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WSTĘP

Od da je my do rąk osób za in te re so wa nych ję zy kiem ka szub skim i sze ro ko ro zu mia ną
kul tu rą ka szub ską ko lej ny, już 3. nu mer Biu le ty nu Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go (RJK).
Trój ka w sym bo li ce liczb ozna cza do sko na łość: Omne tri num per fec tum; Al ler gu te
Din ge sind drei; Bog troj cu ľubit, naj skrom niej po pol sku: Do trze cie go ra zu sztu ka
– po wta rza ją pra wie chó rem na ro dy (przy naj mniej) Eu ro py.

Za war tość Biu le ty nu i układ tre ści są po dob ne do dwóch nu me rów po przed nich;
wy róż nia my tre ścio wo część I, na zwij my ją ad mi ni stra cyj no -praw ną, i część II: me ry -
to rycz no -re fe ra to wą. W czę ści I zna la zło się za tem głów nie 7 uchwał (sió dem ka w kul -
tu rze chrze ści jań skiej zno wu wy ra zem do sko na ło ści), do ty czą cych: słow nic twa na zy -
wa ją ce go or ga na wła dzy pań stwo wej (uchwa ła 1.), ka szub skie go słow nic twa spor to we -
go (nr 2), ochro ny lo kal nych wła ści wo ści ka szubsz czy zny (nr 3), sto so wa nia ka szub -
skich po jęć i ter mi nów ma te ma tycz nych (nr 4, 5), ka szub skich po jęć i ter mi nów
in for ma tycz nych (nr 6), wy mo wy dy fton gicz nej i jej za zna cza nia w pi śmie (nr 7).

W czę ści re fe ra to wej prze wa ża zde cy do wa nie te ma ty ka ku li nar na, pod po wie dzia -
na przez dr Ró żę Wo siak -Śli wę. Ku li na ria do ty czą ksią żek ku char skich, ja dło spi sów
w punk tach ży wie nia zbio ro we go na Ka szu bach i na Po mo rzu, nazw po traw i na po jów
(tak że al ko ho lo wych), pod sta wo we go ar ty ku łu żyw no ścio we go, ja kim jest chleb, po -
ży wie nia w Bi blii, ja ko ści po traw i spo so bu ży wie nia, ujaw nio nych w li te ra tu rze ka -
szub skiej, głów nie w Ży ciu i przy go dach Re mu sa A. Maj kow skie go, za wsze w kon -
fron ta cji ze Słow ni kiem gwar ka szub skich ks. dra B. Sych ty. Nie po mi nię to tak że oka -
zji, by po żar to wać so bie z po traw i na po jów oraz kon su men tów i spo so bu kon sump cji.
Cha rak ter ści śle ję zy ko wy ma ją re fe ra ty, do ty czą ce obocz nych form flek syj nych w na -
zwach po traw i na po jów, wy mo wy dy fton gicz nej i jej za zna cza nia w pi śmie w wy ra -
zach za po ży czo nych, głów nie z ła ci ny i z gre ki (za po śred nic twem ła ci ny) ty pu au to,
Eu ge niusz, w po łą cze niach sa mo gło ska + sa mo gło ska (typ eocen, geo me tria). Szer szy
aspekt ję zy ko wo -kul tu ro wy ma tekst o ochro nie wła ści wo ści re gio nal nych ję zy ka ka -
szub skie go, ko re spon du ją cy z uchwa łą nr 3. Pró bą uzgod nie nia naj lep szej wer sji tek -
stu jest re fe rat o róż nych re dak cjach Ka szub skich nut.

Sam wy raz ku li na ria po ja wił się w lek sy ko gra fii pol skiej do pie ro w tzw. Słow ni -
ku war szaw skim (SW), t. II, s. 626. z r. 1902, kwa li fi ko wa ny błęd nie (cu li na ria ro -
zu mia ne ja ko przy miot nik rodz. żeń skie go, kie dy tu cho dzi o l. mn. rodz. nij.) ja ko 
tzw. sin gu la re tan tum (bez l. mn.), wy pro wa dzo ny z łac. cu li na ria ‘dosł. = ku chen na’
i ob ja śnio ny zo stał ‘sztu ka ku li nar na, ku char stwo’, po chod ny przy miot nik ku li nar ny to

ZKP_biuletyn_cz1_new5:biuletyn ZKP a5  2010-01-10  03:29  Page 10



PRZED SŁÓW

Dôwó ma wszëtczi ma, co są za jin te re so wó ny kaszëbsczim jãzëkã i sze rok roz mió ną
kaszëbską kùltu rą pòstãpny, 3. ju nu mer Biu le ti nu Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka
(RKJ). Lëczba trzë w symbòli ce lëczbów òznôcziwô doskòna łosc: Omne tri num per -
fec tum; Al ler gu te Din ge sind drei; Bog troj cu ľubit, nôskróm ni pò pòlskù: Do trze cie -
go ra zu sztu ka – pòwtôrza ją wnet ka chórã nôrodë (przënômni) Eu ropë.

Zam kłosc Biu le ti nu i ukłôd trescë są pòdobné do dwùch slédnëch num rów; tre scowò
wëróż ni wómë dzél I, chcemë gò pòzwac ad mi ni stra cyj no -praw nym, i dzél II: me ri to -
ricz no -re fe ra to wi. Tak tej w dzélu I na la zło sã przede wszëtczim 7 ùchwôlënków (só -
dem ka w chrze scy jań sczi kùltu rze znôwù je znakã doskòna łoscë), ti ka jącëch sã: sło -
wiznë pòzéwa ją cy òrga na państwòwi wëszëznë (ùchwôlënk 1), kaszëbsczi spòrto wi sło -
wiznë (nr 2), òchronë môlowëch gwôscëwòscy kaszëbiznë (nr 3), brëkòwa niô kaszëb-
sczich ma te ma ticznëch pòjãców i ter mi nów (nr 4, 5), kaszëbsczich jinfòrma ticznëch
pòjãców i ter mi nów (nr 6), di fton gicz ny wëmòwë i ji céchòwa niô w pisënkù (nr 7).

W re fe ra to wim dzélu nôwi cy je témów zrze szonëch z kùchnią, pòdpòwie dzónëch
bez dr Różã Wòszôk -Slëwã. Kùchar sczé sprawë ti ka ją sã ksąż ków ò wa rze nim, jôdnëch
kôrtów w pùnktach grëpòwégò żëwie niô na Kaszëbach i Pòmòrzim, pòzwów je dze niô
i wëpit ków (téż alkòhòlowëch), nôwôżniészi jôdë, ja czim je chléb, jôdë w Biblëji, do -
brocë jôdë i spòsobù żëwie niô pòkôzónëch w kaszëbsczi lëte ra tu rze, òsoblëwie w Żëcu
i przigòdach Remùsa A. Majkòwsczégò, wied no w pòrów na nim ze Słowôrzã kaszëb-
sczich gwar ks. dra B. Zëchtë. Z wëzwëska niô le blós tegò zdrzó dła pòwstôł òdczit ò
kaszëbsczich pòzwach (czãsto eks pre sywnëch) kònsu meń tów. Nie nie cha no téż leż -
noscë, bë pòsmiôc sã z je dze niô i wëpit ków a téż kònsu meń tów i spòsobù kònsump -
cji. Czësto jãzëkòwi cha rak ter ma ją re fe ratë, ti ka jącé sã òbòcznëch flek syjnëch fòrmów
w pòzwach jôdë i wëpit ków, di fton gicz ny wëmòwë i ji céchòwa niô w pisënkù
w pòżëczonëch sło wach, przede wszëtczim z łacëznë i gre czi (za pòstrzédnictwã
łacëznë) ôrtu au to, Eu ge niusz, w parłãcze niach samòzwãk + samòzwãk (ôrt eocen, geo -
me tria). Szer szi jãzëkòwò-kùltu ro wi aspekt mô tekst ò òchro nie re gio nalnëch
gwôscëwòscy kaszëbsczégò jãzëka, ja czi je zrze szo ny z ùchwôlënkã nr 3. Pró bą ùzgòd-
nie niô nôlep szi wer sji tek stu je re fe rat ò roz ma jitëch re dak cjach Kaszëbsczich nót.

Samò słowò ku li na ria w pòlsczi lek sykògra fii pòjôwiô sã do piérze w tzw. Słow ni -
ku war szaw skim (SW), t. II, s. 626. z 1902 r., lëchò kwa li fikòwó ny (cu li na ria roz mióné
jak no znankòwnik bia ło głow sczégò ôrtu, czedë tuwò ji dze ò wiel ną lëczbã dzecnégò
ôrtu), jak no tzw. sin gu la re tan tum (bez wiel ny lëczbë), wëpro wa dzo ny z łac. cu li na ria
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‘do ty czą cy sztu ki ku char skiej, ku char ski, ku chen ny’. Dzi wi, że rze czow ni ka ku li na ria
nie za mie ścił Słow nik ję zy ka pol skie go (da lej SJP) pod red. W. Do ro szew skie go, gdzie
wy stę pu je tyl ko (t. III, s. 1275.) przym. ku li nar ny ‘zwią za ny z przy rzą dza niem po traw,
do ty czą cy umie jęt no ści go to wa nia, ku char ski’ i przy słó wek ku li nar nie. SJP pod red. B.
Du na ja (t. I, 1999, s. 440.) ob ja śnia ku li na ria ja ko ‘po ra dy ku chen ne; tak że: po tra wy’
i ro zu mie ten wy raz – na tu ral nie – ja ko plu ra le tan tum, tj. rze czow nik ma ją cy tyl ko 
l. mn. (bez l. poj.), ku li nar ny to ‘ma ją cy zwią zek z umie jęt no ścią, sztu ką go to wa nia,
przy rzą dza nia po traw; ku char ski’, przy słó wek ku li nar nie, oczy wi ście, ob ja śnio ny tyl -
ko struk tu ral nie ‘przy słó wek od przy miot ni ka ku li nar ny’. Do dać wy pa da, że osta tecz -
nym źró dłem in te re su ją ce go nas wy ra zu jest łac. rze czow nik cu li na, -ae ‘kuch nia’ i me -
to ni micz nie ‘po tra wy przy rzą dza ne w kuch ni’. Od te go rze czow ni ka w ła ci nie śre dnio -
wiecz nej (nie no to wa ny w ła ci nie kla sycz nej) po wstał przy miot nik cu li na rius, w l. mn.
rodz. ni ja kie go cu li na ria, któ re prze szły do ję zy ków eu ro pej skich, w tym do jęz. pol -
skie go ja ko ku li na ria, w dop. ku li na riów.

Za war tość Biu le ty nu nie od da je w ca ło ści prac RJK i jej Ko mi sji. Ko mi sja Stan da -
ry za cji i Nor ma li za cji Ję zy ka Ka szub skie go oraz RJK zaj mo wa ły się na swo ich po sie -
dze niach np. Ka len da rzem ka szub skim, zwłasz cza wer sja mi po da wa nych tam imion
(pa tro nów dnia), wła ści wym brzmie niem i pi sow nią ka szub ską nazw miej sco wo ści
gmi ny Bru sy oraz od po wie dzia mi na kie ro wa ne do RJK i jej Ko mi sji py ta nia; od da ją
to pro to ko ły po sie dzeń i Ko mi sji, i Ra dy. Rów nież z tych że pro to ko łów do wie dzieć
się moż na, jak to czy ła się dys ku sja i ja kim sto sun kiem gło sów prze cho dzi ły pod ję te
uchwa ły.

Biu le tyn re da gu je my w dwóch ję zy kach: pol skim i ka szub skim. W wy pad kach bu -
dzą cych się wąt pli wo ści in ter pre ta cyj nych pod sta wą au ten tycz nej wy kład ni jest wer -
sja pol sko ję zycz na. Re dak cyj nie w nu me rze bie żą cym kon ty nu uje my wer sję sy mul tan -
ną; pol sko -ka szub ską, za pre zen to wa ną w nrze 2 Biu le ty nu ja ko po ręcz niej szą w uży -
ciu niż wer sja osob no pol ska i osob no ka szub ska w dwóch od dziel nych wo lu mi nach
(jak w nrze 1), mniej do god na do częst sze go ko rzy sta nia.

Wszel kie bu dzą ce się uwa gi, wąt pli wo ści i ży cze nia pro si my kie ro wać do RJK przy
Za rzą dzie Głów nym ZKP.

Edward Bre za

W li sto pa dzie 2009 r.

12 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Wstęp
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‘dosł. =     kùchniowô’ i wëdo lma czo ny òstôł pò pòlskù ‘kùli nar ny kùńszt, kùcharstwò’,
pòchòdny znankòwnik ku li nar ny to ‘ti ka ją cy sã kùli narnégò kùńsz tu, kùchar sczi, kùch-
nio wi’. Dzyw, że jist ni ka ku li na ria nie za miescył Słow nik ję zy ka pol skie go (da li SJP)
pòd red. W. Do ro szew sczégò, dze le no je (t. III, s. 1275.) znankòwnik ku li nar ny ‘zrze -
szo ny z rëchto wa nim jôdë, ti ka ją cy sã kùńsz tu wa rze niô, kùchar sczi’ i przëcza snik ku -
li nar nie. SJP pòd red. B. Du na ja (t. I, 1999, s. 440.) do lma czi ku li na ria jakò ‘kùchniowé
do radë, téż: jôda’ i roz mie je no słowò – nôtërno – jakò plu ra le tan tum, tj. jist nik, ja czi
mô le wiel ną lëczbã (bez pòje din czi lëczbë), ku li nar ny to ‘zrze szo ny z kùńsztã wa rze -
niô, rëchto wa niô jôdë; kùchar sczi’, przëcza snik ku li nar nie, roz mie je sã, wëdo lma czimë
le sztruk tu ral no ‘przëcza snik òd znankòwni ka ku li nar ny’. Trze ba do dac, że òsta tecz -
nym zdrzódłã za ji ma jącégò nas sło wa je łac. jist nik cu li na, -ae ‘kùchniô’ i me to ni micz -
no ‘jôda rëchto wónô w kùchni’. Òd negò jist ni ka w strzédno wiecz ny łacëznie (nie za -
pi só ny w kla sycz ny łacëznie) pòwstôł znankòwnik cu li na rius, w wiel ny lëczbie
dzecnégò ôrtu cu li na ria, chtërné prze szłë do eu ro pej sczich jãzëków, w tim do pòlsczégò
jãzëka jakò ku li na ria, w rodz. ku li na riów.

No wszëtkò, co je w Biu le ti nie nie dôwô wiédzë ò ca łoscë robòtë RKJ i ji Kòmi-
sëjów. Kòmisëjô Sztan da ri zacëji i Nor ma li zacëji Kaszëbsczégò Jãzëka a téż RKJ 
za ji małë sã òb czas zéńdze niów np. Kaszëbsczim kalãdôrzã, òsoblëwie wer sja ma
pòdôwónëch w nim mio nów (pa tro nów dnia), gwôscëwim brzëmie niã i kaszëbsczim
pisënkã môlowëch pòzwów gminë Brusë ë òdpòwie sca ma na cze ro wóné do RKJ i ji
Kòmisëjów pita nia; wiédzã ò tim dôwa ją pro to kòłë zéńdze niów i Kòmisëji, i Radzëznë.
Téż z nëch pro to kò łów do wie dzec sã mòże, jakô bëła kôrbión ka i ja czim stosënkã gło -
sów przechôdałë pòdjãté ùchwôlënczi.

Biu le tin rëchtëjemë w dwùch jãzëkach: pò pòlskù i kaszëbskù. W przëtrôfkù
bùdzącëch sã jin ter pre ta cyjnëch wątplëwòtów spòdlim prôwdzëwi wëkład ni je pòlskô
wersjô. Re dak cyj no w tim nu m rze mómë symùltan ną wer sją; pòlskò-kaszëbską, za -
pre zen to wó ną w nrze 2 Biu le ti nu jak no wëgòdniészą w ùżëcym niżlë wersjô òsóbnô
pòlskô i òsóbnô kaszëbskô w dwùch apartnëch zsziw kach (jak w nrze 1), mni wëgódnô
do czãstszégò kòrzësta niô.

Wszelczé bùdzącé sã ùwôdżi, wątplëwòtë i żëcze nia pro symë cze ro wac do RKJ
kòl Òglowégò Za rzą du KPZ.

Édwôrd Bréza

W lësto pad nikù 2009 r.
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Po sta no wie nia
Ra dy 
Ję zy ka 
Ka szub skie go
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Pòstanowienia 
Radzëznë 

Kaszëbsczégò 
Jãzëka
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KO REK TA UCHWA ŁY NR 6/RJK/08 Z DNIA 17-10-2008 R.
W SPRA WIE IMIE NIA KON STAN CJA

W Uchwa le Nr 6/RJK/08 z dnia 17-10-2008 r., s. 52, wers 3. jest:
Kon stan cja, -ji Stan ca, Stancë || Stãca, Stãcë Stan ka

Win no być:
Kon stan cja, -ji Kón stan cja, -ji Stan ka

UCHWA ŁA NR 1/RJK/09 Z DNIA 9-01-2009 R. 
W SPRA WIE KA SZUB SKICH NAZW 

OR GA NÓW WŁA DZY PAŃ STWO WEJ

Ra da Ję zy ka Ka szub skie go pro po nu je na stę pu ją ce ka szub skie na zwy:

òrga na państwòwi wëszëznë ‘or ga na wła dzy pań stwo wej’
pre zy deńt ‘pre zy dent’
rząd ‘rząd’
Radzëzna Mi ny strów ‘Ra da Mi ni strów’
pre miéra, przédnik Radzëznë Mi ny strów ‘pre mier’
wi ce pre miéra, zastãpnik przédni ka Radzëznë Mi ny strów ‘wi ce pre mier’
mi ny ster gòspòdarzënkù ‘mi ni ster go spo dar ki’ 
mi ny ster bënowëch spra wów i ad mi ni stra cji ‘mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad -

mi ni stra cji’ 
mi ny ster re gio nalnégò roz wi ju ‘mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go’ 
mi ny ster spra wiedlëwòtë ‘mi ni ster spra wie dli wo ści’ 
mi ny ster nôleż nik Radzëznë Mi ny strów ‘mi ni ster czło nek Ra dy Mi ni strów’
mi ny ster spòrtu i tu ri sti czi ‘mi ni ster spor tu i tu ry sty ki’ 
mi ny ster robòtë i spòlëzno wi pòli ti czi ‘mi ni ster pra cy i po li ty ki spo łecz nej’ 
mi ny ster jin frasz truk turë ‘mi ni ster in fra struk tu ry’ 
mi ny ster państwòwégò skarbù ‘mi ni ster skar bu pań stwa’ 
mi ny ster nôrod ny edu ka cji ‘mi ni ster edu ka cji na ro do wej’ 
mi ny ster nôrod ny òbronë ‘mi ni ster obro ny na ro do wej’ 
mi ny ster nôùczi i wëższégò sztôłce niô ‘mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go’ 
mi ny ster zdro wiô ‘mi ni ster zdro wia’ 
mi ny ster strzo do wi ska ‘mi ni ster śro do wi ska’ 

16 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go
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PÒPRÔWKA ÙCHWÔLËNKÙ NR 6/RKJ/08 Z DNIA
17-10-2008 R. W SPRA WIE MIO NA KÓN STAN CJA

W Ùchwôlënkù Nr 6/RKJ/08 z dnia 17-10-2008 r., s. 52, wers 3. je:
Kon stan cja, -ji Stan ca, Stancë || Stãca, Stãcë Stan ka

Mô bëc:
Kón stan cja, -ji Kón stan cja, -ji Stan ka

ÙCHWÔLËNK NR 1/RKJ/09 Z DNIA 9-01-2009
W SPRA WIE KASZËBSCZICH PÒZWÓW

ÒRGA NÓW PAŃSTWÒWI WËSZËZNË

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné kaszëbsczé pòzwë:

òrga na państwòwi wëszëznë ‘or ga na wła dzy pań stwo wej’
pre zy deńt ‘pre zy dent’
rząd ‘rząd’
Radzëzna Mi ny strów ‘Ra da Mi ni strów’
pre miéra, przédnik Radzëznë Mi ny strów ‘pre mier’
wi ce pre miéra, zastãpnik przédni ka Radzëznë Mi ny strów ‘wi ce pre mier’
mi ny ster gòspòdarzënkù ‘mi ni ster go spo dar ki’ 
mi ny ster bënowëch spra wów i ad mi ni stra cji ‘mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad -

mi ni stra cji’ 
mi ny ster re gio nalnégò roz wi ju ‘mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go’ 
mi ny ster spra wiedlëwòtë ‘mi ni ster spra wie dli wo ści’ 
mi ny ster nôleż nik Radzëznë Mi ny strów ‘mi ni ster czło nek Ra dy Mi ni strów’
mi ny ster spòrtu i tu ri sti czi ‘mi ni ster spor tu i tu ry sty ki’ 
mi ny ster robòtë i spòlëzno wi pòli ti czi ‘mi ni ster pra cy i po li ty ki spo łecz nej’ 
mi ny ster jin frasz truk turë ‘mi ni ster in fra struk tu ry’ 
mi ny ster państwòwégò skarbù ‘mi ni ster skar bu pań stwa’ 
mi ny ster nôrod ny edu ka cji ‘mi ni ster edu ka cji na ro do wej’ 
mi ny ster nôrod ny òbronë ‘mi ni ster obro ny na ro do wej’ 
mi ny ster nôùczi i wëższégò sztôłce niô ‘mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go’ 
mi ny ster zdro wiô ‘mi ni ster zdro wia’ 
mi ny ster strzo do wi ska ‘mi ni ster śro do wi ska’ 

BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 17
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mi ny ster dëtkòwiznë ‘mi ni ster fi nan sów’
mi ny ster gbùrze niô i roz wi ju wsë ‘mi ni ster rol nic twa i roz wo ju wsi’ 
mi ny ster bùtnowëch spra wów ‘mi ni ster spraw za gra nicz nych’ 
mi ny ster kùlturë i nôrod ny spôdkòwiznë ‘mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do -

we go’
sejm ‘sejm’
marszôłk sejmù ‘mar sza łek sej mu’ 
pre zy dium sejmù, przédnictwò sejmù ‘pre zy dium sej mu’ 
kònweńt se nio rów ‘kon went se nio rów’ 
przédnik klubù ‘prze wod ni czą cy klu bu’ 
pòsélc ‘po seł’
kòmisjô ‘ko mi sja’ 
Kòmisjô Ad mi ni stra cji i Bënowëch Spra wów ‘Ko mi sja Ad mi ni stra cji i Spraw We -

wnętrz nych’ 
Kòmisjô do Spra wów Państwòwégò Dozéru ‘Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo -

wej’
Kòmisjô do Spra wów Szpe cjalnëch Służ bów   ‘Ko mi sja do Spraw Służb Spe cjal -

nych’
Kòmisjô do Spra wów Eu ro pej sczi Ùnii ‘Ko mi sja do Spraw Unii Eu ro pej skiej’ 
Kòmisjô Edu ka cji, Nôùczi i Młodzëznë ‘Ko mi sja Edu ka cji, Na uki i Mło dzie ży’ 
Kòmisjô Pòsélco wi Eti czi ‘Ko mi sja Ety ki Po sel skiej’
Kòmisjô Pùblicz ny Dëtkòwiznë ‘Ko mi sja Fi nan sów Pu blicz nych’ 
Kòmisjô Gòspòdarzënkù ‘Ko mi sja Go spo dar ki’ 
Kòmisjô Jin frasz truk turë ‘Ko mi sja In fra struk tu ry’ 
Kòmisjô Fi zycz ny Kùlturë i Spòrtu ‘Ko mi sja Kul tu ry Fi zycz nej i Spor tu’ 
Kòmisjô Kùlturë i Me diów ‘Ko mi sja Kul tu ry i Środ ków Prze ka zu’ 
Kòmisjô Łączbë z Pòlôcha ma za Greń cą ‘Ko mi sja Łącz no ści z Po la ka mi za Gra-

 ni cą’
Kòmisjô Nôrodnëch i Et nicznëch Miészëznów ‘Ko mi sja Mniej szo ści Na ro do wych

i Et nicz nych’ 
Kòmisjô Nôrod ny Òbronë ‘Ko mi sja Obro ny Na ro do wej’ 
Kòmisjô Òchronë Strzo do wi ska, Nôtërnëch Bòkad no sców i La so wiznë ‘Ko mi sja

Ochro ny Śro do wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le śnic twa’ 
Kòmisjô Kònsti tu cjo wi Òdpòwie dzal notë ‘Ko mi sja Od po wie dzial no ści Kon sty tu -

cyj nej’ 
Kòmisjô Spòlëzno wi Pòli ti czi i Rodzëznë ‘Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej i Ro dzi ny’ 
Kòmisjô Regùla mi nowô i Pòsélcowëch Spra wów ‘Ko mi sja Re gu la mi no wa i Spraw

Po sel skich’ 
Kòmisjô Gbùrze niô i Roz wi ju Wsë ‘Ko mi sja Rol nic twa i Roz wo ju Wsi’ 
Kòmisjô Te ri to rial ny Samòrządzënë i Re gio nal ny Pòli ti czi ‘Ko mi sja Sa mo rzą du

Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej’ 

18 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go
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mi ny ster dëtkòwiznë ‘mi ni ster fi nan sów’
mi ny ster gbùrze niô i roz wi ju wsë ‘mi ni ster rol nic twa i roz wo ju wsi’ 
mi ny ster bùtnowëch spra wów ‘mi ni ster spraw za gra nicz nych’ 
mi ny ster kùlturë i nôrod ny spôdkòwiznë ‘mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do -

we go’ 
sejm ‘sejm’
marszôłk sejmù ‘mar sza łek sej mu’ 
pre zy dium sejmù, przédnictwò sejmù ‘pre zy dium sej mu’ 
kònweńt se nio rów ‘kon went se nio rów’ 
przédnik klubù ‘prze wod ni czą cy klu bu’ 
pòsélc ‘po seł’
kòmisjô ‘ko mi sja’ 
Kòmisjô Ad mi ni stra cji i Bënowëch Spra wów ‘Ko mi sja Ad mi ni stra cji i Spraw We -

wnętrz nych’ 
Kòmisjô do Spra wów Państwòwégò Dozéru ‘Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo -

wej’
Kòmisjô do Spra wów Szpe cjalnëch Służ bów   ‘Ko mi sja do Spraw Służb Spe cjal -

nych’
Kòmisjô do Spra wów Eu ro pej sczi Ùnii ‘Ko mi sja do Spraw Unii Eu ro pej skiej’ 
Kòmisjô Edu ka cji, Nôùczi i Młodzëznë ‘Ko mi sja Edu ka cji, Na uki i Mło dzie ży’ 
Kòmisjô Pòsélco wi Eti czi ‘Ko mi sja Ety ki Po sel skiej’
Kòmisjô Pùblicz ny Dëtkòwiznë ‘Ko mi sja Fi nan sów Pu blicz nych’ 
Kòmisjô Gòspòdarzënkù ‘Ko mi sja Go spo dar ki’ 
Kòmisjô Jin frasz truk turë ‘Ko mi sja In fra struk tu ry’ 
Kòmisjô Fi zycz ny Kùlturë i Spòrtu ‘Ko mi sja Kul tu ry Fi zycz nej i Spor tu’ 
Kòmisjô Kùlturë i Me diów ‘Ko mi sja Kul tu ry i Środ ków Prze ka zu’ 
Kòmisjô Łączbë z Pòlôcha ma za Greń cą ‘Ko mi sja Łącz no ści z Po la ka mi za Gra -

ni cą’
Kòmisjô Nôrodnëch i Et nicznëch Miészëznów ‘Ko mi sja Mniej szo ści Na ro do wych

i Et nicz nych’ 
Kòmisjô Nôrod ny Òbronë ‘Ko mi sja Obro ny Na ro do wej’ 
Kòmisjô Òchronë Strzo do wi ska, Nôtërnëch Bòkad no sców i La so wiznë ‘Ko mi sja

Ochro ny Śro do wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le śnic twa’ 
Kòmisjô Kònsti tu cjo wi Òdpòwie dzal notë ‘Ko mi sja Od po wie dzial no ści Kon sty tu -

cyj nej’ 
Kòmisjô Spòlëzno wi Pòli ti czi i Rodzëznë ‘Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej i Ro dzi ny’ 
Kòmisjô Regùla mi nowô i Pòsélcowëch Spra wów ‘Ko mi sja Re gu la mi no wa i Spraw

Po sel skich’ Kòmisjô Gbùrze niô i Roz wi ju Wsë ‘Ko mi sja Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi’ 

Kòmisjô Te ri to rial ny Samòrządzënë i Re gio nal ny Pòli ti czi ‘Ko mi sja Sa mo rzą du
Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej’ 
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Kòmisjô Państwòwégò Skarbù ‘Ko mi sja Skar bu Pań stwa’ 
Kòmisjô Bùtnowëch Spra wów ‘Ko mi sja Spraw Za gra nicz nych’ 
Kòmisjô Spra wiedlëwòtë i Pra wów Czło wie ka ‘Ko mi sja Spra wie dli wo ści i Praw

Czło wie ka’ 
Ùchwôlënkòwò Kòmisjô   ‘Ko mi sja Usta wo daw cza’ 
Kòmisjô Zdro wiô ‘Ko mi sja Zdro wia’
se nat ‘se nat’
se na tór, se na to ra ‘se na tor’ 
par la meńt ‘par la ment’ 
Nôrodné Zéńdze nié ‘Zgro ma dze nie Na ro do we’ 

UCHWA ŁA NR 2/RJK/09 Z DNIA 13-03-2009 R.
W SPRA WIE KA SZUB SKIE GO
SŁOW NIC TWA SPOR TO WE GO

Ra da Ję zy ka Ka szub skie go pro po nu je na stę pu ją ce ka szub skie na zwy:

Spòrtowô sło wi zna   ‘słow nic two spor to we’

I. ÒGLOWÉ   ‘OGÓL NE’
mión czi ‘za wo dy’
spòrt ‘sport’ 
spòrtowé kar no   ‘ze spół spor to wy’
tur niér ‘tur niej’

II. PÒZWË DI SCY PLI NÓW   ‘NA ZWY DYS CY PLIN’ 
Letkô atle ti ka   ‘lek ko atle ty ka’
biég z zôwa da ma   ‘bieg z prze szko da mi’
cëska nié   ‘rzut’ 
cëska nié krãgã ‘rzut dys kiem’
cëska nié młotã   ‘rzut mło tem’
cëska nié pi ką ‘rzut oszcze pem’ 
dzesãcji gra || de ka tlón ‘dzie się cio bój’ 
pchniãcé kùglë ‘pchnię cie ku lą’
piãcji gra || pen ta tlón ‘pię cio bój’
skòk z tëczą ‘skok o tycz ce’
skòk w dôl   ‘skok w dal’

20 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go
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Kòmisjô Państwòwégò Skarbù ‘Ko mi sja Skar bu Pań stwa’ 
Kòmisjô Bùtnowëch Spra wów ‘Ko mi sja Spraw Za gra nicz nych’ 
Kòmisjô Spra wiedlëwòtë i Pra wów Czło wie ka ‘Ko mi sja Spra wie dli wo ści i Praw

Czło wie ka’ 
Ùchwôlënkòwò Kòmisjô   ‘Ko mi sja Usta wo daw cza’ 
Kòmisjô Zdro wiô ‘Ko mi sja Zdro wia’
se nat ‘se nat’
se na tór, se na to ra ‘se na tor’ 
par la meńt ‘par la ment’ 
Nôrodné Zéńdze nié ‘Zgro ma dze nie Na ro do we’ 

ÙCHWÔLËNK NR 2/RKJ/09 Z DNIA 13-03-2009 R.
W SPRA WIE KASZËBSCZI SPÒRTO WI

SŁO WIZNË

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné kaszëbsczé pòzwë:

Spòrtowô sło wi zna   ‘słow nic two spor to we’

I. ÒGLOWÉ   ‘OGÓL NE’
mión czi ‘za wo dy’
spòrt ‘sport’ 
spòrtowé kar no   ‘ze spół spor to wy’
tur niér ‘tur niej’

II. PÒZWË DI SCY PLI NÓW   ‘NA ZWY DYS CY PLIN’ 
Letkô atle ti ka   ‘lek ko atle ty ka’
biég z zôwa da ma   ‘bieg z prze szko da mi’
cëska nié   ‘rzut’ 
cëska nié krãgã ‘rzut dys kiem’
cëska nié młotã   ‘rzut mło tem’
cëska nié pi ką ‘rzut oszcze pem’ 
dzesãcji gra || de ka tlón ‘dzie się cio bój’ 
pchniãcé kùglë ‘pchnię cie ku lą’
piãcji gra || pen ta tlón ‘pię cio bój’
skòk z tëczą ‘skok o tycz ce’
skòk w dôl   ‘skok w dal’
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skòk w górã   ‘skok wzwyż’
trzëskòk ‘trój skok’
wie le ji gra ‘wie lo bój’ 

2. Płi wa nié   ‘pły wa nie’
del fin ‘del fin’
chrzep to wi ôrt ‘styl grzbie to wy’ 
kla sycz ny ôrt ‘styl kla sycz ny’ 
wsze le ja czi ôrt ‘styl do wol ny’

3. Grëpòwé spòrtë   ‘gry ze spo ło we’
ba la ‘pił ka noż na’
ho kej na lo dze   ‘ho kej na lo dzie’ 
ho kej na trôwie ‘ho kej na tra wie’ 
kòszowô ba la ‘ko szy ków ka’ 
ragbë   ‘rug by’
rãcznô ba la   ‘pił ka ręcz na’
sécowô ba la   ‘siat ków ka’
wòdnô ba la   ‘pił ka wod na’ 

4. Zëmòwé spòrtë   ‘spor ty zi mo we’
chùtczé szrëco wa nié ‘łyż wiar stwo szyb kie’ 
figùrowé szrëco wa nié   ‘łyż wiar stwo fi gu ro we’ 
ja cha nié na pùrgach ‘nar ciar stwo’ 
skòczi na pùrgach ‘sko ki nar ciar skie’ 
sónkòwa nié   ‘sa necz kar stwo’

5. Wòdné spòrtë   ‘spor ty wod ne’
czôłno wa nié ‘ka ja kar stwo’ 
wio sło wa nié ‘wio ślar stwo’
że glo wa nié ‘że glar stwo’ 

6. Fechtënk   ‘szer mier ka’ 
flo ret ‘flo ret’
sza bla ‘sza bla’
szpôda ‘szpa da’

7. Strzela nié   ‘strze lec two’
cësczi ‘rzut ki’ 
ka ra bink ‘ka ra bi nek’
strzela nié z łãka ‘łucz nic two’ 
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wie le ji gra ‘wie lo bój’ 
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czôłno wa nié ‘ka ja kar stwo’ 
wio sło wa nié ‘wio ślar stwo’
że glo wa nié ‘że glar stwo’ 

6. Fechtënk   ‘szer mier ka’ 
flo ret ‘flo ret’
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8. Jeż dże nié na kòniach || ri do wa nié   ‘jeź dziec two’
kònnô jaz da || ri do wa nié ‘jaz da kon na’
ùjéżdża nié ‘ujeż dża nie’ 
Wie le star ny Kònkùrs So dłowégò Kònia ‘Wszech stron ny Kon kurs Ko nia Wierz cho -

we go’

9. Gim na sti ka   ‘gim na sti ka’
ar ti sticznô gim na sti ka ‘gim na sty ka ar ty stycz na’
cwiczënczi na tëczë ‘ćwi cze nia na drąż ku’
kóń z łãka ma   ‘koń z łę ka mi’
wòlné cwiczënczi   ‘ćwi cze nia wol ne’

10. Te nys   ‘te nis’
sto ło wi te nys || ping -pong ‘te nis sto ło wy’
ze mny te nys   ‘te nis ziem ny’

11. Spòrtë biôtczi   ‘spor ty wal ki’ 
biôtczi   ‘za pa sy’ 
boks ‘boks’
dwi ga nié cãża rów   ‘pod no sze nie cię ża rów’
dżu do ‘ju do’

12. Jinszé   ‘in ne’
kòlarstwò   ‘ko lar stwo’ 
krãgle   ‘krę gle, krę glar stwo’ 
szibòwa nié ‘szy bow nic two’
szi bówc   ‘szy bo wiec’ 

III. PÒZWË SPÒRTOW CÓW   ‘NA ZWY SPOR TOW CÓW’
atakòwnik   ‘na past nik’ 
balôrz   ‘pił karz’
biegôcz ‘bie gacz’
biôtkòwnik   ‘za pa śnik’ 
bokséra   ‘bok ser’ 
brómkôrz   ‘bram karz’ 
czôłnow nik   ‘ka ja karz’
kòlôrz   ‘ko larz’ 
kòszikôrz   ‘ko szy karz’
letkòatléta   ‘lek ko atle ta’ 
łãkòwnik   ‘łucz nik’ 
òbróń ca   ‘obroń ca’
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cho we go’
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boks ‘boks’
dwi ga nié cãża rów   ‘pod no sze nie cię ża rów’
dżu do ‘ju do’

12. Jinszé   ‘in ne’
kòlarstwò   ‘ko lar stwo’ 
krãgle   ‘krę gle, krę glar stwo’ 
szibòwa nié ‘szy bow nic two’
szi bówc   ‘szy bo wiec’ 

III. PÒZWË SPÒRTOW CÓW   ‘NA ZWY SPOR TOW CÓW’
atakòwnik   ‘na past nik’ 
balôrz   ‘pił karz’
biegôcz ‘bie gacz’
biôtkòwnik   ‘za pa śnik’ 
bokséra   ‘bok ser’ 
brómkôrz   ‘bram karz’ 
czôłnow nik   ‘ka ja karz’
kòlôrz   ‘ko larz’ 
kòszikôrz   ‘ko szy karz’
letkòatléta   ‘lek ko atle ta’ 
łãkòwnik   ‘łucz nik’ 
òbróń ca   ‘obroń ca’
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płiwôk ‘pły wak’
pòmòcnik || pòmagéra ‘po moc nik’
ri dow nik   ‘jeź dziec’
sónkôrz   ‘sa necz karz’ 
sécôrz   ‘siat karz’ 
skòczk   ‘sko czek’ 
skrzi dło wi || stro no wi ‘skrzy dło wy’ 
szmërgôcz || cëskôcz ‘mio tacz’ 
te nysôrz   ‘te ni si sta’ 
wioslôrz   ‘wio ślarz’ 

grôcz   ‘gracz’
ka pi tón   ‘ka pi tan’ 
ki bic ‘ki bic’ 
kar no   ‘dru ży na’ 
miónkôrz   ‘za wod nik’
procëmnik   ‘prze ciw nik’
sãdza || ar bi ter ‘sę dzia’
trenéra   ‘tre ner’

IV. SPÒRTOWÉ MÔLE I SPRZÃTË   ‘MIEJ SCA UPRA WIA NIA SPOR TU
I PRZY RZĄ DY’ 

ba la   ‘pił ka’ 
basén   ‘ba sen’ 
biég   ‘prze rzut ka’
bòjiskò || bòjisz cze || ji gro wi plac ‘bo isko’ 
bótë do balë   ‘kor ki’
czôłen || ka jak   ‘ka jak’
czôłno wi tur || ka jakòwi tur ‘tor ka ja ko wy’
ka na dij ka   ‘ka na dyj ka’
karné pòle ‘po le kar ne’
kòrt ‘kort’ 
mòcow niô   ‘si łow nia’
òbrãcz ‘ob ręcz’
pen da ła   ‘pe dał’
słupk   ‘słu pek’
spòrtowé stréfle   ‘ge try’
strzéla   ‘strza ła’
szta dión   ‘sta dion’
sztãga   ‘sztan ga’ 
tôblëca || tôfla ‘ta bli ca’ 
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skrzi dło wi || stro no wi ‘skrzy dło wy’ 
szmërgôcz || cëskôcz ‘mio tacz’ 
te nysôrz   ‘te ni si sta’ 
wioslôrz   ‘wio ślarz’ 

grôcz   ‘gracz’
ka pi tón   ‘ka pi tan’ 
ki bic ‘ki bic’ 
kar no   ‘dru ży na’ 
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karné pòle ‘po le kar ne’
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pen da ła   ‘pe dał’
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tôrcza   ‘tar cza’
te ny sowô ba la   ‘pi łecz ka te ni so wa’
mùra wa   ‘mu ra wa’ 

V. SŁO WI ZNA ZRZE SZONÔ Z BA LĄ ‘SŁOW NIC TWO ZWIĄ ZA NE Z PIŁ -
KĄ NOŻ NĄ’

atak ‘atak’
aut   ‘aut’
brómkòwé pòle ‘po le bram ko we’
do griw ka ‘do gryw ka’
do rechòwó ny czas || dodôwkòwi czas ‘do li czo ny czas’
dri blo wac ‘dry blo wać’
faul ‘faul’
kar ny ‘rzut kar ny’
òbró na   ‘obro na’
òstré weń dze nié ‘ostre wej ście’
òstri mecz || òstré gra nié ‘za cię te spo tka nie’
pau za || prze rwa ‘prze rwa’
pi sco wa nié || piãsco wa nié ‘piąst ko wa nie’ 
pòda nié || kòpniãcé ‘po da nie’
pòdcãcé   ‘pod cię cie’
pòprzécznik   ‘po przecz ka’
przewôżënk || przewôga ‘prze wa ga’
re zul tat || wënik ‘wy nik me czu’
roz griwôcz ‘roz gry wa ją cy’ 
róg || kor ner ‘rzut roż ny’ 
rów nowôga ‘rów no wa ga’
skùtkòwnosc   ‘sku tecz ność’
spôlo ny   ‘spa lo ny’
wbie gniãcé na môl || ùsta wie nié sã na môlu ‘wyj ście na po zy cję’
we strzódkòwa nié   ‘do środ ko wa nie’
wëbicé || wëkòpa nié ‘wy bi cie’ 
wëpiãstkòwac || wëpistkòwac ‘wy piąst ko wać’
wërów nó ny mecz   ‘wy rów na ny mecz’
wëskòk   ‘wy skok’ 
wëskòknąc ‘wy sko czyć’
wòlny   ‘rzut wol ny’ 
wpùrg   ‘wślizg’
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UCHWA ŁA NR 3/RJK/09 Z DNIA 13-03-2009 R.
W SPRA WIE OCHRO NY LO KAL NYCH OD MIAN

JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO

Każ dy ję zyk czer pie swą si łę z ja sno okre ślo nych norm i stan dar dów prze strze ga nych
przez lu dzi. 

Sy tu acja ję zy ka ka szub skie go jest spe cy ficz na. Ka szu bi są świa do mi, że na le ży go
nor ma li zo wać i stan da ry zo wać. Wie dzą, iż tyl ko ję zyk – jed no li ty twór zbu do wa ny
z lek sy ki (słow nic twa) oraz re guł nią rzą dzą cych – sil niej sce men tu je Ich spo łecz ność.
Uła twi na ukę w szko łach. Bę dzie bar dziej zro zu mia ły w Ko ście le, li te ra tu rze, me diach,
urzę dach. 

Z dru giej stro ny wie dzą, iż róż no rod ne lo kal ne i cią gle ży we od mia ny ję zy ka ka -
szub skie go czy nią go bo gat szym, zwłasz cza że nie jed no krot nie za cho wu ją sta re i wy -
róż nia ją ce je for my i kształ ty fo ne tycz ne, flek syj ne, sło wo twór cze, lek sy kal ne, fra ze -
olo gicz ne lub skła dnio we, któ re są wi zy tów ką tej czy in nej czę ści Ka szub.

Ra da Ję zy ka Ka szub skie go w prak ty ce pro po nu je, aby w pi śmie, np. w szko łach,
me diach, li te ra tu rze, sto so wać ka szub ski ję zyk li te rac ki opar ty na suk ce syw nie usta la -
nych nor mach i stan dar dach, co od po wia da ło by wpro wa dzo nej przez nią nor mie wzor -
co wej.1

Z ko lei w ję zy ku mó wio nym, np. na lek cjach, kon kur sach po ezji i pro zy ka szub skiej
(o ile Re gu la min Kon kur su nie za le ca ina czej) uwa ża, że war to za cho wać lo kal ne od -
mia ny ka szubsz czy zny, gdyż są one jej bo gac twem i czę sto pa miąt ką prze szło ści Ka -
szub lub prze ciw nie – symp to mem ich współ cze sno ści oraz no wo cze sno ści.

Ra da Ję zy ka Ka szub skie go stoi na sta no wi sku, iż na le ży chro nić lo kal ne od mia -
ny ka szubsz czy zny.
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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
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ÙCHWÔLËNK NR 3/RKJ/09
W SPRA WIE ÒCHRONË MÔLOWËCH ÒDMIA NÓW

KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA

Kòżdi jãzëk bie rze swòjã mòc z ja sno nacéchòwónëch nor mów i sztan dar dów, jaczé
są przestrzégóné bez lëdzy.

Sy tu acjô kaszëbsczégò jãzëka je òsoblëwô. Kaszëbi ma ją swiądã, że nót gò nor ma -
li zo wac i sztan da ri zo wac. Wie dzą ò tim, że le no jãzëk – jed na czi twór zbùdo wó ny
z lek sy czi (sło wiznë) ë re glów nią rzą dzącëch – mòcni zrze szi Je jich spòlëznã. Dzãka
temù mdze lżészô jegò nôùka w szkòłach. Mdze le pi zroz mia łi w Kòsce le, pi smie ni -
znie, me diach, ùrzãdach. 

