawa je barżi złożonô, niż sã piérwi
wëdôwało. Wspòmnióné diftondżi pòjôwiają sã ni le na zôczątkù słowów i w mionach,
ale téż we westrzódkù słowów, np. klauzula, pauza, trauma, Kaukaz, neumë; w mionach Klaudiusz, Klaudia, Paulina; sparłãczeniach samòzwãk+samòzwãk, co regularno zdôrzô sã w szlabizy geo-, pòchòdny z gr. ge abò gáia ‘zemiô’, np. geografia, geometria, georginia; neo- z gr. néos ‘nowi’, np. neonazizm, neoplatonizm, neoromantyzm,
reo- z gr. rhéos ‘strëga’, np. reobaza, reofilia, reofobia; tu słëchô téż aureola i areola
zapòżëczoné z łacëznë; teo- z gr. theós ‘bóg’ i Theós ‘Bóg’, np. teologia, teolog, teofania, Teodor; hipo- z gr. hýpo ‘pod’, np. hipoteza, hipochondria; téż hipodrom, hipoterapia z gr. híppos ‘kóń’; neuro-, np. neurologia, neurolog, neurastenia; oo- z gr. oon
‘jajo’, np. oocyt, oogeneza, ooplazma, ooskop; opto- z gr. optós ‘widzóny’, np. optyk,
optyka; orto- z gr. orthós ‘prosti’, np. ortografia, ortofonia, ortodoks, ortodoncja; oroz gr. óros ‘góra’, np. oronimia, oready ‘nimfë’, jaczé żëją w górach’, oronimia ‘nôùka
ò włôsnëch pòzwach gór, górsczé pòzwaniô’; nagłosowé, tj. zôczątkòwé szlabizë ko-,
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nagłosowe, tj. początkowe sylaby ko-, np. korelacja i wyrazy pokrewne, korepetycje,
korespondencja, komunia i wariantowe kon-/kom-, np. konduktor, konstrukcja, komunikacja, kompozycja, komputer pochodnych z łac. cum ‘razem, wspólnie, łącznie’,
obocznie kon-/kom-; homonimiczne ko- z gr. kósmos ‘piękny’, a więc Kosmos ‘Wszechświat’, kosmetyki ‘środki upiększające’ i wyrazy pokrewne; także w wyrazie orbita i jego pochodnych. Początkowe z greki wywodzące się eo- w nazwie mitycznego władcy
wiatrów, Eola i stąd pochodząca harfa eolska; bogini poranku Eos i od niej pochodzący człon eo-, np. eocen, eofityczny, eolity oznaczający wczesność zjawisk; eony, tj. duchy pośredniczące między Bogiem a stworzeniem w gnostycyzmie (z gr. aion ‘wiek’).
Wiele wyrazów obcych, zaczynających się od samogłoski o-, np. ocean, oficjał, oficyna, oflag, omnibus orchidea, opera, operetka, operacja, opozycja, orkiestra, por. jednak Guolec Uorkestra, opus, optować i wiele, wiele innych. Z łaciny pochodzące au< avis ‘ptak’ w wyrazach augur ‘kapłan wróżący z lotu ptaków’, tkwiący także w wyrazie inauguracja, człon audio- < łac. audio, -ire, -ivi, -itum ‘słuchać’, np. audiograf,
audiometr, audiologia, audiowizualny i inne. Niektórych innych wyrazach zapożyczonych z łaciny, jak np. atribut < łac. attributum ‘przymiot’, punkt < łac. punctum dosłownie ‘ukłucie’ (od pungo, -ere, punxi lub pupugi, punctum ‘kłuć’).
W zakres rozważań winny wejść także imiona z połączeniem –eo-: Kleofas, Kleopatra; -eusz, np. Ireneusz, Machabeusz, Mateusz, Orfeusz, Tadeusz; nazwiska Beus,
Deus (z), Dreus (z), Meus, Teus (z), które opracowałem do t. IV „Nazwisk Pomorzan”.
Po tym dość obszernym materiale można przejść do uogólniających wniosków. Po
pierwsze widać, że rzecz sprowadza się do wyrazów rodzimych i obcych. Wiadomo,
że przeciętny użytkownik języka nie ma do końca świadomości, który wyraz jest rodzimy, a który zapożyczony, zagadnienie co do niektórych dyskutują także etymolodzy.
Ogólnie można powiedzieć, że do rozpoznawania wyrazów rodzimych i obcych potrzebna jest znajomość wielu języków obcych i wiedza językoznawcza. Wśród wyrazów obcych zapożyczonych mamy wyrazy przyswojone i nieprzyswojone. Te przyswojone należałoby pisać z kreseczką, np. òrganë i pochodne òrganista, òrganistówka, też