Z drëdżi stronë wie dzą, że bez wsze le jaczé môlowé a wcyg żëwé òdmianë kaszëb-
sczégò jãzëka je òn bòkad niészi, òsoblëwie temù, że ùtrzimùją òne stôré, apartné fòrmë
i fòne ticzné, flek syjné, słowòtwórczé, lek sy kalné, fra ze olo giczné abò skła dniowé sztôłtë,
jaczé są znan ką negò czë jinégò dzéla Ka szub. 

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka w prak ti ce bédëje, żebë w pi smie, np. w szkòłach,
me diach, pi smie ni znie, wëzwëski wac kaszëbsczi jãzëk lëte rac czi, ja czi òpiar ti je na
pòma linkù ùsta li wónëch nor mach i sztan dar dach, co òdpòwiôda łobë wpro wa dzo ny bez
Radzëznã wzor co wi nor mie.1

Zôs w gôdó nym jãzëkù, np. òb czas ùczbów, kònkùrsów kaszëbsczi pòezji i prozë
(żlë w Regùla mi nie Kònkùrsu nie je rzekłé ji na czi) je ti dbë, że wôrt je zachòwac
môlowé òdmianë kaszëbiznë, bò są òne ji bògactwã i czãsto pa miat ką ùszłotë Kaszëb
abò pra wie procëm – znan ką jich dzys dniowòscë ë nowòmód noscë.

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka je ti dbë, że nót chro nic môlowé òdmianë
kaszëbiznë.
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1 Pòr.: Ùchwôlënk Nr 7/RKJ/08 z dn. 17.10. 2008 r. w sprawie brëkòwaniô w kaszëbsczim jãzëkù dwù
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UCHWA ŁA NR 4/RJK/09 Z DNIA 22-05-2009 R.
W SPRA WIE STO SO WA NIA KA SZUB SKICH
TER MI NÓW I PO JĘĆ MA TE MA TYCZ NYCH

NA LI TE RY A -D

Ra da Ję zy ka Ka szub skie go pro po nu je na stę pu ją ce ter mi ny i po ję cia ma te ma tycz ne na
li te ry A -D:

Dzia ła nia aryt me tycz ne:

dodôwa nié ‘do da wa nie’
do dac   ‘do dać’
dodôwnik   ‘skład nik’
sëma ‘su ma’
sëmòwac ‘su mo wać’
plus   ‘plus’

òdji ma nié ‘odej mo wa nie’
òdjąc   ‘od jąć’
òdjimnô ‘od jem na’
òdjim nik ‘od jem nik’
róż ni ca   ‘róż ni ca’
mi nus   ‘mi nus’

wie le nié   ‘mno że nie’
wielëc   ‘mno żyć’
wielnô   ‘mnoż na’
wiel nik ‘mnoż nik’
zwielëna ‘ilo czyn’
ra zy ‘ra zy’

dze le nié ‘dzie le nie’
dzelëc   ‘dzie lić’
dzelnô ‘dziel na’
dzel nik ‘dziel nik’
wie lerôz   ‘ilo raz’
pòdzelëc   ‘po dzie lić’

Przy kła dy dzia łań aryt me tycz nych:

dwa dze sce dwa do dac piãc je równé/równô sã dwa dze sce sédem ‘22 + 5 = 25’

32 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go

ZKP_biuletyn_cz1_new5:biuletyn ZKP a5  2010-01-10  03:29  Page 32



ÙCHWÔLËNK NR 4/RJK/09 Z DNIA 22-05-2009 R. 
W SPRA WIE BRËKÒWA NIÔ KASZËBSCZICH
MATE MA TICZNËCH TER MI NÓW I PÒJÃCÓW

NA LËTRË A -D

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné ma te ma ticzné ter minë i pòjãcô na
lëtrë A -D:

Arit me ticzné dze ja nié:

dodôwa nié ‘do da wa nie’
do dac   ‘do dać’
dodôwnik   ‘skład nik’
sëma ‘su ma’
sëmòwac ‘su mo wać’
plus   ‘plus’

òdji ma nié ‘odej mo wa nie’
òdjąc   ‘od jąć’
òdjimnô ‘od jem na’
òdjim nik ‘od jem nik’
róż ni ca   ‘róż ni ca’
mi nus   ‘mi nus’

wie le nié   ‘mno że nie’
wielëc   ‘mno żyć’
wielnô   ‘mnoż na’
wiel nik ‘mnoż nik’
zwielëna ‘ilo czyn’
ra zy ‘ra zy’

dze le nié ‘dzie le nie’
dzelëc   ‘dzie lić’
dzelnô ‘dziel na’
dzel nik ‘dziel nik’
wie lerôz   ‘ilo raz’
pòdzelëc   ‘po dzie lić’

Przi kładë arit me ticznëch dze ja niów:

dwa dze sce dwa do dac piãc je równé/równô sã dwa dze sce sédem ‘22 + 5 = 25’
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dwa dze sce dwa a piãc je dwa dze sce sétmë/sédem
dwa dze sce dwa plus piãc dôwô dwa dze sce sédem
dwa dze sce dwa do dac piãc to je dwa dze sce sédem
dwa dze sce dwa a piãc je równé dwa dze sce sédem

dwa dze sce sédem òdjąc dwa je równé/ równô sã dwa dze sce piãc ‘27 – 2 = 25’
dwa dze sce sédem mi nus dwa dôwô dwa dze sce piãc
dwa dze sce sédem òdjąc dwa to je dwa dze sce piãc
dwa dze sce sédem mni dwa je równé dwa dze sce piãc

dwanôsce ra zë dwa je równé/ równô sã dwa dze sce sztërë ‘12 x 2 = 24’
dwanôsce mnożëc przez dwa dôwô dwa dze sce sztërë
dwanôsce ra zë dwa to je dwa dze sce sztërë

dwanôsce dzelëc przez trzë je równé/ równô sã sztërë ‘12: 3 = 4’
dwanôsce dze loné przez trzë je równé sztërë
dwanôsce dze loné przez trzë dôwô sztërë
dwanôsce dzelëc przez trzë to je sztërë

Ozna cze nia ma te ma tycz ne:
plus   ‘plus’
mi nus ‘mi nus’
ra zy ‘znak mno że nia’
dzelëc ‘znak dzie le nia’
równôcz ‘rów na się’
nie równôcz   ‘znak nie rów no ści’
(to) mniészé   ‘mniej sze’
(to) wikszé   ‘więk sze’
òkrãgłô klam ra   ‘na wias okrą gły’
prostô klam ra   ‘na wias pro sty’
kwa dratnô klam ra   ‘na wias kwa dra to wy’
pro sto padłé   ‘pro sto pa dłe’
rów no ległé   ‘rów no le głe’
trzënórt   ‘trój kąt’
stãpiéń ‘sto pień’
mi nu ta   ‘mi nu ta’
sekùńda   ‘se kun da’

Li sta ter mi nów i po jęć zwią za nych z ma te ma ty ką:

A
ak sjo mat ‘ak sjo mat’ 
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dwa dze sce dwa a piãc je dwa dze sce sétmë/sédem
dwa dze sce dwa plus piãc dôwô dwa dze sce sédem
dwa dze sce dwa do dac piãc to je dwa dze sce sédem
dwa dze sce dwa a piãc je równé dwa dze sce sédem

dwa dze sce sédem òdjąc dwa je równé/ równô sã dwa dze sce piãc ‘27 – 2 = 25’
dwa dze sce sédem mi nus dwa dôwô dwa dze sce piãc
dwa dze sce sédem òdjąc dwa to je dwa dze sce piãc
dwa dze sce sédem mni dwa je równé dwa dze sce piãc

dwanôsce ra zë dwa je równé/ równô sã dwa dze sce sztërë ‘12 x 2 = 24’
dwanôsce mnożëc przez dwa dôwô dwa dze sce sztërë
dwanôsce ra zë dwa to je dwa dze sce sztërë

dwanôsce dzelëc przez trzë je równé/ równô sã sztërë ‘12: 3 = 4’
dwanôsce dze loné przez trzë je równé sztërë
dwanôsce dze loné przez trzë dôwô sztërë
dwanôsce dzelëc przez trzë to je sztërë

Ma te ma ticzné zna czi:
plus   ‘plus’
mi nus ‘mi nus’
ra zy ‘znak mno że nia’
dzelëc ‘znak dzie le nia’
równôcz ‘rów na się’
nie równôcz   ‘znak nie rów no ści’
(to) mniészé   ‘mniej sze’
(to) wikszé   ‘więk sze’
òkrãgłô klam ra   ‘na wias okrą gły’
prostô klam ra   ‘na wias pro sty’
kwa dratnô klam ra   ‘na wias kwa dra to wy’
pro sto padłé   ‘pro sto pa dłe’
rów no ległé   ‘rów no le głe’
trzënórt   ‘trój kąt’
stãpiéń ‘sto pień’
mi nu ta   ‘mi nu ta’
sekùńda   ‘se kun da’

Spisënk ter mi nów i pòjãców zrze szonëch z ma te ma ti ką:

A
ak sjo mat ‘ak sjo mat’ 
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al ge bra ‘al ge bra’
al ge browé dze ja nié ‘dzia ła nie al ge bra icz ne’
al ge browé lëczbë ‘licz by al ge bra icz ne’
al ge browé rów na nié   ‘rów na nie al ge bra icz ne’
al ge browé wëra że nié   ‘wy ra że nie al ge bra icz ne’ 
al ge bro wi ele meńt ‘ele ment al ge bra icz ny’
al ge browô fùnkcjô ‘funk cja al ge bra icz na’
al ge browô krzëwô ‘krzy wa al ge bra icz na’
algòritm   ‘al go rytm’
al ter na ti wa ‘al ter na ty wa’
am pli tu da ‘am pli tu da’
ana li za ‘ana li za’
argùmeńt   ‘ar gu ment’
arit me ti ka ‘aryt me ty ka’
arit metnô strzédnô ‘śred nia aryt me tycz na’
arit met ny cyg ‘ciąg aryt me tycz ny’
arit met ny pier wiôstk ‘pier wia stek aryt me tycz ny’
atóm   ‘atom’

B 
badéro wa nié roz wi ju zmien noscë fùnkcji   ‘ba da nie prze bie gu zmien no ści funk cji’
bez greńcznô fùnkcjô ‘funk cja nie ogra ni czo na’
bezkùńc ‘nie skoń czo ność’
bezkùńcowò môłé ‘nie skoń cze nie ma łe’
bezkùńcowò wiôldżé ‘nie skoń cze nie wiel kie’
bez re la tiwnô wôrtno ta   ‘war tość bez względ na’
bëno wi nórt ‘kąt we wnętrz ny’
biegùn fùnkcji ‘bie gun funk cji’
biegùnowô   ‘bie gu no wa’
biegùno wi ùłożënk we spółrzãdnëch ‘bie gu no wy układ współ rzęd nych’
bòk ‘bok’
brëła ‘bry ła’
bùtno wi nórt ‘kąt ze wnętrz ny’

C 
ca łi dzél   ‘część cał ko wi ta’
cał ka   ‘cał ka’
ca ło ta   ‘ca łość’
ca łowné lëczbë ‘licz by cał ko wi te’
ca łow ny sztëro nórt ‘czwo ro kąt zu peł ny’
co si nus ‘co si nus’
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al ge bra ‘al ge bra’
al ge browé dze ja nié ‘dzia ła nie al ge bra icz ne’
al ge browé lëczbë ‘licz by al ge bra icz ne’
al ge browé rów na nié   ‘rów na nie al ge bra icz ne’
al ge browé wëra że nié   ‘wy ra że nie al ge bra icz ne’ 
al ge bro wi ele meńt ‘ele ment al ge bra icz ny’
al ge browô fùnkcjô ‘funk cja al ge bra icz na’
al ge browô krzëwô ‘krzy wa al ge bra icz na’
algòritm   ‘al go rytm’
al ter na ti wa ‘al ter na ty wa’
am pli tu da ‘am pli tu da’
ana li za ‘ana li za’
argùmeńt   ‘ar gu ment’
arit me ti ka ‘aryt me ty ka’
arit metnô strzédnô ‘śred nia aryt me tycz na’
arit met ny cyg ‘ciąg aryt me tycz ny’
arit met ny pier wiôstk ‘pier wia stek aryt me tycz ny’
atóm   ‘atom’

B 
badéro wa nié roz wi ju zmien noscë fùnkcji   ‘ba da nie prze bie gu zmien no ści funk cji’
bez greńcznô fùnkcjô ‘funk cja nie ogra ni czo na’
bezkùńc ‘nie skoń czo ność’
bezkùńcowò môłé ‘nie skoń cze nie ma łe’
bezkùńcowò wiôldżé ‘nie skoń cze nie wiel kie’
bez re la tiwnô wôrtno ta   ‘war tość bez względ na’
bëno wi nórt ‘kąt we wnętrz ny’
biegùn fùnkcji ‘bie gun funk cji’
biegùnowô   ‘bie gu no wa’
biegùno wi ùłożënk we spółrzãdnëch ‘bie gu no wy układ współ rzęd nych’
bòk ‘bok’
brëła ‘bry ła’
bùtno wi nórt ‘kąt ze wnętrz ny’

C 
ca łi dzél   ‘część cał ko wi ta’
cał ka   ‘cał ka’
ca ło ta   ‘ca łość’
ca łowné lëczbë ‘licz by cał ko wi te’
ca łow ny sztëro nórt ‘czwo ro kąt zu peł ny’
co si nus ‘co si nus’
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co si nu so ida ‘co si nu so ida’
co tan gens   ‘co tan gens’
co tan gen so ida ‘co tan gen so ida’
cwier dze nié ‘twier dze nie’
cy fra ‘cy fra’
cyg   ‘ciąg’
cyg fùnkcji ‘ciąg funk cji’
cy gło ta fùnkcji ‘cią głość funk cji’
cyr kel ‘cyr kiel’
cząd ‘okres’
czãsto ta   ‘czę stość’
czerënk ‘kie ru nek’
czëp ‘wierz cho łek’
czëpòwi nórt ‘kąt wierz choł ko wy’
czwierc ró wiznë ‘ćwiart ka płasz czy zny’
czwierc ùkła du we spółrzãdnëch ‘ćwiart ka ukła du współ rzęd nych’

D 
de cy lión ‘de cy lion’
de dukcjô ‘de duk cja’
de fi nicjô ‘de fi ni cja’
dëbeltnô cał ka ‘cał ka po dwój na’
dia gram fùnkcji   ‘wy kres funk cji’
dichòto miô ‘dy cho to mia’
di fe rencjô ‘róż nicz ka’
di fe ren cyj ny i całkòwi rechùnk   ‘ra chu nek róż nicz ko wy i cał ko wy’ 
długòta ‘dłu gość’
długòta łãkù ‘dłu gość łu ku’
do cy ga || hipòtéza ‘hi po te za’
dodôwa nié ‘do da wa nie’
dodôwné lëczbë ‘licz by do dat nie’
dofùlo wa nié ‘do peł nia nie’
dokôz   ‘do wód’
do mkniãcé ‘do mknię cie’
dôl ‘od le głość’
dôl prostëch rów no leżnëch ‘od le głość pro stych rów no le głych’
dôl pro sti òd ró wiznë ‘od le głość pro stej od płasz czy zny’
dôl pùnktu òd pro sti ‘od le głość punk tu od pro stej’
dôl pùnktu òd ró wiznë ‘od le głość punk tu od płasz czy zny’
drzewò ‘drze wo’
dwalëniowòta ‘dwu li nio wość’
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co si nu so ida ‘co si nu so ida’
co tan gens   ‘co tan gens’
co tan gen so ida ‘co tan gen so ida’
cwier dze nié ‘twier dze nie’
cy fra ‘cy fra’
cyg   ‘ciąg’
cyg fùnkcji ‘ciąg funk cji’
cy gło ta fùnkcji ‘cią głość funk cji’
cyr kel ‘cyr kiel’
cząd ‘okres’
czãsto ta   ‘czę stość’
czerënk ‘kie ru nek’
czëp ‘wierz cho łek’
czëpòwi nórt ‘kąt wierz choł ko wy’
czwierc ró wiznë ‘ćwiart ka płasz czy zny’
czwierc ùkła du we spółrzãdnëch ‘ćwiart ka ukła du współ rzęd nych’

D 
de cy lión ‘de cy lion’
de dukcjô ‘de duk cja’
de fi nicjô ‘de fi ni cja’
dëbeltnô cał ka ‘cał ka po dwój na’
dia gram fùnkcji   ‘wy kres funk cji’
dichòto miô ‘dy cho to mia’
di fe rencjô ‘róż nicz ka’
di fe ren cyj ny i całkòwi rechùnk   ‘ra chu nek róż nicz ko wy i cał ko wy’ 
długòta ‘dłu gość’
długòta łãkù ‘dłu gość łu ku’
do cy ga || hipòtéza ‘hi po te za’
dodôwa nié ‘do da wa nie’
dodôwné lëczbë ‘licz by do dat nie’
dofùlo wa nié ‘do peł nia nie’
dokôz   ‘do wód’
do mkniãcé ‘do mknię cie’
dôl ‘od le głość’
dôl prostëch rów no leżnëch ‘od le głość pro stych rów no le głych’
dôl pro sti òd ró wiznë ‘od le głość pro stej od płasz czy zny’
dôl pùnktu òd pro sti ‘od le głość punk tu od pro stej’
dôl pùnktu òd ró wiznë ‘od le głość punk tu od płasz czy zny’
drzewò ‘drze wo’
dwalëniowòta ‘dwu li nio wość’
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dwa mión ‘dwu mian’
dwanôstkòwi sys tem ‘dwu nast ko wy sys tem licz bo wy
dwójkòwi sys tem ‘dwój ko wy sys tem licz bo wy’
dze ja nié na zbiérach ‘dzia ła nia na zbio rach’
dzej nik ‘czyn nik’
dze le nié ‘dzie le nie’
dze le nié przez zéro ‘dzie le nie przez ze ro’
dzél kòła ‘część ko ła’
dzelnô ‘dziel na’
dzel nik ‘dziel nik’
dze sątkòwi lëczbòwi sys tem ‘dzie sięt ny sys tem licz bo wy’ 

UCHWA ŁA NR 5/RJK/09 Z DNIA 19-06-2009 R.
W SPRA WIE STO SO WA NIA KA SZUB SKICH
TER MI NÓW I PO JĘĆ MA TE MA TYCZ NYCH

NA LI TE RY E -Z

Ra da Ję zy ka Ka szub skie go pro po nu je na stę pu ją ce ter mi ny i po ję cia ma te ma tycz ne na
li te ry E -Z:

E
eks tremùm ‘eks tre mum’
elip sa ‘elip sa’

F 
falszëwòta ‘fałsz’
fòrem ny piãcnórt   ‘pię cio kąt fo rem ny’
fòrem ny sztëro nórt ‘czwo ro kąt fo rem ny’
fòrem ny wie le nórt   ‘wie lo kąt fo rem ny’
fòrem ny wie le scón   ‘wie lo ścian fo rem ny’
fùlny nórt ‘kąt peł ny’
fùnkcjô ‘funk cja’
fùnkcjô jed ny zmien ny ‘funk cja jed nej zmien nej’
fùnkcjô ra zno bezùstónkòwô ‘funk cja jed no staj nie cią gła’

G 
geòmétriô ‘geo me tria’ 
geòmétrowô figùra ‘fi gu ra geo me trycz na’
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dwa mión ‘dwu mian’
dwanôstkòwi sys tem ‘dwu nast ko wy sys tem licz bo wy
dwójkòwi sys tem ‘dwój ko wy sys tem licz bo wy’
dze ja nié na zbiérach ‘dzia ła nia na zbio rach’
dzej nik ‘czyn nik’
dze le nié ‘dzie le nie’
dze le nié przez zéro ‘dzie le nie przez ze ro’
dzél kòła ‘część ko ła’
dzelnô ‘dziel na’
dzel nik ‘dziel nik’
dze sątkòwi lëczbòwi sys tem ‘dzie sięt ny sys tem licz bo wy’ 

ÙCHWÔLËNK NR 5/RKJ/09 Z DNIA 19-06-2009 R.
W SPRA WIE BRËKÒWA NIÔ KASZËBSCZICH
MA TE MA TICZNËCH TER MI NÓW I PÒJÃCÓW 

NA LËTRË E -Z

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné ma te ma ticzné ter minë i pòjãcô na
lëtrë E -Z:

E
eks tremùm ‘eks tre mum’
elip sa ‘elip sa’

F 
falszëwòta ‘fałsz’
fòrem ny piãcnórt   ‘pię cio kąt fo rem ny’
fòrem ny sztëro nórt ‘czwo ro kąt fo rem ny’
fòrem ny wie le nórt   ‘wie lo kąt fo rem ny’
fòrem ny wie le scón   ‘wie lo ścian fo rem ny’
fùlny nórt ‘kąt peł ny’
fùnkcjô ‘funk cja’
fùnkcjô jed ny zmien ny ‘funk cja jed nej zmien nej’
fùnkcjô ra zno bezùstónkòwô ‘funk cja jed no staj nie cią gła’

G 
geòmétriô ‘geo me tria’ 
geòmétrowô figùra ‘fi gu ra geo me trycz na’

BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 41

ZKP_biuletyn_cz1_new5:biuletyn ZKP a5  2010-01-10  03:29  Page 41



geòmétrowô strzédnô ‘śred nia geo me trycz na’
graf ‘graf’
greń ca ‘gra ni ca’
gro ma da ‘gru pa’

H 
hi perbòla ‘hi per bo la’
hipòte nu za || procëmpro sto nórtnô   ‘prze ciw pro sto kąt na’
hipòtéza || do cy ga ‘hi po te za’

J 
ja werné lëczbë ‘licz by rze czy wi ste’
ja wer ny dzél   ‘część rze czy wi sta’
ją dro ‘ją dro’
jed no kładné figùrë ‘fi gu ry jed no kład ne’
jed no kład no ta ‘jed no kład ność’
jed no mión ‘jed no mian’
jed no ra zowô fùnkcjô ‘funk cja jed no krot na’
jed no zna cze niowô fùnkcjô ‘funk cja jed no znacz na’
ji zométriô ‘izo me tria’

K 
kań ta ‘kra wędź’
ka tegòriô   ‘ka te go ria’
ka welk   ‘uła mek’
ka welkòwi dzél ‘część ułam ko wa’
kla sa ‘kla sa’
klauzu la ‘klau zu la’
kòło ‘ko ło’
kòmór ka ‘ko mór ka’
kòniunkcjô ‘ko niunk cja’
kònstrukcjô ‘kon struk cja’
kòre lacjô ‘ko re la cja’
kòstka ‘kost ka’
kóm bi nacjô ‘kom bi na cja’
kri te rium ‘kry te rium’
krzëwô ‘krzy wa’
kùgla ‘ku la’
kwa drat ‘kwa drat’
kwa dratnô fùnkcjô ‘funk cja kwa dra to wa’
kwa drat ny pier wiôstk   ‘pier wia stek kwa dra to wy’
kwan ti fi ka tór ‘kwan ty fi ka tor’
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geòmétrowô strzédnô ‘śred nia geo me trycz na’
graf ‘graf’
greń ca ‘gra ni ca’
gro ma da ‘gru pa’

H 
hi perbòla ‘hi per bo la’
hipòte nu za || procëmpro sto nórtnô   ‘prze ciw pro sto kąt na’
hipòtéza || do cy ga ‘hi po te za’

J 
ja werné lëczbë ‘licz by rze czy wi ste’
ja wer ny dzél   ‘część rze czy wi sta’
ją dro ‘ją dro’
jed no kładné figùrë ‘fi gu ry jed no kład ne’
jed no kład no ta ‘jed no kład ność’
jed no mión ‘jed no mian’
jed no ra zowô fùnkcjô ‘funk cja jed no krot na’
jed no zna cze niowô fùnkcjô ‘funk cja jed no znacz na’
ji zométriô ‘izo me tria’

K 
kań ta ‘kra wędź’
ka tegòriô   ‘ka te go ria’
ka welk   ‘uła mek’
ka welkòwi dzél ‘część ułam ko wa’
kla sa ‘kla sa’
klau zu la ‘klau zu la’
kòło ‘ko ło’
kòmór ka ‘ko mór ka’
kòniunkcjô ‘ko niunk cja’
kònstrukcjô ‘kon struk cja’
kòre lacjô ‘ko re la cja’
kòstka ‘kost ka’
kóm bi nacjô ‘kom bi na cja’
kri te rium ‘kry te rium’
krzëwô ‘krzy wa’
kùgla ‘ku la’
kwa drat ‘kwa drat’
kwa dratnô fùnkcjô ‘funk cja kwa dra to wa’
kwa drat ny pier wiôstk   ‘pier wia stek kwa dra to wy’
kwan ti fi ka tór ‘kwan ty fi ka tor’
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L 
lëczba ‘licz ba’
lëczba pi ‘licz ba pi’
lëniowô fùnkcjô ‘funk cja li nio wa’
lëniowô nie rów no ta ‘nie rów ność li nio wa’
liń cuch ‘łań cuch’
lo ga ritm ‘lo ga rytm’
lo ga ritmòwô fùnkcjô ‘funk cja lo ga ryt micz na’
lo gi ka ‘lo gi ka’

Ł
łãk ‘łuk’

M 
mak symùm   ‘mak si mum’
ma sa brëłë   ‘ma sa bry ły’
ma te ma ticznô fùnkcjô ‘funk cja ma te ma tycz na’
ma te ma ticznô jin dukcjô ‘in duk cja ma te ma tycz na’
ma te ma ti ka ‘ma te ma ty ka’
me dia na ‘me dia na’
me to da ‘me to da’
mia ra ‘mia ra’
mia ra nór ta ‘mia ra ką ta’ 
mi nimùm ‘mi ni mum’
mòdło ‘wzór’

N
ne gacjô || przéczno ta ‘ne ga cja’
nie dodôwné lëczbë ‘licz by nie do dat nie’
nieòzna czonô cał ka ‘cał ka nie ozna czo na’
niepôrowé lëczbë ‘licz by nie pa rzy ste’
niepôrowô fùnkcjô ‘funk cja nie pa rzy sta’
nieprzënôleżnô cał ka ‘cał ka nie wła ści wa’
nie ro snącô fùnkcjô ‘funk cja nie ro sną ca’
nie rów no ta ‘nie rów ność’
nie rów no ta drëdżégò stãpie nia ‘nie rów ność stop nia dru gie go’
nie rów no ta pierszégò stãpie nia ‘nie rów ność stop nia pierw sze go’
nieùjimné lëczbë ‘licz by nie ujem ne’
niewëmiérné lëczbë ‘licz by nie wy mier ne’
niewëmiérnô fùnkcjô ‘funk cja nie wy mier na’
niewësa dzonô brëła ‘bry ła nie wy pu kła’
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L 
lëczba ‘licz ba’
lëczba pi ‘licz ba pi’
lëniowô fùnkcjô ‘funk cja li nio wa’
lëniowô nie rów no ta ‘nie rów ność li nio wa’
liń cuch ‘łań cuch’
lo ga ritm ‘lo ga rytm’
lo ga ritmòwô fùnkcjô ‘funk cja lo ga ryt micz na’
lo gi ka ‘lo gi ka’

Ł
łãk ‘łuk’

M 
mak symùm   ‘mak si mum’
ma sa brëłë   ‘ma sa bry ły’
ma te ma ticznô fùnkcjô ‘funk cja ma te ma tycz na’
ma te ma ticznô jin dukcjô ‘in duk cja ma te ma tycz na’
ma te ma ti ka ‘ma te ma ty ka’
me dia na ‘me dia na’
me to da ‘me to da’
mia ra ‘mia ra’
mia ra nór ta ‘mia ra ką ta’ 
mi nimùm ‘mi ni mum’
mòdło ‘wzór’

N
ne gacjô || przéczno ta ‘ne ga cja’
nie dodôwné lëczbë ‘licz by nie do dat nie’
nieòzna czonô cał ka ‘cał ka nie ozna czo na’
niepôrowé lëczbë ‘licz by nie pa rzy ste’
niepôrowô fùnkcjô ‘funk cja nie pa rzy sta’
nieprzënôleżnô cał ka ‘cał ka nie wła ści wa’
nie ro snącô fùnkcjô ‘funk cja nie ro sną ca’
nie rów no ta ‘nie rów ność’
nie rów no ta drëdżégò stãpie nia ‘nie rów ność stop nia dru gie go’
nie rów no ta pierszégò stãpie nia ‘nie rów ność stop nia pierw sze go’
nieùjimné lëczbë ‘licz by nie ujem ne’
niewëmiérné lëczbë ‘licz by nie wy mier ne’
niewëmiérnô fùnkcjô ‘funk cja nie wy mier na’
niewësa dzonô brëła ‘bry ła nie wy pu kła’
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niewësa dzonô figùra ‘fi gu ra nie wy pu kła’
nie znónô ‘nie wia do ma’
nórt ‘kąt’
nór to słup ‘gra nia sto słup’
nôtërné lëczbë ‘licz by na tu ral ne’

Ò
òbjim ‘ob ję tość’
òbrëmiô   ‘dzie dzi na’
òbro towô brëła ‘bry ła ob ro to wa’
òbrócënk ‘ob rót’
òbrócënkòwi stóżk ‘sto żek ob ro to wy’
òbrócënkòwi walc   ‘wa lec ob ro to wy’ 
òdcynk ‘od ci nek’
òdcynk kòła ‘od ci nek ko ła’
òdcynk kùglë ‘od ci nek ku li’
òdji ma nié   ‘odej mo wa nie’
òdmòdło wa nié ‘od wzo ro wa nie’
òdwrotnô propòrcjo nal no ta   ‘pro por cjo nal ność od wrot na’
òkrąg ‘okrąg’
òpi sóné kòło ‘ko ło opi sa ne’
òpi sónô kùgla ‘ku la opi sa na’ 
òpi só ny òkrąg ‘okrąg opi sa ny’
òrbi ta ‘or bi ta’
òs ‘oś’
òsowô sy me triô ‘sy me tria osio wa’
òs sy me trii ‘oś sy me trii’
òstri nórt ‘kąt ostry’
òstro słup ‘ostro słup’
òs we spółrzãdnëch ‘oś współ rzęd nych’
òtem kłi nórt ‘kąt otwar ty’
òzna czonô cał ka ‘cał ka ozna czo na’

P 
pa rabòla ‘pa ra bo la’
parm ‘pro mień’, par mie nia   ‘pro mie nia’
pa raméter ‘pa ra metr’
parm kòła   ‘pro mień ko ła’
parm krzëwòtë   ‘pro mień krzy wi zny’
parm òpi sónégò òkrãgù   ‘pro mień okrę gu opi sa ne go’
parm wpi sónégò òkrãgù   ‘pro mień okrę gu wpi sa ne go’
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niewësa dzonô figùra ‘fi gu ra nie wy pu kła’
nie znónô ‘nie wia do ma’
nórt ‘kąt’
nór to słup ‘gra nia sto słup’
nôtërné lëczbë ‘licz by na tu ral ne’

Ò
òbjim ‘ob ję tość’
òbrëmiô   ‘dzie dzi na’
òbro towô brëła ‘bry ła ob ro to wa’
òbrócënk ‘ob rót’
òbrócënkòwi stóżk ‘sto żek ob ro to wy’
òbrócënkòwi walc   ‘wa lec ob ro to wy’ 
òdcynk ‘od ci nek’
òdcynk kòła ‘od ci nek ko ła’
òdcynk kùglë ‘od ci nek ku li’
òdji ma nié   ‘odej mo wa nie’
òdmòdło wa nié ‘od wzo ro wa nie’
òdwrotnô propòrcjo nal no ta   ‘pro por cjo nal ność od wrot na’
òkrąg ‘okrąg’
òpi sóné kòło ‘ko ło opi sa ne’
òpi sónô kùgla ‘ku la opi sa na’ 
òpi só ny òkrąg ‘okrąg opi sa ny’
òrbi ta ‘or bi ta’
òs ‘oś’
òsowô sy me triô ‘sy me tria osio wa’
òs sy me trii ‘oś sy me trii’
òstri nórt ‘kąt ostry’
òstro słup ‘ostro słup’
òs we spółrzãdnëch ‘oś współ rzęd nych’
òtem kłi nórt ‘kąt otwar ty’
òzna czonô cał ka ‘cał ka ozna czo na’

P 
pa rabòla ‘pa ra bo la’
parm ‘pro mień’, par mie nia   ‘pro mie nia’
pa raméter ‘pa ra metr’
parm kòła   ‘pro mień ko ła’
parm krzëwòtë   ‘pro mień krzy wi zny’
parm òpi sónégò òkrãgù   ‘pro mień okrę gu opi sa ne go’
parm wpi sónégò òkrãgù   ‘pro mień okrę gu wpi sa ne go’
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piãcnórt ‘pię cio kąt’
pierszé lëczbë ‘licz by pierw sze’
pier szi ele meńt ‘ele ment pierw szy’
piestrzéń ‘pier ścień’
pi ra mi da ‘pi ra mi da’
pla ska ti nórt ‘kąt pła ski’
pla skatô figùra ‘fi gu ra pła ska’
pòchódnô fùnkcji   ‘po chod na funk cji’
pòdgrëpa ‘pod gru pa’
pòdzbiér ‘pod zbiór’
pòle wiéchrzëznë   ‘po le po wierzch ni’
pòrządkòwé lëczbë ‘licz by po rząd ko we’
pòtãga   ‘po tę ga’
pòtãgòwa nié   ‘po tę go wa nie’
pòtrójnô cał ka ‘cał ka po trój na’
półfùlny nórt ‘kąt pół peł ny’
półòbrócënk ‘pół ob rót’
pół ró wi zna ‘pół płasz czy zna’
pôra ‘pa ra’
pôrowé lëczbë ‘licz by pa rzy ste’
prawò ‘pra wo’
prawò roz dzel notë   ‘pra wo roz dziel no ści’
pro ceńt   ‘pro cent’
procëmpro sto nórtnô || hipòte nu za   ‘prze ciw pro sto kąt na’
propòrcjô ‘pro por cja’
prosté pro sto padłé   ‘pro ste pro sto pa dłe’
prosté rów no leżné   ‘pro ste rów no le głe’
pro sti nórt ‘kąt pro sty’
pro sto nórt ‘pro sto kąt’
pro sto nór to wi trzënórt   ‘trój kąt pro sto kąt ny’
pro sto nór to wi ùkłôd we spółrzãdnëch   ‘pro sto kąt ny układ współ rzęd nych’
pro sto pa dło scón ‘pro sto pa dło ścian’
pro sto pa dło ta ‘pro sto pa dłość’
prostô ‘pro sta’
prostô fùnkcjô ‘funk cja pro sta’
prostô lëniô ‘li nia pro sta’
prostô propòrcjo nal no ta   ‘pro por cjo nal ność pro sta’
prostô pro sto padłô do ró wiznë   ‘pro sta pro sto pa dła do płasz czy zny’ 
prostô rów no leżnô do ró wiznë   ‘pro sta rów no le gła do płasz czy zny’
prowôdny parm   ‘pro mień wo dzą cy’
prôwda ‘praw da’

48 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go

ZKP_biuletyn_cz1_new5:biuletyn ZKP a5  2010-01-10  03:29  Page 48



piãcnórt ‘pię cio kąt’
pierszé lëczbë ‘licz by pierw sze’
pier szi ele meńt ‘ele ment pierw szy’
piestrzéń ‘pier ścień’
pi ra mi da ‘pi ra mi da’
pla ska ti nórt ‘kąt pła ski’
pla skatô figùra ‘fi gu ra pła ska’
pòchódnô fùnkcji   ‘po chod na funk cji’
pòdgrëpa ‘pod gru pa’
pòdzbiér ‘pod zbiór’
pòle wiéchrzëznë   ‘po le po wierzch ni’
pòrządkòwé lëczbë ‘licz by po rząd ko we’
pòtãga   ‘po tę ga’
pòtãgòwa nié   ‘po tę go wa nie’
pòtrójnô cał ka ‘cał ka po trój na’
półfùlny nórt ‘kąt pół peł ny’
półòbrócënk ‘pół ob rót’
pół ró wi zna ‘pół płasz czy zna’
pôra ‘pa ra’
pôrowé lëczbë ‘licz by pa rzy ste’
prawò ‘pra wo’
prawò roz dzel notë   ‘pra wo roz dziel no ści’
pro ceńt   ‘pro cent’
procëmpro sto nórtnô || hipòte nu za   ‘prze ciw pro sto kąt na’
propòrcjô ‘pro por cja’
prosté pro sto padłé   ‘pro ste pro sto pa dłe’
prosté rów no leżné   ‘pro ste rów no le głe’
pro sti nórt ‘kąt pro sty’
pro sto nórt ‘pro sto kąt’
pro sto nór to wi trzënórt   ‘trój kąt pro sto kąt ny’
pro sto nór to wi ùkłôd we spółrzãdnëch   ‘pro sto kąt ny układ współ rzęd nych’
pro sto pa dło scón ‘pro sto pa dło ścian’
pro sto pa dło ta ‘pro sto pa dłość’
prostô ‘pro sta’
prostô fùnkcjô ‘funk cja pro sta’
prostô lëniô ‘li nia pro sta’
prostô propòrcjo nal no ta   ‘pro por cjo nal ność pro sta’
prostô pro sto padłô do ró wiznë   ‘pro sta pro sto pa dła do płasz czy zny’ 
prostô rów no leżnô do ró wiznë   ‘pro sta rów no le gła do płasz czy zny’
prowôdny parm   ‘pro mień wo dzą cy’
prôwda ‘praw da’
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prôwdosz lachòwno ta ‘praw do po do bień stwo’
prôwdosz lachòwnô fùnkcjô ‘funk cja praw do po do bień stwa’
przedzél ‘prze dział’
prze krój ‘prze krój’
prze krój stóż ka   ‘prze krój stoż ka’
prze mie niwné dze ja nié ‘dzia ła nie prze mien ne’
prze mie niwné prawò   ‘pra wo prze mien no ści’
prze mie niw nosc dze ja niów   ‘prze mien ność dzia łań’
przesztôłce nié ‘prze kształ ce nie’
prze tniãcé zbiérów   ‘prze cię cie zbio rów’
przéczno ta || ne gacjô ‘ne ga cja’
przéknórtnô ‘prze kąt na’
przëlgłi nórt ‘kąt przy le gły’
przëpro sto nórtnô ‘przy pro sto kąt na’
przëstôwa nié figùrów   ‘przy sta wa nie fi gur’
przëstôwné figùrë ‘fi gu ry przy sta ją ce’
pùnkt ‘punkt’
pùsti zbiér   ‘zbiór pu sty’

R 
rechùnk ‘ra chu nek’
rechùnk prôwdosz lachòwnotë   ‘ra chu nek praw do po do bień stwa’
re gla ‘re gu ła’
re la tiw ny ‘względ ny’
rëmiô ‘prze strzeń’
rodzëzna zbiérów   ‘ro dzi na zbio rów’
ro ze mkłi nórt ‘kąt roz war ty’
roz łączné zbiérë   ‘zbio ry roz łącz ne’
roz rze sze nié rów na niô   ‘roz wią za nie rów na nia’
rómb ‘romb’
ró wi zna ‘płasz czy zna’
ró wi znowô sy me triô ‘sy me tria płasz czy zno wa’
rów na nié czwiôrtégò stãpie nia   ‘rów na nie czwar te go stop nia’
rów na nié drëdżégò stãpie nia   ‘rów na nie dru gie go stop nia’
rów na nié trzecégò stãpie nia   ‘rów na nie trze cie go stop nia’
rów nobòczny trzënórt   ‘trój kąt rów no bocz ny’
rów no leż nik ‘rów no leż nik’
rów no leż nobòk ‘rów no le gło bok’
rów no leż no scón ‘rów no le gło ścian’
rów no re mie nio wi trzënórt   ‘trój kąt rów no ra mien ny’
rów no ta ‘rów ność’
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prôwdosz lachòwno ta ‘praw do po do bień stwo’
prôwdosz lachòwnô fùnkcjô ‘funk cja praw do po do bień stwa’
przedzél ‘prze dział’
prze krój ‘prze krój’
prze krój stóż ka   ‘prze krój stoż ka’
prze mie niwné dze ja nié ‘dzia ła nie prze mien ne’
prze mie niwné prawò   ‘pra wo prze mien no ści’
prze mie niw nosc dze ja niów   ‘prze mien ność dzia łań’
przesztôłce nié ‘prze kształ ce nie’
prze tniãcé zbiérów   ‘prze cię cie zbio rów’
przéczno ta || ne gacjô ‘ne ga cja’
przéknórtnô ‘prze kąt na’
przëlgłi nórt ‘kąt przy le gły’
przëpro sto nórtnô ‘przy pro sto kąt na’
przëstôwa nié figùrów   ‘przy sta wa nie fi gur’
przëstôwné figùrë ‘fi gu ry przy sta ją ce’
pùnkt ‘punkt’
pùsti zbiér   ‘zbiór pu sty’

R 
rechùnk ‘ra chu nek’
rechùnk prôwdosz lachòwnotë   ‘ra chu nek praw do po do bień stwa’
re gla ‘re gu ła’
re la tiw ny ‘względ ny’
rëmiô ‘prze strzeń’
rodzëzna zbiérów   ‘ro dzi na zbio rów’
ro ze mkłi nórt ‘kąt roz war ty’
roz łączné zbiérë   ‘zbio ry roz łącz ne’
roz rze sze nié rów na niô   ‘roz wią za nie rów na nia’
rómb ‘romb’
ró wi zna ‘płasz czy zna’
ró wi znowô sy me triô ‘sy me tria płasz czy zno wa’
rów na nié czwiôrtégò stãpie nia   ‘rów na nie czwar te go stop nia’
rów na nié drëdżégò stãpie nia   ‘rów na nie dru gie go stop nia’
rów na nié trzecégò stãpie nia   ‘rów na nie trze cie go stop nia’
rów nobòczny trzënórt   ‘trój kąt rów no bocz ny’
rów no leż nik ‘rów no leż nik’
rów no leż nobòk ‘rów no le gło bok’
rów no leż no scón ‘rów no le gło ścian’
rów no re mie nio wi trzënórt   ‘trój kąt rów no ra mien ny’
rów no ta ‘rów ność’
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rów nowôżnosc ‘rów no waż ność’
róż ni ca ‘róż ni ca’
rzeszné dze ja nié ‘dzia ła nie łącz ne’
rzim sczé cyfrë ‘cy fry rzym skie’
rzucënk ‘rzut’

S 
sca na ‘ścia na’
scãti òstro słup ‘ostro słup ścię ty’
scze ro wó ny nórt ‘kąt skie ro wa ny’
sczi dłi stóżk ‘sto żek ścię ty’
sëma ‘su ma’
si nus ‘si nus’
si nu so ida ‘si nu so ida’
sta łi òkrąg ‘okrąg sta ły’
stóżk ‘sto żek’
stóżkòwô ‘stoż ko wa’
strëna ‘cię ci wa’
strzédni ca ‘śred ni ca’
strzédnô sy me triô ‘sy me tria środ ko wa’
strzédny nórt ‘kąt środ ko wy’
sub sti tucjô ‘pod sta wie nie’
syl niô ‘sil nia’
sym ból ‘sym bol’
sy me tralnô ‘sy me tral na’
sy me triô ‘sy me tria’
syntéza ‘syn te za’
szlachòwno ta figùrów   ‘po do bień stwo fi gur’ 
szlachòwny trzënórt   ‘trój kąt po dob ny’
szlachùjącé figùrë ‘fi gu ry po dob ne’
sztërobòk   ‘czwo ro bok’
sztëro nórt ‘czwo ro kąt’
sztëro scón   ‘czwo ro ścian’

T 
tan gens   ‘tan gens’
teòriô prôwdosz lachòwnotë   ‘teo ria praw do po do bień stwa’
téza   ‘te za’
trapéz ‘tra pez’ 
trigònométrowé rów na nié   ‘rów na nie try go no me trycz ne’
trigònométrowô fùnkcjô ‘funk cja try go no me trycz na’
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rów nowôżnosc ‘rów no waż ność’
róż ni ca ‘róż ni ca’
rzeszné dze ja nié ‘dzia ła nie łącz ne’
rzim sczé cyfrë ‘cy fry rzym skie’
rzucënk ‘rzut’

S 
sca na ‘ścia na’
scãti òstro słup ‘ostro słup ścię ty’
scze ro wó ny nórt ‘kąt skie ro wa ny’
sczi dłi stóżk ‘sto żek ścię ty’
sëma ‘su ma’
si nus ‘si nus’
si nu so ida ‘si nu so ida’
sta łi òkrąg ‘okrąg sta ły’
stóżk ‘sto żek’
stóżkòwô ‘stoż ko wa’
strëna ‘cię ci wa’
strzédni ca ‘śred ni ca’
strzédnô sy me triô ‘sy me tria środ ko wa’
strzédny nórt ‘kąt środ ko wy’
sub sti tucjô ‘pod sta wie nie’
syl niô ‘sil nia’
sym ból ‘sym bol’
sy me tralnô ‘sy me tral na’
sy me triô ‘sy me tria’
syntéza ‘syn te za’
szlachòwno ta figùrów   ‘po do bień stwo fi gur’ 
szlachòwny trzënórt   ‘trój kąt po dob ny’
szlachùjącé figùrë ‘fi gu ry po dob ne’
sztërobòk   ‘czwo ro bok’
sztëro nórt ‘czwo ro kąt’
sztëro scón   ‘czwo ro ścian’

T 
tan gens   ‘tan gens’
teòriô prôwdosz lachòwnotë   ‘teo ria praw do po do bień stwa’
téza   ‘te za’
trapéz ‘tra pez’ 
trigònométrowé rów na nié   ‘rów na nie try go no me trycz ne’
trigònométrowô fùnkcjô ‘funk cja try go no me trycz na’
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trzëmión ‘trój mian’
trzënórt ‘trój kąt’
trzësca no wi nórt ‘kąt trój ścien ny’

Ù 
ùjimné lëczbë ‘licz by ujem ne’
ùjim ny nórt ‘kąt ujem ny’
ùkłôd rów na niów   ‘układ rów nań’
ùkłôd we spółrzãdnëch   ‘układ współ rzęd nych’

W
walc ‘wa lec’ 
wek tór ‘wek tor’ 
we spółrzãdné ‘współ rzęd ne’
we strzódk cãżkòscë ‘śro dek cięż ko ści’
we strzódk òdcyn ka ‘śro dek od cin ka’
we strzódk sy me trii ‘śro dek sy me trii’
wëmiérné lëczbë ‘licz by wy mier ne’
wësa dzonô brëła ‘bry ła wy pu kła’
wësa dzonô figùra ‘fi gu ra wy pu kła’
wësa dzo ny wie le nórt   ‘wie lo kąt wy pu kły’
wësokòsc   ‘wy so kość’
wëznacz nik ‘wy znacz nik’
wie le mión ‘wie lo mian’
wie le nié ‘mno że nie’
wie le nórt ‘wie lo kąt’
wie le ra zowô cał ka ‘cał ka wie lo krot na’ 
wie le ra zowòsc ‘wie lo krot ność’
wie lerôz ‘ilo raz’
wie lerôz fùnkcji ‘ilo raz funk cji’
wie le scón ‘wie lo ścian’
wiel nik ‘mnoż nik’
wielnô ‘mnoż na’
wiéchrzëzna ‘po wierzch nia’
wiôldżé kòło ‘ko ło wiel kie’
wpi sóné kòło ‘ko ło wpi sa ne’
wpi sónô kùgla ‘ku la wpi sa na’
wpi só ny nórt ‘kąt wpi sa ny’
wpi só ny òkrąg ‘okrąg wpi sa ny’

Z
zbiér ‘zbiór’
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trzëmión ‘trój mian’
trzënórt ‘trój kąt’
trzësca no wi nórt ‘kąt trój ścien ny’

Ù 
ùjimné lëczbë ‘licz by ujem ne’
ùjim ny nórt ‘kąt ujem ny’
ùkłôd rów na niów   ‘układ rów nań’
ùkłôd we spółrzãdnëch   ‘układ współ rzęd nych’

W
walc ‘wa lec’ 
wek tór ‘wek tor’ 
we spółrzãdné ‘współ rzęd ne’
we strzódk cãżkòscë ‘śro dek cięż ko ści’
we strzódk òdcyn ka ‘śro dek od cin ka’
we strzódk sy me trii ‘śro dek sy me trii’
wëmiérné lëczbë ‘licz by wy mier ne’
wësa dzonô brëła ‘bry ła wy pu kła’
wësa dzonô figùra ‘fi gu ra wy pu kła’
wësa dzo ny wie le nórt   ‘wie lo kąt wy pu kły’
wësokòsc   ‘wy so kość’
wëznacz nik ‘wy znacz nik’
wie le mión ‘wie lo mian’
wie le nié ‘mno że nie’
wie le nórt ‘wie lo kąt’
wie le ra zowô cał ka ‘cał ka wie lo krot na’ 
wie le ra zowòsc ‘wie lo krot ność’
wie lerôz ‘ilo raz’
wie lerôz fùnkcji ‘ilo raz funk cji’
wie le scón ‘wie lo ścian’
wiel nik ‘mnoż nik’
wielnô ‘mnoż na’
wiéchrzëzna ‘po wierzch nia’
wiôldżé kòło ‘ko ło wiel kie’
wpi sóné kòło ‘ko ło wpi sa ne’
wpi sónô kùgla ‘ku la wpi sa na’
wpi só ny nórt ‘kąt wpi sa ny’
wpi só ny òkrąg ‘okrąg wpi sa ny’

Z
zbiér ‘zbiór’
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zbiérny dzél   ‘część wspól na’
zéro ‘ze ro’
zéro wi nórt ‘kąt ze ro wy’
zło żoné lëczbë ‘licz by zło żo ne’
zmiésza jącô sã fùnkcjô ‘funk cja ma le ją ca’
zwielëna ‘ilo czyn’
zwielëna fùnkcji ‘ilo czyn funk cji’
zwielëna zbiérów ‘ilo czyn zbio rów’
zwie lonô fùnkcjô ‘funk cja po tę go wa’

UCHWA ŁA NR 6/RJK/09 Z DNIA 2-10-2009 R. 
W SPRA WIE STO SO WA NIA KA SZUB SKICH TER MI NÓW

I PO JĘĆ IN FOR MA TYCZ NYCH

Ra da Ję zy ka Ka szub skie go pro po nu je na stę pu ją ce ter mi ny i po ję cia in for ma tycz ne:

0
104-klu czowô pla ta (wëm: stosztërëklu czowô pla ta) ‘kla wia tu ra 104-kla wi szo wa’
83-klu czowô pla ta (wëm: òsem dze sąttrzëklu czowô pla ta) ‘kla wia tu ra 83-kla wi szo wa’

A
ac ti veX (wëm: ak tiw iks) || kòntrol ka ac ti veX || fòrmat ac ti veX ‘ac ti veX, kon tro l ka
ac ti veX, for mat ac ti veX, ac ti ve X’
ad ser wer ‘ad ser wer’
adaptér ‘ada pter’
ad mi ni stra tór, ad mi ni stra to ra || za rząd ca ‘ad mi ni stra tor, za rząd ca, sy sad min’
ad no tacjô, ad no ta cji   ‘ad no ta cja’
ad re sa, ad resë   ‘ad res’
ad re sa IP (wëm: ad re sa aj -pi) ‘ad res IP’
ad re sa kòmór czi ‘ad res ko mór ki’
ad re sa lëstë ‘ad res li sty’
ad re sa pa miãcë ‘ad res pa mię ci’
ad re sa pòrta ‘ad res por tu’
ad re so wi ka ta lóg ‘ka ta log ad re so wy’
ad re sowô ksąż ka ‘książ ka ad re so wa’
agre gacjô, agre ga cji   ‘agre ga cja’
aka pit, aka pi tu   ‘aka pit’
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zbiérny dzél   ‘część wspól na’
zéro ‘ze ro’
zéro wi nórt ‘kąt ze ro wy’
zło żoné lëczbë ‘licz by zło żo ne’
zmiésza jącô sã fùnkcjô ‘funk cja ma le ją ca’
zwielëna ‘ilo czyn’
zwielëna fùnkcji ‘ilo czyn funk cji’
zwielëna zbiérów ‘ilo czyn zbio rów’
zwie lonô fùnkcjô ‘funk cja po tę go wa’

ÙCHWÔLËNK NR 6/RJK/09 Z DNIA 2-10-2009 R.
W SPRA WIE BRËKÒWA NIÔ KASZËBSCZICH

JINFÒRMA TICZNËCH TER MI NÓW I PÒJÃCÓW 

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka bédëje pòstãpné jinfòrma ticzné ter minë i pòjãcô:

0
104-klu czowô pla ta (wëm: stosztërëklu czowô pla ta) ‘kla wia tu ra 104-kla wi szo wa’
83-klu czowô pla ta (wëm: òsem dze sąttrzëklu czowô pla ta) ‘kla wia tu ra 83-kla wi szo wa’

A
ac ti veX (wëm: ak tiw iks) || kòntrol ka ac ti veX || fòrmat ac ti veX ‘ac ti veX, kon tro l -
ka ac ti veX, for mat ac ti veX, ac ti ve X’
ad ser wer ‘ad ser wer’
adaptér ‘ada pter’
ad mi ni stra tór, ad mi ni stra to ra || za rząd ca ‘ad mi ni stra tor, za rząd ca, sy sad min’
ad no tacjô, ad no ta cji   ‘ad no ta cja’
ad re sa, ad resë   ‘ad res’
ad re sa IP (wëm: ad re sa aj -pi) ‘ad res IP’
ad re sa kòmór czi ‘ad res ko mór ki’
ad re sa lëstë ‘ad res li sty’
ad re sa pa miãcë ‘ad res pa mię ci’
ad re sa pòrta ‘ad res por tu’
ad re so wi ka ta lóg ‘ka ta log ad re so wy’
ad re sowô ksąż ka ‘książ ka ad re so wa’
agre gacjô, agre ga cji   ‘agre ga cja’
aka pit, aka pi tu   ‘aka pit’
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ak ti wacjô pro duk tu ‘ak ty wa cja pro duk tu’
ak tiwné gło sni czi ‘gło śni ki ak tyw ne’
akùmùla tór, akùmùla to ra   ‘aku mu la tor’
alert ‘alert’
al fa -nu mer || al fa be ticz no -nu me ricz ny ‘al fa nu mer, al fa be tycz no -nu me rycz ny’
al fa || test al fa ‘al fa, test al fa’
al ge bra Bo ole’a (wëm: al ge bra Bu la) || Bo olowskô szëkba ‘al ge bra Bo ole’a, wy szu -
ki wa nie Bo olow skie’
algòritm ‘al go rytm’
alia sa, aliasë   ‘alias’
alia so wa nié ‘alia sing’
Alt ‘Alt’
am per sand || & ‘am per sand, &’
ana logòwi ‘ana lo go wy’
ano nimòwi FTP (wëm: ano nimòwi ef -te -pe) ‘ano ni mo wy FTP’
an ti wi rus ‘an ty wi rus’
apartné zna czi ‘zna ki spe cjal ne’
apli kacjô || ùżëtkòwi pro gram ‘apli ka cja, pro gram użyt ko wy’
apòsztrof ‘apo strof’
ar chi tek tu ra ‘ar chi tek tu ra’
ar chi wi zacjô, ar chi wi za cji   ‘ar chi wi za cja’
ar chi wum, ndm   ‘ar chi wum’
arit me ticz ny współ pro ce sór, arit me ticznégò współ pro ce so ra   ‘ko pro ce sor aryt me -

tycz ny, ko pro ce sor ma te ma tycz ny’
ar ti czel || wia dło ‘ar ty kuł, wia do mość’
asemblér ‘asem bler’
asy me tricznô krip to gra fiô || krip to gra fiô z pùblicz nym kluczã || krip to gra fiô z asy -

me tricz nym kluczã || nie sy me triczné szëfro wa nié ‘kryp to gra fia asy me trycz na,
kryp to gra fia z klu czem pu blicz nym, kryp to gra fia z klu czem asy me trycz nym, szy -
fro wa nie nie sy me trycz ne’

au dio CD, ndm (wëm: au dio si -di) ‘au dio CD’
au togrô || au to ma ticzné ùrëchòmie nié || aùto ma ticzné òdtwôrza nié ‘au to play, au -

to ma tycz ne uru cho mie nie, au to ma tycz ne od twa rza nie’
au to ma ti ka ‘au to ma ty ka’
au to ma ti zacjô, au to ma ti za cji   ‘au to ma ty za cja’
au to ri zacjô, au to ri za cji   ‘au to ry za cja’
au to start ‘au to start’
au to tekst ‘au to tekst’
au to test ‘au to test’
awa rij ny sztróm nik ‘za si lacz awa ryj ny’
awa rij ny trib ‘tryb awa ryj ny’
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ak ti wacjô pro duk tu ‘ak ty wa cja pro duk tu’
ak tiwné gło sni czi ‘gło śni ki ak tyw ne’
akùmùla tór, akùmùla to ra   ‘aku mu la tor’
alert ‘alert’
al fa -nu mer || al fa be ticz no -nu me ricz ny ‘al fa nu mer, al fa be tycz no -nu me rycz ny’
al fa || test al fa ‘al fa, test al fa’
al ge bra Bo ole’a (wëm: al ge bra Bu la) || Bo olowskô szëkba ‘al ge bra Bo ole’a, wy szu -
ki wa nie Bo olow skie’
algòritm ‘al go rytm’
alia sa, aliasë   ‘alias’
alia so wa nié ‘alia sing’
Alt ‘Alt’
am per sand || & ‘am per sand, &’
ana logòwi ‘ana lo go wy’
ano nimòwi FTP (wëm: ano nimòwi ef -te -pe) ‘ano ni mo wy FTP’
an ti wi rus ‘an ty wi rus’
apartné zna czi ‘zna ki spe cjal ne’
apli kacjô || ùżëtkòwi pro gram ‘apli ka cja, pro gram użyt ko wy’
apòsztrof ‘apo strof’
ar chi tek tu ra ‘ar chi tek tu ra’
ar chi wi zacjô, ar chi wi za cji   ‘ar chi wi za cja’
ar chi wum, ndm   ‘ar chi wum’
arit me ticz ny współ pro ce sór, arit me ticznégò współ pro ce so ra   ‘ko pro ce sor aryt me -

tycz ny, ko pro ce sor ma te ma tycz ny’
ar ti czel || wia dło ‘ar ty kuł, wia do mość’
asemblér ‘asem bler’
asy me tricznô krip to gra fiô || krip to gra fiô z pùblicz nym kluczã || krip to gra fiô z asy -

me tricz nym kluczã || nie sy me triczné szëfro wa nié ‘kryp to gra fia asy me trycz na,
kryp to gra fia z klu czem pu blicz nym, kryp to gra fia z klu czem asy me trycz nym, szy -
fro wa nie nie sy me trycz ne’

au dio CD, ndm (wëm: au dio si -di) ‘au dio CD’
au togrô || au to ma ticzné ùrëchòmie nié || aùto ma ticzné òdtwôrza nié ‘au to play, au -

to ma tycz ne uru cho mie nie, au to ma tycz ne od twa rza nie’
au to ma ti ka ‘au to ma ty ka’
au to ma ti zacjô, au to ma ti za cji   ‘au to ma ty za cja’
au to ri zacjô, au to ri za cji   ‘au to ry za cja’
au to start ‘au to start’
au to tekst ‘au to tekst’
au to test ‘au to test’
awa rij ny sztróm nik ‘za si lacz awa ryj ny’
awa rij ny trib ‘tryb awa ryj ny’
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awa riô, awa rii   ‘awa ria’
awa tar ‘awa tar’

B
bac kup, be kap || za pa so wi òdpis ‘bac kup, ko pia za pa so wa’
bajt || B ‘bajt || B’
ba ner ‘ban ner, ba ner’
bank pa miãcë || gniôzdo pa miãcë ‘bank pa mię ci, gniaz do pa mię ci’
ba za dónëch ‘ba za da nych’
be ta || wersjô be ta ‘be ta, wer sja be ta’
bez stratnô kòmpresjô, bez strat ny kòmpre sji   ‘kom pre sja bez strat na’
bezzwòrkòwô pla ta ‘pły ta bez zwor ko wa’
bëno wi gło snik ‘gło śnik we wnętrz ny’
bëno wi mo dem ‘mo dem we wnętrz ny’
białczé gniôzdo ‘gniaz do żeń skie’
bi na ria || bi narné lop czi || bi nar ny lopk ‘bi na ria, pli ki bi nar ne, plik bi nar ny’
bi nar ny zôpis || bi nar ny kòd || bi narnô lëczba || dwójkòwi zôpis ‘za pis bi nar ny,

kod bi nar ny, licz ba bi nar na, za pis dwój ko wy’
bio me tri ka ‘bio me try ka, bio me tria’
bit || b ‘bit || b’
bit star tu ‘bit star tu’
bit stopù ‘bit sto pu’
bit ma pa || bi towô ma pa ‘bit ma pa, ma pa bi to wa’
ble wiąz ka || ~ ‘tyl da, ~, fal ka’
ble wiązkòwé ar chi wum ‘ar chi wum ta śmo we’
ble wiązkòwi nëk ‘na pęd ta śmo wy’
blog ‘blog, we blog’
blós do czëta niô ‘tyl ko do od czy tu’
blu eto oth (wëm: blu tuf) || biôłi ząb ‘bia ły kieł, blu eto oth’
bòt ‘bot’
bró ma || bróm ka ‘bra ma, bram ka’
bró ma lëst -wia dło ‘bra ma ma il -news’
bró ma wia dło -lëst ‘bra ma news -ma il’
bùfór, bùfòra   ‘bu for’
bùfór ram czi, bùfòra ram czi || pa miãc òbra zu || pa miãc wi deo ‘bu for ram ki, pa mięć

ob ra zu, pa mięć wi deo’
bùtnowé ma szinë   ‘urzą dze nie pe ry fe ryj ne, pe ry fe ria’
bùtno wi mo dem ‘mo dem ze wnętrz ny’
bùtnowô séc ‘sieć ze wnętrz na’

C
ca che (wëm: kesz) ‘ca che’
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awa riô, awa rii   ‘awa ria’
awa tar ‘awa tar’

B
bac kup, be kap || za pa so wi òdpis ‘bac kup, ko pia za pa so wa’
bajt || B ‘bajt || B’
ba ner ‘ban ner, ba ner’
bank pa miãcë || gniôzdo pa miãcë ‘bank pa mię ci, gniaz do pa mię ci’
ba za dónëch ‘ba za da nych’
be ta || wersjô be ta ‘be ta, wer sja be ta’
bez stratnô kòmpresjô, bez strat ny kòmpre sji   ‘kom pre sja bez strat na’
bezzwòrkòwô pla ta ‘pły ta bez zwor ko wa’
bëno wi gło snik ‘gło śnik we wnętrz ny’
bëno wi mo dem ‘mo dem we wnętrz ny’
białczé gniôzdo ‘gniaz do żeń skie’
bi na ria || bi narné lop czi || bi nar ny lopk ‘bi na ria, pli ki bi nar ne, plik bi nar ny’
bi nar ny zôpis || bi nar ny kòd || bi narnô lëczba || dwójkòwi zôpis ‘za pis bi nar ny,

kod bi nar ny, licz ba bi nar na, za pis dwój ko wy’
bio me tri ka ‘bio me try ka, bio me tria’
bit || b ‘bit || b’
bit star tu ‘bit star tu’
bit stopù ‘bit sto pu’
bit ma pa || bi towô ma pa ‘bit ma pa, ma pa bi to wa’
ble wiąz ka || ~ ‘tyl da, ~, fal ka’
ble wiązkòwé ar chi wum ‘ar chi wum ta śmo we’
ble wiązkòwi nëk ‘na pęd ta śmo wy’
blog ‘blog, we blog’
blós do czëta niô ‘tyl ko do od czy tu’
blu eto oth (wëm: blu tuf) || biôłi ząb ‘bia ły kieł, blu eto oth’
bòt ‘bot’
bró ma || bróm ka ‘bra ma, bram ka’
bró ma lëst -wia dło ‘bra ma ma il -news’
bró ma wia dło -lëst ‘bra ma news -ma il’
bùfór, bùfòra   ‘bu for’
bùfór ram czi, bùfòra ram czi || pa miãc òbra zu || pa miãc wi deo ‘bu for ram ki, pa mięć

ob ra zu, pa mięć wi deo’
bùtnowé ma szinë   ‘urzą dze nie pe ry fe ryj ne, pe ry fe ria’
bùtno wi mo dem ‘mo dem ze wnętrz ny’
bùtnowô séc ‘sieć ze wnętrz na’

C
ca che (wëm: kesz) ‘ca che’
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CAD (wëm: kad) || pro jek to wa nié kòmpùtrowò wspòmôgóné ‘CAD, pro jek to wa -
nie wspo ma ga ne kom pu te ro wo’

Caps Lock (wëm: kap slok) ‘Caps Lock’
CD -R, ndm (wëm: si -di -er) || na griwôcz CD -R ‘CD -R, na gry war ka CD -R’
CD -R, ndm (wëm: si -di -er) || plat ka CD -R ‘CD -R, pły ta CD -R’
CD -ROM || òpticz ny disk || òpticznô pa miãc ‘dysk optycz ny, pa mięć optycz na, CD -

-ROM, no śnik optycz ny’
CD -RW, ndm (wëm: si -di -er -wu) || na griwôcz CD -RW ‘CD -RW, na gry war ka CD -

-RW’
CD -RW, ndm (wëm: si -di -er -wu) || plat ka CD -RW ‘CD -RW, pły ta CD -RW’
ce kło kri sta licznô drëkar ka ‘dru kar ka cie kło kry sta licz na’
ceń tralnô jed nost ka ‘jed nost ka cen tral na’
ce pło ta farwë || ce pło ta bielë ‘tem pe ra tu ra bar wo wa, tem pe ra tu ra bie li’
célnoszmërg ‘uni ca sting, uni cast’
cénio wa nié ‘cie nio wa nie’
cëfro wi ‘cy fro wy’
cëfro wi apa rat || cëfrôk ‘apa rat cy fro wy, cy frak’
cëfro wi pro ce sór sy gna łów, cëfrowégò pro ce so ra sy gna łów   ‘cy fro wy pro ce sor sy gna -

łów’
cëfrowô kaméra ‘ka me ra cy fro wa’
cëgaństwò ‘żart, fał szy wy alarm’
cëlin der ‘cy lin der’
cëzo żiw czi wi rus ‘wi rus pa so żyt ni czy’
cheł mi ca wi deo || wir tu alné òkùlôrë ‘hełm wi deo, wir tu al ne oku la ry’
chinch (wëm: czincz) ‘chinch’
chip set, chip se tu (wëm: czip set) ‘chip set’
chłop sczé gniôzdo ‘gniaz do mę skie’
chùtkòsc przenôsza niô ‘szyb kość trans mi sji’
chwatkô ji gra ‘gra zręcz no ścio wa’
com bo, ndm (wëm: kom bo) ‘com bo’
cop niãcé ‘cof nię cie’
co py left (wëm: ko py left) ‘co py left’
côl ‘cal’
crack (wëm: krak) ‘crack’
crac ker (wëm: kra ker) ‘crac ker, kra ker’
CRT (wëm: ce -er -te) || lampòwi ‘CRT, lam po wy’
cwiar di disk || sta łi disk || HDD (wëm: ha -de -de) || sztiw ny disk ‘dysk twar dy, dysk

sztyw ny, dysk sta ły, HD, HDD’
cwiardô szpacjô, cwiar di szpa cji   ‘twar da spa cja’
cy ber ‘cy ber’
cy ber ne ti ka ‘cy ber ne ty ka’
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CAD (wëm: kad) || pro jek to wa nié kòmpùtrowò wspòmôgóné ‘CAD, pro jek to wa -
nie wspo ma ga ne kom pu te ro wo’

Caps Lock (wëm: kap slok) ‘Caps Lock’
CD -R, ndm (wëm: si -di -er) || na griwôcz CD -R ‘CD -R, na gry war ka CD -R’
CD -R, ndm (wëm: si -di -er) || plat ka CD -R ‘CD -R, pły ta CD -R’
CD -ROM || òpticz ny disk || òpticznô pa miãc ‘dysk optycz ny, pa mięć optycz na, CD -

-ROM, no śnik optycz ny’
CD -RW, ndm (wëm: si -di -er -wu) || na griwôcz CD -RW ‘CD -RW, na gry war ka CD -

-RW’
CD -RW, ndm (wëm: si -di -er -wu) || plat ka CD -RW ‘CD -RW, pły ta CD -RW’
ce kło kri sta licznô drëkar ka ‘dru kar ka cie kło kry sta licz na’
ceń tralnô jed nost ka ‘jed nost ka cen tral na’
ce pło ta farwë || ce pło ta bielë ‘tem pe ra tu ra bar wo wa, tem pe ra tu ra bie li’
célnoszmërg ‘uni ca sting, uni cast’
cénio wa nié ‘cie nio wa nie’
cëfro wi ‘cy fro wy’
cëfro wi apa rat || cëfrôk ‘apa rat cy fro wy, cy frak’
cëfro wi pro ce sór sy gna łów, cëfrowégò pro ce so ra sy gna łów   ‘cy fro wy pro ce sor sy -

gna łów’
cëfrowô kaméra ‘ka me ra cy fro wa’
cëgaństwò ‘żart, fał szy wy alarm’
cëlin der ‘cy lin der’
cëzo żiw czi wi rus ‘wi rus pa so żyt ni czy’
cheł mi ca wi deo || wir tu alné òkùlôrë ‘hełm wi deo, wir tu al ne oku la ry’
chinch (wëm: czincz) ‘chinch’
chip set, chip se tu (wëm: czip set) ‘chip set’
chłop sczé gniôzdo ‘gniaz do mę skie’
chùtkòsc przenôsza niô ‘szyb kość trans mi sji’
chwatkô ji gra ‘gra zręcz no ścio wa’
com bo, ndm (wëm: kom bo) ‘com bo’
cop niãcé ‘cof nię cie’
co py left (wëm: ko py left) ‘co py left’
côl ‘cal’
crack (wëm: krak) ‘crack’
crac ker (wëm: kra ker) ‘crac ker, kra ker’
CRT (wëm: ce -er -te) || lampòwi ‘CRT, lam po wy’
cwiar di disk || sta łi disk || HDD (wëm: ha -de -de) || sztiw ny disk ‘dysk twar dy, dysk

sztyw ny, dysk sta ły, HD, HDD’
cwiardô szpacjô, cwiar di szpa cji   ‘twar da spa cja’
cy ber ‘cy ber’
cy ber ne ti ka ‘cy ber ne ty ka’
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cy ber ne ticz ny punk (wëm: cy ber ne ticz ny pank) ‘cy ber punk’
cy ber ne ticznô rëmiô ‘cy ber prze strzeń’
cy ber ne ticzné szi bro wa nié ‘cy ber squ at ting’
czas dostãpù ‘czas do stę pu’
czas robòtë ‘czas pra cy’
czãsto ta || czãsto ta zégra || czãsto ta tak to wa niô ‘czę sto tli wość, czę sto tli wość ze ga -

ra, czę sto tli wość tak to wa nia’
czãsto ta ma gi stralë || bùtnowô czãsto ta ma gi stralë || sys temòwô czãsto ta ‘czę sto -

tli wość ma gi stra li, czę sto tli wość ze wnętrz na ma gi stra li, czę sto tli wość sys te mo wa’
czãsto ta òdswiéża niô || czãsto ta òdchi la niô ‘czę sto tli wość od świe ża nia, czę sto tli -

wość od chy la nia’
czcón ka ‘czcion ka’
czcónkòwô drëkar ka || znakòwô drëkar ka ‘dru kar ka czcion ko wa, dru kar ka zna ko -

wa’
cze row nik ‘ste row nik, pro gram ob słu gi urzą dze nia, de to na tor’
czeszéń ‘scho wek’
czësti darmôk ‘pu blic do ma in’
czëta ją co -pi szącô gło wi ca ‘gło wi ca od czy tu ją co -za pi su ją ca, gło wi ca czy ta ją co -pi -

szą ca’
czëtnik ‘czyt nik’
czëtnik wia dłów ‘czyt nik wia do mo ści, czyt nik new sów’
czôrno -biôłô drëkar ka || mo no chro ma ticznô drëkar ka ‘dru kar ka mo no chro ma tycz -

na, dru kar ka czar no -bia ła’

D
DVD, ndm (wëm: di -wi -di) ‘DVD’
dak ‘grot, ^, ka ret ka, ka pe lu sik’
da lekòpis ‘da le ko pis’
darmôk ‘fre ewa re’
de cy bel || dB ‘de cy bel, dB’
de dikòwó ny ser wer ‘ser wer de dy ko wa ny’
de jin sta lacjô, de jin sta la cji   ‘de in sta la cja’
de ko der ‘de ko der’
dekòmpresjô || roz pakòwi wa nié ‘de kom pre sja, roz pa ko wy wa nie’
De le te (wëm: di lit) || Del ‘De le te, Del’
de mo du lacjô, de mo du la cji   ‘de mo du la cja’
demò, ndm || demònstra cyjnô wersjô ‘de mo, wer sja de mo’
dial -up (wëm: dial -ap) ‘dial -up’
dia lekt ‘dia lekt’
di gi ta li zacjô, di gi ta li za cji   ‘di gi ta li za cja’
dimk ‘dy mek’
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cy ber ne ticz ny punk (wëm: cy ber ne ticz ny pank) ‘cy ber punk’
cy ber ne ticznô rëmiô ‘cy ber prze strzeń’
cy ber ne ticzné szi bro wa nié ‘cy ber squ at ting’
czas dostãpù ‘czas do stę pu’
czas robòtë ‘czas pra cy’
czãsto ta || czãsto ta zégra || czãsto ta tak to wa niô ‘czę sto tli wość, czę sto tli wość ze ga -

ra, czę sto tli wość tak to wa nia’
czãsto ta ma gi stralë || bùtnowô czãsto ta ma gi stralë || sys temòwô czãsto ta ‘czę sto -

tli wość ma gi stra li, czę sto tli wość ze wnętrz na ma gi stra li, czę sto tli wość sys te mo wa’
czãsto ta òdswiéża niô || czãsto ta òdchi la niô ‘czę sto tli wość od świe ża nia, czę sto tli -

wość od chy la nia’
czcón ka ‘czcion ka’
czcónkòwô drëkar ka || znakòwô drëkar ka ‘dru kar ka czcion ko wa, dru kar ka zna ko -

wa’
cze row nik ‘ste row nik, pro gram ob słu gi urzą dze nia, de to na tor’
czeszéń ‘scho wek’
czësti darmôk ‘pu blic do ma in’
czëta ją co -pi szącô gło wi ca ‘gło wi ca od czy tu ją co -za pi su ją ca, gło wi ca czy ta ją co -pi szą -

ca’
czëtnik ‘czyt nik’
czëtnik wia dłów ‘czyt nik wia do mo ści, czyt nik new sów’
czôrno -biôłô drëkar ka || mo no chro ma ticznô drëkar ka ‘dru kar ka mo no chro ma -

tycz na, dru kar ka czar no -bia ła’

D
DVD, ndm (wëm: di -wi -di) ‘DVD’
dak ‘grot, ^, ka ret ka, ka pe lu sik’
da lekòpis ‘da le ko pis’
darmôk ‘fre ewa re’
de cy bel || dB ‘de cy bel, dB’
de dikòwó ny ser wer ‘ser wer de dy ko wa ny’
de jin sta lacjô, de jin sta la cji   ‘de in sta la cja’
de ko der ‘de ko der’
dekòmpresjô || roz pakòwi wa nié ‘de kom pre sja, roz pa ko wy wa nie’
De le te (wëm: di lit) || Del ‘De le te, Del’
de mo du lacjô, de mo du la cji   ‘de mo du la cja’
demò, ndm || demònstra cyjnô wersjô ‘de mo, wer sja de mo’
dial -up (wëm: dial -ap) ‘dial -up’
dia lekt ‘dia lekt’
di gi ta li zacjô, di gi ta li za cji   ‘di gi ta li za cja’
dimk ‘dy mek’

BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Pòstanowienia Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 65

ZKP_biuletyn_cz1_new5:biuletyn ZKP a5  2010-01-10  03:29  Page 65



di na micznô ad re sa IP ‘dy na micz ny ad res IP’
di na micz ny cwiar di disk ‘dy na micz ny dysk twar dy’
dio da ‘dio da’
dio dowô drëkar ka ‘dru kar ka dio do wa’
disk ‘dysk’
di sket ka || ela sticz ny disk ‘dys kiet ka, dysk ela stycz ny’
diskòwi nëk ‘sta cja, na pęd dys ko wy, czyt nik’
diskùsëjné kar no ‘gru pa dys ku syj na’
diskùsëjnô lësta || ad re sowô lësta || kòrespònden cyjnô lësta ‘li sta dys ku syj na, li sta

ad re so wa, li sta ko re spon den cyj na, li sta ma ilo wa’
DLL (wëm: de -el -el) || di na micz no do łą czi wónô bi bliotéka ‘DLL, bi blio te ka do łą -

czo na dy na micz nie’
do czep nik || lopkòwi do czep nik ‘za łącz nik, za łącz nik pli ko wy’
do dóm ‘ho me’
dokùjącô stacjô ‘sta cja do ku ją ca’
dokùmeńt ‘do ku ment’
do lar || $ ‘do lar, $’
do me na ‘do me na’
do me na wëso czi szëchtë || głównô do me na ‘do me na wy so kie go po zio mu, głów na

do me na, gTLD’
do me nowô pòzwa || do me nowô ad re sa ‘na zwa do me no wa, ad res do me no wy’
domëslnô drëkar ka ‘dru kar ka do myśl na’
domëslny || domëslnô wôrtosc ‘de fault, war tość do myśl na’
domôcô star na ‘stro na do mo wa’
domôcy ka ta lóg || domëslny ka ta lóg || swòjny ka ta lóg ‘ka ta log bie żą cy, ka ta log do -

myśl ny, ka ta log ma cie rzy sty, ka ta log pry wat ny’
dotëżnik jin ter ne to wi zam kłoscë ‘do staw ca tre ści in ter ne to wych’
do tikòwi ekran ‘ekran do ty ko wy’
do tikòwô pòdëszka || to uch pad (wëm: tacz pad) ‘ta bli ca do ty ko wa, ta blicz ka do ty -

ko wa, to uch pad’
dól no przepùsto wi fil ter ‘filtr dol no prze pu sto wy’
dóné ‘da ne’
dóń dze nié (do lop ka) ‘ścież ka do stę pu’
dóń dze nié (midzë ele meń ta ma sécë) ‘ścież ka’
drëkar ka ‘dru kar ka, prin ter’
drëkòwónô pla ta ‘płyt ka dru ko wa na’
drëkùjącô gło wi ca ‘gło wi ca dru ku ją ca’
drze wiastô sztruk tu ra ‘struk tu ra drze wia sta’
drzewò ka ta lo gów ‘drze wo ka ta lo gów, drze wo’
drzéń || ją dro ‘ją dro, rdzeń’
du pleks || fùl du pleks ‘du pleks, peł ny du pleks, FDX’

66 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Po sta no wie nia Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go

ZKP_biuletyn_cz1_new5:biuletyn ZKP a5  2010-01-10  03:29  Page 66



di na micznô ad re sa IP ‘dy na micz ny ad res IP’
di na micz ny cwiar di disk ‘dy na micz ny dysk twar dy’
dio da ‘dio da’
dio dowô drëkar ka ‘dru kar ka dio do wa’
disk ‘dysk’
di sket ka || ela sticz ny disk ‘dys kiet ka, dysk ela stycz ny’
diskòwi nëk ‘sta cja, na pęd dys ko wy, czyt nik’
diskùsëjné kar no ‘gru pa dys ku syj na’
diskùsëjnô lësta || ad re sowô lësta || kòrespònden cyjnô lësta ‘li sta dys ku syj na, li -

sta ad re so wa, li sta ko re spon den cyj na, li sta ma ilo wa’
DLL (wëm: de -el -el) || di na micz no do łą czi wónô bi bliotéka ‘DLL, bi blio te ka do łą -

czo na dy na micz nie’
do czep nik || lopkòwi do czep nik ‘za łącz nik, za łącz nik pli ko wy’
do dóm ‘ho me’
dokùjącô stacjô ‘sta cja do ku ją ca’
dokùmeńt ‘do ku ment’
do lar || $ ‘do lar, $’
do me na ‘do me na’
do me na wëso czi szëchtë || głównô do me na ‘do me na wy so kie go po zio mu, głów na

do me na, gTLD’
do me nowô pòzwa || do me nowô ad re sa ‘na zwa do me no wa, ad res do me no wy’
domëslnô drëkar ka ‘dru kar ka do myśl na’
domëslny || domëslnô wôrtosc ‘de fault, war tość do myśl na’
domôcô star na ‘stro na do mo wa’
domôcy ka ta lóg || domëslny ka ta lóg || swòjny ka ta lóg ‘ka ta log bie żą cy, ka ta log do -

myśl ny, ka ta log ma cie rzy sty, ka ta log pry wat ny’
dotëżnik jin ter ne to wi zam kłoscë ‘do staw ca tre ści in ter ne to wych’
do tikòwi ekran ‘ekran do ty ko wy’
do tikòwô pòdëszka || to uch pad (wëm: tacz pad) ‘ta bli ca do ty ko wa, ta blicz ka do ty -

ko wa, to uch pad’
dól no przepùsto wi fil ter ‘filtr dol no prze pu sto wy’
dóné ‘da ne’
dóń dze nié (do lop ka) ‘ścież ka do stę pu’
dóń dze nié (midzë ele meń ta ma sécë) ‘ścież ka’
drëkar ka ‘dru kar ka, prin ter’
drëkòwónô pla ta ‘płyt ka dru ko wa na’
drëkùjącô gło wi ca ‘gło wi ca dru ku ją ca’
drze wiastô sztruk tu ra ‘struk tu ra drze wia sta’
drzewò ka ta lo gów ‘drze wo ka ta lo gów, drze wo’
drzéń || ją dro ‘ją dro, rdzeń’
du pleks || fùl du pleks ‘du pleks, peł ny du pleks, FDX’
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dwa czerënkòwô drëkar ka ‘dru kar ka dwu kie run ko wa’
dwa klap || debëltklap ‘dwu klik, do ublec lick’
dwapùnkt ||: ‘dwu kro pek, (:)’
dwa stro nowé gra nié ‘od twa rza nie dwu stron ne’
dwiérze w dwiérze ‘do or to do or’
dzél ‘par ty cja’
dzélo wa nié ‘seg men ta cja’
dzëkô kôrta || lar wa || wie le znacz ny symbòl ‘dzi ka kar ta, ma ska, sym bol wie lo -

znacz ny’
dżoj stik || ma net ka || ma nipùla tór, ma nipùla to ra   ‘dżoj stik, ma net ka, ma ni pu la tor’

E
e -ma il (wëm: imejl) || elek tro nicznô pòczta || elek tro nicz ny lëst ‘e -ma il, pocz ta elek -

tro nicz na, ema il, list elek tro nicz ny’
e -ma ilowô ad re sa (wëm: imej lowô ad re sa) || e -ma il || ad re sa elek to nicz ny pòcztë

‘ad res e -ma il, ad res pocz ty elek tro nicz nej, A. S. P.’
e -skró tówc ‘akro nim in ter ne to wy’
edi tór HTML, edi to ra HTML   ‘edy tor HTML’
edi tór tek stu, edi to ra tek stu   ‘edy tor tek stu, pro ce sor tek stu’
ekran ‘ekran’
ekspòrto wa nié || ekspòrto wac ‘eks por to wa nie, eks por to wać’
eks tra klucz pla ta ‘kla wia tu ra do dat ko wa’
eks tra net || bùtnowô séc ‘eks tra net, sieć ze wnętrz na’
elek tro nicznô kôrta ‘kar ta elek tro nicz na’
elek tro nicznô ksąż ka || e -bo ok (wëm: e -buk) ‘elek tro nicz na książ ka’
elek tro nicz ny biz nes || e -biz nes || elek tro nicz ny geszëft ‘elek tro nicz ny biz nes, e -

-biz nes’
elek tro nicz ny ce del ‘elek tro nicz ny cer ty fi kat’
elek tro nicz ny dëtk ‘elek tro nicz ny pie niądz’
elek tro nicz ny hań del ‘elek tro nicz ny han del’
elek tro nicz ny ma ga zyn || e -zin ‘ma ga zyn elek tro nicz ny, e -zin, ZIN’
elek tro nicz ny miészk ‘elek tro nicz ny port fel’
elek tro nicz ny pòdpis || cëfro wi pòdpis || cëfrowô sy gna tu ra ‘elek tro nicz ny pod pis,

sy gna tu ra cy fro wa, pod pis cy fro wy, DSA’
elek tro nicz ny wòdny znak ‘elek tro nicz ny znak wod ny’
elek tro sta ticznô drëkar ka ‘dru kar ka elek tro sta tycz na   ‘
emòti kón || mi na || gąb ka || ùsmiészk ‘emo ti kon, mi na, buź ka, uśmiech’
emùla tór, emùla to ra   ‘emu la tor’
En ter ‘En ter’
ergòno micznô klucz pla ta ‘kla wia tu ra er go no micz na’
ergòno miô, ergòno mie   ‘er go no mia’
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dwa czerënkòwô drëkar ka ‘dru kar ka dwu kie run ko wa’
dwa klap || debëltklap ‘dwu klik, do ublec lick’
dwapùnkt ||: ‘dwu kro pek, (:)’
dwa stro nowé gra nié ‘od twa rza nie dwu stron ne’
dwiérze w dwiérze ‘do or to do or’
dzél ‘par ty cja’
dzélo wa nié ‘seg men ta cja’
dzëkô kôrta || lar wa || wie le znacz ny symbòl ‘dzi ka kar ta, ma ska, sym bol wie lo -

znacz ny’
dżoj stik || ma net ka || ma nipùla tór, ma nipùla to ra   ‘dżoj stik, ma net ka, ma ni pu la tor’

E
e -ma il (wëm: imejl) || elek tro nicznô pòczta || elek tro nicz ny lëst ‘e -ma il, pocz ta elek -

tro nicz na, ema il, list elek tro nicz ny’
e -ma ilowô ad re sa (wëm: imej lowô ad re sa) || e -ma il || ad re sa elek to nicz ny pòcztë

‘ad res e -ma il, ad res pocz ty elek tro nicz nej, A. S. P.’
e -skró tówc ‘akro nim in ter ne to wy’
edi tór HTML, edi to ra HTML   ‘edy tor HTML’
edi tór tek stu, edi to ra tek stu   ‘edy tor tek stu, pro ce sor tek stu’
ekran ‘ekran’
ekspòrto wa nié || ekspòrto wac ‘eks por to wa nie, eks por to wać’
eks tra klucz pla ta ‘kla wia tu ra do dat ko wa’
eks tra net || bùtnowô séc ‘eks tra net, sieć ze wnętrz na’
elek tro nicznô kôrta ‘kar ta elek tro nicz na’
elek tro nicznô ksąż ka || e -bo ok (wëm: e -buk) ‘elek tro nicz na książ ka’
elek tro nicz ny biz nes || e -biz nes || elek tro nicz ny geszëft ‘elek tro nicz ny biz nes, e -biz -

nes’
elek tro nicz ny ce del ‘elek tro nicz ny cer ty fi kat’
elek tro nicz ny dëtk ‘elek tro nicz ny pie niądz’
elek tro nicz ny hań del ‘elek tro nicz ny han del’
elek tro nicz ny ma ga zyn || e -zin ‘ma ga zyn elek tro nicz ny, e -zin, ZIN’
elek tro nicz ny miészk ‘elek tro nicz ny port fel’
elek tro nicz ny pòdpis || cëfro wi pòdpis || cëfrowô sy gna tu ra ‘elek tro nicz ny pod pis,

sy gna tu ra cy fro wa, pod pis cy fro wy, DSA’
elek tro nicz ny wòdny znak ‘elek tro nicz ny znak wod ny’
elek tro sta ticznô drëkar ka ‘dru kar ka elek tro sta tycz na   ‘
emòti kón || mi na || gąb ka || ùsmiészk ‘emo ti kon, mi na, buź ka, uśmiech’
emùla tór, emùla to ra   ‘emu la tor’
En ter ‘En ter’
ergòno micznô klucz pla ta ‘kla wia tu ra er go no micz na’
ergòno miô, ergòno mie   ‘er go no mia’
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Esca pe (wëm: eskejp) || Esc ‘Esca pe, Esc’
ether net (wëm: eter net) ‘eter net’
ewa lu acjô, ewa lu acji   ‘ewa lu acja’

F
FAQ, ndm (wëm: fak) || nôczãsczi zadôwóné pi ta nia ‘FAQ, naj czę ściej za da wa ne py -

ta nia’
faks -mo dem ‘faks -mo dem’
faks ‘faks’
falszëwi neu rón ‘sztucz ny neu ron’
falszëwô jin te li gencjô, falszëwi jin te li gen cji   ‘sztucz na in te li gen cja’
farwnô drëkar ka ‘dru kar ka ko lo ro wa’
fem to sekùńda ‘fem to se kun da’
fil ter (w gra fi ce) || plug -in (wëm: pla gin) ‘filtr, plug -in’
fil ter (przë szëka nim dónëch) ‘filtr’
fil tro wa nié paczétów ‘fil tro wa nie pa kie tów’
firmòwô li cencjô ‘li cen cja na ob szar’
fi zycznô ad re sa ‘ad res fi zycz ny’
fla me (wëm: flejm) ‘fla me’
fla mer (wëm: fla mer) ‘fla mer’
FLASH (wëm: flasz) || pro gramòwalnô pa miãc ‘FLASH, pa mięć pro gra mo wal na’
flëk ‘ła ta’
flo oding (wëm: flu ding) || flo od (wëm: flud) ‘flo oding, flo od’
fo to re ali sticznô drëkar ka ‘dru kar ka fo to re ali stycz na’
fòrmùlôrz ‘for mu larz’
fòrum ‘fo rum’
frak tal ‘frak tal’
fre ema il (wëm: fri mejl) ‘fre ema il’
front -end ‘front -end’
fùlmòcny ser wer || w3 -skłôd (wëm: wu -trzë-skłôd) ‘ser wer pro xy, w3ca che’