całą rodzinę od òrganizowac, co wszystko ostatecznie od gr. órganon ‘narzędzie’; podobnie kòlór. Daje się także słyszeć òracjô ‘przemowa’ z łac. oratio, -onis.
Przeciwko znakowaniu omówionych tu wyrazów protestują nauczyciele i – moim
zdaniem – słusznie, bo jeśli nauczyciel powie uczniowi, że kreska nad literami o i u prowadzona z lewa w prawo oznacza labializację, to uczeń będzie wymawiał dyftongicznie (dwugłoskowo) podane wyżej wyrazy wbrew powszechnemu uzusowi (zwyczajowi), praktykowanemu u Kaszubów. Z kolei wymowa taka prowadzić może do błędnych zapisów typu ałutobus, Eługenia, Tadełusz. Przypomnieć w tym momencie trzeba, że w poprawkach do ortografii Brezy-Tredera sprawę kreskowania o, u pozostawiono
decyzji czy wyborowi piszących. Praktyka pokazała, że piszący Kaszubi zwykli kreskować te litery i to nawet w tych wyrazach (obcych, zapożyczonych i nieprzyswojonych), gdzie wymawiają oznaczone nimi głoski jednogłoskowo (bez labializacji). Dla
dorosłych mogłoby tak pozostać, jednak na potrzeby szkoły trzeba zasadę przyjętą przez
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np. korelacja i pòkrewné słowa, korepetycje, korespondencja, komunia i wariantowé
kon-/kom-, np. konduktor, konstrukcja, komunikacja, kompozycja, komputer pòchòdnëch
z łac. cum ‘razã, wespólno, łączno’, wëmiénno kon-/kom-; hòmònimiczné ko- z gr. kósmos ‘piãkny’, a wiãc Kosmos ‘Wszechswiat’, kosmetyki ‘środki upiększające’
i pòkréwné słowa; téż w słowie orbita i jegò pòchòdnëch. Zôczątkòwé z greczi
wëwòdzącé sã eo- w pòzwie miticznégò władcë, Eola i stądka pòchòdzącô harfa eolska; bòżena pòrénkù Eos i òd ni pòchôdający dzél eo-, np. eocen, eofityczny, eolity
òznacziwający wczasnosc zjawiszczów; eony, tj. duchë, jaczé pòstrzedniczą midzë
Bògã a stwòrzenim w gnostycyzmie (z gr. aion ‘wiek’). Wiele cëzëch słowów, jaczé zaczinają sã òd samòzwãkù o-, np. ocean, oficjał, oficyna, oflag, omnibus, orchidea, opera, operetka, operacja, opozycja, orkiestra, równak pòr. Guolec Uorkestra, opus, optować i wiele, wiele jinëch. Pòchôdającé z łacëznë au- < avis ‘ptôch’ w słowach augur
‘kapłan, jaczi wróżi z lotu ptôchów’, sedzący téż w słowie inauguracja, człón audio< łac. audio, -ire, -ivi, -itum ‘słëchac’, np. audiograf, audiometr, audiologia, audiowizualny i jiné. Niechtërnëch jinëch słowów zapòżëczonëch z łacëznë, jak np. atribut <
łac. attributum ‘przëmiot’, punkt < łac. punctum dosłowno ‘ùkłucé’ (òd pungo, -ere, punxi abò pupugi, punctum ‘kłuc’).
W òbjim rozwôżaniów mùszałëbë weńc téż miona ze sparłãczenim –eo-: Kleofas,
Kleopatra; -eusz, np. Ireneusz, Machabeusz, Mateusz, Orfeusz, Tadeusz; nôzwëska
Beus, Deus (z), Dreus (z), Meus, Teus (z), jaczé jem òpracowôł do t. IV „Nazwisk Pomorzan”.
Pò tim dosc szeroczim materiale mòżna przeńc do ùòglowniającëch wniosków. Pò
pierszé widzec je, że rzecz sprowôdzô sã do domôcëch i cëzëch słowów. Wiedzec je,
że strzédny brëkòwnik jãzëka ni mô do kùńca swiądë, jaczé słowò je domôcé, a jaczé
zapòżëczoné, sprawã co do niechtërnëch diskùtëją téż etimòlodzë. Òglowò mòże rzec,
że do rozpoznôwaniô domôcëch i cëzëch słowów nót je znac wiele cëzëch jãzëków
i miec jãzëkòznôwczą wiédzã. Westrzód cëzëch słowów zapòżëczonëch mómë słowa
przëswòjoné i nieprzëswòjoné. Te przëswòjoné nót bë bëło pisac ze sztriszkã, np. òrganë
i pòchòdné òrganista, òrganistówka, téż całą rodzëznã òd òrganizowac, co wszëtkò
òstateczno òd gr. órganon ‘narzãdło’; jistno kòlór. Dôwô sã téż czëc òracjô ‘przemòwa’
z łac. oratio, -onis.