G
gãsto ta ‘roz dziel czość’
ge ne racjô, ge ne ra cji   ‘ge ne ra cja’
geo me tricz ny we spół pro ce sór, geo me tricznégò we spół pro ce so ra   ‘ko pro ce sor geo me -

trycz ny’
gif z prze plotã ‘gif z prze plo tem’
gi ga || G ‘gi ga’
gi ga bajt || GB ‘gi ga bajt, GB’
gi ga bit || Gb ‘gi ga bit, Gb’
gi ga flop || GFlop ‘gi ga flop, GFlop’
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Esca pe (wëm: eskejp) || Esc ‘Esca pe, Esc’
ether net (wëm: eter net) ‘eter net’
ewa lu acjô, ewa lu acji   ‘ewa lu acja’

F
FAQ, ndm (wëm: fak) || nôczãsczi zadôwóné pi ta nia ‘FAQ, naj czę ściej za da wa ne

py ta nia’
faks -mo dem ‘faks -mo dem’
faks ‘faks’
falszëwi neu rón ‘sztucz ny neu ron’
falszëwô jin te li gencjô, falszëwi jin te li gen cji   ‘sztucz na in te li gen cja’
farwnô drëkar ka ‘dru kar ka ko lo ro wa’
fem to sekùńda ‘fem to se kun da’
fil ter (w gra fi ce) || plug -in (wëm: pla gin) ‘filtr, plug -in’
fil ter (przë szëka nim dónëch) ‘filtr’
fil tro wa nié paczétów ‘fil tro wa nie pa kie tów’
firmòwô li cencjô ‘li cen cja na ob szar’
fi zycznô ad re sa ‘ad res fi zycz ny’
fla me (wëm: flejm) ‘fla me’
fla mer (wëm: fla mer) ‘fla mer’
FLASH (wëm: flasz) || pro gramòwalnô pa miãc ‘FLASH, pa mięć pro gra mo wal na’
flëk ‘ła ta’
flo oding (wëm: flu ding) || flo od (wëm: flud) ‘flo oding, flo od’
fo to re ali sticznô drëkar ka ‘dru kar ka fo to re ali stycz na’
fòrmùlôrz ‘for mu larz’
fòrum ‘fo rum’
frak tal ‘frak tal’
fre ema il (wëm: fri mejl) ‘fre ema il’
front -end ‘front -end’
fùlmòcny ser wer || w3 -skłôd (wëm: wu -trzë-skłôd) ‘ser wer pro xy, w3ca che’

G
gãsto ta ‘roz dziel czość’
ge ne racjô, ge ne ra cji   ‘ge ne ra cja’
geo me tricz ny we spół pro ce sór, geo me tricznégò we spół pro ce so ra   ‘ko pro ce sor geo -

me trycz ny’
gif z prze plotã ‘gif z prze plo tem’
gi ga || G ‘gi ga’
gi ga bajt || GB ‘gi ga bajt, GB’
gi ga bit || Gb ‘gi ga bit, Gb’
gi ga flop || GFlop ‘gi ga flop, GFlop’
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gło snik ‘gło śnik’
gło so wi mo dem ‘mo dem gło so wy’
gło sowô pòczta ‘pocz ta gło so wa’
głównô klucz pla ta ‘kla wia tu ra głów na’
głównô pla ta ‘pły ta głów na’
głów ny ka ta lóg || kòrzéń ‘ka ta log głów ny, ko rzeń’
gniôzdo ‘gniaz do’
gniôzdo roz sze rze niów ‘gniaz do roz sze rzeń ‘
gòrącô lëniô ‘ho tli ne’
gòrą cy re start ‘go rą cy re start’
gra ficznô kôrta || wi zyj ny adaptér ‘kar ta gra ficz na, ada pter wi zyj ny’
gra ficz ny jin ter fejs brëkòwni ka || GUI ‘gra ficz ny in ter fejs użyt kow ni ka, 

GUI’
gra ficz ny kòrek tór, gra ficznégò kòrek to ra   ‘ko rek tor gra ficz ny’
gra ficz ny pònëkôcz || gra ficz ny wspòmóżk || pònëkôcz 3D ‘ak ce le ra tor gra ficz ny,

3D ac ce le ra tor’
gra ficz ny znak ‘znak gra ficz ny’
gra fi ka 3D (wëm: gra fi ka trzë-de) ‘gra fi ka 3D’
gra ma tu ra pa pio ra ‘gra ma tu ra pa pie ru’
gro ma da ser we rów ‘kla ster ser we rów’
grôjk MP3 ‘od twa rzacz MP3’
GSM (wëm: gie -es -em) ‘GSM, G2, 2G’
gùru ‘gu ru’
gwiôzdka || * || wie le znacz nik ‘gwiazd ka, *, wie lo znacz nik’

H
hakéra ‘ha ker’
hash (wëm: hasz) ||   ‘ || płotk || krzi żik ‘hash,   ‘, pło tek, krzy żyk’
ha sło ‘ha sło’
hek sa de cy mal ny || szesnôstkòwi || Hex ‘hek sa de cy mal ny, szes nast ko wy, Hex’
he rar chicz ny sys tem lop ków ‘hie rar chicz ny sys tem pli ków’
he rar chiô ‘hie rar chia’
herc || Hz ‘herc, Hz’
he te ro ge nicznô séc ‘sieć he te ro ge nicz na’
heu ri sti ka ‘heu ry sty ka’
hi bri dowô plat ka || hi bri do wi disk ‘pły ta hy bry do wa, dysk hy bry do wy’
hi per tekst || hi per łącz ba || łącz ba ‘hi per tekst, hi per łą cze, link, hy per link’
ho mo lo gacjô, ho mo lo ga cji   ‘ho mo lo ga cja’
host ‘host’
ho sting ‘ho sting’
hub (wëm: hab) || kòncen tra tór, kòncen tra to ra   ‘hub, kon cen tra tor’
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gło snik ‘gło śnik’
gło so wi mo dem ‘mo dem gło so wy’
gło sowô pòczta ‘pocz ta gło so wa’
głównô klucz pla ta ‘kla wia tu ra głów na’
głównô pla ta ‘pły ta głów na’
głów ny ka ta lóg || kòrzéń ‘ka ta log głów ny, ko rzeń’
gniôzdo ‘gniaz do’
gniôzdo roz sze rze niów ‘gniaz do roz sze rzeń ‘
gòrącô lëniô ‘ho tli ne’
gòrą cy re start ‘go rą cy re start’
gra ficznô kôrta || wi zyj ny adaptér ‘kar ta gra ficz na, ada pter wi zyj ny’
gra ficz ny jin ter fejs brëkòwni ka || GUI ‘gra ficz ny in ter fejs użyt kow ni ka, 

GUI’
gra ficz ny kòrek tór, gra ficznégò kòrek to ra   ‘ko rek tor gra ficz ny’
gra ficz ny pònëkôcz || gra ficz ny wspòmóżk || pònëkôcz 3D ‘ak ce le ra tor gra ficz ny,

3D ac ce le ra tor’
gra ficz ny znak ‘znak gra ficz ny’
gra fi ka 3D (wëm: gra fi ka trzë-de) ‘gra fi ka 3D’
gra ma tu ra pa pio ra ‘gra ma tu ra pa pie ru’
gro ma da ser we rów ‘kla ster ser we rów’
grôjk MP3 ‘od twa rzacz MP3’
GSM (wëm: gie -es -em) ‘GSM, G2, 2G’
gùru ‘gu ru’
gwiôzdka || * || wie le znacz nik ‘gwiazd ka, *, wie lo znacz nik’

H
hakéra ‘ha ker’
hash (wëm: hasz) ||   ‘ || płotk || krzi żik ‘hash,   ‘, pło tek, krzy żyk’
ha sło ‘ha sło’
hek sa de cy mal ny || szesnôstkòwi || Hex ‘hek sa de cy mal ny, szes nast ko wy, Hex’
he rar chicz ny sys tem lop ków ‘hie rar chicz ny sys tem pli ków’
he rar chiô ‘hie rar chia’
herc || Hz ‘herc, Hz’
he te ro ge nicznô séc ‘sieć he te ro ge nicz na’
heu ri sti ka ‘heu ry sty ka’
hi bri dowô plat ka || hi bri do wi disk ‘pły ta hy bry do wa, dysk hy bry do wy’
hi per tekst || hi per łącz ba || łącz ba ‘hi per tekst, hi per łą cze, link, hy per link’
ho mo lo gacjô, ho mo lo ga cji   ‘ho mo lo ga cja’
host ‘host’
ho sting ‘ho sting’
hub (wëm: hab) || kòncen tra tór, kòncen tra to ra   ‘hub, kon cen tra tor’
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I
I -bal ka (wëm: i bal ka) ‘I -bel ka’

J
ja strowé ja ja ‘ja ja wiel ka noc ne’
jãzëk pro gramòwa niô ‘ję zyk pro gra mo wa nia’
jãzëk pro gramòwa niô ni sczi szëchtë ‘ję zyk pro gra mo wa nia ni skie go po zio mu’
jãzëk pro gramòwa niô wëso czi szëchtë ‘ję zyk pro gra mo wa nia wy so kie go po zio mu’
jed no pla cowô li cencjô ‘li cen cja jed no sta no wi sko wa’
ji głowô drëkar ka || mòza ikòwô drëkar ka || ji głów ka ‘dru kar ka igło wa, dru kar ka mo -

zai ko wa, igłów ka’
jim ple men tacjô, jim ple men ta cji   ‘im ple men ta cja’
jimpòrto wa nié ‘im por to wa nie’
jinbòks ‘in box’
jin dek so wa nié ‘in dek so wa nie’
jinfòrma tik ‘in for ma tyk’
jinfòrma ti ka ‘in for ma ty ka’
jinfòstra da ‘in fo stra da’
Jin fra struk tu ra Òglowégò Klu cza ‘In fra struk tu ra Klu cza Pu blicz ne go, PKI’
Jin sert || Jins ‘In sert, Ins’
jin sta lacjô (sprzãtu), jin sta la cji (sprzãtu)   ‘in sta la cja’
jin sta lacjô (apli ka cji), jin sta la cji (apli ka cji)   ‘in sta la cja’
jin te ger (wëm: jin ti dżer) ‘in te ger’
jin te rak tiw ny || jin te rak cyj ny ‘in te rak tyw ny, in te rak cyj ny’
jin te rak tiw ny ba ner ‘ban ner in te rak tyw ny’
jin ter fejs || jin ter fejs brëkòwni ka ‘in ter fejs, in ter fejs użyt kow ni ka’
jin ter fejs || ma gi stra la ‘in ter fejs, ma gi stra la’
jin ter nau ta ‘in ter nau ta’
Jin ter net ‘In ter net’
jin ter netélc || ne to ho lizm || jinfòho lizm ‘uza leż nie nie od In ter ne tu, ne to ho lizm, in -

fo ho lizm’
jin ter ne to wi czas ‘czas in ter ne to wy’
jin ter ne to wi disk ‘dysk in ter ne to wy’
jin ter ne to wi karnôl ‘ka nał in ter ne to wy’
jin ter ne to wi paczét ‘pa kiet in ter ne to wy, ze staw in ter ne to wy’
jin ter ne to wi przezérnik || przezérnik star nów WWW ‘prze glą dar ka in ter ne to wa,

prze glą dar ka stron WWW’
jin ter ne to wi ser wer ‘ser wer in ter ne to wy’
jin ter ne to wi ska ner ‘ska ner in ter ne to wy’
jin ter ne towô ad re sa ‘ad res in ter ne to wy’
jin ter ne towô kaméra ‘ka me ra in ter na to wa’
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I
I -bal ka (wëm: i bal ka) ‘I -bel ka’

J
ja strowé ja ja ‘ja ja wiel ka noc ne’
jãzëk pro gramòwa niô ‘ję zyk pro gra mo wa nia’
jãzëk pro gramòwa niô ni sczi szëchtë ‘ję zyk pro gra mo wa nia ni skie go po zio mu’
jãzëk pro gramòwa niô wëso czi szëchtë ‘ję zyk pro gra mo wa nia wy so kie go po zio mu’
jed no pla cowô li cencjô ‘li cen cja jed no sta no wi sko wa’
ji głowô drëkar ka || mòza ikòwô drëkar ka || ji głów ka ‘dru kar ka igło wa, dru kar ka

mo zai ko wa, igłów ka’
jim ple men tacjô, jim ple men ta cji   ‘im ple men ta cja’
jimpòrto wa nié ‘im por to wa nie’
jinbòks ‘in box’
jin dek so wa nié ‘in dek so wa nie’
jinfòrma tik ‘in for ma tyk’
jinfòrma ti ka ‘in for ma ty ka’
jinfòstra da ‘in fo stra da’
Jin fra struk tu ra Òglowégò Klu cza ‘In fra struk tu ra Klu cza Pu blicz ne go, PKI’
Jin sert || Jins ‘In sert, Ins’
jin sta lacjô (sprzãtu), jin sta la cji (sprzãtu)   ‘in sta la cja’
jin sta lacjô (apli ka cji), jin sta la cji (apli ka cji)   ‘in sta la cja’
jin te ger (wëm: jin ti dżer) ‘in te ger’
jin te rak tiw ny || jin te rak cyj ny ‘in te rak tyw ny, in te rak cyj ny’
jin te rak tiw ny ba ner ‘ban ner in te rak tyw ny’
jin ter fejs || jin ter fejs brëkòwni ka ‘in ter fejs, in ter fejs użyt kow ni ka’
jin ter fejs || ma gi stra la ‘in ter fejs, ma gi stra la’
jin ter nau ta ‘in ter nau ta’
Jin ter net ‘In ter net’
jin ter netélc || ne to ho lizm || jinfòho lizm ‘uza leż nie nie od In ter ne tu, ne to ho lizm, in -

fo ho lizm’
jin ter ne to wi czas ‘czas in ter ne to wy’
jin ter ne to wi disk ‘dysk in ter ne to wy’
jin ter ne to wi karnôl ‘ka nał in ter ne to wy’
jin ter ne to wi paczét ‘pa kiet in ter ne to wy, ze staw in ter ne to wy’
jin ter ne to wi przezérnik || przezérnik star nów WWW ‘prze glą dar ka in ter ne to wa,

prze glą dar ka stron WWW’
jin ter ne to wi ser wer ‘ser wer in ter ne to wy’
jin ter ne to wi ska ner ‘ska ner in ter ne to wy’
jin ter ne towô ad re sa ‘ad res in ter ne to wy’
jin ter ne towô kaméra ‘ka me ra in ter na to wa’
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jin ter ne towô ka wiar niô ‘ka wiar nia in ter ne to wa’
jin ter ne towô przëstaw ka ‘przy staw ka in ter ne to wa’
jin ter ne towô te lefòniô || Vo IP (wëm: wo ip) ‘te le fo nia in ter ne to wa, Vo IP, iPho ne’
jin terpòlacjô, jin terpòla cji   ‘in ter po la cja’
jin tra net ‘in tra net’
ji zba përpòtów ‘po kój roz mów’
ju sto wa nié ‘ju sto wa nie’

K
ka bel null -mo dem || régòwi ka bel ze skrzi żo wa nim ‘ka bel null -mo dem, ka bel sze -

re go wy ze skrzy żo wa niem’
ka blo wi mo dem ‘mo dem ka blo wy’
ka chlo wi ren de ring ‘ren de ring ka fel ko wy’
ka li bracjô, ka li bra cji   ‘ka li bra cja’
kań towé złączé || SEC (wëm: sek) ‘SEC, złą cze kra wę dzio we’
kapùzka || grzibk ‘kap tu rek, grzy bek’
kar no brëkòwni ków ‘gru pa użyt kow ni ków’
karnôl ‘ka nał’
karnôl al fa ‘ka nał al fa’
ka ska dowé arkùsze mòdłów || CSS (wëm: ce -es -es) ‘ka ska do we ar ku sze sty lów,

CSS’
ka so wa nié || ùsëwa nié ‘ka so wa nie, usu wa nie’
ka ta log ‘ka ta log, fol der’
ka ta logòwé ùsłëdżi ‘usłu gi ka ta lo go we’
klastér || jed nost ka alo ka cji ‘kla ster, jed nost ka alo ka cji’
klãkòsôd ‘klę ko siad’
klient -ser wer ‘klient -ser wer’
klient FTP (wëm: klient ef -te -pe) ‘klient FTP’
klik ‘klik’
kli kac || kli ka nié ‘kli kać, kli ka nie’
kli part ‘kli part’
klucz ‘kla wisz’
klucz re je stru ‘klucz re je stru’
klucz pla ta ‘kla wia tu ra’
klucz pla ta AT (wëm: klucz pla ta a -te) ‘kla wia tu ra AT’
klucz pla ta Dvo ra ka ‘kla wia tu ra Dvo ra ka’
klucz pla ta pro gra mistë || QWER TY (wëm: kùwer ti) ‘QWER TY, kla wia tu ra pro gra -

mi sty’
ko dek (pro gramòwi) ‘ko dek, ko der’
ko dek (sprzãto wi) ‘co dec’
kon to ‘kon to’
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jin ter ne towô ka wiar niô ‘ka wiar nia in ter ne to wa’
jin ter ne towô przëstaw ka ‘przy staw ka in ter ne to wa’
jin ter ne towô te lefòniô || Vo IP (wëm: wo ip) ‘te le fo nia in ter ne to wa, Vo IP, iPho ne’
jin terpòlacjô, jin terpòla cji   ‘in ter po la cja’
jin tra net ‘in tra net’
ji zba përpòtów ‘po kój roz mów’
ju sto wa nié ‘ju sto wa nie’

K
ka bel null -mo dem || régòwi ka bel ze skrzi żo wa nim ‘ka bel null -mo dem, ka bel sze -

re go wy ze skrzy żo wa niem’
ka blo wi mo dem ‘mo dem ka blo wy’
ka chlo wi ren de ring ‘ren de ring ka fel ko wy’
ka li bracjô, ka li bra cji   ‘ka li bra cja’
kań towé złączé || SEC (wëm: sek) ‘SEC, złą cze kra wę dzio we’
kapùzka || grzibk ‘kap tu rek, grzy bek’
kar no brëkòwni ków ‘gru pa użyt kow ni ków’
karnôl ‘ka nał’
karnôl al fa ‘ka nał al fa’
ka ska dowé arkùsze mòdłów || CSS (wëm: ce -es -es) ‘ka ska do we ar ku sze sty lów,

CSS’
ka so wa nié || ùsëwa nié ‘ka so wa nie, usu wa nie’
ka ta log ‘ka ta log, fol der’
ka ta logòwé ùsłëdżi ‘usłu gi ka ta lo go we’
klastér || jed nost ka alo ka cji ‘kla ster, jed nost ka alo ka cji’
klãkòsôd ‘klę ko siad’
klient -ser wer ‘klient -ser wer’
klient FTP (wëm: klient ef -te -pe) ‘klient FTP’
klik ‘klik’
kli kac || kli ka nié ‘kli kać, kli ka nie’
kli part ‘kli part’
klucz ‘kla wisz’
klucz re je stru ‘klucz re je stru’
klucz pla ta ‘kla wia tu ra’
klucz pla ta AT (wëm: klucz pla ta a -te) ‘kla wia tu ra AT’
klucz pla ta Dvo ra ka ‘kla wia tu ra Dvo ra ka’
klucz pla ta pro gra mistë || QWER TY (wëm: kùwer ti) ‘QWER TY, kla wia tu ra pro -

gra mi sty’
ko dek (pro gramòwi) ‘ko dek, ko der’
ko dek (sprzãto wi) ‘co dec’
kon to ‘kon to’
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kòd felë || kòmùni kat felë ‘kod błę du, ko mu ni kat błę du’
kòd przistãpù ‘kod do stę pu’
kòdë re gio nów || re gio nalné kòdë ‘ko dy re gio nów, ko dy re gio nal ne’
kòdo wa nié ‘ko do wa nie’
kòmór ka ‘ko mór ka’
kòmpùter, kòmpùtra   ‘kom pu ter, jed nost ka cen tral na’
kòmpùtrowé aczi -pa czi ‘ak ce so ria kom pu te ro we’
kòmpùtrowé pi ractwò ‘pi rac two kom pu te ro we’
kòmpùtro wi wi rus ‘wi rus kom pu te ro wy’
kòmpùtrowô gra fi ka ‘gra fi ka kom pu te ro wa’
kòmpùtrowô ji gra ‘gra kom pu te ro wa’
kòmpùtrowô séc ‘sieć kom pu te ro wa’
kòmùto wó ny przistãp || kòmùto wóné pòłą cze nié || wëbiéróné pòłą cze nié || kòmù-

to wónô (z) rzesz ka ‘do stęp ko mu to wa ny, po łą cze nie ko mu to wa ne, po łą cze nie wy -
bie ra ne, łą cze ko mu to wa ne’

kòrekcjô per spek tiwë ‘ko rek cja per spek ty wy’
kòrek ta fe lów ‘ko rek cja błę dów’
kóm bajn ‘kom bajn’
kóm pi lacjô, kóm pi la cji   ‘kom pi la cja’
kóm pi la tór, kóm pi la to ra   ‘kom pi la tor’
kóm presjô dónëch || kòmpre so wa nié || kòmpresjô ‘kom pre sja da nych, kom pre so -

wa nie, kom pre sja’
kón cen tricz ny ka bel ‘ka bel kon cen trycz ny’
kón figùracjô, kònfi gra cji   ‘kon fi gu ra cja’
kón so la ‘kon so la’
kón so la do grów ‘kon so la do gier, kon so la’
kón tek stowé me nu || pòdrãczné me nu ‘me nu kon tek sto we, me nu pod ręcz ne’
kón trol ‘Ctrl, Con trol’
kón tro la pôroscë ‘kon tro la pa rzy sto ści’
kón tro la przistãpù ‘kon tro la do stę pu’
kón troléra || cze row nik ‘kon tro ler, ste row nik’
kón trolnô sëma ‘su ma kon tro l na’
kón trol ny pa nel ‘pa nel ste ro wa nia’
kón wer gencjô, kón wer gen cji || zbiérno ta far wów ‘kon wer gen cja, zbież ność ko lo rów’
kón wersjô ‘kon wer sja’
kón wersjô sys temù lop ków ‘kon wer sja sys te mu pli ków’
kón wertér ‘kon wer ter   ‘
kôrbión ka ‘ko mu ni ka tor in ter ne to wy, czat’
kôrta ‘za kład ka’
kôrta wi deo ‘kar ta wi deo’
krakéra ‘kra ker’
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kòd felë || kòmùni kat felë ‘kod błę du, ko mu ni kat błę du’
kòd przistãpù ‘kod do stę pu’
kòdë re gio nów || re gio nalné kòdë ‘ko dy re gio nów, ko dy re gio nal ne’
kòdo wa nié ‘ko do wa nie’
kòmór ka ‘ko mór ka’
kòmpùter, kòmpùtra   ‘kom pu ter, jed nost ka cen tral na’
kòmpùtrowé aczi -pa czi ‘ak ce so ria kom pu te ro we’
kòmpùtrowé pi ractwò ‘pi rac two kom pu te ro we’
kòmpùtro wi wi rus ‘wi rus kom pu te ro wy’
kòmpùtrowô gra fi ka ‘gra fi ka kom pu te ro wa’
kòmpùtrowô ji gra ‘gra kom pu te ro wa’
kòmpùtrowô séc ‘sieć kom pu te ro wa’
kòmùto wó ny przistãp || kòmùto wóné pòłą cze nié || wëbiéróné pòłą cze nié || kòmù-

to wónô (z) rzesz ka ‘do stęp ko mu to wa ny, po łą cze nie ko mu to wa ne, po łą cze nie
wy bie ra ne, łą cze ko mu to wa ne’

kòrekcjô per spek tiwë ‘ko rek cja per spek ty wy’
kòrek ta fe lów ‘ko rek cja błę dów’
kóm bajn ‘kom bajn’
kóm pi lacjô, kóm pi la cji   ‘kom pi la cja’
kóm pi la tór, kóm pi la to ra   ‘kom pi la tor’
kóm presjô dónëch || kòmpre so wa nié || kòmpresjô ‘kom pre sja da nych, kom pre so -

wa nie, kom pre sja’
kón cen tricz ny ka bel ‘ka bel kon cen trycz ny’
kón figùracjô, kònfi gra cji   ‘kon fi gu ra cja’
kón so la ‘kon so la’
kón so la do grów ‘kon so la do gier, kon so la’
kón tek stowé me nu || pòdrãczné me nu ‘me nu kon tek sto we, me nu pod ręcz ne’
kón trol ‘Ctrl, Con trol’
kón tro la pôroscë ‘kon tro la pa rzy sto ści’
kón tro la przistãpù ‘kon tro la do stę pu’
kón troléra || cze row nik ‘kon tro ler, ste row nik’
kón trolnô sëma ‘su ma kon tro l na’
kón trol ny pa nel ‘pa nel ste ro wa nia’
kón wer gencjô, kón wer gen cji || zbiérno ta far wów ‘kon wer gen cja, zbież ność ko lo rów’
kón wersjô ‘kon wer sja’
kón wersjô sys temù lop ków ‘kon wer sja sys te mu pli ków’
kón wertér ‘kon wer ter   ‘
kôrbión ka ‘ko mu ni ka tor in ter ne to wy, czat’
kôrta ‘za kład ka’
kôrta wi deo ‘kar ta wi deo’
krakéra ‘kra ker’
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krip to ana lizô ‘kryp to ana li za’
krip to gra fiô ‘kryp to gra fia’
krip to sys tem ‘kryp to sys tem’
krój czcón czi ‘krój czcion ki’
krzemòwô sodlëna ‘krze mo wa do li na’
ksãga gòscy ‘księ ga go ści’
kse ro gra ficz ny pa piór, kse ro gra ficz négò pa pio ra   ‘pa pier kse ro gra ficz ny’
kùrsór, kùrso ra   ‘kur sor’
kùrsy wa || pòchi loné pismò ‘kur sy wa, pi smo po chy lo ne’
kùszk ‘cia stecz ko’
kwar co wi zédżer ‘ze gar kwar co wy’
kwe reń da ‘kwe ren da’

L
laméra ‘la mer’
lap top ‘lap top, no te bo ok’
lar wa ad resë || lar wa pòdsécë ‘ma ska ad re su, ma ska pod sie ci’
la se rowô drëkar ka ‘dru kar ka la se ro wa’
LCD, ndm (wëm: el -ce -de) || ce kło kri sta licz ny mó ni tór, ce kło kri sta licznégò mó ni to -

ra   ‘LCD, mo ni tor cie kło kry sta licz ny’
le wi apòsztrof ‘apo strof le wy’
le żącé || de sk top ‘de sk top’
lëniô pòlétów ‘wiersz po le ce nia’
lësëna ‘au dyt’
lësta wëbié ru || roz wi jónô lësta ‘li sta wy bo ru, li sta roz wi ja na’
lëtra diskù ‘li te ra na pę du’
lëtrôł, lëtra ła   ‘li te rał’
li cencjô, li cen cji   ‘li cen cja’
li towò-jo no wi akùmùla tór, li towò-jo nowégò akùmùla to ra   ‘aku mu la tor li to wo -jo no -

wy, lit -jon’
li towò-pòli me ro wi akùmùla tór, li towò-pòli me rowégò akùmùla to ra   ‘aku mu la tor li -

to wo -po li me ro wy’
lo gicznô drëkar ka || wir tu alnô drëkar ka ‘dru kar ka lo gicz na, dru kar ka wir tu al na’
lo gicznô ji gra ‘gra lo gicz na’
lo gicz ny ‘lo gicz ny’
lo gicz ny disk || wir tu al ny disk ‘dysk lo gicz ny, na pęd lo gicz ny, dysk wir tu al ny, na -

pęd wir tu al ny’
logòwa nié ‘lo go wa nie’
lo kalnô drëkar ka ‘dru kar ka lo kal na’
lo kalnô ma gi stra la || lo kalnô sztre ka ‘ma gi stra la lo kal na, szy na lo kal na’
lo kalnô séc ‘sieć lo kal na’
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krip to ana lizô ‘kryp to ana li za’
krip to gra fiô ‘kryp to gra fia’
krip to sys tem ‘kryp to sys tem’
krój czcón czi ‘krój czcion ki’
krzemòwô sodlëna ‘krze mo wa do li na’
ksãga gòscy ‘księ ga go ści’
kse ro gra ficz ny pa piór, kse ro gra ficz négò pa pio ra   ‘pa pier kse ro gra ficz ny’
kùrsór, kùrso ra   ‘kur sor’
kùrsy wa || pòchi loné pismò ‘kur sy wa, pi smo po chy lo ne’
kùszk ‘cia stecz ko’
kwar co wi zédżer ‘ze gar kwar co wy’
kwe reń da ‘kwe ren da’

L
laméra ‘la mer’
lap top ‘lap top, no te bo ok’
lar wa ad resë || lar wa pòdsécë ‘ma ska ad re su, ma ska pod sie ci’
la se rowô drëkar ka ‘dru kar ka la se ro wa’
LCD, ndm (wëm: el -ce -de) || ce kło kri sta licz ny mó ni tór, ce kło kri sta licznégò mó ni to -

ra   ‘LCD, mo ni tor cie kło kry sta licz ny’
le wi apòsztrof ‘apo strof le wy’
le żącé || de sk top ‘de sk top’
lëniô pòlétów ‘wiersz po le ce nia’
lësëna ‘au dyt’
lësta wëbié ru || roz wi jónô lësta ‘li sta wy bo ru, li sta roz wi ja na’
lëtra diskù ‘li te ra na pę du’
lëtrôł, lëtra ła   ‘li te rał’
li cencjô, li cen cji   ‘li cen cja’
li towò-jo no wi akùmùla tór, li towò-jo nowégò akùmùla to ra   ‘aku mu la tor li to wo -jo no -

wy, lit -jon’
li towò-pòli me ro wi akùmùla tór, li towò-pòli me rowégò akùmùla to ra   ‘aku mu la tor li -

to wo -po li me ro wy’
lo gicznô drëkar ka || wir tu alnô drëkar ka ‘dru kar ka lo gicz na, dru kar ka wir tu al na’
lo gicznô ji gra ‘gra lo gicz na’
lo gicz ny ‘lo gicz ny’
lo gicz ny disk || wir tu al ny disk ‘dysk lo gicz ny, na pęd lo gicz ny, dysk wir tu al ny, na -

pęd wir tu al ny’
logòwa nié ‘lo go wa nie’
lo kalnô drëkar ka ‘dru kar ka lo kal na’
lo kalnô ma gi stra la || lo kalnô sztre ka ‘ma gi stra la lo kal na, szy na lo kal na’
lo kalnô séc ‘sieć lo kal na’
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lo kal ny host ‘host lo kal ny’
lopk ‘plik’
lopk wëdrëkù ‘plik wy dru ku’
lopk wëmianë ‘plik wy mia ny’
lopkòwi wi rus ‘wi rus pli ko wy’
luks || lx ‘luks, lx’
lu men || lm ‘lu men, lm’
lu mi nacjô, lu mi na cji   ‘lu mi na cja’
lu mi no fór, lu mi nofòra   ‘lu mi no for’

Ł
łó ma nié tek stu ‘ła ma nie tek stu’

M
ma gi stra la || sztre ka || jin ter fejs ‘ma gi stra la, szy na, in ter fejs’
ma gi stra la dónëch || sztre ka dónëch ‘ma gi stra la da nych, szy na da nych’
ma gne ticznô ble wiąz ka ‘ta śma ma gne tycz na’
ma gne ticz ny disk ‘dysk ma gne tycz ny, no śnik ma gne tycz ny’
ma gne to -re zy stiwnô gło wi ca ‘gło wi ca ma gne to -re zy styw na’
ma gne toòpticznô di sket ka ‘dys kiet ka ma gne to op tycz na’
ma gne toòpticz ny disk ‘dysk ma gne to op tycz ny, MO’
ma kro || ma kropòlét ‘ma kro, ma kro po le ce nie’
mak sy ma li zacjô, mak sy ma li za cji   ‘mak sy ma li za cja’
mapòwa nié ‘ma po wa nie’
maskòwóné ha sło ‘ha sło ma sko wa ne’
ma szi no wi kòd ‘kod ma szy no wy’
ma tri ca ‘ma try ca’
me ga bajt || MB ‘me ga bajt, MB’
me ga bit || Mb ‘me ga bit, Mb’
me ga herc || MHz ‘me ga herc, MHz’
me ga pik sel || Mpx ‘me ga pik sel, Mpx’
mem bra nowô klucz pla ta ‘kla wia tu ra mem bra no wa’
me nu, ndm (wëm: me ni) ‘me nu, me ni’
mërk HTML ‘znacz nik HTML’
mëslnik || mi nus ‘myśl nik, mi nus’
mësz ‘mysz’
mia ra kòmpre sji ‘współ czyn nik kom pre sji’
mia ra òbra zu ‘for mat ob ra zu’
mia stowô kòmpùtrowô séc ‘miej ska sieć kom pu te ro wa’
miãtczi re set ‘mięk ki re set’
mi di wieżô ‘mi di to wer’
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lo kal ny host ‘host lo kal ny’
lopk ‘plik’
lopk wëdrëkù ‘plik wy dru ku’
lopk wëmianë ‘plik wy mia ny’
lopkòwi wi rus ‘wi rus pli ko wy’
luks || lx ‘luks, lx’
lu men || lm ‘lu men, lm’
lu mi nacjô, lu mi na cji   ‘lu mi na cja’
lu mi no fór, lu mi nofòra   ‘lu mi no for’

Ł
łó ma nié tek stu ‘ła ma nie tek stu’

M
ma gi stra la || sztre ka || jin ter fejs ‘ma gi stra la, szy na, in ter fejs’
ma gi stra la dónëch || sztre ka dónëch ‘ma gi stra la da nych, szy na da nych’
ma gne ticznô ble wiąz ka ‘ta śma ma gne tycz na’
ma gne ticz ny disk ‘dysk ma gne tycz ny, no śnik ma gne tycz ny’
ma gne to -re zy stiwnô gło wi ca ‘gło wi ca ma gne to -re zy styw na’
ma gne toòpticznô di sket ka ‘dys kiet ka ma gne to op tycz na’
ma gne toòpticz ny disk ‘dysk ma gne to op tycz ny, MO’
ma kro || ma kropòlét ‘ma kro, ma kro po le ce nie’
mak sy ma li zacjô, mak sy ma li za cji   ‘mak sy ma li za cja’
mapòwa nié ‘ma po wa nie’
maskòwóné ha sło ‘ha sło ma sko wa ne’
ma szi no wi kòd ‘kod ma szy no wy’
ma tri ca ‘ma try ca’
me ga bajt || MB ‘me ga bajt, MB’
me ga bit || Mb ‘me ga bit, Mb’
me ga herc || MHz ‘me ga herc, MHz’
me ga pik sel || Mpx ‘me ga pik sel, Mpx’
mem bra nowô klucz pla ta ‘kla wia tu ra mem bra no wa’
me nu, ndm (wëm: me ni) ‘me nu, me ni’
mërk HTML ‘znacz nik HTML’
mëslnik || mi nus ‘myśl nik, mi nus’
mësz ‘mysz’
mia ra kòmpre sji ‘współ czyn nik kom pre sji’
mia ra òbra zu ‘for mat ob ra zu’
mia stowô kòmpùtrowô séc ‘miej ska sieć kom pu te ro wa’
miãtczi re set ‘mięk ki re set’
mi di wieżô ‘mi di to wer’
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miésza jącô fùnkcjô ‘funk cja mie sza ją ca’
miészónô plat ka ‘pły ta mie sza na, mi xed mo de’
mi li am pe rogòdzëna || mAh ‘mi li am pe ro go dzi na, mAh’
mi li sekùńda || ms ‘mi li se kun da, ms’
mi ni disk ‘mi ni dysk’
mi nia tu ra ‘mi nia tu ra’
mi ni ma li zacjô, mi ni ma li za cji   ‘mi ni ma li za cja’
mo dem ‘mo dem’
mo du lacjô, mo du la cji   ‘mo du la cja’
mòde ra tór, mòde ra to ra   ‘mo de ra tor’
mòdło (do wëflo wa niô dó ny ma) ‘sza blon’
mòdło (òrga ni za cji diskù) ‘for mat’
mòdło lop ka (bënowé ùło że nié) || mòdło dokùmeń tu ‘for mat pli ku, for mat do ku -

men tu’
mòdło lop ka (do pi sy wóné do pòzwë lop ka) || mòdło ‘roz sze rze nie pli ku, go dło’
mòdri ekran || kri ticz ny wëjątk ‘nie bie ski ekran, kry tycz ny wy ją tek’
mòduł pa miãcë ‘mo duł pa mię ci’
mòrdôrz spamù ‘za bój ca spa mu’
mòst ‘most’
mòtór, mòto ra   ‘sil nik’
mó ni tór, mó ni to ra   ‘mo ni tor, al fa skop’
môłpa || @ ‘at, @, mał pa’
mùlti me dia ‘mul ti me dia’
mùlti me dialnô klucz pla ta ‘kla wia tu ra mul ti me dial na’
mùlti me dial ny pro jek tór, mùlti me dialnégò pro jek to ra || wi zyj ny pro jek tór, wi zyjnégò

pro jek to ra   ‘pro jek tor mul ti me dial ny, pro jek tor wi zyj ny’

N
na nométer, na nométra || nm ‘na no metr, nm’
na no sekùńda || ns ‘na no se kun da, ns’
na no tech no lo giô, na no tech no lo gii   ‘na no tech no lo gia’
na wid niwôcz ‘na świe tlar ka’
nazôd ‘back spa ce’
ne tikéta ‘ne ty kie ta’
nëk ‘na pęd’
nëk CD -ROM (wëm: nëk si -di -rom) ‘na pęd CD -ROM, CD -ROM’
nëk DVD -RAM (wëm: nëk di -wi -di ram) ‘na pęd DVD -RAM’
nëk DVD (wëm: nëk di -wi -di) ‘na pęd DVD’
nëk di sket ków ‘sta cja dys kie tek, FDD, na pęd dys kie tek’
nëk Jaz ‘na pęd Jaz’
nëk Zip ‘na pęd Zip’
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miésza jącô fùnkcjô ‘funk cja mie sza ją ca’
miészónô plat ka ‘pły ta mie sza na, mi xed mo de’
mi li am pe rogòdzëna || mAh ‘mi li am pe ro go dzi na, mAh’
mi li sekùńda || ms ‘mi li se kun da, ms’
mi ni disk ‘mi ni dysk’
mi nia tu ra ‘mi nia tu ra’
mi ni ma li zacjô, mi ni ma li za cji   ‘mi ni ma li za cja’
mo dem ‘mo dem’
mo du lacjô, mo du la cji   ‘mo du la cja’
mòde ra tór, mòde ra to ra   ‘mo de ra tor’
mòdło (do wëflo wa niô dó ny ma) ‘sza blon’
mòdło (òrga ni za cji diskù) ‘for mat’
mòdło lop ka (bënowé ùło że nié) || mòdło dokùmeń tu ‘for mat pli ku, for mat do ku -

men tu’
mòdło lop ka (do pi sy wóné do pòzwë lop ka) || mòdło ‘roz sze rze nie pli ku, go dło’
mòdri ekran || kri ticz ny wëjątk ‘nie bie ski ekran, kry tycz ny wy ją tek’
mòduł pa miãcë ‘mo duł pa mię ci’
mòrdôrz spamù ‘za bój ca spa mu’
mòst ‘most’
mòtór, mòto ra   ‘sil nik’
mó ni tór, mó ni to ra   ‘mo ni tor, al fa skop’
môłpa || @ ‘at, @, mał pa’
mùlti me dia ‘mul ti me dia’
mùlti me dialnô klucz pla ta ‘kla wia tu ra mul ti me dial na’
mùlti me dial ny pro jek tór, mùlti me dialnégò pro jek to ra || wi zyj ny pro jek tór, wi zyjnégò

pro jek to ra   ‘pro jek tor mul ti me dial ny, pro jek tor wi zyj ny’

N
na nométer, na nométra || nm ‘na no metr, nm’
na no sekùńda || ns ‘na no se kun da, ns’
na no tech no lo giô, na no tech no lo gii   ‘na no tech no lo gia’
na wid niwôcz ‘na świe tlar ka’
nazôd ‘back spa ce’
ne tikéta ‘ne ty kie ta’
nëk ‘na pęd’
nëk CD -ROM (wëm: nëk si -di -rom) ‘na pęd CD -ROM, CD -ROM’
nëk DVD -RAM (wëm: nëk di -wi -di ram) ‘na pęd DVD -RAM’
nëk DVD (wëm: nëk di -wi -di) ‘na pęd DVD’
nëk di sket ków ‘sta cja dys kie tek, FDD, na pęd dys kie tek’
nëk Jaz ‘na pęd Jaz’
nëk Zip ‘na pęd Zip’
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nie ak tiwné òkno ‘nie ak tyw ne okno’
nie ak tiwnô łącz ba || zdechłô łącz ba ‘nie ak tyw ny link, mar twy od sy łacz’
nie propòrcjo nalnô czcón ka ‘czcion ka nie pro por cjo nal na’
nie sze rifòwô czcón ka || bez sze rifòwô czcón ka ‘czcion ka nie sze ry fo wa, czcion ka

bez sze ry fo wa’
nieùlotnô pa miãc ‘pa mięć nie ulot na’
nieùło żo ny tekst ‘tekst nie sfor ma to wa ny’
nie współ bieżnô pa miãc ‘pa mięć asyn chro nicz na’
nie współ bież ny || nie współ bieżné przenôsza nié ‘asyn chro nicz ny, trans mi sja asyn -

chro nicz na’
nie zanôléżnô ad re sa || rich tich ad re sa ‘ad res bez względ ny, ad res rze czy wi sty’
ni klowò-kadmòwi akùmùla tór, ni klowò-kadmòwégò akùmùla to ra   ‘aku mu la tor ni -

klo wo -kad mo wy’
ni klowò-wòdorkòwi akùmùla tór, ni klowò-wòdorkòwégò akùmùla to ra   ‘aku mu la tor

ni klo wo -wo dor ko wy’
nôgłówk ‘na głó wek’
nôgłówk paczétu ‘na głó wek pa kie tu’
nôgłówk wia dła ‘na głó wek wia do mo ści’
nôrzãdzo wi pro gram || ùżëtkòwi pro gram ‘pro gram na rzę dzio wy, pro gram użyt-

 ko wy’
nôwias ‘na wias’
nôwrót ‘pę tla zwrot na’
Num Lock (wëm: num -lok) ‘Num Lock’
nu me riczné wëra że nié ‘wy ra że nie nu me rycz ne’
nu me ricznô klucz pla ta || nu me ricz ny dzél ‘kla wia tu ra nu me rycz na, blok nu me -

rycz ny’

O
of f se to wi drëk ‘druk of f se to wy’
on li ne (trib dze ja niô apli ka cji) (wëm: on lajn) ‘on li ne’
on li ne (trib dze ja niô ma szi nów) (wëm: on lajn) ‘on li ne’
out boks (wëm: au tboks) ‘out box’
out so ur cing (wëm: au tsor sing) ‘out so ur cing’

Ò
òbmiest ny zwãk || rëmny zwãk ‘dźwięk prze strzen ny’
òbrôzk ‘iko na’
òbrôzkòwô kôrta ‘ma pa ob raz ko wa’
òbsłëgòwi paczét ‘se rvi ce pack, ze staw po pra wek, pa kiet ser wi so wy’
òchró na przed zôpisã || blo ka da zôpi su ‘ochro na przed za pi sem, blo ka da za pi su’
òdczët ‘od czyt’
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nie ak tiwné òkno ‘nie ak tyw ne okno’
nie ak tiwnô łącz ba || zdechłô łącz ba ‘nie ak tyw ny link, mar twy od sy łacz’
nie propòrcjo nalnô czcón ka ‘czcion ka nie pro por cjo nal na’
nie sze rifòwô czcón ka || bez sze rifòwô czcón ka ‘czcion ka nie sze ry fo wa, czcion ka

bez sze ry fo wa’
nieùlotnô pa miãc ‘pa mięć nie ulot na’
nieùło żo ny tekst ‘tekst nie sfor ma to wa ny’
nie współ bieżnô pa miãc ‘pa mięć asyn chro nicz na’
nie współ bież ny || nie współ bieżné przenôsza nié ‘asyn chro nicz ny, trans mi sja asyn -

chro nicz na’
nie zanôléżnô ad re sa || rich tich ad re sa ‘ad res bez względ ny, ad res rze czy wi sty’
ni klowò-kadmòwi akùmùla tór, ni klowò-kadmòwégò akùmùla to ra   ‘aku mu la tor ni -

klo wo -kad mo wy’
ni klowò-wòdorkòwi akùmùla tór, ni klowò-wòdorkòwégò akùmùla to ra   ‘aku mu la tor

ni klo wo -wo dor ko wy’
nôgłówk ‘na głó wek’
nôgłówk paczétu ‘na głó wek pa kie tu’
nôgłówk wia dła ‘na głó wek wia do mo ści’
nôrzãdzo wi pro gram || ùżëtkòwi pro gram ‘pro gram na rzę dzio wy, pro gram użyt -

ko wy’
nôwias ‘na wias’
nôwrót ‘pę tla zwrot na’
Num Lock (wëm: num -lok) ‘Num Lock’
nu me riczné wëra że nié ‘wy ra że nie nu me rycz ne’
nu me ricznô klucz pla ta || nu me ricz ny dzél ‘kla wia tu ra nu me rycz na, blok nu me -

rycz ny’