Procëm céchòwaniu òbgôdónëch tu słowów stają szkólny i – wedle mie – słëszno,
bò jeżlë szkólny pòwié ùczniowi, że sztriszk nad lëtrama o i u prowadzony z lewa
w prawò òznôcziwô labializacją, to ùczéń mdze wëmôwiôł diftongiczno (dwùzwãkòwò)
pòdóné wëżi słowa procëm òglowémù ùzusowi (zwëkòwi), jaczi je praktikòwóny ù
Kaszëbów. Zôs takô wëmòwa prowadzëc mòże do lëchich zapisów ôrtu ałutobus, Eługenia, Tadełusz. W nym môlu przëbaczëc mùszi, że w pòprôwkach do pisënkù BrézëTrédra sprawa sztriszkòwaniô o, u bëła òstôwiónô decyzji czë wëbòrowi piszącëch.
Praktika pòkôzała, że piszący Kaszëbi bëlë nôłożny céchòwac lëtrë i to nawetka w nëch
słowach (cëzëch, zapòżëczonëch i nieprzëswòjónëch), dze wëmôwiają òznaczoné nima zwãczi jednozwãkòwò (bez labializacji). Dlô starszich tak bë mògło òstac, równak
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RJP zmodyfikować i powiedzieć: Samogłoski o oraz u na początku wyrazów, po spółgłoskach dwuwargowych oraz wargowo-zębowych p b m v f twardych i po spółgłoskach tylnojęzykowych twardych k g x wymawiamy dwugłoskowo (labializujemy) i dlatego litery je oznaczające kreskujemy z lewa w prawo. Nie dotyczy to: 1) dwugłosek
(dyftongów) au, eu, najczęściej pochodzenia greckiego i łacińskiego (w wypadku
au); 2) członów geo-, hipo-, ko-/kon-/kom-, neo-, oo-, opto-, oro-, orto-, reo-, teo-;
3) wielu wyrazów zapożyczonych i nieprzyswojonych przez Kaszubów, jak np. abulia, atribut, empora, hiperbola, opus, orbita, punkt. Do tego przywołać można fakt, że
na południu Kaszub, na Zaborzu labializacja nie występuje, mówi się jak po polsku, oko,
ucho, boso, pole, mowa, fóra, woda, kosa, koza, choroba. Fakt ten może wspierać niekreskowanie o oraz u w omówionych wyżej pozycjach.
Rozstrzygnięcia takie znajdują analogie w językach wszystkich cywilizowanych narodów, niektóre używane w nich wyrazy są wręcz internacjonalizmami, jak np. jury, harakiri, sinus, kosinus, tournée, résumé, emploi, foulé, foyer i wiele innych. Skoro kaszubszczyzna staje się językiem literackim, musi obsługiwać wiele dziedzin życia, często obcych kulturze ludowej.
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na pòtrzebë szkòłë nót nã reglã przëjãtą bez RKJ zmienic i rzeknąc: Samòzwãczi o ë u na
zôczątkù słowów, pò dwùlëpnëch spółzwãkach ë lëpno-zãbòwëch p b m v f cwiardëch
i pò slédnojãzëkòwëch spółzwãkach cwiardëch k g x wëmôwiómë dwùzwãkòwò (labializëjemë) i temù lëtrë, jaczé je òznôcziwają, céchùjemë sztriszkã z lewa w prawò. Nie
tikô sã to: 1) dwùzwãków (diftongów) au, eu, nôczãscy nëch, co pòchôdają z greczi
i łacëznë (w przëtrôfkù au); 2) dzélów geo-, hipo-, ko-/kon-/kom-, neo-, oo-, opto-, oro-, orto-, reo-, teo-; 3) wiele słowów zapòżëczonëch i nieprzëswòjónëch przez Kaszëbów,
jak np. abulia, atribut, empora, hiperbola, opus, orbita, punkt. Do te przëwòłac można
fakt, że na pôłnim Kaszub, na Zabòrach labializacji ni ma, gôdô sã jak pò pòlskù, oko,
ucho, boso, pole, mowa, fóra, woda, kosa, koza, choroba. Fakt ten mòże wspierac niesztrikòwóné o a téż u w òmówionëch wëżi pòzycjach.
Taczé rozsądzeniô nalôżają przërównania w jãzëkach wszëtczich cywilizowónëch
nôrodów, niechtërné ùżiwóné w nich słowa są prosto jinternacjonalizmama, jak np. jury, harakiri, sinus, kosinus, tournée, résumé, emploi, foulé, foyer i wiele jinëch. Żle
kaszëbizna stôwô sã lëteracczim jãzëkã, mùszi òbsługiwac wiele pòlów żëcégò, czãsto
cëzëch lëdowi kùlturze.
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Roman Drzeżdżon