O
of f se to wi drëk ‘druk of f se to wy’
on li ne (trib dze ja niô apli ka cji) (wëm: on lajn) ‘on li ne’
on li ne (trib dze ja niô ma szi nów) (wëm: on lajn) ‘on li ne’
out boks (wëm: au tboks) ‘out box’
out so ur cing (wëm: au tsor sing) ‘out so ur cing’

Ò
òbmiest ny zwãk || rëmny zwãk ‘dźwięk prze strzen ny’
òbrôzk ‘iko na’
òbrôzkòwô kôrta ‘ma pa ob raz ko wa’
òbsłëgòwi paczét ‘se rvi ce pack, ze staw po pra wek, pa kiet ser wi so wy’
òchró na przed zôpisã || blo ka da zôpi su ‘ochro na przed za pi sem, blo ka da za pi su’
òdczët ‘od czyt’
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òdgrzéwnik ‘ra dia tor’
òdpi sy wa nié ‘ko pio wa nie’
òdpòwiesc || Òdp: ‘od wo ła nie (2), re ply, od po wiedź, Re:, Odp:’
òdstãp || tabùla tór, tabùla to ra   ‘ta bu la tor’
òdswiéża nié || prze la do wa nié ‘od świe ża nie, od na wia nie, prze ła do wa nie’
òdswiéże nié ‘ak tu ali za cja, upgra de’
ògniowô sca na || ògniowô zôpòra ‘ścia na ognio wa, za po ra ognio wa’
òjco wi ka ta lóg ‘ka ta log nad rzęd ny’
òjcowô do me na ‘do me na ma cie rzy sta’
òkno ‘okno’
òkno rozmòwë ‘okno dia lo go we’
òkùlôrë 3D (wëm: òkùlôrë trzë-de) ‘oku la ry 3D’
òper a cyj ny sys tem ‘sys tem ope ra cyj ny’
òpro gramòwa nié || so ftwa re (wëm: so ftłer) ‘opro gra mo wa nie, so ftwa re’
òpticznô mësz ‘mysz optycz na’
òrga nizér || ter minôrz ‘or ga ni zer, ter mi narz’
òso bi sti kòmpùter, òso bistégò kòmpùtra || pe cet ‘kom pu ter oso bi sty, PC, pe cet’
òsôdza nié ‘osa dza nie’

Ó
ósemkòwi zôpis || ósemkòwi kòd || oktal ny zôpis ‘za pis ósem ko wy, kod ósem ko wy,

ósem ko wy, za pis oktal ny’

P
pach to wóné łą cze ‘li nia dzier ża wio na, łą cze dzier ża wio ne’
paczét ‘pa kiet’
paczéto wi zôpis ‘za pis pa kie to wy’
Pa ge Down (wëm: pejdż-dałn) ‘Pa ge Down’
Pa ge Up (wëm: pejdż-ap) ‘Pa ge Up’
pa jiczëna ‘pa ję czy na’
palm top ‘palm top’
pa miãc ‘pa mięć’
pa raméter (znan ka) ‘pa ra metr’
pa raméter (ùszcze gó ło wie nié pòlétu) || argùment ‘pa ra metr (2), ar gu ment’
parłãga ‘in truz’
pa ser ‘pa ser’
pa syk me nu (wëm: pa syk me ni) ‘pa sek me nu’
pa syk nôrzãdzów ‘pa sek na rzę dzi’
pa syk ti tla ‘pa sek ty tu łu’
pa sywné gło sni czi ‘gło śni ki pa syw ne’
pa tró na || kar tridż || to ner ‘kar tridż, ka se ta, to ner’
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òdgrzéwnik ‘ra dia tor’
òdpi sy wa nié ‘ko pio wa nie’
òdpòwiesc || Òdp: ‘od wo ła nie (2), re ply, od po wiedź, Re:, Odp:’
òdstãp || tabùla tór, tabùla to ra   ‘ta bu la tor’
òdswiéża nié || prze la do wa nié ‘od świe ża nie, od na wia nie, prze ła do wa nie’
òdswiéże nié ‘ak tu ali za cja, upgra de’
ògniowô sca na || ògniowô zôpòra ‘ścia na ognio wa, za po ra ognio wa’
òjco wi ka ta lóg ‘ka ta log nad rzęd ny’
òjcowô do me na ‘do me na ma cie rzy sta’
òkno ‘okno’
òkno rozmòwë ‘okno dia lo go we’
òkùlôrë 3D (wëm: òkùlôrë trzë-de) ‘oku la ry 3D’
òper a cyj ny sys tem ‘sys tem ope ra cyj ny’
òpro gramòwa nié || so ftwa re (wëm: so ftłer) ‘opro gra mo wa nie, so ftwa re’
òpticznô mësz ‘mysz optycz na’
òrga nizér || ter minôrz ‘or ga ni zer, ter mi narz’
òso bi sti kòmpùter, òso bistégò kòmpùtra || pe cet ‘kom pu ter oso bi sty, PC, pe cet’
òsôdza nié ‘osa dza nie’

Ó
ósemkòwi zôpis || ósemkòwi kòd || oktal ny zôpis ‘za pis ósem ko wy, kod ósem ko -

wy, ósem ko wy, za pis oktal ny’

P
pach to wóné łą cze ‘li nia dzier ża wio na, łą cze dzier ża wio ne’
paczét ‘pa kiet’
paczéto wi zôpis ‘za pis pa kie to wy’
Pa ge Down (wëm: pejdż-dałn) ‘Pa ge Down’
Pa ge Up (wëm: pejdż-ap) ‘Pa ge Up’
pa jiczëna ‘pa ję czy na’
palm top ‘palm top’
pa miãc ‘pa mięć’
pa raméter (znan ka) ‘pa ra metr’
pa raméter (ùszcze gó ło wie nié pòlétu) || argùment ‘pa ra metr (2), ar gu ment’
parłãga ‘in truz’
pa ser ‘pa ser’
pa syk me nu (wëm: pa syk me ni) ‘pa sek me nu’
pa syk nôrzãdzów ‘pa sek na rzę dzi’
pa syk ti tla ‘pa sek ty tu łu’
pa sywné gło sni czi ‘gło śni ki pa syw ne’
pa tró na || kar tridż || to ner ‘kar tridż, ka se ta, to ner’
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perfòro wónô ble wiąz ka ‘ta śma per fo ro wa na’
perfòro wó ny pa piór, perfòro wónégò pa pio ra   ‘pa pier per fo ro wa ny’
pék ‘wskaź nik’
përpòtë ‘po ga węd ka’
pi ko li ter || pl ‘pi ko litr, pl’
pik sel || px ‘pik sel, px’
pin ‘pin’
pio no wi sztrek || | || bal ka ‘po tok, |, bel ka’
piôskòwni ca ‘pia skow ni ca’
pla co wa nié star nów ‘po zy cjo no wa nie stron’
plam ka ‘plam ka’
pla ska ti ekran ‘pła ski ekran, flat scre en’
platfòrma || sys temòwô platfòrma ‘plat for ma, plat for ma sys te mo wa’
plazmòwi mó ni tór, plazmòwégò mó ni to ra   ‘mo ni tor pla zmo wy’
plëskwa ‘plu skwa’
plotér || pisôk X -Y ‘plo ter, pi sak X -Y’
plus || + ‘plus, +’
pòczta HTML ‘pocz ta HTML’
pòcztowé kon to ‘kon to pocz to we’
pòczto wi au to mat ‘au to mat pocz to wy’
pòczto wi fil ter, pòcztowégò fil tra   ‘filtr pocz to wy’
pòczto wi ser wer ‘ser wer pocz to wy’
pòczto wi pro gram ‘pro gram pocz to wy’
pòcztowô alia sa ‘alias pocz to wy’
pòcztowô kôstka ‘skrzyn ka pocz to wa’
pòcztôrz ‘post ma ster’
pòdkłôdka pòd mësz ‘mo use pad, pod kład ka pod mysz’
pòdkrą cy wa nié ‘pod krę ca nie, twe ak’
pòdpis ‘sy gna tu ra’
pòdséc ‘pod sieć’
pòdskôcnik ‘znak za chę ty’
pòdzérôcz || de bug ger (wëm: de ba ger) ‘de bu ger’
pòlét || kòmen da ‘ko men da, po le ce nie’
pòmagér ‘kre ator’
pòmòcniczô apli kacjô, pòmòcni czi apli ka cji   ‘apli ka cja po moc ni cza’
pòrt ‘port’
pòrt I/O || złączé I/O ‘port I/O, złą cze I/O’
pòrt ji grów ‘port gier’
pòrt mëszë || PS/2 ‘PS/2, port my szy’
pòrt pòdczer wie niznë || pòrt na pòdczer wie niznã || Ir DA ‘port na pod czer wień,

port pod czer wie ni, Ir DA’
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perfòro wónô ble wiąz ka ‘ta śma per fo ro wa na’
perfòro wó ny pa piór, perfòro wónégò pa pio ra   ‘pa pier per fo ro wa ny’
pék ‘wskaź nik’
përpòtë ‘po ga węd ka’
pi ko li ter || pl ‘pi ko litr, pl’
pik sel || px ‘pik sel, px’
pin ‘pin’
pio no wi sztrek || | || bal ka ‘po tok, |, bel ka’
piôskòwni ca ‘pia skow ni ca’
pla co wa nié star nów ‘po zy cjo no wa nie stron’
plam ka ‘plam ka’
pla ska ti ekran ‘pła ski ekran, flat scre en’
platfòrma || sys temòwô platfòrma ‘plat for ma, plat for ma sys te mo wa’
plazmòwi mó ni tór, plazmòwégò mó ni to ra   ‘mo ni tor pla zmo wy’
plëskwa ‘plu skwa’
plotér || pisôk X -Y ‘plo ter, pi sak X -Y’
plus || + ‘plus, +’
pòczta HTML ‘pocz ta HTML’
pòcztowé kon to ‘kon to pocz to we’
pòczto wi au to mat ‘au to mat pocz to wy’
pòczto wi fil ter, pòcztowégò fil tra   ‘filtr pocz to wy’
pòczto wi ser wer ‘ser wer pocz to wy’
pòczto wi pro gram ‘pro gram pocz to wy’
pòcztowô alia sa ‘alias pocz to wy’
pòcztowô kôstka ‘skrzyn ka pocz to wa’
pòcztôrz ‘post ma ster’
pòdkłôdka pòd mësz ‘mo use pad, pod kład ka pod mysz’
pòdkrą cy wa nié ‘pod krę ca nie, twe ak’
pòdpis ‘sy gna tu ra’
pòdséc ‘pod sieć’
pòdskôcnik ‘znak za chę ty’
pòdzérôcz || de bug ger (wëm: de ba ger) ‘de bu ger’
pòlét || kòmen da ‘ko men da, po le ce nie’
pòmagér ‘kre ator’
pòmòcniczô apli kacjô, pòmòcni czi apli ka cji   ‘apli ka cja po moc ni cza’
pòrt ‘port’
pòrt I/O || złączé I/O ‘port I/O, złą cze I/O’
pòrt ji grów ‘port gier’
pòrt mëszë || PS/2 ‘PS/2, port my szy’
pòrt pòdczer wie niznë || pòrt na pòdczer wie niznã || Ir DA ‘port na pod czer wień, port

pod czer wie ni, Ir DA’
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pòrtôl, pòrtalu   ‘por tal’
pòstskrip towô czcón ka ‘czcion ka post skryp to wa’
pòstskrip towô drëkar ka ‘dru kar ka post scrip to wa’
pòzwa (do przistãpù) ‘lo gin’
pòzwa (do kòmùni ka cji) ‘nick’
pòzwa brëkòwni ka ‘iden ty fi ka tor użyt kow ni ka, na zwa użyt kow ni ka’
pół du pleks ‘pół du pleks, HDX’
pôro wi bit ‘bit pa rzy sto ści’
pra wa przistãpù ‘pra wa do stę pu’
prëzgòle nié ‘roz sie wa nie, cie nio wa nie’
Print Scre en (wëm: print -skrin) ‘Print Scre en’
pri wat ny klucz || krëjam ny klucz ‘klucz pry wat ny, klucz taj ny’
pro cent || % ‘pro cent, %’
pro ce sór, pro ce so ra   ‘pro ce sor’
procëmłiskòwô pòwło ka || procëmłiskòwi fil ter ‘po wło ka an ty re flek syj na, filtr an -

ty re flek syj ny’
propòrcjo nalnô czcón ka ‘czcion ka pro por cjo nal na’
pro to kół, pro to kòłu ‘pro to kół’
próbkòwa nié zwãkù ‘prób ko wa nie dźwię ku’
prôwdzëwi czas ‘czas rze czy wi sty’
prze chód || prze lot ka ‘przej ściów ka, prze lot ka’
przë cë gni i pùsc || przenôsza nié ‘prze cią gnij i upuść, prze no sze nie’
prze cze ro wa nié ‘prze kie ro wa nie, prze ka zy wa nie, re adre sa cja’
przeczëtôj to || czëtôj mie || re ad me (wëm: rid mi) ‘re ad me, prze czy taj to, czy taj mnie’
przedstôwca ‘agent’
prze nosnô drëkar ka ‘dru kar ka prze no śna’
przenôsza nié dónëch ‘trans mi sja da nych’
przenôsza nié tek stu ‘prze no sze nie tek stu’
prze piãcé ‘prze pię cie’
prze plot ‘prze plot, in ter la ced’
przepùstowòsc ‘prze pu sto wość’
przesëniãcé ‘od le głość’
przetwòrnik A/D || ana logòwò-cëfro wi przetwòrnik ‘DAC, prze twor nik ana lo go-

 wo-cy fro wy, prze twor nik A/D’
prze zroczësti ‘prze źro czy sty’
przédnô star na ‘stro na głów na (2), in dex. htm, in dex. html, bram ka’
przigòdowô ji gra ‘gra przy go do wa’
przistãpòwé kón to ‘kon to do stę po we’
przistãpòwi nu mer ‘nu mer do stę po wy’
przistãpòwi ro uter (wëm: przistãpòwi ru ter) ‘ro uter do stę po wy’
przistãpòwi ser wer ‘ser wer do stę po wy’
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pòrtôl, pòrtalu   ‘por tal’
pòstskrip towô czcón ka ‘czcion ka post skryp to wa’
pòstskrip towô drëkar ka ‘dru kar ka post scrip to wa’
pòzwa (do przistãpù) ‘lo gin’
pòzwa (do kòmùni ka cji) ‘nick’
pòzwa brëkòwni ka ‘iden ty fi ka tor użyt kow ni ka, na zwa użyt kow ni ka’
pół du pleks ‘pół du pleks, HDX’
pôro wi bit ‘bit pa rzy sto ści’
pra wa przistãpù ‘pra wa do stę pu’
prëzgòle nié ‘roz sie wa nie, cie nio wa nie’
Print Scre en (wëm: print -skrin) ‘Print Scre en’
pri wat ny klucz || krëjam ny klucz ‘klucz pry wat ny, klucz taj ny’
pro cent || % ‘pro cent, %’
pro ce sór, pro ce so ra   ‘pro ce sor’
procëmłiskòwô pòwło ka || procëmłiskòwi fil ter ‘po wło ka an ty re flek syj na, filtr an -

ty re flek syj ny’
propòrcjo nalnô czcón ka ‘czcion ka pro por cjo nal na’
pro to kół, pro to kòłu ‘pro to kół’
próbkòwa nié zwãkù ‘prób ko wa nie dźwię ku’
prôwdzëwi czas ‘czas rze czy wi sty’
prze chód || prze lot ka ‘przej ściów ka, prze lot ka’
przë cë gni i pùsc || przenôsza nié ‘prze cią gnij i upuść, prze no sze nie’
prze cze ro wa nié ‘prze kie ro wa nie, prze ka zy wa nie, re adre sa cja’
przeczëtôj to || czëtôj mie || re ad me (wëm: rid mi) ‘re ad me, prze czy taj to, czy taj mnie’
przedstôwca ‘agent’
prze nosnô drëkar ka ‘dru kar ka prze no śna’
przenôsza nié dónëch ‘trans mi sja da nych’
przenôsza nié tek stu ‘prze no sze nie tek stu’
prze piãcé ‘prze pię cie’
prze plot ‘prze plot, in ter la ced’
przepùstowòsc ‘prze pu sto wość’
przesëniãcé ‘od le głość’
przetwòrnik A/D || ana logòwò-cëfro wi przetwòrnik ‘DAC, prze twor nik ana lo go-

 wo-cy fro wy, prze twor nik A/D’
prze zroczësti ‘prze źro czy sty’
przédnô star na ‘stro na głów na (2), in dex. htm, in dex. html, bram ka’
przigòdowô ji gra ‘gra przy go do wa’
przistãpòwé kón to ‘kon to do stę po we’
przistãpòwi nu mer ‘nu mer do stę po wy’
przistãpòwi ro uter (wëm: przistãpòwi ru ter) ‘ro uter do stę po wy’
przistãpòwi ser wer ‘ser wer do stę po wy’
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pùblicz ny klucz || klucz wie le dostãpù || jaw ny klucz ‘klucz pu blicz ny, klucz wie lo -
do stę pu, klucz jaw ny’

pùrtk ‘de mon’

R
RAM || òper a cyjnô pa miãc ‘RAM, pa mięć ope ra cyj na’
ram ka (w HTML) ‘ram ka’
ram ka (w kòmpre sji) ‘ram ka’
ra ster ‘ra ster’
ra ste ri zacjô, ra ste ri za cji   ‘ra ste ry za cja’
ra strowô czcón ka || bit mapòwô czcón ka ‘czcion ka ra stro wa, czcion ka bit ma po wa’
ra strowô gra fi ka ‘gra fi ka ra stro wa’
rãka wi ca dónëch ‘rę ka wi ca da nych’
rechùbnik || rechùbnik na wie dze niów ‘licz nik, licz nik od wie dzin’
rechùnkòwô ta be la ‘ar kusz kal ku la cyj ny’
re je stracjô do menë, re je stra cji do menë   ‘re je stra cja do me ny’
re la cyjné bazë dónëch ‘re la cyj ne ba zy da nych’
ren de ring ‘ren de ring’
re se la nié ‘re lay ing’
re zy dent ny pro gram ‘pro gram re zy dent ny’
régòwé przenôsza nié ‘trans mi sja sze re go wa’
régòwi ka bel || ka bel RS -232 ‘ka bel sze re go wy, ka bel RS -232’
régòwi pòrt || régòwi jin te fejs || régòwé złączé || pòrt RS -232 ‘port sze re go wy, in -

ter fejs sze re go wy, złą cze sze re go we, port RS -232’
régòwô drëkar ka ‘dru kar ka sze re go wa’
rëcha wi gif ‘ani mo wa ny gif’
rëchto wa nié ‘for ma to wa nie’
rëchto wa nié ni sczi szëchtë || fi zyczné rëchto wa nié ‘for ma to wa nie ni skie go po zio -

mu, for ma to wa nie fi zycz ne’
rëchto wa nié wëso czi szëchtë ‘for ma to wa nie wy so kie go po zio mu’
rich tosc ‘po praw ność’
robòczô stacjô, robòczi sta cji   ‘sta cja ro bo cza’
robôk ‘ro bak’
ROM (wëm: rom) || pa miãc le do czëta niô ‘ROM, pa mięć tyl ko do od czy tu’
ro uter (wëm: ru ter) ‘ro uter’
ro uter mòstu ‘ro uter po mo stu’
roz dze le nié far wów || roz far wie nié ‘se pa ra cja ko lo rów, se pa ra cja barw, roz bar wie -

nie’
rozkòscérznô lësta ‘li sta dys try bu cyj na’
rozpòznôwa nié gło su || rozpòznôwa nié mòwë ‘roz po zna wa nie gło su, roz po zna wa -

nie mo wy’
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pùblicz ny klucz || klucz wie le dostãpù || jaw ny klucz ‘klucz pu blicz ny, klucz wie -
lo do stę pu, klucz jaw ny’

pùrtk ‘de mon’

R
RAM || òper a cyjnô pa miãc ‘RAM, pa mięć ope ra cyj na’
ram ka (w HTML) ‘ram ka’
ram ka (w kòmpre sji) ‘ram ka’
ra ster ‘ra ster’
ra ste ri zacjô, ra ste ri za cji   ‘ra ste ry za cja’
ra strowô czcón ka || bit mapòwô czcón ka ‘czcion ka ra stro wa, czcion ka bit ma po wa’
ra strowô gra fi ka ‘gra fi ka ra stro wa’
rãka wi ca dónëch ‘rę ka wi ca da nych’
rechùbnik || rechùbnik na wie dze niów ‘licz nik, licz nik od wie dzin’
rechùnkòwô ta be la ‘ar kusz kal ku la cyj ny’
re je stracjô do menë, re je stra cji do menë   ‘re je stra cja do me ny’
re la cyjné bazë dónëch ‘re la cyj ne ba zy da nych’
ren de ring ‘ren de ring’
re se la nié ‘re lay ing’
re zy dent ny pro gram ‘pro gram re zy dent ny’
régòwé przenôsza nié ‘trans mi sja sze re go wa’
régòwi ka bel || ka bel RS -232 ‘ka bel sze re go wy, ka bel RS -232’
régòwi pòrt || régòwi jin te fejs || régòwé złączé || pòrt RS -232 ‘port sze re go wy, in -

ter fejs sze re go wy, złą cze sze re go we, port RS -232’
régòwô drëkar ka ‘dru kar ka sze re go wa’
rëcha wi gif ‘ani mo wa ny gif’
rëchto wa nié ‘for ma to wa nie’
rëchto wa nié ni sczi szëchtë || fi zyczné rëchto wa nié ‘for ma to wa nie ni skie go po zio -

mu, for ma to wa nie fi zycz ne’
rëchto wa nié wëso czi szëchtë ‘for ma to wa nie wy so kie go po zio mu’
rich tosc ‘po praw ność’
robòczô stacjô, robòczi sta cji   ‘sta cja ro bo cza’
robôk ‘ro bak’
ROM (wëm: rom) || pa miãc le do czëta niô ‘ROM, pa mięć tyl ko do od czy tu’
ro uter (wëm: ru ter) ‘ro uter’
ro uter mòstu ‘ro uter po mo stu’
roz dze le nié far wów || roz far wie nié ‘se pa ra cja ko lo rów, se pa ra cja barw, roz bar wie -

nie’
rozkòscérznô lësta ‘li sta dys try bu cyj na’
rozpòznôwa nié gło su || rozpòznôwa nié mòwë ‘roz po zna wa nie gło su, roz po zna wa -

nie mo wy’
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roz pro szo ny prze rób, roz pro szo négò prze robù   ‘prze twa rza nie roz pro szo ne’
roz rze dze nié ‘do wn sam pling’
roz sze rzi wa jącô kôrta || ada pter ‘kar ta roz sze rza ją ca, ada pter’
roz sze rzonô klucz pla ta || fùnkcyjné klu cze ‘kla wia tu ra roz sze rzo na, kla wi sze funk -

cyj ne’
rozsztëkòwa nié ‘frag men ta cja’
roz wlekłô kòmpùtrowô séc || roz wlekłô séc ‘roz le gła sieć kom pu te ro wa, sieć roz-

 le gła’
rów no ległé przenôsza nié ‘trans mi sja rów no le gła’
rów no le głi ka bel || ka bel LPT || drëkarkòwi ka bel ‘ka bel rów no le gły, ka bel LPT,

ka bel dru kar ko wy’
rów no le głi pòrt || rów no le głi jin ter fejs || pòrt LPT ‘port rów no le gły, in ter fejs rów -

no le gły, port LPT, iE EE 1284’
rów ny z rów nym || pe er to pe er (wëm: pir -tu -pir) || P2P (wëm: pi -tu -pi) ‘pe er to 

pe er, P2P’
róż ni co wi jin ter fejs ‘in ter fejs róż ni co wy’
rum ‘spa cja’

S
samòroz la do wi wa ją cy ‘sa mo roz pa ko wu ją cy’
samòùczk ‘sa mo uczek’
sa ti no wi pa piór, sa ti nowégò pa pio ra   ‘pa pier sa ty no wy’
sa tu racjô, sa tu ra cji   ‘sa tu ra cja’
sca lo ny ùkłôd || chip (wëm: czip) ‘układ sca lo ny, ob wód sca lo ny, chip’
schòwó ny wi rus ‘wi rus ukry ty’
se mi gra ficz ny jin ter fejs ‘in ter fejs se mi gra ficz ny’
serfòwa nié ‘sur fo wa nie’
se rijnô kòrespòndencjô, se rij ny kòrespònden cji   ‘ko re spon den cja se ryj na’
ser wer ‘ser wer’
ser wer drëkù (ùdostãpni wa ją cy) ‘print ser wer, ser wer wy dru ku’
ser wer drëkù (drëkùją cy) ‘ser wer dru ku’
ser wer fak sów ‘ser wer fak sów’
ser wer FTP ‘ser wer FTP’
ser wer WWW (wëm: ser wer wu -wu -wu) || ser wer star nów WWW (wëm: ser wer star -

nów wu -wu -wu) ‘ser wer WWW, ser wer stron WWW’
ser wis ‘ser wis’
serw let ‘serw let’
se ryjné numrë ‘nu me ry se ryj ne’
se ryj ny nu mer ‘nu mer se ryj ny’
sesjô, se sji   ‘se sja’
séc pùnktów ‘siat ka punk tów’
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roz pro szo ny prze rób, roz pro szo négò prze robù   ‘prze twa rza nie roz pro szo ne’
roz rze dze nié ‘do wn sam pling’
roz sze rzi wa jącô kôrta || ada pter ‘kar ta roz sze rza ją ca, ada pter’
roz sze rzonô klucz pla ta || fùnkcyjné klu cze ‘kla wia tu ra roz sze rzo na, kla wi sze funk -

cyj ne’
rozsztëkòwa nié ‘frag men ta cja’
roz wlekłô kòmpùtrowô séc || roz wlekłô séc ‘roz le gła sieć kom pu te ro wa, sieć roz -

le gła’
rów no ległé przenôsza nié ‘trans mi sja rów no le gła’
rów no le głi ka bel || ka bel LPT || drëkarkòwi ka bel ‘ka bel rów no le gły, ka bel LPT,

ka bel dru kar ko wy’
rów no le głi pòrt || rów no le głi jin ter fejs || pòrt LPT ‘port rów no le gły, in ter fejs rów -

no le gły, port LPT, iE EE 1284’
rów ny z rów nym || pe er to pe er (wëm: pir -tu -pir) || P2P (wëm: pi -tu -pi) ‘pe er to 

pe er, P2P’
róż ni co wi jin ter fejs ‘in ter fejs róż ni co wy’
rum ‘spa cja’

S
samòroz la do wi wa ją cy ‘sa mo roz pa ko wu ją cy’
samòùczk ‘sa mo uczek’
sa ti no wi pa piór, sa ti nowégò pa pio ra   ‘pa pier sa ty no wy’
sa tu racjô, sa tu ra cji   ‘sa tu ra cja’
sca lo ny ùkłôd || chip (wëm: czip) ‘układ sca lo ny, ob wód sca lo ny, chip’
schòwó ny wi rus ‘wi rus ukry ty’
se mi gra ficz ny jin ter fejs ‘in ter fejs se mi gra ficz ny’
serfòwa nié ‘sur fo wa nie’
se rijnô kòrespòndencjô, se rij ny kòrespònden cji   ‘ko re spon den cja se ryj na’
ser wer ‘ser wer’
ser wer drëkù (ùdostãpni wa ją cy) ‘print ser wer, ser wer wy dru ku’
ser wer drëkù (drëkùją cy) ‘ser wer dru ku’
ser wer fak sów ‘ser wer fak sów’
ser wer FTP ‘ser wer FTP’
ser wer WWW (wëm: ser wer wu -wu -wu) || ser wer star nów WWW (wëm: ser wer star -

nów wu -wu -wu) ‘ser wer WWW, ser wer stron WWW’
ser wis ‘ser wis’
serw let ‘serw let’
se ryjné numrë ‘nu me ry se ryj ne’
se ryj ny nu mer ‘nu mer se ryj ny’
sesjô, se sji   ‘se sja’
séc pùnktów ‘siat ka punk tów’
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séco wi kòmpùter, séco wégò kòmpùtra || domôcy kòmpùter, domôcégò kòmpùtra
‘kom pu ter sie cio wy, kom pu ter ma cie rzy sty, kom pu ter abo nenc ki, NC’

séco wi òper a cyj ny sys tem ‘sie cio wy sys tem ope ra cyj ny, SSO’
séco wi piestrzéń, séco wégò piestrzenia   ‘pier ścień we bo wy’
sécowô drëkar ka ‘dru kar ka sie cio wa’
sécowô kôrta ‘kar ta sie cio wa’
Shift (wëm: szift) ‘Shift’
ska ner (òpticz ny) ‘ska ner’
ska ner (kòntrolnô apli kacjô) ‘ska ner’
ska ner pòrtów ‘ska ner por tów’
składôk ‘skła dak, no na me PC’
skłôd dónëch, składu dónëch   ‘hur tow nia da nych’
skòk ‘skok’
skór ka ‘skór ka, skin’
skript ‘skrypt’
skrip to wi wi rus ‘wi rus skryp to wy’
skró tówc ‘skró to wiec’
slot || szu fla dowé gniôzdo ‘slot, gniaz do szu flad ko we’
sło wa klu cze || klu czowé sło wa ‘sło wo klu czo we, sło wa klu czo we’
sło wa rzowô ata ka ‘atak słow ni ko wy’
smiecëch ‘kosz’
so cjo tech ni ka ‘so cjo tech ni ka’
son ‘son’
spam ‘spam, bulk e -ma il, mie lon ka’
sprzãt || har dwa re (wëm: har dłer) ‘har dwa re’
sprzãto wi klucz ‘klucz sprzę to wy’
sta cjo nar ny kòmpùter, sta cjo narnégò kòmpùtra   ‘kom pu ter sta cjo nar ny, kom pu ter

głów ny’
stałé łą cze || stałé pòłą cze nié ‘łą cze sta łe, po łą cze nie sta łe’
star na ‘si te, stro na’
star na WWW (wëm: star na wu -wu -wu) ‘stro na WWW’
star towé me nu (wëm: star to wi me ny) ‘me nu star to we’
star to wi wëjimk || rozrëchòwi wëjimk ‘sek tor star to wy, sek tor roz ru cho wy’
star towô di sket ka ‘dys kiet ka star to wa’
star towô plat ka || star to wi disk ‘pły ta star to wa, dysk star to wy’
star towô star na ‘stro na głów na, stro na star to wa’
sta ticznô ad re sa IP (wëm: sta ticznô ad re sa aj -pi) ‘sta tycz ny ad res IP’
sta ti sti ka na wie dze niów ‘sta ty sty ka od wie dzin’
sto jącé ‘to wer’
sto pa || slédz, sledza   ‘śledź, co kół’
stop ka ‘stop ka’
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séco wi kòmpùter, séco wégò kòmpùtra || domôcy kòmpùter, domôcégò kòmpùtra
‘kom pu ter sie cio wy, kom pu ter ma cie rzy sty, kom pu ter abo nenc ki, NC’

séco wi òper a cyj ny sys tem ‘sie cio wy sys tem ope ra cyj ny, SSO’
séco wi piestrzéń, séco wégò piestrzenia  ‘pier ścień we bo wy’
sécowô drëkar ka ‘dru kar ka sie cio wa’
sécowô kôrta ‘kar ta sie cio wa’
Shift (wëm: szift) ‘Shift’
ska ner (òpticz ny) ‘ska ner’
ska ner (kòntrolnô apli kacjô) ‘ska ner’
ska ner pòrtów ‘ska ner por tów’
składôk ‘skła dak, no na me PC’
skłôd dónëch, składu dónëch  ‘hur tow nia da nych’
skòk ‘skok’
skór ka ‘skór ka, skin’
skript ‘skrypt’
skrip to wi wi rus ‘wi rus skryp to wy’
skró tówc ‘skró to wiec’
slot || szu fla dowé gniôzdo ‘slot, gniaz do szu flad ko we’
sło wa klu cze || klu czowé sło wa ‘sło wo klu czo we, sło wa klu czo we’
sło wa rzowô ata ka ‘atak słow ni ko wy’
smiecëch ‘kosz’
so cjo tech ni ka ‘so cjo tech ni ka’
son ‘son’
spam ‘spam, bulk e -ma il, mie lon ka’
sprzãt || har dwa re (wëm: har dłer) ‘har dwa re’
sprzãto wi klucz ‘klucz sprzę to wy’
sta cjo nar ny kòmpùter, sta cjo narnégò kòmpùtra   ‘kom pu ter sta cjo nar ny, kom pu ter

głów ny’
stałé łą cze || stałé pòłą cze nié ‘łą cze sta łe, po łą cze nie sta łe’
star na ‘si te, stro na’
star na WWW (wëm: star na wu -wu -wu) ‘stro na WWW’
star towé me nu (wëm: star to wi me ny) ‘me nu star to we’
star to wi wëjimk || rozrëchòwi wëjimk ‘sek tor star to wy, sek tor roz ru cho wy’
star towô di sket ka ‘dys kiet ka star to wa’
star towô plat ka || star to wi disk ‘pły ta star to wa, dysk star to wy’
star towô star na ‘stro na głów na, stro na star to wa’
sta ticznô ad re sa IP (wëm: sta ticznô ad re sa aj -pi) ‘sta tycz ny ad res IP’
sta ti sti ka na wie dze niów ‘sta ty sty ka od wie dzin’
sto jącé ‘to wer’
sto pa || slédz, sledza   ‘śledź, co kół’
stop ka ‘stop ka’
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stratnô kòmpresjô ‘kom pre sja strat na’
strëżné me dia || strëżné prze se la nié dónëch ‘me dia stru mie nio we, stru mie nio we

prze sy ła nie da nych’
stróż ‘mo ni tor’
stróż ekra nu ‘wy ga szacz ekra nu’
strzédnik ||; ‘śred nik, znak śred ni ka,;’
strzig, strzëgù || / || ùkòs ‘slash, /, uko śnik, znak dzie le nia’
strzo do wiskòwô zmiennô ‘zmien na śro do wi sko wa’
sub wo ofer (wëm: sa błu fer) || niskòto no wi gło snik ‘sub wo ofer, gło śnik ni sko to no wy’
sur ro und (wëm: so raund) ‘sur ro und’
swòjnosc ‘pry wat ność’
sy gna ło wi pro ce sór, sy gna łowégò pro ce so ra   ‘pro ce sor sy gna ło wy’
sy me tricznô krip to gra fiô || sy me triczné szëfro wa nié ‘kryp to gra fia sy me trycz na,

szy fro wa nie sy me trycz ne’
sys tem lop ków ‘sys tem pli ków’
sys temòwé me nu (wëm: sys temòwé me ny) ‘me nu sys te mo we’
sys temòwô da ta ‘da ta sys te mo wa’
sys temòwô pòwło ka || jin ter pretéra || jin ter pretéra pòlétów || pro ce sór pòlétów,

pro ce sora pòlétów ‘po wło ka sys te mo wa, in ter pre ter, in ter pre ta tor po le ceń, pro ce -
sor po le ceń’

sza chrë ‘spo ofing, IP spo ofing’
sze rifòwô czcón ka ‘czcion ka sze ry fo wa’
sze rokòsc pa sma ‘sze ro kość pa sma’
sze rokszmërga nié || sze rokszmërg || bro ad ca sting (wëm: bro ud ka sting) || bro ad cast

‘bro ad ca sting, bro ad cast’
szëchtowô ji gra || szëchtów ka ‘gra plat for mo wa, plat for mów ka’
szëkôcz ‘wy szu ki war ka, szpe racz’
szifrëją cy klucz ‘klucz szy fru ją cy’
szke let Jin ter ne tu ‘szkie let In ter ne tu’
szke le towô séc ‘sieć szkie le to wa’
szor farwë ‘głę bia ko lo ru’
szpek tór diskù, szpek to ra diskù   ‘me na dżer dys ku’
szpek tór lop ków, szpek to ra lop ków   ‘me na dżer pli ków’
szpek tór ma szi nów, szpek to ra ma szi nów   ‘me na dżer urzą dzeń’
szpédżel || szpéglo wi ser wer ‘mir ror, ser wer lu strza ny’
szta bi li za tór òbra zu, szta bi li za to ra òbra zu   ‘sta bi li za tor ob ra zu’
sztra te gicznô ji gra ‘gra stra te gicz na’
sztrek ‘ścież ka’
sztróm nik ‘za si lacz’
sztrómòwi fil ter || procëmprze piãco wi fil ter || procëmza kłó ce nio wi fil ter ||

sztrómòwô li stwa ‘filtr sie cio wy, filtr prze ciw prze pię cio wy, filtr prze ciw za kłó ce -
nio wy, li stwa za si la ją ca’
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stratnô kòmpresjô ‘kom pre sja strat na’
strëżné me dia || strëżné prze se la nié dónëch ‘me dia stru mie nio we, stru mie nio we

prze sy ła nie da nych’
stróż ‘mo ni tor’
stróż ekra nu ‘wy ga szacz ekra nu’
strzédnik ||; ‘śred nik, znak śred ni ka,;’
strzig, strzëgù || / || ùkòs ‘slash, /, uko śnik, znak dzie le nia’
strzo do wiskòwô zmiennô ‘zmien na śro do wi sko wa’
sub wo ofer (wëm: sa błu fer) || niskòto no wi gło snik ‘sub wo ofer, gło śnik ni sko to no wy’
sur ro und (wëm: so raund) ‘sur ro und’
swòjnosc ‘pry wat ność’
sy gna ło wi pro ce sór, sy gna łowégò pro ce so ra   ‘pro ce sor sy gna ło wy’
sy me tricznô krip to gra fiô || sy me triczné szëfro wa nié ‘kryp to gra fia sy me trycz na,

szy fro wa nie sy me trycz ne’
sys tem lop ków ‘sys tem pli ków’
sys temòwé me nu (wëm: sys temòwé me ny) ‘me nu sys te mo we’
sys temòwô da ta ‘da ta sys te mo wa’
sys temòwô pòwło ka || jin ter pretéra || jin ter pretéra pòlétów || pro ce sór pòlétów,

pro ce sora pòlétów   ‘po wło ka sys te mo wa, in ter pre ter, in ter pre ta tor po le ceń, pro ce -
sor po le ceń’

sza chrë ‘spo ofing, IP spo ofing’
sze rifòwô czcón ka ‘czcion ka sze ry fo wa’
sze rokòsc pa sma ‘sze ro kość pa sma’
sze rokszmërga nié || sze rokszmërg || bro ad ca sting (wëm: bro ud ka sting) || bro ad cast

‘bro ad ca sting, bro ad cast’
szëchtowô ji gra || szëchtów ka ‘gra plat for mo wa, plat for mów ka’
szëkôcz ‘wy szu ki war ka, szpe racz’
szifrëją cy klucz ‘klucz szy fru ją cy’
szke let Jin ter ne tu ‘szkie let In ter ne tu’
szke le towô séc ‘sieć szkie le to wa’
szor farwë ‘głę bia ko lo ru’
szpek tór diskù, szpek to ra diskù   ‘me na dżer dys ku’
szpek tór lop ków, szpek to ra lop ków   ‘me na dżer pli ków’
szpek tór ma szi nów, szpek to ra ma szi nów   ‘me na dżer urzą dzeń’
szpédżel || szpéglo wi ser wer ‘mir ror, ser wer lu strza ny’
szta bi li za tór òbra zu, szta bi li za to ra òbra zu   ‘sta bi li za tor ob ra zu’
sztra te gicznô ji gra ‘gra stra te gicz na’
sztrek ‘ścież ka’
sztróm nik ‘za si lacz’
sztrómòwi fil ter || procëmprze piãco wi fil ter || procëmza kłó ce nio wi fil ter ||

sztrómòwô li stwa ‘filtr sie cio wy, filtr prze ciw prze pię cio wy, filtr prze ciw za kłó -
ce nio wy, li stwa za si la ją ca’
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sztruk tu ral ny jãzëk za pi ta niów || SQL (wëm: es -kù-el) ‘struk tu ral ny ję zyk za py tań, SQL’
szu fla da ‘kie szeń, szu fla da’
szuńdë dónëch ‘no śnik da nych’

T
Tab || tabùla tór, tabùla to ra   ‘Tab, ta bu la tor, kla wisz ta bu la cji’
ta be la (ôrt pre zen ta cji dónëch) ‘ta be la’
ta be la (dzél bazë dónëch) ‘ta be la’
ta be la dzélów ‘ta bli ca par ty cji’
ta blet ‘ta blet’
talérz ‘ta lerz’
tapéta ‘ta pe ta’
tar ge to wa nié ‘tar ge to wa nie’
tech noòsobòwòsc ‘tech no oso bo wość’
tek sel ‘tek sel’
tek stowé pòle ‘po le tek sto we’
tek sto wi jin ter fejs ‘in ter fejs tek sto wy’
tek stu ra || bit ma pa ‘tek stu ra, bit ma pa’
te le jinfòrma ti ka, te le jinfòrma ti czi   ‘te le in for ma ty ka’
te lekòmùni kacjô, te lekòmùni ka cji   ‘te le ko mu ni ka cja’
te lekònfe rencjô, te lekònfe ren cji   ‘te le kon fe ren cja’
te le robòta ‘te le pra ca, wy rkom, wy rob nic two kom pu te ro we’
te le wi zyjnô kôrta || kôrta TV ‘tu ner TV, kar ta TV’
te ma ticz ny ka ta lóg, te ma ticz négò ka ta logù   ‘ka ta log te ma tycz ny, ka ta log stron’
te ra bajt || TB ‘te ra bajt, TB’
te ra bajt na sekùńdã ‘te ra baj tów na se kun dę’  
ter micznô drëkar ka ‘dru kar ka ter micz na’
ter micz no -wòskòwô drëkar ka ‘dru kar ka ter micz no -wo sko wa’
ter minôl, ter mi na lu, ter mi na la   ‘ter mi nal’
termòsub li ma cyjnô drëkar ka ‘dru kar ka ter mo su bli ma cyj na’
termòwta pia jącô drëkar ka ‘dru kar ka ter mow ta pia ją ca’
téza urus, téza uru sa   ‘te zau rus’
tim cza sny lopk ‘plik tym cza so wy’
ti me out (wëm: taj maut) ‘ti me out’
tiń ta ‘tin ta’
tiń towô drëkar ka ‘dru kar ka atra men to wa, dru kar ka stru mie nio wa, dru kar ka bą bel -

ko wa, pluj ka’
tip ‘tip’
to ken ‘to ken’
to ner ‘to ner’
to nowé wëbiéra nié ‘wy bie ra nie to no we’
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sztruk tu ral ny jãzëk za pi ta niów || SQL (wëm: es -kù-el) ‘struk tu ral ny ję zyk za py tań, SQL’
szu fla da ‘kie szeń, szu fla da’
szuńdë dónëch ‘no śnik da nych’

T
Tab || tabùla tór, tabùla to ra   ‘Tab, ta bu la tor, kla wisz ta bu la cji’
ta be la (ôrt pre zen ta cji dónëch) ‘ta be la’
ta be la (dzél bazë dónëch) ‘ta be la’
ta be la dzélów ‘ta bli ca par ty cji’
ta blet ‘ta blet’
talérz ‘ta lerz’
tapéta ‘ta pe ta’
tar ge to wa nié ‘tar ge to wa nie’
tech noòsobòwòsc ‘tech no oso bo wość’
tek sel ‘tek sel’
tek stowé pòle ‘po le tek sto we’
tek sto wi jin ter fejs ‘in ter fejs tek sto wy’
tek stu ra || bit ma pa ‘tek stu ra, bit ma pa’
te le jinfòrma ti ka, te le jinfòrma ti czi   ‘te le in for ma ty ka’
te lekòmùni kacjô, te lekòmùni ka cji   ‘te le ko mu ni ka cja’
te lekònfe rencjô, te lekònfe ren cji   ‘te le kon fe ren cja’
te le robòta ‘te le pra ca, wy rkom, wy rob nic two kom pu te ro we’
te le wi zyjnô kôrta || kôrta TV ‘tu ner TV, kar ta TV’
te ma ticz ny ka ta lóg, te ma ticz négò ka ta logù   ‘ka ta log te ma tycz ny, ka ta log stron’
te ra bajt || TB ‘te ra bajt, TB’
te ra bajt na sekùńdã ‘te ra baj tów na se kun dę’
ter micznô drëkar ka ‘dru kar ka ter micz na’
ter micz no -wòskòwô drëkar ka ‘dru kar ka ter micz no -wo sko wa’
ter minôl, ter mi na lu, ter mi na la   ‘ter mi nal’
termòsub li ma cyjnô drëkar ka ‘dru kar ka ter mo su bli ma cyj na’
termòwta pia jącô drëkar ka ‘dru kar ka ter mow ta pia ją ca’
téza urus, téza uru sa   ‘te zau rus’
tim cza sny lopk ‘plik tym cza so wy’
ti me out (wëm: taj maut) ‘ti me out’
tiń ta ‘tin ta’
tiń towô drëkar ka ‘dru kar ka atra men to wa, dru kar ka stru mie nio wa, dru kar ka bą bel -

ko wa, pluj ka’
tip ‘tip’
to ken ‘to ken’
to ner ‘to ner’
to nowé wëbiéra nié ‘wy bie ra nie to no we’
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to wa rzą cy wi rus ‘wi rus to wa rzy szą cy’
traf no ta ‘re le wan cja’
tran zy stór, tran zy sto ra   ‘tran zy stor’
tro jań sczi kóń, tro jań sczégò kònia ‘koń tro jań ski’
trwałô pa miãc ‘pa mięć trwa ła’
tu ne lo wa nié ‘tu ne lo wa nie’
tu ne lo wa nié pro tokòłów || kap selkòwa nié paczétów ‘tu ne lo wa nie pro to ko łów, kap -

suł ko wa nie pa kie tów’
tur (dzél diskù) ‘ścież ka’
tur (w sécë) ‘tra sa, mar szru ta’
tu szo wal ny disk || wëji mó ny disk ‘dysk wy mien ny’