„Kaszubskie nuty”
1
– pamiątka z Kaszub z błędami
Jedną z najbardziej znanych kaszubskich piosenek są Kaszubskie nuty, inaczej zwane
Kaszubskim alfabetem. Zapisano ją tzw. hieroglifami, tj. obrazkami, dlatego producenci kaszubskich pamiątek bardzo chętnie wykorzystują ją, widząc w niej oryginalny turystyczny produkt, który dobrze się sprzedaje. Kaszubskie nuty umieszczane są na kubkach, pocztówkach, naklejkach, smyczach do telefonów komórkowych, koszulkach czy
też na internetowych stronach i folderach.
Nie ma problemu, kiedy wydrukowane są tylko hieroglify, problem zaczyna się z poprawnym zapisem tekstu. Często już tytuł jest z błędami, np. kaszebści nute, kaszebszczy nute. Z tekstem piosenki bywa jeszcze gorzej: dłùdżi, kaszëbska stoleca, krótczi, redel, Kaszëbã, sã, wozny, prosti, krzëwi itd. Diakrytycznych znaków nie ma wcale albo
są źle umieszczone, a niektóre słowa użyte w złej formie gramatycznej. Niejednokrotnie można znaleźć kilkanaście błędów.
Wariantów Kaszubskich nut, które śpiewane są na tę samą melodię, a różnią się tekstem, jest wiele. Poniżej podaję wersję obecnie najbardziej rozpowszechnioną:
KASZËBSCZÉ NÓTË
(podstawowa wersja bez powtórzeń, poniżej tłumaczenie na język polski)
To je krótczé, to je dłudżé, to kaszëbskô stolëca,
to są basë, to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba.
To je ridel, to je ticz, to są chòjnë, widłë gnojné.
To je prosté, to je krzëwé, to je slédné kòło wòzné.
To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtorôczi.
To je klëka, to je wół, to je całé, a to pół.
To je môłé, a to wiôldżé, to są jinstrumenta wszelczé.