U
use net (wëm: ju snet) ‘use net’

Ù
ùdôwnô ji gra ‘gra sy mu la cyj na’
ùkłôd klucz platë, ùkładu klucz platë   ‘układ kla wia tu ry’
ùlëbë, ùlëbów   ‘ulu bio ne’
ùlotnô pa miãc || nie trwałô pa miãc ‘pa mięć ulot na, pa mięć nie trwa ła’
ùło że nié ‘for ma to wa nie (2)’
ùło że nié starnë ‘układ stro ny’
ùło że nié tek stu ‘for ma to wa nie tek stu’
ùło żó ny tekst ‘tekst for ma to wa ny’
ùnikòd ‘uni co de’
ùstôw, ùstawù   ‘kon fi gu ra cja’
ùwi dze nia ‘pre fe ren cje, opcje’
ùwie rzi tel nie nié ‘uwie rzy tel nie nie’

W
wa no ga ‘ro aming’
wątk (dzél robòtë pro ce so ra) ‘wą tek’
wątk (zbiór ar ti klów) ‘wą tek’
wãzeł, wãzła   ‘wę zeł’
wbùdo wó ny sys tem ‘sys tem wbu do wa ny, mi ni sys tem’
we bma il (wëm: łeb mejl) || pòczta bez WWW (wëm: pòczta bez wu -wu -wu) ‘we bma -

il, pocz ta przez WWW’
webméster (wëm: łebméster) ‘we bma ster’
wek to ri zacjô, wek to ri za cji || tra so wa nié ‘wek to ry za cja, tra so wa nie’
wek to rowô czcón ka || ska lo walnô czcón ka ‘czcion ka wek to ro wa, czcion ka ska lo -

wal na’
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to wa rzą cy wi rus ‘wi rus to wa rzy szą cy’
traf no ta ‘re le wan cja’
tran zy stór, tran zy sto ra   ‘tran zy stor’
tro jań sczi kóń, tro jań sczégò kònia ‘koń tro jań ski’
trwałô pa miãc ‘pa mięć trwa ła’
tu ne lo wa nié ‘tu ne lo wa nie’
tu ne lo wa nié pro tokòłów || kap selkòwa nié paczétów ‘tu ne lo wa nie pro to ko łów, kap -

suł ko wa nie pa kie tów’
tur (dzél diskù) ‘ścież ka’
tur (w sécë) ‘tra sa, mar szru ta’
tu szo wal ny disk || wëji mó ny disk ‘dysk wy mien ny’

U
use net (wëm: ju snet) ‘use net’

Ù
ùdôwnô ji gra ‘gra sy mu la cyj na’
ùkłôd klucz platë, ùkładu klucz platë   ‘układ kla wia tu ry’
ùlëbë, ùlëbów   ‘ulu bio ne’
ùlotnô pa miãc || nie trwałô pa miãc ‘pa mięć ulot na, pa mięć nie trwa ła’
ùło że nié ‘for ma to wa nie (2)’
ùło że nié starnë ‘układ stro ny’
ùło że nié tek stu ‘for ma to wa nie tek stu’
ùło żó ny tekst ‘tekst for ma to wa ny’
ùnikòd ‘uni co de’
ùstôw, ùstawù   ‘kon fi gu ra cja’
ùwi dze nia ‘pre fe ren cje, opcje’
ùwie rzi tel nie nié ‘uwie rzy tel nie nie’

W
wa no ga ‘ro aming’
wątk (dzél robòtë pro ce so ra) ‘wą tek’
wątk (zbiór ar ti klów) ‘wą tek’
wãzeł, wãzła   ‘wę zeł’
wbùdo wó ny sys tem ‘sys tem wbu do wa ny, mi ni sys tem’
we bma il (wëm: łeb mejl) || pòczta bez WWW (wëm: pòczta bez wu -wu -wu) ‘we bma -

il, pocz ta przez WWW’
webméster (wëm: łebméster) ‘we bma ster’
wek to ri zacjô, wek to ri za cji || tra so wa nié ‘wek to ry za cja, tra so wa nie’
wek to rowô czcón ka || ska lo walnô czcón ka ‘czcion ka wek to ro wa, czcion ka ska lo -

wal na’
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wek to rowô gra fi ka, wek to ro wi gra fi czi   ‘gra fi ka wek to ro wa’
wek tór, wek to ra   ‘wek tor’
wen ti la tór, wen ti la to ra   ‘wen ty la tor’
we spół pro ce sór, we spół pro ce so ra   ‘ko pro ce sor, współ pro ce sor’
we spół ro biącô wie le za da niowòta ‘wie lo za da nio wość ko ope ra tyw na’
wëgła dzy wa nié || an tia lia syng ‘wy gła dze nie, an ty alia sing’
wëjimk ‘sek tor’
wëkrzëknik ||! ‘wy krzyk nik,!’
wëléze niowé ma szinë ‘urzą dze nie wyj ścio we’
wëlogòwa nié ‘wy lo go wa nie’
wënëk ‘ban’
wënikòwi lopk || do ce lo wi lopk ‘plik wy ni ko wy, plik do ce lo wy’
wëpôla nié ‘wy pa la nie’
wërów na nié ‘wy rów na nie’
wëskakùjącé òkno ‘wy ska ku ją ce okno’
wëwłasz cze niowô wie le za da niowòta ‘wie lo za da nio wość wy własz cze nio wa’
wëzdrzatk || de sign (wëm: di zajn) ‘de sign’
wia dło ‘post’
wi de okònfe rencjô, wi de okònfe ren cji   ‘wi de okon fe ren cja’
wi de ote le fó niô, wi de ote le fó nii   ‘wi de ote le fo nia’
widné pió ro || elek triczné pió ro ‘pió ro świetl ne, pió ro elek tro nicz ne’
wid nikòwi pòrtôl, wid nikòwégò pòrtalu   ‘por tal ho ry zon tal ny’
wid ny ka bel ‘świa tło wód’
wie ledzélo wi wi rus ‘wi rus wie lo czę ścio wy, wi rus zło żo ny’
wie le pla cowô li cencjô, wie le pla co wi li cen cji   ‘li cen cja gru po wa’
wie lepòsta cjo wi wi rus ‘wi rus po li mor ficz ny’
wie le pro ce so rowòta ‘wie lo pro ce so ro wość’
wie le przistãp ‘wie lo do stęp’
wie le se syj ny disk ‘mul ti ses sion, dysk wie lo se syj ny’
wie leszmërga nié ‘mul tie mi sja, mul ti ca sing’
wie le warstwòwô ar chi tek tu ra || trzëwarstwòwô ar chi te kru ra ‘ar chi tek tu ra wie lo -

war stwo wa, ar chi tek tu ra trzy war stwo wa’
wie le wątkòwòta ‘wie lo wąt ko wość’
wie le za da niowòta ‘wie lo za da nio wość’
wie lezwãczno ta ‘po li fo nia’
wielëna ram ków na sekùńdã ‘licz ba kla tek na se kun dę’
wir tu alnô ja wer no ta || sztëcznô ja wer no ta ‘rze czy wi stość wir tu al na, sztucz na rze -

czy wi stość, wir tu al na rze czy wi stość’
wir tu alnô ma szi na ‘ma szy na wir tu al na, urzą dze nie wir tu al ne’
wir tu alnô ma szi na Javë (wëm: wir tu alnô ma szi na dżawë) ‘wir tu al na ma szy na Ja vy’
wir tu alnô pa miãc ‘pa mięć wir tu al na’
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wek to rowô gra fi ka, wek to ro wi gra fi czi   ‘gra fi ka wek to ro wa’
wek tór, wek to ra   ‘wek tor’
wen ti la tór, wen ti la to ra   ‘wen ty la tor’
we spół pro ce sór, we spół pro ce so ra   ‘ko pro ce sor, współ pro ce sor’
we spół ro biącô wie le za da niowòta ‘wie lo za da nio wość ko ope ra tyw na’
wëgła dzy wa nié || an tia lia syng ‘wy gła dze nie, an ty alia sing’
wëjimk ‘sek tor’
wëkrzëknik ||! ‘wy krzyk nik,!’
wëléze niowé ma szinë ‘urzą dze nie wyj ścio we’
wëlogòwa nié ‘wy lo go wa nie’
wënëk ‘ban’
wënikòwi lopk || do ce lo wi lopk ‘plik wy ni ko wy, plik do ce lo wy’
wëpôla nié ‘wy pa la nie’
wërów na nié ‘wy rów na nie’
wëskakùjącé òkno ‘wy ska ku ją ce okno’
wëwłasz cze niowô wie le za da niowòta ‘wie lo za da nio wość wy własz cze nio wa’
wëzdrzatk || de sign (wëm: di zajn) ‘de sign’
wia dło ‘post’
wi de okònfe rencjô, wi de okònfe ren cji   ‘wi de okon fe ren cja’
wi de ote le fó niô, wi de ote le fó nii   ‘wi de ote le fo nia’
widné pió ro || elek triczné pió ro ‘pió ro świetl ne, pió ro elek tro nicz ne’
wid nikòwi pòrtôl, wid nikòwégò pòrtalu   ‘por tal ho ry zon tal ny’
wid ny ka bel ‘świa tło wód’
wie ledzélo wi wi rus ‘wi rus wie lo czę ścio wy, wi rus zło żo ny’
wie le pla cowô li cencjô, wie le pla co wi li cen cji   ‘li cen cja gru po wa’
wie lepòsta cjo wi wi rus ‘wi rus po li mor ficz ny’
wie le pro ce so rowòta ‘wie lo pro ce so ro wość’
wie le przistãp ‘wie lo do stęp’
wie le se syj ny disk ‘mul ti ses sion, dysk wie lo se syj ny’
wie leszmërga nié ‘mul tie mi sja, mul ti ca sing’
wie le warstwòwô ar chi tek tu ra || trzëwarstwòwô ar chi te kru ra ‘ar chi tek tu ra wie lo -

war stwo wa, ar chi tek tu ra trzy war stwo wa’
wie le wątkòwòta ‘wie lo wąt ko wość’
wie le za da niowòta ‘wie lo za da nio wość’
wie lezwãczno ta ‘po li fo nia’
wielëna ram ków na sekùńdã ‘licz ba kla tek na se kun dę’
wir tu alnô ja wer no ta || sztëcznô ja wer no ta ‘rze czy wi stość wir tu al na, sztucz na rze -

czy wi stość, wir tu al na rze czy wi stość’
wir tu alnô ma szi na ‘ma szy na wir tu al na, urzą dze nie wir tu al ne’
wir tu alnô ma szi na Javë (wëm: wir tu alnô ma szi na dżawë) ‘wir tu al na ma szy na Ja vy’
wir tu alnô pa miãc ‘pa mięć wir tu al na’
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wir tu al ny cze row nik ma szinë ‘wir tu al ny ste row nik urzą dze nia’
wir tu al ny pùlpit || wir tu al ny ekran ‘wir tu al ny pul pit, wir tu al ny ekran’
wir tu al ny rënk || e -rënk ‘wir tu al ny ry nek, e -mar ket’
wir tu al ny ser wer ‘ser wer wir tu al ny, ser wer vir tu al ny’
wi zy towô star na || mi kro star na ‘mi cro si te, stro na wi zy tów ka’
wladënk ‘uplo ad’
wléze niowé ma szinë ‘urzą dze nie wej ścio we’
włãczë i ùżëwôj || Plug and Play (wëm: plag -end -plej) ‘włącz i uży waj, włącz i dzia -

łaj, Plug and Play’
wolt || V ‘wolt, V’
wòrtôl, wòrtalu || te ma ticz ny pòrtôl ‘wor tal, por tal te ma tycz ny’
wó lańt ‘wo lant’
wpi sy wa nié bez echa ‘wpi sy wa nie bez echa’
wskazëjącé ma szinë ‘urzą dze nie wska zu ją ce’
wskôz, wska zu   ‘od wo ła nie’
współ biéżné przenôsza nié ‘trans mi sja syn chro nicz na’
wtëczka || plu gin (wëm: pla gin) ‘wtycz ka, plu gin’
wtił strzig, wstiłstrzëgù || \ ‘back slash, \’
WWW, ndm (wëm: wu -wu -wu) ‘WWW, W3’
WY SI WYG, ndm (wëm: wy swig) ‘WY SI WYG’
wzmac niôk ‘wzmac niak’

Z
z re kla mą ‘ad wa re, ad -wa re, ad wa re’
z testã ‘sha re wa re’
za bez pie cze nié dónëch ‘za bez pie cze nie da nych’
za bez pie cze nié gwiôzdka ma ‘za bez pie cze nie gwiazd ka mi’
za bez pie cze nié procëm zôpi so wi ‘za bez pie cze nie przed za pi sem’
za biérno ta ‘po jem ność’
za łó ma nié sys temù ‘za ła ma nie sys te mu’
za łóż ka ‘za kład ka’
zamkłô lësta ‘li sta za mknię ta’
zanôleżnô ad re sa ‘ad res względ ny’
za sobë brëkòwni ka ‘za so by użyt kow ni ka’
zdalné logòwa nié ‘zdal ne lo go wa nie’
zdal ny òdbiór, zdalnégò òdbio ru   ‘zdal ny od biór’
zdal ny przistãp ‘zdal ny do stęp’
zdal ny ter minôl, zdal négò ter minalu    ‘zdal ny ter mi nal’
zde chłi klucz ‘mar twy kla wisz’
zdrzó dło wi dokùmeńt ‘do ku ment źró dło wy’
zdrzó dło wi kòd ‘kod źró dło wy, li sting’
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wir tu al ny cze row nik ma szinë ‘wir tu al ny ste row nik urzą dze nia’
wir tu al ny pùlpit || wir tu al ny ekran ‘wir tu al ny pul pit, wir tu al ny ekran’
wir tu al ny rënk || e -rënk ‘wir tu al ny ry nek, e -mar ket’
wir tu al ny ser wer ‘ser wer wir tu al ny, ser wer vir tu al ny’
wi zy towô star na || mi kro star na ‘mi cro si te, stro na wi zy tów ka’
wladënk ‘uplo ad’
wléze niowé ma szinë ‘urzą dze nie wej ścio we’
włãczë i ùżëwôj || Plug and Play (wëm: plag -end -plej) ‘włącz i uży waj, włącz i dzia -

łaj, Plug and Play’
wolt || V ‘wolt, V’
wòrtôl, wòrtalu || te ma ticz ny pòrtôl ‘wor tal, por tal te ma tycz ny’
wó lańt ‘wo lant’
wpi sy wa nié bez echa ‘wpi sy wa nie bez echa’
wskazëjącé ma szinë ‘urzą dze nie wska zu ją ce’
wskôz, wska zu   ‘od wo ła nie’
współ biéżné przenôsza nié ‘trans mi sja syn chro nicz na’
wtëczka || plu gin (wëm: pla gin) ‘wtycz ka, plu gin’
wtił strzig, wstiłstrzëgù || \ ‘back slash, \’
WWW, ndm (wëm: wu -wu -wu) ‘WWW, W3’
WY SI WYG, ndm (wëm: wy swig) ‘WY SI WYG’
wzmac niôk ‘wzmac niak’

Z
z re kla mą ‘ad wa re, ad -wa re, ad wa re’
z testã ‘sha re wa re’
za bez pie cze nié dónëch ‘za bez pie cze nie da nych’
za bez pie cze nié gwiôzdka ma ‘za bez pie cze nie gwiazd ka mi’
za bez pie cze nié procëm zôpi so wi ‘za bez pie cze nie przed za pi sem’
za biérno ta ‘po jem ność’
za łó ma nié sys temù ‘za ła ma nie sys te mu’
za łóż ka ‘za kład ka’
zamkłô lësta ‘li sta za mknię ta’
zanôleżnô ad re sa ‘ad res względ ny’
za sobë brëkòwni ka ‘za so by użyt kow ni ka’
zdalné logòwa nié ‘zdal ne lo go wa nie’
zdal ny òdbiór, zdalnégò òdbio ru   ‘zdal ny od biór’
zdal ny przistãp ‘zdal ny do stęp’
zdal ny ter minôl, zdal négò ter minalu   ‘zdal ny ter mi nal’
zde chłi klucz ‘mar twy kla wisz’
zdrzó dło wi dokùmeńt ‘do ku ment źró dło wy’
zdrzó dło wi kòd ‘kod źró dło wy, li sting’
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zestôwk klu czów ‘kom bi na cja kla wi szy’
zestôwk zna ków AN SI (wëm: zestôwk zna ków an sy) ‘ze staw zna ków AN SI’
zesztëkòwa nié ‘de frag men ta cja’
zéga rowé prze rwa nié ‘prze rwa nie ze ga ro we’
zëmny re set || re set || zëmné prze la do wa nié ‘zim ny re set, re set, zim ne prze ła do -

wa nie’
zgniłô pòczta ‘pocz ta śli ma cza’
zgód no ta ‘kom pa ty bil ność, zgod ność’
zgùbio ny liń cuch ‘zgu bio ny łań cuch, utra co ny łań cuch’
zladënk ‘do wn lo ad’
zmiennô ‘zmien na’
znak pòdsztrëchniãcô || _ ‘znak pod kre śle nia, _’
znak rów notë || = ‘znak rów no ści, =’
znak za pi ta niô ||? || pëtow nik ‘znak za py ta nia,?, py taj nik’
znan ka lop ka ‘atry but pli ku’
znisz cze nié gło wicë ‘uszko dze nie gło wi cy’
zoo lo gicz ny wi rus ‘wi rus zoo lo gicz ny’
zoom (wëm: zum) ‘zoom’
zôróbk w sécë ‘za ra bia nie w sie ci’
zrzut ekra nu ‘zrzut ekra nu’
zwãkòwô kôrta ‘kar ta dźwię ko wa’
zwiast nik ‘zwia stun’
zwiel nik CD (wëm: zwiel nik si -di) ‘du pli ka tor CD’
zwòrka ‘zwor ka’

Ż
żôłté starnë ‘żół te stro ny’
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zestôwk klu czów ‘kom bi na cja kla wi szy’
zestôwk zna ków AN SI (wëm: zestôwk zna ków an sy) ‘ze staw zna ków AN SI’
zesztëkòwa nié ‘de frag men ta cja’
zéga rowé prze rwa nié ‘prze rwa nie ze ga ro we’
zëmny re set || re set || zëmné prze la do wa nié ‘zim ny re set, re set, zim ne prze ła do-

 wa nie’
zgniłô pòczta ‘pocz ta śli ma cza’
zgód no ta ‘kom pa ty bil ność, zgod ność’
zgùbio ny liń cuch ‘zgu bio ny łań cuch, utra co ny łań cuch’
zladënk ‘do wn lo ad’
zmiennô ‘zmien na’
znak pòdsztrëchniãcô || _ ‘znak pod kre śle nia, _’
znak rów notë || = ‘znak rów no ści, =’
znak za pi ta niô ||? || pëtow nik ‘znak za py ta nia,?, py taj nik’
znan ka lop ka ‘atry but pli ku’
znisz cze nié gło wicë ‘uszko dze nie gło wi cy’
zoo lo gicz ny wi rus ‘wi rus zoo lo gicz ny’
zoom (wëm: zum) ‘zoom’
zôróbk w sécë ‘za ra bia nie w sie ci’
zrzut ekra nu ‘zrzut ekra nu’
zwãkòwô kôrta ‘kar ta dźwię ko wa’
zwiast nik ‘zwia stun’
zwiel nik CD (wëm: zwiel nik si -di) ‘du pli ka tor CD’
zwòrka ‘zwor ka’

Ż
żôłté starnë ‘żół te stro ny’
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UCHWA ŁA NR 7/RJK/09 Z DNIA 10-10-2009 R.
W SPRA WIE LA BIA LI ZA CJI W JĘ ZY KU KA SZUB SKIM

Sa mo gło ski o oraz u na po cząt ku wy ra zów, po spół gło skach dwu war go wych oraz war -
go wo -zę bo wych p b m w f twar dych i po spół gło skach tyl no ję zy ko wych twar dych k g
h ch wy ma wia się dwu gło sko wo (la bia li zu je) i dla te go li te ry je ozna cza ją ce na le ży kre -
sko wać z le wa w pra wo. 

Nie do ty czy to dwu gło sek (dy fton gów) au, eu, naj czę ściej po cho dze nia grec kie go
i ła ciń skie go (w wy pad ku au).

Ra da Ję zy ka Ka szub skie go do pusz cza la bia li za cję fa kul ta tyw ną w:
– czło nach geo -, hi po -, ko -/kon -/kom -, neo -, oo -, opto -, oro -, or to -, reo -, teo-;
– pew nych wy ra zach za po ży czo nych i nie przy swo jo nych przez Ka szu bów, jak np.

abu lia, de ko der, de mo du lacjô, ho mo lo gacjô, ko dek. 
Tym sa mym uszcze gó ła wia się punkt 3. Uchwa ły 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 SPRA WIE LA BIA LI ZA CJI W KASZËBSCZIM JÃZËKÙ

Samòzwãczi o i u na zôczątkù sło wów, 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 (la bia lizëje) i temù lëtrë je òzna czi wa jącé nót je
sztréchòwac z le wa w prawò. 

Nie tikô sã to dwùzwãków (di fton gów) au, eu, nôczãscy pòchôda jącëch z gre czi
i łacëznë (w przëtrôfkù au). 

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka dopùszcziwô fakùlta tiw ną la bi li zacjã w:
– człó nach geo -, hi po -, ko -/kon -/kom -, neo -, oo -, opto -, oro -, or to -, reo -, teo-;
– gwësnëch zapòżëczonëch i nieprzëswòjonëch sło wach przez Kaszëbów, jak np.

abu lia, de ko der, de mo du lacjô, ho mo lo gacjô, ko dek. 
Tim sa mim czëni sã do kład niészim pùnkt 3. Ùchwôlënkù Nr 7/RKJ/07 z dn. 

8-12-2007.
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Re fe ra ty 
(Star bie ni no, 
9–10 paź dzier ni ka 
2009 r.)
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Re fe ratë 
(Star bie ni no, 
9–10 ru ja na 

2009 r.)
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Edward Bre za (So pot)

Ochro na wła ści wo ści re gio nal nych
ka szubsz czy zny

Ra da Ję zy ka Ka szub skie go pod ję ła w r. 2009 uchwa łę nr 3 o ochro nie wła ści wo ści re -
gio nal nych ję zy ka ka szub skie go. Czy to do brze, czy źle? 

Mo im zda niem za gad nie nie trze ba roz pa try wać na tle roz wo ju nie któ rych in nych ję -
zy ków li te rac kich Eu ro py i w kon tek ście sta tu su ję zy ko we go ka szubsz czy zny. Je śli by -
ła ona po strze ga na i kwa li fi ko wa na ja ko dia lekt ję zy ka pol skie go, a tak by ło do nie daw -
na (do cze go por. sta no wi sko naj wy bit niej sze go wte dy dia lek to lo ga pol skie go prof. K.
Dej në, wy ra żo ne na se sji po pu lar no nau ko wej, zor ga ni zo wa nej przez Wo je wódz ki Ośro -
dek Kul tu ry i Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie dn. 17 X 1991 r. w Gdań sku i pu bli -
ka cję „Pro blem sta tu su ję zy ko we go ka szubsz czy zny. Ma te ria ły z se sji po pu lar no nau -
ko wej 17 X 1991”, red. i wstęp E. Bre za. Gdańsk 1992.), pro ble mu w ogó le sta wiać
nie moż na by ło. Ro zu mo wać trze ba by ło: sko ro dia lekt, to niech się roz wi ja we dług pra -
wi deł we wnętrz nych, ja ki kol wiek roz wój kie ro wa ny jest tu nie wska za ny. 

Za prof. H. Gór no wi czem bo wiem (z wy kła dów i nie dru ko wa nych skryp tów) wy -
róż nia my 3 ty py roz wo ju ję zy ka: 1) roz wój we wnętrz ny; 2) roz wój sub sty tu cyj ny; 3)
roz wój kie ro wa ny. Roz wój we wnętrz ny do ko nu je się pod wpły wem re guł sa me go ję -
zy ka, je go mo to rem spraw czym (spi ri tus mo vens) jest sam ję zyk ja ko sys tem. Np. na
pół no cy Ka szub za ni kło ń, re ali zo wa ne jest ono ja ko n, np. Gdunsk, kón, ny ma ‘koń,
nie ma’. Pro ces spo wo do wa ny zo stał ka szu bie niem: sko ro spół gło ski mięk kie ś, ź, ć,
dź prze szły w s, z, c, dz, to je dy na spół gło ska mięk ka spo śród środ ko wo ję zy ko wych na -
ra żo na zo sta ła na za nik, ja ko je dy na nie osta ła się w sys te mie we dług so cjo lo gicz nej
za sa dy Vae so li ‘bia da sa me mu’. Przy po mnieć bo wiem trze ba, że we dług struk tu ra li -
zmu ele men ty po je dyn cze, izo lo wa ne w ję zy ku na ra żo ne są al bo na prze kształ ce nia,
al bo na za nik. Tak twier dzi my z J. Tre de rem w „Gra ma ty ce ka szub skiej”, Gdańsk 1981.
Po przed ni ba da cze bo wiem, na wet prof. K. Nitsch uzna wa li tu wpływ niem czy zny, czy -
li tłu ma czy li oma wia ne zja wi sko roz wo jem sub sty tu cyj nym (od sub sty tu cja < łac. sub -
sti tu tio ‘pod sta wia nie, za stę po wa nie’). Roz wój sub sty tu cyj ny to wła śnie ‘za stę po wa nie
ele men tu ro dzi me go ele men tem ob cym’, np. uży cie wy ra że nia za wy jąt kiem pod wpły -
wem ros. za isklu cze ni jem za miast po praw ne go po pol sku z wy jąt kiem. Roz wój kie ro -
wa ny po le ga na po ucza niu, po pra wia niu mó wią cych i po słu gu ją cych się pi sa ną od mia -
ną ję zy ka. To od dzia ły wa nie szko ły, dba łych o po praw ny ję zyk ro dzi ców wo bec wła -
snych dzie ci, na uczy cie li, ko rzy sta nie z wy daw nictw po praw no ścio wych, słu cha nie 
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Édwôrd Bréza (Sopòt)

Òchro na re gio nalnëch włôscëwòscy
kaszëbiznë

W 2009 r. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka przëjãła ùchwôlënk nr 3 ò òchro nie re gio -
nalnëch gwôscëwòscy kaszëbsczégò jãzëka. Do brze to, czë lëchò? 

We dle mie tã sprawã mùsz je roz sądzëwac na tle rozwòju nie chtërnëch jinëch lëte -
rac czich jãzëków Eu ropë i w kòntek sce jãzëkòwégò szta tu su kaszëbiznë. Żle bëła òna
wi dzónô i kwa li fikòwônô jakò dia lekt pòlsczégò jãzëka, a tak do niedôwna bëło (do
czegò pòr. sta no wisz cze nôbar żi wi dzałégò tedë pòlsczégò dia lek to lo ga prof. K. Dejnë,
wëpòwie dzóné na pòpùlar nonôùkòwi se sji, zòrga ni zo wó ny bez Wòje wódz czi Òstrzódk
Kùlturë i Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrze sze nié dn. 17 X 1991 r. w Gduńskù i pùbli kacjã
„Pro blem sta tu su ję zy ko we go ka szubsz czy zny. Ma te ria ły z se sji po pu lar no nau ko wej
17 X 1991”, red. i przed słów E. Bréza. Gdańsk 1992.), ti sprawë wca le stawiac nie
bëło mòżno. Mùsz bëło rozëmòwac: żlë dia lekt, tej niech sã roz wijô we dle bënowëch
mòdłów, ni żó den cze ro wó ny roz wój je tu nie wskôzó ny.

Bò za prof. H. Gór no wiczã (z wëkła dów i niedrëkòwónëch skrip tów) wëapart ni -
wómë 3 ôrtë rozwòju jãzëka: 1) bëno wi roz wój; 2) sub sti tucëjny roz wój; 3) cze ro wó -
ny roz wój. Bëno wi roz wój dokònëje sã pòd cëskã re glów samégò jãzëka, jegò spraw -
czim mòtórã (spi ri tus mo vens) je sóm jãzëk jakò sys te ma. Np. na nor dze Ka szub za -
ni kło ń, re ali zo wóné je òno jak no n, np. Gdunsk, kón, ny ma ‘kóń, ni mô’. Przëczëną
negò pro ce su bëło kaszëbie nié: żlë mitczé spółzwãczi ś, ź, ć, dź prze szłë w s, z, c, dz,
to je dur ny mit czi spółzwãk z westrzédnojãzëkòwëch wësta wio ny òstôł na za dżi niãcé,
jakò je dur ny nie òstôł sã w sys te mie we dle so cjo lo gicz ny reglë Vae so li ‘biéda samémù’.
Kò nót je przëbaczëc, że we dle sztruk tu ra lizmù je durné ele meńtë, wëapart ni wóné
w jãzëkù są wëstôwioné abò na przesztôłce nié, al bo na za dżi niãcé. Tak cwier dzymë z J.
Trédrã w „Gra ma ty ce ka szub skiej”, Gdańsk 1981. Pòprzédni badéro wie, na wet ka prof.
K. Nitsch ùznôwelë tuwò cësk miemczëznë, to je do lmaczëlë òmôwióné zja wisz cze sub -
sti tu cyj nym rozwòjã (òd sub sti tucjô < łac. sub sti tu tio ‘pòdsta wie nié, zastãpòwa nié’).
Substëtu cyj ny roz wój to pra wie ‘zastãpòwa nié domôcégò ele meń tu cëzym ele meńtã’,
np. ùżëcé pòlsczégò wëra że niô za wy jąt kiem pòd cëskã rus. za isklu cze ni jem miast
pòprawnégò pò pòlskù z wy jąt kiem. Cze ro wó ny roz wój pòlégô na pòùcza nim, pòprôwia -
nim gôda jącëch, ta czich co pòsłu gi wa ją sã pi só ną òdmia ną jãzëka. To cësk szkòłë, 
star szich, chtërny ma ją starã ò bëlny jãzëk swòjich dze cy, szkólnëch, kòrzësta nié
z pòprôwno scowëch wëdôwi znów, słëcha nié pòùcze niów w te le wi zji czë w ra dio. 
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po uczeń w te le wi zji czy w ra dio. Przy po mnieć tu trze ba cen tral ne wy stą pie nia pro fe -
so rów po lo ni stów: J. Bral czy ka, A. Mar kow skie go, J. Miod ka i ką ci ki po praw no ścio -
we w cza so pi smach.

Jed nak ka szubsz czy zna od cza su uka za nia się „Słow ni ka ję zy ka po mor skie go, czy -
li ka szub skie go” S. Ra muł ta w Kra ko wie w r. 1893 po strze ga na by ła przez więk szość
Ka szu bów ja ko osob ny ję zyk za chod nio sło wiań ski. Przed Ra muł tem ta ki po gląd re -
pre zen to wał F. Cey no wa w teo re tycz nych wy po wie dziach i w prak ty ce ba daw czej. Do
uzna nia mo wy Ka szu bów za osob ny ję zyk sło wiań ski skło ni ła się nie tyl ko więk szość
dia lek to lo gów pol skich: B. Bart nic ka ze szko ły prof. W. Do ro szew skie go, twier dząc,
że sko ro Ka szu bi ma ją wła sny prze kład Pi sma Św., to ma ją tak że wła sny, osob ny ję -
zyk: prze kład Bi blii le ży bo wiem za wsze u pod staw roz wo ju ję zy ka li te rac kie go róż -
nych na ro dów. To sa mo wy ra zi ła na jed nej z kon fe ren cji w War sza wie prof. J. Zie niu -
ko wa, stwier dza jąc jed no znacz nie, że bę dzie mó wić od tąd o ję zy ku ka szub skim. Ewo -
lu cji ule ga sta no wi sko prof. H. Po po wskiej -Ta bor skiej. O ka szubsz czyź nie ja ko ję zy -
ku mó wi eme ry to wa ny ro ma ni sta kra kow ski, prof. W. Mań czak. Wy ra zem ta kie go
sta no wi ska jest m. in. ist nie nie Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go, któ ra pró bu je dzia łać ana -
lo gicz nie do Ra dy Ję zy ka Pol skie go. Pod wzglę dem praw nym ka szubsz czy zna uzna na
zo sta ła za ję zyk re gio nal ny, któ rym Ka szu bi mo gą się po słu gi wać w urzę dach, umiesz -
czać po dwój ne na pi sy, tj. pol skie i ka szub skie na szyl dach (ta bli cach) przed miej sco -
wo ścia mi, mo gą pi sać po ka szub sku swo je na zwi ska i imio na. Otwar ła się moż li wość
kształ to wa nia ka szubsz czy zny li te rac kiej, wzor co wej i jej od mian re gio nal nych.

We dług zgod nej opi nii ba da czy i twór ców ka szub skich ka szub ski ję zyk li te rac ki wi -
nien się oprzeć na ce chach środ ko wo ka szub skich, wła ści wo ściach cen tral nych. Ję zy ki li -
te rac kie róż nych na ro dów eu ro pej skich prze ję ły rów nież naj wię cej cech z dia lek tów cen -
tral nych, z ośrod ków kształ to wa nia się wła dzy. W wy pad ku ję zy ka pol skie go każ dy re -
gion wniósł coś do pol sz czy zny ogól nej, naj wię cej Wiel ko pol ska i Ma ło pol ska, po tem
Śląsk, Ma zow sze i Po mo rze, głów nie pi sa rze Bar tło miej z Byd gosz czy i J. Wy bic ki.

Zróż ni co wa nie dia lek tal ne ka szubsz czy zny jest du że, wie dzie li o nim pi sa rze ka szub -
scy: F. Cey no wa, A. Maj kow ski, H. Der dow ski i in ni. A. Maj kow ski np. chciał za pre -
zen to wać w Re mu sie ca łe bo gac two mo wy ka szub skiej, po dob nie H. Der dow ski wpro -
wa dził do swo jej gwa ry wie lew skiej ele men ty, zwłasz cza wy ra zy pół noc no ka szub skie,
pro wa dząc swe go bo ha te ra J. Czar liń skie go z Chmiel na, w pow. kar tu skim na pół noc
Ka szub. Wy po wie dział tak że zna mien ne sło wa: „Chòc gôda ją ù nas w każ di wsë in a -
czi, czej le bãdzem wied no dza łac rą czo i wëtrwa le, w kùń cu tak, jak w War sza wie
bãdzemë gôdalë”.

Na róż no rod ność mo wy ka szub skiej zwra ca li uwa gę tak że ba da cze. O F. Lo rent zu
in te li gen cja ka szub ska po wszech nie ma wia ła: „naj lep szy znaw ca dia lek tów ka szub -
skich” lub „naj lep szy znaw ca mo wy Ka szu bów”. On to wy róż nił aż 57 gwar w ka -
szubsz czyź nie. Z każ dej z tych gwar ze brał i opi sał wła ści wo ści, głów nie z za kre su fo -
ne ty ki i flek sji ka szub skiej; ce chy tych gwar szcze gó ło wo przed sta wił w „Gra ma ty ce
po mor skiej”, t. I – III (Wro cław 1958 – 1962). W „Tek stach po mor skich (ka szub skich)”
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BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Re fe ratë 119

Nót je tuwò przëbaczëc cen tralné wëstą pie nia pro fe so rów pòlo ni stów: J. Bral czi ka, A.
Mar kow sczégò, J. Miod ka i pòprôwno scowé nórcëczi w cząd ni kach.

Rów nak kaszëbi zna òd cza su ùkôza niô sã „Słow ni ka ję zy ka po mor skie go, czy li ka -
szub skie go” S. Ramùłta w Kra ko wie w 1893 r. wi dzónô bëła bez wik szosc Kaszëbów
jak no apart ny zapôdno sło wiań sczi jãzëk. Przed Ramùłtã ta czi pòzdrzatk re pre zen towôł
F. Cenôwa w teo re ticznëch wëpòwiescach i badérsczi prak ti ce. Do ùzna niô mòwë
Kaszëbów za apart ny sło wiań sczi jãzëk skłó ni ła sã nié le wik szosc pòlsczich dia lek to -
lo gów: B. Bart nickô ze szkòłë prof. W. Do ro szew sczégò, cwier dzącë, żlë Kaszëbi ma -
ją gwôsny do lmaczënk Swiãtégò Pi smio na, to ma ją téż gwôsny, òsób ny jãzëk: bò do -
lmaczënk Biblëji le żi wied no ù spòdlégò rozwòju lëte racczégò jãzëka roz ma jitëch nôro -
dów. To samò rze kła na jed ny z kònfe ren cjów we War sza wie prof. J. Ze niukòwô, jed -
no znacz no scwier dza jącë, że òdnąd bãdze ga dac ò kaszëbsczim jãzëkù. Pòstãpiwô
sta no wisz cze prof. H. Pòpòwsczi -Tabòrsczi. Ò kaszëbi znie jak no jãzëkù gôdô eme ri -
to wó ny krakòwsczi ró ma ni sta, prof. W. Mańczôk. Znan ką taczégò sta no wisz cza je m.
jin. jist nie nié Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka, jakô próbùje dze jac jist no jak Radzëzna
Pòlsczégò Jãzëka. Żlë jdze ò praw ny pòzdrzatk, kaszëbi zna ùznónô òsta ła za re gio nal -
ny jãzëk, ja czi Kaszëbi mògą wëzwëski wac w ùrzãdach, da wac dëbeltné nôdpisë, tj.
pòlsczé i kaszëbsczé na szil dach (tôblëcach) przed mie scowòsca ma, mògą pi sac pò
kaszëbskù swòje nôzwëska i mio na. Òtem kła sã mòżlëwòta sztôłto wa niô lëte rac czi
kaszëbiznë, wzor co wi i ji re gio nalnëch òdmia nów.

We dle zgódnégò zda niô badérów i kaszëbsczich ùsôdzców kaszëbsczi jãzëk
mùszôłbë òprzéc sã na westrzédno kaszëbsczich znan kach, cen tralnëch gwôscëwòs-
cach. Lëte racczé jãzëczi roz ma jitëch eu ro pej sczich nôro dów téż nôwi cy znan ków wzãłë
z cen tralnëch dia lek tów, z òstrzód ków sztôłto wa niô sã władzë. Żlë ji dze ò pòlsczi jãzëk,
kòżden re gión dôł cos do òglo wi pòlaszëznë, nôwi cy Wiôlgòpòlskô i Ma łopòlskô,
pòtemù Szląsk, Ma zowszé i Pòmòrzé, głów no pi sa rzo wie: Bar tło miéj z Bëdgòszczë
i J. Wëbic czi.

Dia lek tal ne zji na cze nié kaszëbiznë je wiôldżé, wie dzelë ò nim kaszëbsczi pi sa rzo -
wie: F. Cenôwa, A. Majkòwsczi, H. Der dow sczi i ji ny. A. Majkòwsczi np. chcôł za -
pre zen to wac w Remùsu ca łą bòkad nosc kaszëbsczi mòwë, jist no H. Der dow sczi wpro -
wadzył do swòji wie lew sczi gwarë ele meńtë, òsoblëwie nor dowòkaszëbsczé sło wa,
pro wa dzącë swòjégò bòhatéra J. Czôrliń sczégò z Chmiel na, w kartësczim pòwiace na
nordã Ka szub. Wërzekł téż zna mienné sło wa: „Chòc gôda ją ù nas w każ di wsë ji na -
czi, czej le bãdzem wied no dza łac rą czo i wëtrwa le, w kùńcu tak, jak w War sza wie
bãdzemë gôdalë”.

Na róż no rod nosc kaszëbsczi gôdczi dôwalë bôczënk téż badéro wie. Ò F. Lo rent zu
kaszëbskô jin te li gencjô pòwszech no gôdi wa ła: „nôlep szi znajôrz kaszëbsczich dia lek -
tów” abò „nôlep szi znajôrz mòwë Kaszëbów”. Òn to wëapart nił w kaszëbi znie jaż 57
gwa rów. Z kòżdi z nëch gwa rów zebrôł i òpisôł gwôscëwòscë, głów no z òbrëmie niô
kaszëbsczi fòne ti czi i flek sji; znan czi nëch gwa rów w drob no tach za pre zen towôł
w „Gra ma ty ce po mor skiej, t. I – III (Wro cław 1958 – 1962). W „Tek stach po mor skich
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(Kra ków 1924, wy da nych sta ra niem PAU), dał re pre zen ta tyw ne tek sty za pi sa ne u in -
for ma to rów w po szcze gól nych wsiach. We „Wstę pie” po dał trans kryp cję wy mo wy (s.
III – IX), scha rak te ry zo wał gwa ry po mor skie (s. IX – LXXXVII) i wy ka zał punk ty
(wsie), z któ rych ze brał i za mie ścił w oma wia nym to mie tek sty ka szub skie (s. LXXXVII
– XCVI) oraz za mie ścił ma pę w roz bi ciu na 18 dia lek tów ka szub skich, w ich ob rę bie
re pre zen tu ją ce te dia lek ty gwa ry. Przy znam się, żem wy zy ski wał te tek sty, gdym opra -
co wy wał gwa rę Wierz chu ci na, w pow. puc kim w Ję zy ku Pol skim (LIII, 1973, s. 31
–38), a po tem ze swo ich ro dzin nych oko lic, gdym cha rak te ry zo wał mo wę miesz kań -
ców gmin (i pa ra fii) Dzie mia ny i Li pusz.1 Do ko na łem tak że wy bo ru tek stów gwa ro -
wych ze Sta re go Sło ne go pod Ka li szem z po łu dnia Ka szub, Mi ra cho wa z Ka szub środ -
ko wych i z Głod ni cy z Ka szub pół noc nych w mo no gra fii pol sko -nie miec kiej.2

Naj pierw, gdy prze cho dzi my już do wy li cza nia cech róż ni cu ją cych mo wę Ka szu -
bów i god nych za cho wa nia, za uwa żyć trze ba, że róż ni ce do ty czyć bę dą głów nie fo ne -
ty ki i flek sji, na to miast war to wy zy ski wać słow nic two róż ni cu ją ce mo wę Ka szu bów
głów nie dla ce lów sty li stycz nych, ale w tek stach ogól nych, na to miast w re gio nal nie osa -
dzo nych trze ba po słu gi wać się sło wa mi wła ści wy mi dla da ne go re gio nu. Np. w spra woz -
da niu z upra wy, sa dze nia czy zbie ra nia tru ska wek trze ba na po łu dniu mó wić o tru skaw -
kach, w Kar tu skiem o ma li nach (malënach), na pół no cy o po traw ni cach (pòtrôwni cach).
W tek ście zaś np. o eks por cie tru ska wek mo gą po ja wić się wszyst kie te wy ra zy ja ko sy -
no ni my. Po dob nie o gry ce uży je my na po łu dniu wy ra zu bùkwi ta, w Kar tu skiem lëtew -
ka, ta tar ka, grëka; na po łu dniu i środ ku Ka szub pies bę dzie szczekôł, na pół no cy łajôł.
Po dob nie wy zy ski wać bę dzie my wszyst kie ist nie ją ce w ka szubsz czyź nie mo de le skła -
dnio we, po łą cze nia fra ze olo gicz ne, przy sło wia, zwro ty i wy ra że nia fra ze olo gicz ne.

Z za kre su fo ne ty ki cho dzić bę dzie na pew no o: 1) re ali za cję kon ty nu an tu sta ro po -
mor skie go u krót kie go ja ko u na po łu dniu Ka szub, nie ja ko ë (szwa), a więc wy mo wa
ty pu lu dze, Ka szubë, kru chi, nie lëdze, Kaszëbë, krëchi; 2) w tym sa mym re gio nie wy -
mo wa po łą cze nia l + i ja ko li, nie lë, a więc wy mo wa ty pu li pa, li nijô, gó ni li; 3) wy -
mo wa gru py TarT (T jest tu sym bo lem ja kiej kol wiek spół gło ski) ja ko TorT na po łu dniu
Ka szub, np. wró bel, skróń, Bró nisz, nie war bel, war na, skar niô ‘skroń’, Bar nisłôw,
gard ‘gród’, bar dów ka ‘bro daw ka’; 4) re gio nal na pół noc no ka szub ska wy mo wa wą ska
sa mo gło ski no so wej przed niej ę ja ko én, np. rénce, Frénc, nie rãce, Franc (w Wierz -
chu ci nie po eta lu do wy S. Okoń cha rak te ry zo wał mi tę wy mo wę ja ko Frénc krénc
miénso, nie Franc kranc miãso); 5) po zo sta wie nie ak cen tu wła ści we go dla da ne go re -
gio nu, np. ini cjal ne go, tj. na 1. sy la bę w wy ra zie, pa da ją ce go na po łu dniu Ka szub, cha -
rak te ry zo wa ne go we zwa niem: K|òscérzna, w|ëska ki wac; b|iletë cz|ërwo nym |ołów czem
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1 E. Bre za, Mo wa Ka szu bów gmin Dzie mia ny i Li pusz... [w] „Li pusz -Dzie mia ny”, red. J. Bo rzysz -
kow ski, Gdańsk 1994, s. 444 – 455.
2 Tek sty ka szub skie ję zy ka mó wio ne go, ze brał E. Bre za [w] „Po mo rze – ma ła oj czy zna Ka szu bów
(hi sto ria i współ czwe sność); Ka schu bisch -pom mer sche He imat (Ge schich te und Ge gen wart), red. J. Bo -
rzysz kow ski, D. Al brecht, Gdańsk/Dan zig – Łübeck/Lu be ka 2000 2000, s. 604 – 605.
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(ka szub skich)” (Kra ków 1924, wëdónëch dzãka sta rze PAÙ), dôł re pre zen ta tiwné tekstë
za pi sóné ù jinfòrma to rów w apartnëch wsach. W „Wstę pie” pòdôł trans kripcjã wëmòwë
(s. III – IX), scha rak te ri zowôł pòmòrsczé gwarë (s. IX – LXXXVII) i wëkôzôł pùnktë
(wse), z ja czich zebrôł i dôł w òmôwió nym to mie kaszëbsczé tekstë (s. LXXXVII
– XCVI) a téż dôł kôrtã w roz bi cym na 18 kaszëbsczich dia lek tów, w jich òbrëmie nim
re pre zentëjącé ne dia lektë gwarë. Przëznôwóm, że jem wëzwëskiwôł ne tekstë, czej
jem òpra co wiwôł gwarã Wierzchùcëna, w pùcczim pòwiace w Ję zy ku Pol skim (LIII,
1973, s. 31 –38), a pòtemù ze swòjich domôcëch strón, czej jem cha rak te ri zowôł gôdkã
miesz kań ców gmin (i pa ra fii) Dze miónë i Lëpùsz.1 Zro bił jem téż wëbiér gwa rowëch
tek stów ze Stôrégò Słonégò pòd Kalëszã z pôłniô Ka szub, Mi rochòwa z westrzédnëch
Ka szub i z Głod nicë z nor dowëch Ka szub w pòlskò-mie miec czi mòno gra fii.2

Nôprzód, czej przechôdómë ju do wëli cza niô znan ków apart niącëch mòwã Ka-
szëbów i wôrtnëch zachòwa niô, nót je do zdrzec, że apart noscë mdą przede wszëtczim
ti kałë sã fòne ti czi i flek sji, zôs wôrt je wëzwëski wac sło wiznã apart nią cą mòwã
Kaszëbów głów no dlô szti li sticznëch célów, ale w òglowëch tek stach, zôs w re gio nal -
no òsa dzónëch nót je kòrzëstac z gwôscëwëch sło wów dlô dónégò re gio nu. Np.
w sprawòzda nim z òbróbkù, sa dze niô czë zbiéra niô pòtrôwni ców na pôłnim nót je ga -
dac ò tru skaw kach, w Kartësczim ò malënach, na nor dze ò pòtrôwni cach. Zôs w tek -
sce np. ò ekspòrce pòtrôwni ców mògą bëc ne sło wa ùżëté jak no sy no nimë. Jist no ò grëce
ùżëjemë na pôłniu sło wa bùkwi ta, w Kartësczim lëtew ka, ta tar ka, grëka; na pôłniu
i we strzódkù Ka szub pies bãdze szczekôł, na nor dze łajôł. Jist no wëzwëski wac mdzemë
wszëtczé, jaczé le są w kaszëbi znie skłôdniowé mòdła, fra ze olo giczné parłãcze nia,
przësło wia, fra ze olo giczné rze cze nia i wëra że nia. 

W òbrëmie nim fòne ti czi na gwës mdze szło ò: 1) re ali zacjã kònti nu an tu stôro-
pòmòrsczégò krótczégò u jakò u na pôłniu Ka szub, nié jakò ë (szwa), a wiãc wëmò-
wa ôrtu lu dze, Ka szubë, kru chi, nié lëdze, Kaszëbë, krëchi; 2) w nym sa mim re gio nie
wëmòwa sparłãcze niô l + i jakò li, nié lë, a wiãc wëmòwa ôrtu li pa, li nijô, gó ni li; 3)
wëmòwa kar na TarT (T je tu symbòlã ja czigòkòlwiek spółzwãkù) jakò TorT na pôłniu
Ka szub, np. wró bel, skróń, Bró nisz, nié war bel, war na, skar niô ‘skróń’, Bar nisłôw,
gard ‘gród’, bar dów ka ‘bro daw ka’; 4) re gio nalnô nor dowòkaszëbskô wąskô wëmò-
wa no sowégò przédnégò samòzwãkù ę jakò én, np. rénce, Frénc, nié rãce, Franc
(w Wierzchùcënie lëdo wi pòéta S. Òkóń cha rak te ri zowôł mie nã wëmòwã jakò Frénc
krénc miénso, nié Franc kranc miãso); 5) òsta wie nié przëcëskù gwôscëwégò dlô dónégò
re gio nu, np. ji ni cjalnégò, tj. na 1. szla bizã w sło wie pa da jącégò na pôłniu Ka szub, cha -
rak te ri zo wónégò zawòła nim: K|òscérzna, w|ëska ki wac; b|iletë cz|ërwo nym |ołów czem

1 E. Bréza, Mòwa Kaszëbów gmin Dze miónë i Lëpùsz... [w] „Lëpùsz -Dze miónë”, red. J. Bòrzësz-
kòwsczi, Gduńsk 1994, s. 444 – 455.
2 Kaszëbsczé tekstë gôdónégò jãzëka, zebrôł É. Bréza [w] „Pòmòrzé – môłô òjczëzna Kaszëbów (hi -
sto riô i dzys dniowòsc); Ka schu bisch -pom mer sche He imat (Ge schich te und Ge gen wart), red. J.
Bòrzëszkòwsczi, D. Al brecht, Gduńsk/Dan zig – Łübeck/Lu be ka 2000 2000, s. 604 – 605.
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prz|esz trich ni|ãté – n|ie gil tu ją; pół noc no ka szub ska wy mo wa przy słów ków dal|i, blëż|i;
w tym że re gio nie wy mo wa try bu roz ka zu ją ce go z ar cha icz ną koń ców ką –i: góń|i, rob|i,
mów|i ‘goń, rób, mów’, róż ni cu ją ca 3. os. l. poj. cza su te raźn. ty pu g|óni, r|obi, m|ówi;
6) za cho wa nie by la cze nia na tzw. kę pach: Kę pie Swa rzew skiej, Kę pie Żar no wiec kiej,
Ke pie Oksyw skiej oraz na Pół wy spie Hel skim (bez mia sta He lu), a więc wy mo wa ł ja -
ko l (u Lyż ków, któ rzy mó wią lyż ka, nie: łyż ka), a więc lo sos ‘ło soś’, chlop ‘chłop’ itd.,
tyl ko wy mo wa ła ska ja ko la ska mo że bu dzić róż ne re ak cje nie za mie rzo ne; 7) wspo mnia -
na wy żej re ali za cja spół gło ski ń ja ko twar dej n na pół no cy Ka szub; 8) wy mo wa za fry -
ka ty wa nych (tzn. ta kich, któ re prze szły w spół gło ski zwar to -szcze li no we) spół gło sek
k’ g’ ja ko ć, dź na po łu dniu Ka szub, a więc wy mo wy ty pu taćé celôcé ma ją taćé dłudźé
dźibćé nodżé; z Bodźém, zwłasz cza w hym nie ka szub skim Më trzi mómë z Bòdziém.

Z flek sji imien nej, tzn. de kli na cji przede wszyst kim do pusz cze nie na po łu dniu Ka -
szub tam po wszech nie wy stę pu ją cej koń ców ki –ém w na rzęd ni ku l. poj. rze czow ni ków
rodz. mę skie go i rodz. ni ja kie go; koń ców kę tę – mo im zda niem – trze ba by przy jąć, po -
wtórz my, przy naj mniej ja ko ar cha izm obo wią zu ją cy w hym nie ka szub skim dla uczcze -
nia po nad wie ko wej tra dy cji i H. Der dow skie go: Më trzi mómë z Bòdziém oraz w ka to -
lic kim po że gna niu Ostań (ta) z Bòdziem. Na wia sem mó wiąc, koń ców ka – ã jest efek -
tem sze ro kiej wy mo wy ety mo lo gicz nej koń ców ki –em. Był bym tak że zda nia, by w mia -
now ni ku l. mn. rze czow ni ków rodz. mę skie go, któ rych te mat koń czy się na spół gło skę
–s oraz –z, a więc głos, trus, wóz, ło buz uży wać koń ców ki –e, któ ra by ła dla daw nych
ba da czy (K. Nit scha, L. Za broc kie go i in nych) kry te rium te go, czy ma my do czy nie -
nia z te re nem ka szub skim. Na le ży tu tak że na zwa mia sta Kar tu ze. Za uwa żam jed nak
zu peł nie od wrot ną ten den cję, mia no wi cie sze rzy się w tych rze czow ni kach koń ców ka
–ë. W na rzęd ni ku l. mno giej rze czow ni ków wszyst kich de kli na cji pierw szeń stwo dać
trze ba koń ców ce du al nej –ama, ja ko do pusz czal ną trak to wać jed nak tak że koń ców kę
plu ral ną –ami.

W od mia nie wer bal nej ‘cza sow ni ko wej’ god ne pod trzy ma nia są ar cha izmy: 1) od -
mia na nie ścią gnię ta ty pu grajã, znajã, gra jesz, zna jesz, gra je, zna je, gra jemë, zna jemë,
gra je ta, zna je ta; do pusz czal ne jed nak tak że for my ścią gnię te ty pu gróm, znóm, grôsz,
znôsz itd. i to na ca łych Ka szu bach; 2) wspo mnia ne roz kaź ni ki (por. z „Bo gu ro dzi cy”
zysz czy nam, spu ści nam) ty pu rob|i, mów|i, góń|i; lecë ‘leć’, trzãsë ‘trzęś’ na pół no cy
Ka szub; 3) rów nież na pół no cy Ka szub wy stę pu ją cy jesz cze czas prze szły zło żo ny ty -
pu ma/më jesmë bëlë/bëła mło dzy; obok nie go oczy wi ście rów no praw ny jest czas prze -
szły pro sty ty pu më bëlë mlo dzy czy now szy (zwa ny neo lo gi zmem ko ciew skim) më
żesmë bëlë mło dzy.

Nie wy no to wa łem tu taj wszyst kich zja wisk róż nią cych mo wę Ka szu bów, da łem
dość sze ro ki re per tu ar przy kła dów. Re spek to wa nie wła ści wo ści lo kal nych z jed nej stro -
ny i stan da ry za cja oraz nor ma li za cja ze stro ny dru giej to ten den cje – wy da je się
– sprzecz ne. Ra cjo nal ne do nich po dej ście mo że dać do bre re zul ta ty. Je śli dziś na uczy -
ciel, ucząc ka szub skie go w szko le, nie bę dzie sza no wał wła ści wo ści ję zy ka swo jej wsi,
nie znaj dzie opar cia w ro dzi cach dzie ci, po wie rzo nych je go tro sce. Uczest ni cy kon kur sów

122 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

ZKP_biuletyn_cz2_new5:biuletyn ZKP a5  2010-01-10  03:33  Page 122



BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Re fe ratë 123

prz|esz trich ni|ãté – n|ie gil tu ją; nor dowòkaszëbskô wëmòwa przëcza sni ków dal|i,
blëż|i; w tim téż re gio nie wëmòwa roz kô zowégò spòsobù z ar cha jicz nym kùnôszkã –i:
gòń|i, rob|i, mòw|i ‘góń, rób, mów’, apart niącô 3. òs. pòje diń czi lëczbë ternégò cza su
ôrtu g|óni, r|obi, m|ówi; 6) zachòwa nié bëla cze niô na tzw. kãpach: Swôrzew sczi Kãpie,
Żar now sczi Kãpie, Òksëwsczi Kãpie a téż na Hélsczim Półòstro wie (bez mia sta Hél),
a wiãc wëmòwa ł jakò l (ù Lyż ków, ja czi gôda ją lyż ka, nié: łyż ka), a wiãc lo sos ‘ło sos’,
chlop ‘chłop’ itd., le no wëmòwa ła ska jakò la ska mòże da wac roz ma jité nie za mie rzoné
re ak cje; 7) nad czid nionô wëżi re ali zacjô spółzwãkù ń jakò cwiardégò n na nor dze Ka -
szub; 8) wëmòwa za fri ka ti wónëch (tzn. ta kich, chtërné prze szłë w zwar to -szcze li nowé
spółzwãczi) spółzwãków k’ g’ ja ko ć, dź na pôłnim Ka szub, a wiãc wëmòwë ôrtu taćé
celôcé ma ją taćé dłudźé dźibćé nodżé; z Bodźém, òsoblëwie w kaszëbsczim him nie Më
trzi mómë z Bòdziém.

Z mio no wi flek sji, tzn. de kli na cji przede wszëtczim dopùszcze nié na pôłnim Ka -
szub òglowò wëstãpùjącégò tam kùnôszka –ém w nôrzãdzôczu pòje diń czi lëczbë jist -
ni ków chłop sczégò i dzecnégò ôrtu; nen kùnôszk – we dle mie – nót je przëjic, jesz
rôz gôda jącë, chòcle jakò ar chaizm òbòwiązëją cą w kaszëbsczim him nie dlô ùtczëniô
wi cy jak sta lat ny tra di cji i H. Der dow sczégò: Më trzi mómë z Bòdziém a téż ka tolëcczim
òddzãkòwa nim Ostań (ta) z Bòdziem. Kòl tegò mùszi rzec, że kùnôszk – ã je efektã
sze ro czi etimòlo gicz ny wëmòwë kùnôszka –em. Jô bë béł téż ti dbë, bë w nazëwôczu
wiel ny lëczbë jist ni ków chłop sczégò ôrtu, ja czich téma kùńczi sã na spółzwãk –s ë –z,
a wiãc głos, trus, wóz, ło buz ùżëwac kùnôszka –e, ja czi dlô dôwnëch badérów (K. Nit -
scha, L. Za brocczégò i jinëch) béł kri te rium tegò, czë mómë do ùczinkù z kaszëbską
òbéńdą. Słëchô do te téż pòzwa gar du Kar tu ze. Rów nak widzã czësto ji ną zgrôwã, wej
le rozkòscérzô sã w nëch jist ni kach kùnôszk –ë. W nôrzãdzôczu wiel ny lëczbë jist ni -
ków wszëtczich de kli na cji pier szi môl nót je dac du al némù kùnôszkòwi –ama, rów nak
jak no dopùszczal ny trak to wac téż plu ral ny kùnôszk –ami.

W wer bal ny ‘cza snikòwi’ od mió nie wôrtné zachòwa niô są ar cha jizmë: 1) nie scy -
gnionô òdmió na ôrtu grajã, znajã, gra jesz, zna jesz, gra je, zna je, gra jemë, zna jemë,
gra je ta, zna je ta; rów nak dopùszczalné téż scy gnioné fòrmë ôrtu gróm, znóm, grôsz,
znôsz itd. i to na całëch Kaszëbach; 2) wspòmnióné roz ka zow ni czi (pòr. z „Bo gu ro dzi -
cy” zysz czy nam, spu ści nam) ôrtu rob|i, mòw|i, gòń|i; lecë ‘lec’, trzãsë ‘trzãs’ na nor -
dze Ka szub; 3) téż na nor dze Ka szub wëstãpùją cy jesz ùszłi czas zło żo ny ôrtu ma/më
jesmë bëlë/bëła mło dzy; kòle niegò roz mie je sã rów no praw ny je ùszłi czas pro sti ôrtu
më bëlë mlo dzy czë now szi (zwó ny kòcew sczim neo lo gizmã) më żesmë bëlë mło dzy.

Nie wëpisôł jem tuwò wszëtczich zja wisz czów apart niącëch mòwã Kaszëbów, dôł
jem dosc wie le przi kła dów. Ùwôża nié môlowëch gwôscëwòscy z jed ny stronë i sztan -
da ri zacjô ë nor ma li zacjô z drëdżi stronë to cą że nia w czerënkach – wëdôwô sã
– przékòwné. Ra cjo nalné, rozëmné do nich pòdéńdze nié mòże dac bëlny brzôd. Żlë
dzysô szkól ny, ùczącë kaszëbsczégò w szkòle, nie mdze szó nowôł gwôscëwòscy jãzëka
swòji wsë, nie naléze òpiarcégò ù star szich dze cy, ja czi pòwierzëlë je jegò sta rze.
Bëtnicë re cy ta tor sczich kònkùrsów ji scą sã, że òstalë ni żi òbtak so wó ny bez kònkùrsowé
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re cy ta tor skich skar żą się, że zo sta li ni żej oce nie ni przez ju ry kon kur so we, bo wy ma -
wia li wie le wy ra zów ina czej niż człon ko wie ko mi sji oce nia ją cych. Ksiądz gło szą cy ka -
za nie w in nej od mia nie ka szubsz czy zny, niż ta, któ ra wy stę pu je w pa ra fii uro czy sto ści,
spo tka się z za rzu tem: tak u nas mó wią. Dla te go pod ręcz ni ki pi sa ne dla róż nych po zio -
mów na ucza nia szkol ne go mo gą, mo im zda niem, uwzględ niać wła ści wo ści re gio nu,
na któ rym znaj du je się szko ła, dla któ rej są pi sa ne. Ta kie roz wią za nia ob ser wo wa li śmy
u Fry zów, gdzie – obok ogól ne go ję zy ka fry zyj skie go – dzie ci uczą się tak że je go re -
gio nal nych od mian. Po ka zy wa no nam wła śnie pod ręcz ni ki i na ukę fry zyj skie go w od -
mia nie Hin de lo pen, zu peł nie nad mor skie go re gio nu.

Osob ne za gad nie nie to wy da wa nie tek stów li te rac kich, zwłasz cza au to rów nie ży ją cych.
Tu win no się prze strze gać za sad edy tor skich opra co wa nych przez K. Gór skie go dla utwo -
rów li te rac kich i K. Lep sze go dla źró deł hi sto rycz nych. W edy tor stwie ka szub skim spo -
ty ka my róż ne roz wią za nia: god ne na śla do wa nia, i za słu gu ją ce na po tę pie nie roz wią za nia
ne ga tyw ne. Od cy to wa nia przy kła dów po wstrzy mam się na ra zie w myśl za sa dy No mi -
na sunt od io sa „Po da wa nie na zwisk bu dzi nie sna ski’. Spra wa ma być przed mio tem de -
li be ra cji na sym po zjum pla no wa nym przez In sty tut Ka szub ski, któ ry roz po czął re edy cję
twór ców li te ra tu ry ka szub skiej z apa ra tem na uko wym, obo wią zu ją cą ka szub ską pi sow -
nią stan dar do wą, ale też fo to of f se to wą tech ni ką re prin tu pier wo dru ków.

***
Ps. Po na pi sa niu te go tek stu do tar ła do mo ich rąk ksią żecz ka prof. J. Tre de ra: Je rzi
Tréder, Spòdlowô wiédza ò kaszëbi znie, Gdańsk 2009 z roz dzia łem VII: Nor ma li za cja
kaszëbiznë (s. 42 – 58), w któ rym pre zen to wa ne po glą dy zga dza ją się za sad ni czo z te -
za mi po da ny mi wy żej; zre cen zo wa łem ją w Po me ra nii 2009, nr 9, s. 49 – 50.
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ju ri, bò wie le sło wów wëmôwialë ji na czi niżlë nôleż nicë òce ni wa jącëch kòmisëjów.
Ksądz, ja czi gło sy kôza nié w ji ny òdmió nie kaszëbiznë niżlë na, jakô je w pa ra fii,
ùczëje wëmówkã: kòl nas tak sã nie gôdô. Temù ùczbòwni czi pi sóné dlô roz ma jitëch
ni wi znów szkòłowégò nôùcza niô mògą, we dle mie, ùznawac gwôscëwòscë re gio nu, na
ja czim je szkòła, dlô chtërny są pi sóné. Taczé roz wią za nia wi dzelë më ù Fri zów, dze
– kòle òglowégò fri zyj sczégò jãzëka – dzecë ùczą sã téż jegò re gio nalnëch òdmió nów.
Bëłë na ma pòkôzóné pra wie ùczbòwni czi i nôùkã fri zyj sczégò w òdmió nie Hin de lo -
pen, czësto kòlmòrsczégò re gio nu.

Òsób ną spra wą je wëdôwa nié lëte rac czich tek stów, òsoblëwie nieżëjącëch au to rów.
Tu bë mùszôł sã trzëmac edi tor sczich wskôzów òpra co wónëch bez K. Gór sczégò dlô
lëte rac czich dokôzów i K. Lepszégò dlô hi sto ricznëch zdrzó dłów. W kaszëbsczim edi -
tor stwie mòżemë na lezc roz  majité roz wią za nia: wôrtné, żebë jic nym szlachã, i taczé,
chtërné za słu gi wa ją na pòtãpnie nié, lëché roz wią za nia. Òd cy to wa niô przi kła dów
terôzka sã wstrzi móm, we dle reglë: No mi na sunt od io sa „Pòdôwa nié nôzwësków dôwô
zwadë’. Na spra wa mô bëc témą kôrbión czi na sym po zjum pla no wó nym bez Kaszëbczi
Jin sti tut, ja czi za czął re edicjã ùsôdzców kaszëbsczi lëte ra turë z nôùkòwim apa ratã,
òbrzészkòwim kaszëbsczim sztan dar do wim pisënkã, ale też fòtoòffse to wą tech ni ką re -
prin tu pierwòdrëków.

***
Ps. Pò na pi sa nim negò tek stu dostôł jem ksą żeczkã prof. J. Trédra: Je rzi Tréder, Spòd-
lowô wiédza ò kaszëbi znie, Gdańsk 2009 z dzélã VII: Nor ma li za cja kaszëbiznë 
(s. 42–58), w ja czim pre zen to wóné pòzdrzat czi òglowò zgôdza ją sã z te za ma pòdó ny -
ma wëżi; òbtak sowôł jô jã w Po me ra nii 2009, nr 9, s. 49–50.
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Lu cy na War da -Ra dys (Uni wer sy tet Gdań ski)

Ka szub skie książ ki ku char skie
– róż ne spo so by prze ka zy wa nia

po rad ku li nar nych

Tra dy cje ku li nar ne są za uwa żal nym i waż nym ele men tem sze ro ko ro zu mia nej spu ści -
zny kul tu ral nej na ro du. W róż nych re gio nach, za leż nie od do stęp no ści i ro dza ju źró deł
po ży wie nia wy kształ ci ły się róż ne zwy cza je ku li nar ne. Waż ną ro lę w prze ka zy wa niu
tych tra dy cji peł nią książ ki ku char skie. W ni niej szym ar ty ku le pod da no ana li zie 4 zbio -
ry prze pi sów ku li nar nych po świę co ne w ca ło ści kuch ni Ka szub lub Po mo rza1. Róż nią
się one ob ję to ścią, struk tu rą kom po zy cyj ną i sty lem. 

Książ ka ku char ska jest po rad ni ko wym tek stem użyt ko wym. Ma cha rak te ry stycz ną
bu do wę. Skła da ją się na nią: ty tuł, wstęp, in for ma cje pa ra ku li nar ne i po ra dy do mo we,
prze pi sy oraz spis tre ści i in deks rze czo wy lub al fa be tycz ny (Żar ski 107). 

Ty tuł 

Ty tuł książ ki ku char skiej po wi nien z jed nej stro ny in for mo wać o za war to ści dzie ła, z dru -
giej – za chę cić czy tel ni ka do kup na da nej pu bli ka cji i jej prze czy ta nia (wy ko rzy sta nia za -
war tych w niej prze pi sów). Naj bar dziej ty po wy (stan dar do wy) dla re gio nal nej książ ki
ku char skiej ty tuł skła da się z dwóch wy ra zów: rze czow ni ka, któ ry in for mu je o te ma cie
pu bli ka cji: kuch nia2; i przy miot ni ka lo ka tyw ne go (et no ni micz ne go) – pre cy zu ją ce go, ja -
kie go re gio nu do ty czy, np. kuch nia pod la ska, kuch nia ślą ska, kuch nia ka szub ska, kuch -
nia po mor ska (War da -Ra dys 57). W ta kich sfor mu ło wa niach re ali zu je się przede wszyst -
kim funk cja ko mu ni ka tyw na ty tu łu (Żar ski 116) – zwięź le i rze czo wo okre śla on za war -
tość książ ki. Funk cja im pre syw na ty tu łu re ali zo wa na jest przez do łą cze nie do tej pod sta -
wo wej for mu ły do dat ko wych ele men tów. W jed nej z pu bli ka cji po ja wia się pod ty tuł
– wy ra że nie li czeb ni ko we wska zu ją ce na du żą licz bę za war tych w zbio rze prze pi sów:
Kuch nia po mor ska. 241 prze pi sów. W dru giej – hi sto rycz ną war tość ze bra nych re cept
pod kre śla do da na przy daw ka przy miot ni ko wa: Tra dy cyj na kuch nia ka szub ska.

Na tym tle wy róż nia się jed na z ksią żek Wie sła wy Nie miec. Jej ty tuł zo stał sfor mu -
ło wa ny po ka szub sku i ma dwie wer sje. Na okład ce po ja wia się w po sta ci zda nia ozna-
j mu ją ce go Ò tim, jak przó de lat Kaszëbi warzële. Na stro nie ty tu ło wej jest po sze rzo ny

1 Zob. Bi blio gra fia. 
2 Jest to wy raz naj czę ściej wy stę pu ją cy w ty tu łach ksią żek ku char skich (Żar ski 124). 
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Lu cy na War da -Ra dis (Gduń sczi Ùni wer sy tet)

Kaszëbsczé kùchar sczé ksąż czi 
– roz ma jité spòsobë przekôzy wa niô 

kùchniowëch do ra dów

Kùchniowé tra di cje są wi dzal nym a wôżnym dzélã sze rok roz mió ny kùltu ral ny spôd-
kòwiznë nôro du. W roz ma jitëch re gio nach, zanôleż no òd dostãpnoscë i ôrtu zdrzó dła
jôdë wësztôłcëłë sã roz ma jité kùchniowé zwëczi. Wôżné w przekôzy wa nim nëch tra -
di cjów są kùchar sczé ksąż czi. W nym ar ti klu za na li zo wóné òstałë 4 zbiérczi kùch-
niowëch re cep tów na mie nioné w ca łoscë kùchni Ka szub abò Pòmòrzégò1. Ji na czą sã
òne za biérno tą, kòmpòzy cyj nym ùkładã i sztilã. 

Kùcharskô ksąż ka je do rad nikã, jaczégò sã ùżiwô. Mô òsoblëwą bùdowã. Skłôda -
ją sã na niã: ti tel, przed słów, kòlkùchniowé wia dła i domòwé do radë, re ceptë a téż
spisënk zam kłoscë i rze czo wi abò al fa be ticz ny spisënk (Żar ski 107). 

Ti tel 

Ti tel kùchar sczi ksąż czi miôłbë z jed ny stronë dawac wia dło ò tim, co je w ni na pi sóné,
z drëdżi – zachãcëc czëtiń ca do kùpie niô ti ksąż czi i ji przeczëta niô (wëkòrzësta niô re -
cep tów, jaczé w ni są). Nôbar żi ti picz ny dlô re gio nal ny kùchar sczi ksąż czi ti tel skłôdô
sã z dwùch sło wów: jist ni ka, ja czi gôdô ò témie pùbli ka cji: kùchniô2; i lo ka tiwnégò
znankòwni ka (et no ni micznégò) – dofùlo wiwùjącégò, jaczégò re gio nu tikô sã, np.
pòdlaskô kùchniô, szląskô kùchniô, kaszëbskô kùchniô, pòmòrskô kùchniô (War da -Ra -
dys 57). W ta czich sło wach przede wszëtczim zji scywô sã kòmùni ka tiwnô fùnkcjô ti -
tlu (Żar ski 116) – krótkò i rze czowò gôdô, co bënë ni je. Jim pre sywnô fùnkcjô ti tlu re -
ali zo wónô je bez do parłãcze nié do ti spòdli fòrmùłë dodôwkòwëch ele meń tów. W jed -
ny z pùbli ka cjów pòjôwiô sã pòdti tel – wielnikòwé wëra że nié, jaczé wskazëje na wiôlgą
lëczbã za pi sónëch w zbiérkù re cept: Pòmòrskô kùchniô. 241 re cep tów. W drëdżi – hi -
sto ricz ną wôrtnotã ze brónëch re cept pòdsztrëchiwô do dó ny znankòwnikòwi przëdôwk:
Tra di cyjnô kaszëbskô kùchniô. 

Na tim tle wëróż niwô sã jed na z ksąż ków Wie sławy Niemiec. Ji ti tel òstôł na pi-
 só ny pò kaszëbskù i mô dwie wer sje. Na òbkłôdce pòjôwiô sã w pòsta cy òznaj-
mùjącégò zda nia Ò tim, jak przó de lat Kaszëbi warzëlë. Na ti tlo wi stro nie je 

1 Òb. Bi blio gra fiô. 
2 Je to słowò, jaczé nôczãscy wëstãpùje w ti tlach kùchar sczich ksąż ków (Żar sczi 124). 
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o na zwę ga tun ko wą (i, nie ste ty, zu bo żo ny o zna ki dia kry tycz ne): Po wiest ka o tim, jak
przó de lat Ka sze bi wa rze le. Tak sfor mu ło wa ny ty tuł su ge ru je, że w książ ce znaj dzie -
my nie tyl ko su che i zwię złe prze pi sy ku li nar ne, ale też wia do mo ści o ka szub skich tra -
dy cjach i zwy cza jach zwią za nych z kuch nią. Wy ko rzy sta nie w ty tu le ka szubsz czy zny
ma pod kre ślić au ten tycz ność ze bra nych prze pi sów i uwia ry god nić za war te w książ ce
in for ma cje pa ra ku li nar ne. Pod no si to atrak cyj ność pu bli ka cji i sta no wi do dat ko wą za -
chę tę do się gnię cia po nią. Że by jed nak już przy pierw szym ze tknię ciu z książ ką nie
za wę żać gro na jej ad re sa tów je dy nie do tych, któ rzy zna ją ka szubsz czy znę, na okład -
ce po ja wia się rów nież pol sko ję zycz ny pod ty tuł Ga wę dy o daw nej ka szub skiej kuch ni.
Tu wy ko rzy sta no już stan dar do we i pre cy zyj ne wy ra że nie kuch nia ka szub ska. 

Wstęp 

Na zwę tej czę ści pu bli ka cji sta no wi zwy kle wy raz wstęp. W dwóch książ kach au tor -
stwa W. Nie miec za stę pu je go okre śle nie z zu peł nie in ne go po la se man tycz ne go: Za -
pro sze nie (Ò tim…). W książ ce Tra dy cyj na kuch nia ka szub ska po ja wia się na wet w po -
sta ci oso bo wej for my cza sow ni ka z roz wi nię tą kon struk cją przy im ko wą ja ko do peł nie -
niem: Za pra szam do od kry cia sma ku tra dy cyj nej kuch ni ka szub skiej. Tak sfor mu ło wa -
ny ty tuł roz dzia łu przy bie ra for mę per swa zji i do brze okre śla za da nie wstę pu: na kło nie nie
do lek tu ry tek stu wła ści we go. Swo ją ory gi nal no ścią mo że też za in try go wać czy tel ni -
ka i za chę cić do za po zna nia się z ca łą tre ścią te go frag men tu książ ki. 

We wstę pie au to rzy in for mu ją o oko licz no ściach po wsta nia książ ki (Od dzie siąt -
ków lat waż na jest dzia łal ność szkół rol ni czych, a zwłasz cza kół go spo dyń wiej skich,
wspie ra nych przez wo je wódz kie ośrod ki do radz twa rol ni cze go. Do brze się sta ło, że
mi strzy nie z KGW i ODR da ły się sku sić na wiel ką i od lat po stu lo wa ną pra cę – przy -
go to wa nie ma te ria łu do no wej książ ki ku char skiej (…) Kpom s. 8) i spo so bie gro ma -
dze nia ma te ria łu (Więk szość prze pi sów zo sta ła od szu ka na w sta rych za pi skach prze -
ka za nych czy to w for mie pa mięt ni ka, czy na ja kiejś kar tecz ce, któ ra za plą ta ła się
wśród sta rych zdjęć w pu dle po bu tach. Ò tim… s. 6). Nie kie dy po da ją tak że do kład -
ne in for ma cje o tym, gdzie zbie ra li prze pi sy: In for ma cje o niej [o kuch ni] za czerp nę -
łam od miesz ka nek pół noc nych i środ ko wych Ka szub: Wła dy sła wo wa, Kar wi, Kro ko -
wej, Wej he ro wa, Sła wu to wa, Puc ka, Darż lu bia, Grzyb na i Kar tuz Trad kuch s. 3). Wstęp
ma za po znać czy tel ni ka z tre ścią pu bli ka cji (Znaj du ją się w niej prze pi sy za rów no na
po tra wy tra dy cyj ne, prze ka zy wa ne w ro dzi nach z po ko le nia na po ko le nie, jak i bar -
dziej współ cze sne, któ re jed nak zdą ży ły się za do mo wić w kuch ni re gio nu. Kkasz). Są
w nim też za war te uwa gi na te mat cha rak te ry stycz nych wła ści wo ści kuch ni re gio nu
i zwy cza jów je go miesz kań ców (Jest to kuch nia róż no rod na i in te re su ją ca. Du żo w niej
po traw z ryb mor skich i słod ko wod nych po ła wia nych w je zio rach Po je zie rza Ka szub -
skie go al bo Sło wiń skie go, nie brak tak że dań z mię sa, dzi czy zny (tak bli sko są Bo-
 ry Tu chol skie) oraz dro biu, szcze gól nie chęt nie są ja da ne po tra wy z gę si lub ka-
 czek. Kkasz, s. nie nu me ro wa na). Te in for ma cje są szcze gól nie moc no roz bu do wa ne

128 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty
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pòsze rzo ny ò ôrtną pòzwã (szkòda, że felëje dia kri ticznëch zna ków): Po wiest ka o tim,
jak przó de lat Ka sze bi wa rze le. Tak na pi só ny ti tel wskazëje, że w ksąż ce nalézemë
nié le sëché i krótczé kùchniowé re ceptë, ale téż wia dła ò kaszëbsczich tra di cjach
i zwëkach zrze szonëch z kùchnią. Kaszëbsczi ti tel mô pòdsztrëchnąc, że ze bróné re -
ceptë są au ten ticzné i ùwia rigòdnic za pi sóné w ksąż ce kòlkùchniowé wia dła. Bez to
ksąż ka je bar żi przëcy ga jącô ë je dodôwkòwą zachãtą, żebë jã przeczëtac. Rów nak,
żebë przë pier szim we zdrze nim na ksążkã nie zmniészi wac kar na czëtiń ców le do
nëch, co zna ją kaszëbsczi jãzëk, na òbkłôdce je téż pòdti tel pò pòlskù Ga wę dy o daw -
nej ka szub skiej kuch ni. Tuwò ju wëzwëskóné sta ni cowé i do kładné wëra że nié
kaszëbskô kùchniô. 

Przed słów 

Pòzwą negò dzélu ksąż czi je co le ma ło słowò przed słów. W dwùch ksąż kach na pi sónëch
bez W. Niemc zastãpùje gò òpisënk z czësto jin szi se man ticz ny pòlëcë: Rôczba 
(Ò tim…). W ksąż ce Tra di cyjnô kaszëbskô kùchniô pòjôwiô sã na wet ka w pòsta cy
òsobòwi fòrmë cza sni ka z roz wi nio ną przëmiónkòwą bùdo wą jakò do peł nie nim: Rôczã
do òdkrëcégò szmakù tra di cyj ny kaszëbsczi kùchni. Tak na pi só ny ti tel dzélu mô fòrmã
cëskù i do brze òpisëje za da nié przed sło wiô: na mó wie nié do przeczëta niô gwôsnégò
tek stu. Swòją apart no scą mòże téż za cze ka wic czëtiń ca i zachãcëc do przeczëta niô
negò całégò dzélu ksąż czi. 

W przed sło wim au to ro wie dôwa ją do wiédzë ò leż no scach pòwsta niô ksąż czi (Òd
wie la lat wôżné je dze ja nié gbùrsczich szkòłów, a òsoblëwie kar nów wie sczich
gòspòdëniów, wspiérónëch bez wòje wódzczé òstrzód czi gbùrsczégò do ra dza niô. Do brze
sã sta ło, że méster czi z KWG i ÒGD dałë sã skùsëc na wiôlgą i òd wie la lat bédo wó -
ną robòtã – przërëchto wa nié ma te ria łu do no wi kùchar sczi ksąż czi (…) Kpom s. 8)
i spòso bie zbiéra niô ma te ria łu (Wik szosc re cep tów òsta ła wëszu kónô w stôrëch za -
pisënkach przekôzónëch czë to w fòrmie pa miãtni ka, czë na ja czi kôrtce, jakô zapòdza -
ła sã we strzód stôrëch òdjim ków w pùdle pò bó tach. Ò tim… s. 6). Nierôz pòdôwa ją
téż do kładné wia dła ò tim, dze zbie ralë re ceptë: Wia dła ò ni [ò kùchni] wzãła jem òd
białk żëjącëch na nor dowëch i westrzédnëch Kaszëbach: we Wiôldżi Wsë, Kar wi,
Krokòwie, Wej he ro wie, Sławùto wie, Pùckù, Darżlëbiu, Grzëbnie i Kar tu zach (Trad -
kuch s. 3). Przed słów mô zapòznac czëtiń ca z zam kło scą pùbli ka cji (Są w ni re ceptë
tak na tra di cyj ną jôdã, przekôzy wóné w rodzëznach z pòkòle niô na pòkòle nié, jak i bar -
żi dzys dniowé, jaczé rów nak zdążëłë za se dzec sã w kùchni re gio nu. Kkasz). Są w nim
téż za pi sóné ùwôdżi na témã òsoblëwëch gwôsno sców kùchni re gio nu i zwëków jegò
miesz kań ców (Je to roz ma jitô i za ji ma jącô kùchniô. Wie le w ni jôdë z mòrsczich
i słodkòwòdnëch rëbów ło wiónëch w je zo rach Kaszëbsczégò abò Sło wiń sczégò Pòje -
zerzégò, nie felëje téż jôdë z miãsa, dzëkòwinë (tak krótkò są Tëchòlsczé Lasë) a téż
ptôchòwi chòwë, òsoblëwie chãtno jadłé są gãsë abò kacz czi. Kkasz, s. nie nu me-
 ro wónô). Ne wia dła są òsoblëwie mòcno rozbùdo wóné w nôwiãkszim Przed sło wim,
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w naj ob szer niej szym Wstę pie, znaj du ją cym się w Kuch ni po mor skiej, ale to nie dzi wi,
gdyż je go au to rem jest hi sto ryk Jó zef Bo rzysz kow ski.

Wstę py do wszyst kich oma wia nych ksią żek zo sta ły na pi sa ne po pol sku, ale po ja -
wia ją się w nich frag men ty w ję zy ku ka szub skim. W Kuch ni po mor skiej zna la zła się
ka szub ska pa sto rał ka o in ci pi cie Żebës sã w naj ich Kaszëbach ro dził (s. 13), w Tra dy -
cyj nej kuch ni ka szub skiej wstęp zo stał po prze dzo ny mot tem. Są to dwa przy sło wia: jed -
no w ję zy ku ka szub skim Më mùszimë jesc, bò to ca ło z dëszą trzi mie, dru gie – pol skim:
Brzu chem cia ło stoi. W książ ce Ò tim, jak przó de lat Kaszëbi warzële po mię dzy stro -
ną ty tu ło wą a Wstę pem umiesz czo no wiersz Ro ma na Drzeż dżo na Ò je dze nim. 

For ma ję zy ko wa wstę pów nie jest jed no li ta. Obok sie bie wy stę pu ją frag men ty o cha -
rak te rze wręcz po etyc kim (prze sy co ne me ta fo ra mi) i na pi sa ne ję zy kiem na uko wym
(kon kret nym, peł nym ter mi nów), np. Przed pań stwem książ ka, z któ rej po wie je za pa -
chem mo rza, łąk, pól, daw ny mi zwy cza ja mi ku li nar ny mi, któ re za cho wa ły się do dzi siaj
w kuch ni ka szub skiej. W prze szło ści w kuch ni ka szub skiej ist niał po dział na kuch nię ry -
bac ko -chłop ską i miesz czań sko -dwor ską. O tim… s. 5). 

Zbiór prze pi sów
Mi mo że we wstę pach do ksią żek au to rzy czę sto zwra ca ją uwa gę na we wnętrz ne zróż -
ni co wa nie kuch ni Ka szu b3, to jed nak zgro ma dzo nych prze pi sów nie lo ka li zu ją geo gra -
ficz nie. We wszyst kich pu bli ka cjach re cep ty upo rząd ko wa ne są ze wzglę du na głów ny
skład nik (np. po tra wy mię sne, wa rzyw ne, z ryb, z jaj i mą ki itd.) lub / i na typ po tra wy
(np. zu py, so sy, sa łat ki, cia sta itp.). Za bieg ta ki uła twia czy tel ni ko wi zna le zie nie po szu -
ki wa ne go prze pi su. 

Każ dy prze pis ku li nar ny skła da się z trzech czę ści: na zwy po tra wy, jej skład ni ków
i opi su przy go to wa nia (Woź nia kow ska 119-132; Żar ski 163-171). 

Na zwa po tra wy
W trzech książ kach ku li nar nych pre zen tu ją cych prze pi sy z re gio nu Ka szub na zwy po -
traw zwy kle po ja wia ją się w dwóch wer sjach ję zy ko wych: pol skiej i ka szub skiej (w róż -
nej ko lej no ści). W Kuch ni po mor skiej, któ ra zbie ra prze pi sy z ob sza ru więk sze go niż
Ka szu by, na zwy ka szub skie są za wsze na dru gim miej scu i tyl ko przy nie któ rych po -
tra wach. W Kuch ni ka szub skiej na zwy są pol sko ję zycz ne, tyl ko w kil ku wy pad kach
w na wia sie zo sta ła po da na część na zwy po ka szub sku (np. mię sna ga la ret ka (zylc), zu -
pa z su szu owo co we go (brza do wa), ja jecz ni ca (praż ni ca) z chle bem ra zo wym). 

M. Wi ta szek -Sam bor ska zwró ci ła uwa gę na licz ną w słow nic twie ku li nar nym kla -
sę nazw wska zu ją cych na zwią zek po tra wy z kul tu rą i oby cza ja mi ja kie goś re gio nu,
pań stwa, mia sta czy na ro du (Wi ta szek -Sam bor ska 139-142). 

130 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

3 Por. uwa gę J. Bo rzysz kow skie go: Słusz ne jest więc stwier dze nie, że kuch nia po mor ska kie dyś by ła
bar dzo, a jest i na dal, we wnętrz nie zróż ni co wa na. Do ty czy to za rów no po szcze gól nych re gio nów, jak i śro -
do wisk spo łecz nych (…) Kpom s. 9.
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ja czi je w Pòmòrsczi kùchni, ale ni ma dzëwù, bò ji au torã je hi sto rik Jó zef Bò-
rzëszkòwsczi.

Przed sło wia do wszëtczich òmôwiónëch ksąż ków na pi sóné òstałë pò pòlskù, ale
na lezc téż mòże w nich dzéle w kaszëbsczim jãzëkù. W Pòmòrsczi kùchni na la zła sã
kaszëbskô pa sto rał ka ò zôczątkù Żebës sã w naj ich Kaszëbach ro dzył (s. 13), w Tra di -
cyj ny kaszëbsczi kùchni przed przed sło wiã je mòtto. Są to dwa przësło wia: jed no pò
kaszëbskù Më mùszimë jesc, bò to ca ło z dëszą trzi mie, drëdżé – pò pòlskù: Brzu chem
cia ło stoi. W ksąż ce Ò tim, jak przó de lat Kaszëbi warzëlë midzë ti tlo wą stro ną a Przed -
sło wiã je wiérzta Ró ma na Drzéżdżó na Ò je dze nim. 