1

Celem artykuły nie jest zbadanie powstania i pochodzenia Kaszubskich nut, tylko podanie poprawnego pod względem pisowni wzoru tym, którzy je wykorzystują w marketingu, promocji, zespołach ludowych, turystyce itd.
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Róman Drzéżdżón

Kaszëbsczé nótë
1
– pamiątka z Kaszub z felama
Jedną z nôbarżi znónëch kaszëbsczich frantówków są Kaszëbsczé nótë, jinaczi zwóné
Kaszëbsczim alfabétã. Zapisóno jã tzw. heroglifama tj. òbrôzkama, temù téż ti, co robią kaszëbsczé pamiątczi baro rôd ją wëzwëskiwùją widzącë w ni bëlny, òsoblëwi
a apartny turisticzny produkt, chtëren dobrze sã sprzedôwô. Kaszëbsczé nótë mòże nalezc na taskach, pòcztowëch kôrtkach, nalémkach, tédrach do mòbilków, kòszulkach
czë téż na jinternetowëch starnach ë fòlderach.
Ni ma jiwru, czej wëdrëkòwóné są le heroglifë, problem zaczinô sã z bëlnym pisënkã
tekstu. Czãsto ju titël je zapisóny z felama, np. kaszebści nute, kaszebszczy nute. Z tekstã
piesni je jesz gòrzi: dłùdżi, kaszëbska stoleca, krótczi, redel, Kaszëbã, sã, wozny, prosti, krzëwi ëtd. Diakriticznëch znaków ni ma wcale abò są lëchò pòstawioné, a niejedné
słowa ùżëté są w niebëlny gramaticzny fòrmie. W niechtërnëch przëtrôfkach mòże nalezc czilenôsce felów.
Wariantów Kaszëbsczich nótów, jaczé są spiéwóné na nã samą melodiã, le apartnią
sã kąsk tekstã je wiele. Niżi pòdôwóm wersjã dzydnia nôbarzi znóną:
KASZËBSCZÉ NÓTË
(spòdlëcznô wersjô bez pòwtórzeniów, niżi dolmaczënk na pòlsczi jãzëk)
To je krótczé, to je dłudżé, to kaszëbskô stolëca,
to są basë, to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba.
To je ridel, to je ticz, to są chòjnë, widłë gnojné.
To je prosté, to je krzëwé, to je slédné kòło wòzné.
To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtorôczi.
To je klëka, to je wół, to je całé, a to pół.
To je môłé, a to wiôldżé, to są jinstrumenta wszelczé.

1

Célã negò artikla nie je zbadérowanié pòwstaniô ani pòchôdaniô Kaszëbsczich nót, leno dónié
pòprawnégò pisënkòwégò mòdła tima, co wëzwëskùją je w marketingù, promòcje, lëdowych karnach,
turistice ëtd.
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KASZUBSKIE NUTY
To jest krótkie, to jest długie, to kaszubska stolica,
to są basy, to są skrzypce, to oznacza Kaszuba.
To jest łopata, to jest tyczka, to są sosny, widły do gnoju.
To jest proste, to jest krzywe, to jest tylne koło od wozu.
To są motyki, to są ptaki, to są pruskie półtoraki.
To jest jarzmo, to jest wół, to jest całe, a to pół.
To jest małe, to jest wielkie, to są instrumenty wszelkie.
KASZËBSCZÉ NÓTË
(pełna wersja z powtórzeniami)
To je krótczé, to je dłudżé, to kaszëbskô stolëca
to są basë, to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba.
Òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je ridel, to je ticz, to są chòjnë, widłë gnojné.
Chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je prosté, to je krzëwé, to je slédné kòło wòzné.
Slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtorôczi.
Hôk, ptôk, półtorôk,
slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je klëka, to je wół, to je całé, a to pół.
Całé, pół, klëka, wół,
hôk, ptôk, półtorôk,
slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je môłé, a to wiôldżé, to są jinstrumenta wszelczé.
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KASZUBSKIE NUTY
To jest krótkie, to jest długie, to kaszubska stolica,
to są basy, to są skrzypce, to oznacza Kaszuba.
To jest łopata, to jest tyczka, to są sosny, widły do gnoju.
To jest proste, to jest krzywe, to je tylne koło od wozu.
To są motyki, to są ptaki, to są pruskie półtrojaki.
To jest jarzmo, to jest wół, to jest całe, a to pół.
To jest małe, to jest wielkie, to są instrumenty wszelkie.
KASZËBSCZÉ NÓTË
(fùlnô wersëjô z pòwtórzeniama)
To je krótczé, to je dłudżé, to kaszëbskô stolëca
to są basë, to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba.
Òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je ridel, to je ticz, to są chòjnë, widłë gnojné.
Chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je prosté, to je krzëwé, to je slédné kòło wòzné.
Slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtorôczi.
Hôk, ptôk, półtorôk,
slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je klëka, to je wół, to je całé, a to pół.
Całé, pół, klëka, wół,
hôk, ptôk, półtorôk,
slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je môłé, a to wiôldżé, to są jinstrumenta wszelczé.

275

ZKP_biuletyn_cz2_new5:biuletyn ZKP a5

276

2010-01-10

03:37

Page 276

BIULETYN RADY JĘZYKA KASZUBSKIEGO: Referaty

W niektórych regionach Kaszub zamiast kaszëbskô stolëca śpiewa się cesarza
stolëca; zamiast skrzëpczi jest: skrzëpce; zamiast Kaszëba jest: szlachcëca albo rëbôka;
zamiast ridel jest: ridla; zamiast slédné kòło wòzné jest: tilné kòło wòzné albo lózné
kòło wòzné; zamiast półtorôczi jest: półtrojôczi2. Na Bytowszczyźnie znana jest wersja, w której dwa ostatnie wersy brzmią tak:
To je całé, to je pół, to je òseł, a to wół,
To są bùlwë, to są wrëczi, to je nasza biôłô marchew3.
Oczywistym jest, że odmiany lokalne mogą być też wykorzystywane.
W wielu dzisiejszych wersjach słowo ticz (pol. tyczka) jest zapisywane jako tëcz.
W Słowniku B. Sychty (t. V, s. 348) pojawia się słowo ticz, podobnie w Słowniku E.
Gòłąbka. W Słowniku S. Ramułta (wydanie z pisownią znormalizowaną przez J. Tredera) jest tëcz. Proponuję pisownię ticz, zgodną z zapisem Sychty, zapisami w artykule pt. Pieśni i opowiadania z pow. bytowskiego [w:] Literatura Ludowa, Warszawa 1959
czy [w:] Kaszuby. Polska pieśń i muzyka ludowa, t. III, s. 178-181., gdzie we wszystkich podanych wersjach (Kartuzy z 1950 r., Bytów z 1953 r., Luzino z 1964 r.) jest właśnie ticz.
W związku z tym, że piosenka ta jest bardzo popularna i często wykorzystuje się ją
do promocji, warto podać jej poprawną wersję, która musi być rozpowszechniona wśród
producentów pamiątek, w zespołach muzycznych i wydawnictwach.

Bibliografia
Bielawski L., Mioduchowska A., Kaszuby. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, Warszawa 1998.
Gòłąbk E., Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk 2005.
Literatura Ludowa, Warszawa 1959.
Ramułt St., Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, scalił i znormalizował J.
Treder, Gdańsk 2003.
Sychta B., Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. III i V, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1969-72.

2

Półtorôk (półtorak) – niemiecka moneta o wartości 5 fenigów, [w:] SGK IV s. 129. Ta forma, nie
półtrojôczi, powinna być uznana za poprawną.
3
Kaszuby. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, Warszawa 1998, t. III, s. 179; Pieśni
i opowiadania z pow. bytowskiego [w:] Literatura ludowa, Warszawa 1959, s. 84.
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W niechtërnëch môlach na Kaszëbach miast kaszëbskô stolëca spiéwô sã cesarza
stolëca; miast skrzëpczi je: skrzëpce; miast Kaszëba je: szlachcëca abò rëbôka; miast
ridel je: ridla; miast slédné kòło wòzné je: tilné kòło wòzné abò lózné kòło wòzné; miast
półtrojôczi je: półtorôczi2. W bëtowsczi òbéńdze znónô je wersjô, w jaczi dwa slédné
wersë brzëmią tak:
To je całé, to je pół, to je òseł, a to wół,
To są bùlwë, to są wrëczi, to je nasza biôłô marchew3.
Rozmieje sã, że ne kąsk jinaczącé sã, òbéńdowé wariantë mògą bëc téż wëzwëskiwóné.
W wielu dzysdniowëch wersjach słowò ticz (pòl. tyczka), je pisóné tëcz. W słowarzu
Zëchtë (t. V, s. 348) nalezc mòże ticz, jistno w słowarzu E. Gòłąbka. W słowarzu
Ramùłta (wëdanié z pisënkã znormalizowónym bez J. Trédra) je tëcz. Bédëjã pisënk
ticz, jaczi je zgódny z zapisã B. Zëchtë i zapisama w artiklu pt. Pieśni i opowiadania
z pow. bytowskiego [w:] Literatura Ludowa, Warszawa 1959, czë Kaszuby. Polska pieśń
i muzyka ludowa, t. III, s. 178-181., dze tã we wszëtczich pòdónëch wersjach (Kartuzë
z 1950 r., Bëtowò z 1953 r., Lëzëno z 1964 r.) je prawie ticz.
Temù, że na piesniô je baro pòpùlarnô a czãsto wëzwëskiwónô do promòcje, wôrt
je pòdac ji pòprôwną wersjã, chtërnã mùsz je rozkòscerzëc westrzód nëch co robią pamiątczi, w mùzycznëch karnach ë wëdôwiznach.

Bibliografiô
Bielawski L., Mioduchowska A., Kaszëbë. Pòlskô lëdowô piesń i mùzyka. Zdrzódła
i materiałë, Warszawa 1998
Gòłąbk E., Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gduńsk 2005
Literatura Ludowa, Warszawa 1959
Ramùłt St., Słowôrz pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò jãzëka, scalëł i znormalizowôł J.
Tréder, Gduńsk
Zëchta B., Słowôrz kaszëbsczich gwarów na tle lëdowi kùlturë, t. III i V, Wrocłôw-Warszawa-Kraków-Gduńsk, 1969-72

2
Półtorôk – miemieckô mònéta wôrtnô 5 fenigów, [w:] SGK IV s. 129. Na wersjô, nié półtrojôk, bë
mia bëc ùznónô za pòprawną.
3
Kaszëbë. Pòlskô lëdowô piesń i mùzyka. Zdrzódła i materiałë, Warszawa 1998, t. III, s. 179; Piesni
i òpòwiescë z bëtowsczégò pòwiatu [w:] Lëdowô lëteratura, Warszawa 1959, s. 84.