Jãzëkòwô fòrma przed sło wiów nie je jistnô. Kòle se są dzélëczi, jaczé ma ją cha -
rak ter wnet ka pòetic czi (nafùlo wóné me tafòra ma) ë na pi sóné nôùkòwim jãzëkã
(kònkret nym, fùlnym ter mi nów), np. Przed Wa ma ksąz ka, z ja czi pòwie je pôchã
mòrzégò, łą ków, pòlów, dôwny ma kùchnio wi ma zwëka ma, jaczé przedërchałë do dzys
dnia w kaszëbsczi kùchni. W ùszłim cza su béł w kaszëbsczi kùchni pòdzél na kùchniã
rëbackò-gbùrską i miesz czańskò-dwòrską. Ò tim… s. 5). 

Zbiérk re cept

Chòc w przed sło wiach do ksążk au torzë czãsto dôwa ją bôczënk na bënowé ji na cze nié
sã kaszëbsczi kùchni, rów nak nie pi szã, z ja czich môlów ze bróné bëłë re ceptë. We
wszëtczich pùbli ka cjach re ceptë ùło żoné są ze wzglãdu na głów ny skłôdnik (np. miãsnô
jôda, wa rziwnô, z rëbów, z jôj i mą czi ëtd.) abò/i na ôrt jôdë (np. zupë, zósë, sa łat czi,
kùchë ëtp.). Bez to czëtińc lżi mòże na lezc re cept. 
Kòżden kùchar sczi re cept skłôdô sã z trzech dzélów: pòzwë jôdë, ji skłôdni ków
i òpisënkù przërëchto wa niô (Wòzniakòwskô 119-132; Żar sczi 163-171). 

Pòzwa jôdë
W trzech kùchar sczich ksąż kach pre zen të jącëch re ceptë z re gio nu Ka szub pòzwë jôdë
co le ma ło pòjôwia ją sã w dwùch jãzëkach: pò pòlskù i kaszëbskù (roz ma ji ce ùło żoné).
W Pòmòrsczi kùchni, jakô zbiérô re ceptë z òbéńdë wik szi jak Kaszëbë, kaszëbsczé
pòzwë są na drëdżim môlu i blós kòl nie chtërny jôdë. W Kaszëbsczi kùchni pòzwë są
pò pòlskù, le no czasã w na wia su za pi só ny je dzél pòzwë pò kaszëbskù (np. mię sna ga -
la ret ka (zylc), zu pa z su szu owo co we go (brza do wa), ja jecz ni ca (praż ni ca) z chle bem
ra zo wym). 

M. Wi ta szek -Sam bor ska da bôczënk na wiel ną w kùchnio wi sło wi znie klasã pòzwów
wskazëjącëch na zrzesz jôdë z kùltu rą i òbëcza ja ma jaczégòs regionu, pań stwa, mia -
sta czë nôro du (Wi taszk -Sambòrskô 139-142). 

3 Przërównôj ùwôgã J. Bòrzëszkòwsczégò: Słusz ne jest więc stwier dze nie, że kuch nia po mor ska kie -
dyś by ła bar dzo, a jest i na dal, we wnętrz nie zróż ni co wa na. Do ty czy to za rów no po szcze gól nych re gio -
nów, jak i śro do wisk spo łecz nych (…) Kpom s. 9.

ZKP_biuletyn_cz2_new5:biuletyn ZKP a5  2010-01-10  03:33  Page 131



W książ kach z prze pi sa mi po mor ski mi związ ki z re gio nem od da wa ne są naj czę ś
ciej za po mo cą przy miot ni ka re la cyj ne go, np.: dorsz ka szub ski / kaszëbsczi pòmùchel;
bi gos ka szub ski / kaszëbsczi bigòs; chleb ka szub ski z ziem nia ka mi; bi gos ka szub ski /
kaszëbskô kapùsta; po lew ka ka szub ska mię sna / kaszëbskô miãsnô pòléwka; wy ra że -
nia syn tak tycz ne go z przy im kiem po, np.: lin po ka szub sku / lëniôk pò kaszëb-
skù; śle dzie po sło wiń sku; go lon ka po po mor sku; kacz ka po gdań sku; i (naj rza dziej)
wy ra że nia z przy im kiem z, np.: wę gorz z He lu / wãgòrz z Hélu, ba ka lio wy dziad
z Tcze wa. 

Na zwa ka szub ska i pol ska mo gą mieć ta ką sa mą struk tu rę: dorsz po ka szub sku /
pòmùchel pò kaszëbskù; lub róż ną: pol. śledź po ka szub sku, ale kasz. kaszëbsczi slédz;
ry ba po wdzydz ku, ale kasz. wdzyckô rëbiònka. Nie kie dy na zwa w ję zy ku ka szub skim
po zba wio na jest geo gra ficz no -et nicz ne go określ ni ka, po ja wia się on tyl ko w na zwie
pol sko ję zycz ne j4, np. barszcz ka szub ski / barszcz; ka szub ski barszcz z grzy ba mi / barszcz
z grzëba ma; wo ło wi na pie czo na po ka szub sku / szmùrowòné miãso. Sy tu acji od wrot -
nej nie za ob ser wo wa no. W czło nie okre śla ją cym w funk cji lo ka li zu ją cej mo gą po ja wić
się przy miot ni ki lub przy słów ki po cho dzą ce od na zwy re gio nu: kisz ki ka szub skie, lin
po ka szub sku, go lon ka po ko ciew sku, kacz ka na dzie wa na po po mor sku; lub od na zwy
kon kret nej miej sco wo ści: kacz ka po gdań sku, ha li but po gdyń sku, ko tle ty po wdzydz -
ku, ma zu rek gniew ski, śle dzie po sło wiń sku. Po śred nio o po cho dze niu po tra wy mo że też
świad czyć okre śle nie zwią za ne z na zwą za wo du cha rak te ry stycz ne go dla da ne go re gio -
nu, np. bi gos po ma ry nar sku, śle dzie po ry bac ku. 

Skład ni ki 
W oma wia nych książ kach na zwy skład ni ków po trzeb nych do przy rzą dze nia po tra wy
są zwy kle wy dzie lo ne w gra ficz nie (tłu stą czcion ką lub ko lo ro wym tłem) i umiesz czo -
ne przed opi sem wy ko na nia po tra wy, po nim lub na je go mar gi ne sie. Ich ko lej ność na
li ście jest uza leż nio na od te go, jak waż na jest ich funk cja w po tra wie: naj pierw po ja -
wia ją się skład ni ki głów ne, po tem do dat ki sma ko we i przy pra wy, np. praż ni ca
z wãgòrzã: ja je, wãgòrz, sól, pieprz. 

Do cha rak te ry sty ki ilo ścio wej pro duk tów książ ki ku char skie pod cho dzą róż nie.
W Kuch ni ka szub skiej ilość po trzeb nych pro duk tów i przy praw wska za na jest nie zwy -
kle do kład nie. Po da je się tam na wet licz bę zia ren po szcze gól nych przy praw (np. w prze -
pi sie na bo ro wi ki kar tu skie: 3 ziar na ja łow ca i 7-8 zia ren pie przu). Zde cy do wa nie mniej
pre cy zyj ne są in for ma cje w książ kach W. Nie miec. Tu w prze pi sach uży wa się ta kich
okre śleń jak ma ła por cja włosz czy zny czy nie skrom ny ka wa łek mię sa. Ich za mien ni ki
wa go we są po da ne w ta be li przy koń cu książ ki (Ò tim… s. 118). W książ ce Tra dy cyj -
na kuch nia ka szub ska obok każ de go prze pi su na mar gi ne sie po ja wia ją się na zwy pro -
duk tów po pol sku zwy kle (choć nie za wsze) z in for ma cja mi o ilo ści i po ka szub sku
– bez tych da nych, np. bo czek z jabł ka mi / bòczk z jab ka ma: 2 kg bocz ku, 1 kg ja błek,
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4 O praw do po dob nych przy czy nach te go zja wi ska zob. War da -Ra dys 62.
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W ksąż kach z pòmòrsczi ma re cep ta ma zrzesz z re gionã pòkôzy wónô je nôczãscy za
pòmòcą re la cyjnégò znankòwni ka, np.: dorsz ka szub ski / kaszëbsczi pòmùchel; bi gos ka -
szub ski / kaszëbsczi bigòs; chleb ka szub ski z ziem nia ka mi; bi gos ka szub ski / kaszëbskô
kapùsta; po lew ka ka szub ska mię sna / kaszëbskô miãsnô pòléwka; syn taktëcznégò wëra -
że niô z przëmiónkã pò, np.: lin po ka szub sku / lëniôk pò kaszëbskù; śle dzie po sło wiń -
sku; go lon ka po po mor sku; kacz ka po gdań sku; i (nôrza dzy) wëra że niô z przëmiónkã
z, np.: wę gorz z He lu / wãgòrz z Hélu, ba ka lio wy dziad z Tcze wa. 

Kaszëbskô i pòlskô pòzwa mògą miec ta ką sa mą bùdowã: dorsz po ka szub sku /
pòmùchel pò kaszëbskù; abò ji ną: pòl. śledź po ka szub sku, ale kasz. kaszëbsczi slédz;
ry ba po wdzydz ku, ale kasz. wdzyckô rëbiònka. Nierôz pòzwa pò kaszëbskù ni mô
geo gra ficz no -et nicznégò òpisënkù, ja czi je le w pòlsczi pòzwie4, np. barszcz ka szub -
ski / barszcz; ka szub ski barszcz z grzy ba mi / barszcz z grzëba ma; wo ło wi na pie czo -
na po ka szub sku / szmùrowòné miãso. Òdwrotnô sy tu acjô nie òsta ła do zdrzónô.
W òpisënkòwim członie w ùmôlo wia ją cy fùnkcji mògą pòja wic sã znankòwni czi abò
przëcza sni czi pòchôda jącé òd pòzwë re gio nu: kisz ki ka szub skie, lin po ka szub sku, go -
lon ka po ko ciew sku, kacz ka na dzie wa na po po mor sku; abò òd pòzwë kònkretnégò
môlu: kacz ka po gdań sku, ha li but po gdyń sku, ko tle ty po wdzydz ku, ma zu rek gniew -
ski, śle dzie po sło wiń sku. Pòstrzédno ò pòchòdze nim jôdë mòże téż swiôdczëc òpisënk
zrze szo ny z pòzwą warkù apart ną dlô dónégò re gio nu, np. bi gos po ma ry nar sku, śle -
dzie po ry bac ku. 

Skłôdni czi
W òmôwiónëch ksąż kach pòzwë skład ni ków, jaczé są brëkòwné do zrëchto wa niô
jôdë, są co le ma ło gra ficz no wëdzéloné (tłëstą czcón ką abò farw nym tłã) i ùmiesz -
czoné przed òpisënkã rëchto wa niô jôdë, pò nim abò na jegò mar gi ne su. Jich ùkłôd
za régą na lësce zanôlégô òd te, jak wôżné są w jôdze: nôprzód są główné skład ni -
czi, pòtemù szmakòwé dodôwczi i przëprawë, np. praż ni ca z wãgòrzã: ja je, wãgòrz,
sól, pieprz. 

Jinfòrma cje w nëch kùchar sczich ksąż kach ò tim, jak wie le mùszi zbrëkòwac pro -
duk tów, pòdóné są roz ma ji ce. W Kaszëbsczi kùchni wie losc pro duk tów i przëpra wów,
jaczé je mùsz zbrëkòwac, za pi sónô je nad zwëk do kład no. Na wet ka je pòdónô lëczbã
zôren wëmie nionëch przëpra wów (np. w re cep ce na bo ro wi ki kar tu skie: 3 zôrna ja -
łów ca i 7-8 zôren pie przu). Wie le mni do kładné jinfòrma cje są w ksąż kach W. Niemiec.
Tu w re cep tach ùżiwô sã ta czich òpisënków jak môłô pòrcjô włoszczëznë czë nie skróm -
ny sztëczk miãsa. Je jich wagòwé za mien ni czi pòdóné są w tôbelë na kùńcu ksąż czi 
(Ò tim… s. 118). W ksąż ce Tra di cyjnô kaszëbskô kùchniô kòle kòżdégò re cep tu na mar -
gi ne su pòjôwia ją sã pòzwë pro duk tów pò pòlskù co le ma ło (chòc nié wied no) z jinfòrma -
cja ma ò wie loscë i pò kaszëbskù – bez nëch dónëch, np. bo czek z jabł ka mi / bòczk
z jab ka ma: 2 kg bocz ku, 1 kg ja błek, sól / bòczk, jab ka, sól. Nierôz w re cep ce au tor ka

4 Ò prôwdopòdobnëch przëczënach negò zja wisz cza òb. War da -Ra dis 62.
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sól / bòczk, jab ka, sól. Nie kie dy w prze pi sie au tor ka od wo łu je się tyl ko do do świad -
cze nia ku chen ne go go spo dy ni: wo dy (ty le, aby za gnieść twar de cia sto klu sko we).

Licz ba por cji, war tość ener ge tycz na i od żyw cza po tra wy
In for ma cje te po da ne są tyl ko w jed nej książ ce – w Kuch ni ka szub skiej T. Mia zgow -

skiej. Au tor ka wy cho dzi tu na prze ciw ocze ki wa niom współ cze snych mło dych go spo -
dyń, któ re czę ściej niż ich mat ki i bab ki zwra ca ją uwa gę na ka lo rycz ność i war to ści od -
żyw cze przy go to wy wa nych po traw. Da ne te moż na by ło wy li czyć dzię ki nie zwy kle
do kład ne mu wska za niu wy ma ga nej wa gi i / lub ilo ści skład ni ków. 

Spo sób wy ko na nia
We wszyst kich oma wia nych pu bli ka cjach spo sób przy go to wa nia po tra wy to tekst cią -
gły. W Kuch ni ka szub skiej i Kuch ni po mor skiej ma on zna mio na bez oso bo we go sty lu
za wo do we go – jest to kon kret ny i rze czo wy in struk taż, któ ry opie ra się na bez oko licz -
ni kach w funk cji roz kaź ni ków, np. Ka pu stę oczy ścić z wierzch nich li ści, opłu kać, po -
szat ko wać i pod du sić na tłusz czu, mie sza jąc. (Kkasz s. 76); Dor sza od dzie lić od ości,
po dzie lić na ka wał ki. Gro szek od są czyć. Ziem nia ki i ce bu lę po kro ić w kost kę. (Kpom
s. 144). Na gro ma dze nie cza sow ni ków spra wia, że tekst jest dy na micz ny. 

W książ kach W. Nie miec prze pi sy ku li nar ne przy bie ra ją for mę swo bod nie snu tej
ga wę dy5. W tym wy pad ku trud no mó wić na wet o in struk cji przy go to wa nia po tra wy, jest
to ra czej opo wieść o tym, jak daw niej go to wa no. Skład nia w tych książ kach jest wy -
raź nie zróż ni co wa na. W tek ście po ja wia ją się zda nia po je dyn cze roz wi nię te i zda nia
wie lo krot nie zło żo ne róż ne go ty pu, a nar ra cja (bo tak to ra czej trze ba na zwać) opar ta
jest na cza sow ni kach w for mie nie oso bo wej lub w 3 oso bie cza su prze szłe go. Przy wie -
lu prze pi sach po ja wia ją się do dat ko we uwa gi i dy gre sje o cha rak te rze kul tu ro wym, ka -
szub skie przy sło wia i po wie dze nia. Oto przy kład: Òbòna / Okra sa gę sia. Jest to dru -
ga pro po zy cja po tra wy z gę si zna nej tyl ko na Ka szu bach. Na „òbònã” prze zna cza no
daw niej i kil ka na ście gę si. Mię so gę sie z ko ść mi drob no sie ka no spe cjal nym ta sa kiem
w ko ryt ku zwa nym skrzy nów kiem. Gę si na by ła moc no so lo na i ubi ja na w garn ku ka -
mien nym lub gli nia nym. Cza sem okra sę za le wa no gę sim smal cem. (…) gę sie ko ści na
obo nę, te więk sze, jak za pa mię ta ła jed na z mo ich roz mów czyń, rą ba no rów nież na pro -
gu do mu (stąd pew nie te wy żło bie nia i wklę sły kształt w nie któ rych cha łu pach wiej -
skich). (…) Chto ze żarł miãso, niech ze żgrze ë gnôte. 

Po zo sta łe ele men ty

We wszyst kich ana li zo wa nych pu bli ka cjach na po cząt ku lub na koń cu znaj du je spis tre -
ści. W Kuch ni po mor skiej za miesz czo no tak że roz dział Ze sta wy oko licz no ścio we, w któ -
rym ze bra no w gru pach po tra wy wi gi lij ne, wiel ka noc ne, we sel ne i na przy ję cia oko licz -
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5 Ta ki spo sób pre zen to wa nia prze pi sów jest cha rak te ry stycz ny dla daw nych ksią żek ku char skich,.
m.in. Lu cy ny Ćwier cza kie wi czo wej (Woź nia kow ska 124).
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òdwòłu je sã le do kùchniowégò do swiôdcze niô gòspòdëni: wòdë (tëli, żebë za gniesc
cwiardé klóskòwé ca sto).

Lëczba pòrcjów, ener ge ticznô i òdżiwczô wôrtno ta jôdë
Ne wia dła pòdóné są le w jed ny ksąż ce – w Kaszëbsczi kùchni T. Miazgòwsczi.

Au tor ka pòdôwô jinfòrma cje,, na jaczé żda ją dzys dniowé młodé gòspòdënie, jaczé
czãscy niżlë jich mat czi i star czi wzéra ją na ka lo ricz nosc i òdżiwczé wôrtnotë rëchto -
wó ny jôdë. Ne dóné mòżna bëło pòrechòwac dzãka nad zwëk do kład nym wskôzóm
pòtrzeb ny wôdżi i/abò wie loscë skłôdni ków. 

Mòdło przërëchto wa niô
We wszëtczich òmôwiónëch pùbli ka cjach mòdło przërëchto wa niô jôdë to cy głi tekst.
W Kaszëbsczi kùchni i Pòmòrsczi kùchni mô òn znan czi bezòsobòwégò warkòwégò ôrtu
– je to kònkretnô i rze czowô jin strukcjô, jakô òpiérô sã na nieòznacz ni kach w fùnkcji
rozkôzow ni ków, np. Kapùstã wëczëszczëc z wiérzch nich lëstów, wëpłó kac, pòrznąc
i pòddëszëc tłëszczu, miésza jacë. (Kkasz s. 76); Pòmùchla òddzelëc òd szczerz lów,
pòdzelëc na sztëczczi. Groszk òdsączëc. Bùlwë i cëbùlã pòkro jic w kòstkã. (Kpom s.
144). Na wie le nié w kar nie cza sni ków dôwô to, że tekst je di na micz ny. 

W ksąż kach W. Niemc kùchniowé re ceptë są na pi sóné na ôrt swòbódnégò pòjużnégò
òpòwiôda niô5. W tim przëtrôfkù drãgò na wet ka ga dac ò wskôze przërëchto wa niô jôdë,
je to bar żi gôdka ò tim, jak sã dôwni warzëło. W nëch ksąż kach skład niô wëra zno sã
ji na czi. W tek sce pòjôwia ją sã pòje dinczné roz wi nioné zda nia i zda nia wie le ra zy zło -
żoné roz ma jitégò ôrtu, a òpòwiôda nié (bò tak to mùszi pòzwac) òpiarté je na cza sni -
kach w nie per so no wi fòrmie abò w 3 per só nie ùszłégò cza su. Kòle wie lu re cept pòjôwia -
ją sã dodôwkòwé ùwôdżi i di gre sje, jaczé ma ją kùltu ro wi cha rak ter, są kaszëbsczé
przësło wia i rzeklënë. Na przëmiôr: Òbòna. Je to drëdżi bédënk jôdë z gãsë znó ny le -
no na Kaszëbach. Na òbònã dôwni bró no na wet ka czi lenôsce gãsów. Gãsé miãso
z gnôta ma bëło drob no sekłé spe cjal nym òstrzã w kòrëtkù zwó nym skrzënówkã. Gãsé
miãso bëło mòckò so loné ë ùbi jóné w glëna nym abò ka mia nym kùflu. Czasã òbòna
zaléwónô bëła gãsym szmùltã. (…) gãsé gnôtë na òbònã, ne wikszé, jak pa miãtô jed -
na biał ka z chtërną jô gôda ła, bëłë rą bóné téż na progù chëczi (gwës stąd ka ne wëżło -
bie niô i wlëgniãti sztôłt w nie chtërnëch wie sczich chëczach). (…) Chto ze żarł miãso,
niech ze żgrze ë gnôte. 

Òstałé ele mentë

We wszëtczich òmôwiónëch pùbli ka cjach na zôczątkù abò na kùńcu je spisënk zam -
kłoscë. W Pòmòrsczi kùchni je téż dzél Leż no scowé ze stawë, w ja czim ze bróné òsta ło
w kar nach wi lijné, ja strowé, wie selné jestkù i na leż no scowé przëjãca (s. 179-185) a téż

5 Ta czi spòsób pre zen to wa niô re cept je òsoblëwi cha rak te ri sticz ny dlô dôwnëch kùchar sczich ksąż -
ków,. m. jin. Lu cy ny Ćwier cza kie wi czo wej (Woź nia kow ska 124).
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no ścio we (s. 179-185) oraz al fa be tycz ny wy kaz po traw (s. 187-190). Na sa mym koń cu
książ ki wy mie nio no au to rów re cep tur (osób i in sty tu cji, któ re prze pi sy prze ka za ły). 

W pu bli ka cji Ò tim, jak przó de lat Kaszëbi warzële zna la zły się jesz cze roz dzia ły Cie -
ka wost ki ka szub skie (s. 119-124) i Ka szub sko -pol ski słow ni czek ku chen ny (s. 125-130).
Prze zna czo ne są one dla czy tel ni ków, któ rzy nie zna ją tra dy cji i ję zy ka ka szub skie go
(lub zna ją je zbyt sła bo). W roz dzia le Pod su mo wa nie au tor ka m.in. dzię ku je tym, któ -
rych na po tka ła „na pięk nych dro gach ka szub skich” (s. 117). Dzię ki te mu książ ka ta na -
bie ra bar dziej oso bi ste go cha rak te ru. 

Omó wio ne wy żej książ ki ku char skie zwią za ne z re gio nem Ka szub dzie lą się na
dwie gru py. Do jed nej na le ży Kuch nia ka szub ska i Kuch nia po mor ska, do dru giej – pu -
bli ka cje przy go to wa ne przez W. Nie miec. Te pierw sze są pro fe sjo nal ny mi po rad ni ka -
mi ku li nar ny mi, tek sta mi zwię zły mi i rze czo wy mi. Dru gie są bliż sze sty lo wi ga wę -
dziar skie mu. Oprócz prze pi sów ku li nar nych za wie ra ją wia do mo ści o kul tu rze re gio nu.
Wy raź nie wi docz ny jest w nich au tor ski pro fil książ ki. 

Bi blio gra fia

Li te ra tu ra przed mio tu
War da -Ra dys L., Łu życ kie prze pi sy ku li nar ne na tle ka szub skich ksią żek ku char skich,

w: Lek si ko lo gi ske přinoški, III. se mi nar serb ske je sło wo twór by / III Se mi na rium
Sło wo twór stwa Łu życ kie go, Uni wer sy tet Gdań ski / Serb ski in sti tut, red. M. Mi lew ska -

-Sta wia ny, Son ja Wölko wa, Baut zen / Bu dyšin 2008, s. 56-66; 
Woź nia kow ska A., Prze pis ku li nar ny wczo raj i dziś, [w:] Bo gac two pol sz czy zny w świe -

tle jej hi sto rii pod red. K. Klesz czo wej, i A. Rej te ra, Ka to wi ce 2006, s. 119-132;
Wi ta szek -Sam bor ska M., Stu dia nad słow nic twem ku li nar nym we współ cze snej pol sz -

czyź nie, Po znań 2005;
Żar ski W., Książ ka ku char ska ja ko tekst, Wro cław 2008;

Skró ty ksią żek ku char skich wy ko rzy sta nych w pra cy 
Kkasz – T. Mia zgow ska, Kuch nia ka szub ska, wyd. Pró szyń ski i S -ka, War sza wa 2006; 
Kpom – Kuch nia po mor ska. 241 prze pi sów, Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go, Gdańsk

1998; 
Trad kuch – W. Nie miec, Tra dy cyj na kuch nia ka szub ska, Pol ska pres se Sp. z o.o. Od -

dział Pra sa Bał tyc ka, Gdańsk 2006; 
Ò tim… – W. Nie miec, Ò tim, jak przó de lat Kaszëbi warzële. Ga wę dy o daw nej ka -

szub skiej kuch ni, Wła dy sła wo wo 2004. 

136 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

ZKP_biuletyn_cz2_new5:biuletyn ZKP a5  2010-01-10  03:33  Page 136



BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Re fe ratë 137

al fa be ticz ny spisënk jôdë (s. 187-190). Na sa mim kùńcu ksąż czi òstelë wëpi só ny au -
to rze re cep tów (lëdze i jin sti tu cje, co ne re ceptë delë). 

W ksąż ce Ò tim, jak przó de lat Kaszëbi warzële na lazłë sã jesz dzélë Kaszëbsczé
cze kawòstczi (s. 119-124) i Kaszëbskò-pòlsczi kùchnio wi słowôrzk (s. 125-130). Ne są
dlô czëtiń ców, chtërny nie zna ją tra dy cji i kaszëbsczégò jãzëka (abò zna ją je ba ro słabò).
W dzélu Zesëmòwa nié au tor ka m. jin. dzãkùje ti ma, chtërnëch spòtka „na piãknëch
kaszëbsczich dro gach” (s. 117). I bez to na ksąż ka mô bar żi òso bi sti cha rak ter. 

Wëżi òmôwióné kùchar sczé ksąż czi zrze szoné z re gionã Ka szub dze lą sã na dwa
kar na. Do jednégò słëcha ją Kaszëbskô kùchniô i Pòmòrskô kùchniô, do drëdżégò – ksąż -
czi ùsa dzoné bez W. Niemiec. Ne pierszé są warkòwi ma kùchar sczi ma do rad ni ka ma,
krót czi ma i rze czo wi ma tek sta ma. Ne drëdżé są blëżi sti lo wi òpòwiescë. Òkróm kùchar -
sczich re cep tów są w nich wia dła ò kùltu rze re gio nu. Bëlno w nich je znac au tor sczi
pro fil ksąż czi.

Bi blio gra fiô

Lëte ra tu ra przed mio tu
War da -Ra dys L., Łu żicczé kùchniowé re ceptë na tle kaszëbsczich kùchar sczich ksąż -

ków, w: Lek si ko lo gi ske přinoški, III. se mi nar serb ske je sło wo twór by / III Se mi na -
rium Łużëcczégò Słowòtwór stwa Gduń sczi Ùni wer sy tet / Serb sczi jin sti tut, red. 
M. Mi lewskô-Stôwia ny, Son ja Wölkòwô, Bùdzëszëno/Baut zen / Bu dyšin 2008, 
s. 56-66; 

Woź nia kow ska A., Kùchnio wi re cept wczerô a dzysô, [w:] Bòkad nosc pòlaszëznë w wi -
dze ji hi sto rie pòd red. K. Klesz czo wej, i A. Rej te ra, Ka to wi ce 2006, s. 119-132;

Wi ta szek -Sam bor ska M., Sztu dia nad kùchnio wą sło wi zną w dzys dnio wi pòlaszëznie,
Pòznań 2005;

Żar ski W., Kùcharskô ksąż ka jak no tekst, Wrocłôw 2008;

Skrócënczi kùchar sczich ksąż ków wëzwëskónëch w re fe ra ce
Kkasz – T. T. Mia zgow ska, Kaszëbskô kùchniô, wëd. Pró szyń ski i S -ka, War sza wa 2006; 
Kpom – Pòmòrskô kùchniô. 241 re cep tów, Òstrzódk Gbùrsczégò Do ra dza niô, Gduńsk

1998; 
Trad kuch – W. Niemiec, Tra di cyjnô kaszëbskô kùchniô, Pol ska pres se Sp. z ò.ò. Part

Bôłtowô Pra sa, Gduńsk 2006; Ò tim… – W. Niemiec, Ò tim, jak przó de lat Kaszëbi
warzëlë. Òpòwiescë ò dôwny kaszëbsczi kùchni, Wiôlgô Wies 2004. 
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Ewa Ro gow ska -Cy bul ska (Uni wer sy tet Gdań ski)

Wo kół je dze nia. O ka szub skiej sza cie 
in for ma cyj nej zwią za nej z wy twa rza niem
i kon sump cją ar ty ku łów żyw no ścio wych

Wśród cha rak te ry stycz nych dla współ cze snej kul tu ry pro ce sów od kry wa nia i ko mer -
cja li za cji prze szło ści i lo kal no ści, za ini cjo wa nych przez – bę dą cą wy ra zem opo ru wo -
bec glo ba li za cji – po trze bę no wych toż sa mo ści gru po wych oraz przez prze mysł tu ry -
stycz ny, szcze gól ne miej sce zaj mu je roz wój tych seg men tów ryn ku, któ re zwią za ne są
z wy twa rza niem i kon sump cją pro duk tów spo żyw czy ch1. Kre owa nie owych tra dy cyj -
nych i/lub lo kal nych ar ty ku łów żyw no ścio wych po le ga m.in. na two rze niu for mal nych
sys te mów ochro ny tra dy cji ku li nar nych, na wpro wa dza niu na ry nek tra dy cyj nych po -
traw lo kal nych, na nada wa niu lo kal ne go cha rak te ru po tra wom ogól nie zna nym, na pro -
mo wa niu ku li nar nych tra dy cji re gio nu w li te ra tu rze i me diach, na roz wo ju punk tów
sprze da ży ofe ru ją cych da nia re gio nal ne lub qu asi -re gio nal ne i na two rze niu sty li zo wa -
nej prze strze ni sprze da ży i kon sump cji żyw no ści2. Na Ka szu bach ryn ko we i ide owe
war to ści pły ną ce ze związ ku pro duk tów ku li nar nych z prze szło ścią i lo kal no ścią są do -
dat ko wo wzmac nia ne przez to wa rzy szą cą im ka szub sko ję zycz ną sza tę in for ma cyj -
ną, czy li ze spół róż no rod nych na pi sów o funk cji in for ma cyj no -re kla mo wej po wią za -
nych z obiek ta mi ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści3. Ka szubsz czy zna pi sa na zo sta je w ten
spo sób „wy sta wio na na sprze daż”4 jak in ne pro duk ty dzia łal no ści han dlo wo -usłu go -
wej słu żą ce za spo ko je niu po trzeb klien tów ro dzi mych i tu ry stów5.

1 P. T. Kwiat kow ski, Ko mer cja li za cja prze szło ści w okre sie trans for ma cji, [w:] te goż, Pa mięć zbio -
ro wa spo łe czeń stwa pol skie go w okre sie trans for ma cji, War sza wa 2008, s. 99
2 Ibi dem, s. 64–104.
3 Ter mi nu sza ta in for ma cyj na uży wam w zna cze niu ana lo gicz nym do ter mi nu sza ta in for ma cyj na mia -
sta, uży wa ne go przez so cjo lo gów mia sta, por. A. Wal lis, Sza ta in for ma cyj na mia sta, [w:] te goż, Mia sto
i prze strzeń, War sza wa 1977, s. 274–284; te goż, Kra jo braz i sza ta in for ma cyj na, [w:] te goż, In for ma cja
i gwar. O miej skim cen trum, War sza wa 1979, s. 101–110. O ka szub sko ję zycz nej sza cie in for ma cyj nej pi -
sa łam już w na stę pu ją cych ar ty ku łach: E. Ro gow ska -Cy bul ska, Ka szubsz czy zna w sza cie in for ma cyj nej mia -
sta, [w:] Prze strzeń zróż ni co wa na ję zy ko wo, kul tu ro wo i spo łecz nie. Mia sto 2, pod red. M. Świę cic kiej,
Byd goszcz 2008, s. 133–146; tej że, Ka szub sko ję zycz ne tek sty i ga tun ki o funk cji ko mer cyj nej, w dru ku.
4 Por. J. Bral czyk, Ję zyk na sprze daż, Gdańsk 2004.
5 Wie le in for ma cji na ten te mat znaj du je się na zdję ciach za miesz czo nych w dzia le „Ka szu bi w mar -
ke tin gu i ży ciu pu blicz nym” na stro nie „Na sze Ka szu by” (http://www. na sze ka szu by. pl/mo du les/my -
al bum/view cat. php? cid=8).
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Éwa Rogòwskô-Cëbùlskô (Gduń sczi Ùni wer sy tet)

Kòle je dze niô.Ò kaszëbsczim jinfòrma cjo wim
òbstro ju zrze szo nym z wërôbia nim

i kònsump cją jôdnëch wëro bów

We strzód znankòwnëch dlô dzys dnio wi kùlturë pro ce sów òdkri wa niô i kòmer cja li za -
cji ùszłotë i môlowòscë, zaczãtëch przez – mdą cą głosã òpòru procëm glo ba li za cji
– pòtrzeb notã nowëch grëpòwëch ju wer no tów a téż przez tu ri sticz ny prze misł, òsoblëwi
môl za jimô roz wój nëch dzélów rënkù, jaczé zrze szoné są z wëtwôrza nim i kònsump -
cją jôdnëch wëro bó w1. Twòrze nié nëch tra di cyjnëch i/abò môlowëch jôdnëch ar ti klów
pòlégô m. jin. na ùsôdza nim fòrmalnëch sys te mów òchronë kùchniowëch tra di cji, na
wpro wa dza nim na rënk tra di cyj ny môlo wi jôdë, na nadôwa niu môlowégò cha rak te ru
jôdze òglowò znó ny, na promòwa nim kùchniowëch tra di cji re gio nu w lëte ra tu rze i me -
diach, na rozwòju pùnktów sprzedôwa niô bédëjącëch re gio nal ną abò qu asi -re gio nal ną
jôdã i na ùsôdza nim szti li zo wónégò rumù sprzedôwa niô i kònsump cji jôdë2. Na
Kaszëbach rënkòwé i de jowé wôrtnotë płënącé ze zrzeszë kùli narnëch wëro bów z ùszło -
tą i òbéńdowòscą są do te wzmòcni wóné bez to wa rzą cy ji ma jinfòrma cjo wi òbstrój pò
kaszëbskù, to je kar no roz ma jitëch nôdpi sów, jaczé ma ją fùnkcjã jinfòrma cjowò-re -
klamòwą zrze szonëch z òbiek ta ma òtôcza ją cy nas ju wer notë3. Tak téż pi sónô kaszëbi -
zna òstôwô „dónô na kùpisz”4 jak jiné wërobë hań dlowò-ùsługòwégò dze ja niégò, jaczé
słu żą zaspòkòje niu brëkòwno tów domôcëch kli en tów i tu ri stów5.

1 P. T. Kwiat kow ski, Kòómr cja li zacjô ùszłotë w czą dze prze mia nów, [w:] téż tegò, Zbio rowô pa miãc
pòlsczi spòlëznë w czą dze prze mia nów, War sza wa 2008, s. 99
2 Ibi dem, s. 64–104.
3 Ter mi nu jinfòrma cjo wi òbstrój ùżi wóm w jist nym znaczënkù jak te re min jinfòrma cjo wi òbstrój mia -
sta, ùżi wó ny bez so cjo lo gów mia sta, pòr. A. Wal lis, Jinfòrma cjo wi òbstrój mia sta, [w:] negò samégò,
Mia sto i rum, War sza wa 1977, s. 274–284; negò samégò, Krajòbrôz i jinfòrma cjo wi òbstrój, [w:] negò
samégò, Jinfòrmacjô i rogwôr. Ò mie sczim ceń trum, War sza wa 1979, s. 101–110. Ò jinfòrma cjo wim
òbstro ju pò kaszëbskù ju pi sa jem w pòstãpnëch ar ti klach: E. Ro gow ska -Cy bul ska, Kaszëbi zna w jinfòrma -
cjo wim òbstro ju mia sta, [w:] Rum jãzëkòwò, kùltu rowò i spòlëznowò zróż ni co wó ny. Mia sto 2, pòd red.
M. Świę cic kiej, Bëdgòszcz 2008, s. 133–146; ny sa mi, Kaszëbskòjãzëkòwé tekstë i ôrtë ò kòmer -
cyj ny fùnkcji, w drëkù.
4 Pòr. J. Bral czyk, Jãzëk do sprze da niô, Gdańsk 2004.
5 Wie le jinfòrma cjów na ną témã mòże na lezc na òdjim kach za miesz czonëch w dzélu „Kaszëbi w mar -
ke tingù i pùblëcznym żëcym” na star nie „Na sze Kaszëbë” (http://www. na sze ka szu by. pl/mo du les/my -
al bum/view cat. php? cid=8).
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Ze wzglę du na ro dzaj dzia łal no ści ko mer cyj nej, któ rej to wa rzy szą, ka szub sko ję -
zycz ne ele men ty sza ty in for ma cyj nej zwią za nej z pro duk cją i kon sump cją pro duk tów
żyw no ścio wych moż na po dzie lić na dwie gru py: na tek sty, któ re sta no wią ele ment mar -
ke tin gu han dlo we go, oraz tek sty, któ re są skład ni kiem „ca te rin gu dzie dzic twa kul tu ro -
we go na rzecz ma so we go od bior cy” w ra mach roz wo ju usług tu ry stycz nych i kre owa -
nia prze strze ni tu ry stycz nej6.

Do pierw szej gru py na le żą przede wszyst kim ga tun ki sza ty in for ma cyj nej sprze da -
wa nych po traw i na po jów, zwłasz cza tek sty ety kiet oraz na pi sy na pusz kach i bu tel kach.

Nie kie dy ta kie na pi sy są wy łącz nie ka szub sko ję zycz ne, jak ety kie ta ogór ków fir my
„Pro vi tus”7, in for mu ją ca po ka szub sku nie tyl ko o na zwie pro duk tu, lecz rów nież na -
zwie pro du cen ta, skła dzie pro duk tu, wa run kach je go prze cho wy wa nia, o wa dze brut to
i net to, a tak że za wie ra ją ca slo gan re kla mo wy i do dat ko we ha sło pro mo cyj ne8: Pro vi -
tus® // BÒGACTWÒ // PRZËPRA WÓW // Wszëtkò co nôzdrow szi, // le no na Kaszëbach.
// Ja czié stronë, ta czié zbiorë. // KASZËBSZ CZIÉ // GÙRCZIÉ WEKÒWÃNÉ // gùrczié,
wòda, łëct, // cëczer, sól, przëprawë // aro ma ticz no -smakòwë // Pò òde mkniącé trzëmac
w temp. 4º C. // Ca łosc [...]ëdô 840 g // Wôga põ od ce dze nii 290 g.

Czę ściej ka szub sko ję zycz ne są tyl ko frag men ty o funk cji re kla mo wo -in for ma cyj nej,
jak na pi sy na pusz ce pi wa „Re mus”, na któ rej po ka szub sku po da no trzy ha sła re kla mo -
we: CHCEMË LE SO WËPIC! // Czësto kaszëbsczé piwò! // Bie rzemë do grëpë to, co
nôlepszë z kaszëbsczi ze mi oraz tekst pro mo cyj no -in for ma cyj ny ob ja śnia ją cy na zwę pro -
duk tu: Remùs, nôbar żi znó ny kaszëbsczi wa noż nik, wãdrowôł pò Kaszëbach òd wsë do
wsë. Jegò célã bëło rozkòscy rza nié kaszëbiznë, bòkad ny jãzëkã i tra di cją star ków. Chcemë
pòsłëchac jegò brawãdë przë pi wie i sto le bòkad nym w wsze le jaczé smacz czi..., pod czas
gdy sa ma na zwa pi wa ma pol ską wer sję or to gra ficz ną; tyl ko po pol sku sfor mu ło wa ne są
też in for ma cje o spo so bie pro duk cji pi wa, je go skła dzie, pro du cen cie i da cie waż no ści.

Sto sun ko wo czę sto na ety kie tach pro duk tów spo żyw czych po ka szub sku po da je się
tyl ko ich na zwy i wy bra ne in for ma cje na ich te mat, za to są one za pi sy wa ne sty li zo wa -
ny mi ko lo ro wy mi li te ra mi umiesz czo ny mi w wy eks po no wa nych wi zu al nie miej scach
ety kiet, pod czas gdy po zo sta łe wy ma ga ne da ne for mu ło wa ne są po pol sku, ale drob -
niej szym, nie ozdob nym, czar nym dru kiem, po nad to czę sto z bo ku i w po przek ety kie -
ty, jak w wy pad ku musz tar dy pro du ko wa nej przez fir mę Da go ma Sp. z o.o. z Puc ka.
Oprócz na zwy wy ro bu: Òstri Mòzdrech Kaszëbsczi po ka szub sku po da no tu je go skład:
skłôd: gòrczëca, sól, cëczer, spir tu so wi òct, cy tri no wi kwas, wòda, przëprawë9, na to -
miast tekst pol ski za wie ra in for ma cję o da cie waż no ści, ad re sie pro du cen ta, ma sie pro -
duk tu i za le ca nym spo so bie je go prze cho wy wa nia.
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6 A. M. Klu czyk, Kul tu ra ka szub ska ja ko no wy pro dukt tu ry stycz ny, [w:] Ca te ring dzie dzic twa kul -
tu ro we go? Ka szu bi i Ka szu by w oczach et no lo gów, pod red. P. Ka li now skie go, Gdy nia 2006, s. 113–147.
7 Zob. http://www.na sze ka szu by.pl/uplo ads/pho tos/756.jpg.
8 Cy to wa ne ele men ty ka szub sko ję zycz nej sza ty in for ma cyj nej po da ję w ich ory gi nal nej wer sji or to -
gra ficz nej.
9 Zob. http://www.na sze ka szu by.pl/mo du les/my al bum/view cat.php?cid=8.
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Zdrzącë na zort rënkòwégò dze ja niô, jaczémù to wa rzą, ele meńtë jinfòrma cjowégò
òbstro ju pò kaszëbskù, zrze szoné z wërôbia nim i spòżëcym jôdë, mòżna pòdzelëc na
dwie grëpë: na tekstë, jaczé ro bią ele meńt hań dlowégò mar ke tingù, ë tekstë, jaczé są
dzélã „ca te rin gu dzie dzic twa kul tu ro we go na rzecz ma so we go od bior cy” w òbrëmie -
nim rozwòju tu ri sticznëch ùsłëżno tów i stwòrzi wa niô tu ri sticznégò rëmù6.

Do pierszégò kar na słëcha ją przede wszëtczim zortë jinfòrma cjowégò òbstro ju
sprzedôwó ny jôdë ë na pit ków, òsoblëwie tekstë eti ke tów a téż nôdpisë na béksach
i bùdlach.

Nierôz taczé nôdpisë są le no pò kaszëbskù, jak eti ke ta gùrków firmë „Pro vi tus”7,
jakô dôwô wia dło pò kaszëbskù nié le ò pòzwie wërobù, ale téż pòzwie pro du ceń ta,
zam kłoscë wërobù, warënkach jegò przechòwi wa niô, ò wôdze brut to i net to, a téż je
na ni re klamòwé zéwisz cze i dodôwkòwé promòcyjné zéwisz cze8: Pro vi tus® //
BÒGACTWÒ // PRZËPRA WÓW // Wszëtkò co nôzdrow szi, // le no na Kaszëbach. // Ja -
czié stronë, ta czié zbiorë. // KASZËBSZ CZIÉ // GÙRCZIÉ WEKÒWÃNÉ // gùrczié,
wòda, łëct, // cëczer, sól, przëprawë // aro ma ticz no -smakòwë // Pò òde mkniącé trzëmac
w temp. 4º C. // Ca łosc [...]ëdô 840 g // Wôga põ od ce dze nii 290 g.

Czãscy pò kaszëbskù są le dzéle ò fùnkcji re klamòwò-jinfòrma cjo wi, jak nôdpisë
na békse pi wa „Re mus”, na ja czi pò kaszëbskù są trzë re klamòwé ze wisz cza: CHCEMË
LE SO WËPIC! // Czësto kaszëbsczé piwò! // Bie rzemë do grëpë to, co nôlepszë
z kaszëbsczi ze mi a téż tekst promòcyj no -jinfòrma cjo wi, ja czi wëja sniwô pòzwã wërobù:
Remùs, nôbar żi znó ny kaszëbsczi wa noż nik, wãdrowôł pò Kaszëbach òd wsë do wsë.
Jegò célã bëło rozkòscy rza nié kaszëbiznë, bòkad ny jãzëkã i tra di cją star ków. Chcemë
pòsłëchac jegò brawãdë przë pi wie i sto le bòkad nym w wsze le jaczé smacz czi..., czej
sa ma pòzwa pi wa mô pòlską òrto gra ficz ną wersjã; le pò pòlskù są na pi sóné wia dła 
ò spòso bie wa rze niô pi wa, jegò skła dze, pro du ceń ce i da ce wôżnoscë. 

Dosc czãsto na eti ke tach jôdnëch wëro bów pò kaszëbskù są le no jich pòzwë
i wëbróné wia dła na jich témã, za to są one za pi sy wóné szti li zo wó ny ma farw ny ma
lëtra ma ùmiesz czo ny ma w wi zu al no wëekspòno wónëch môlach eti ke tów, czej òstałé
mùszebné na pi sóné pò pòlskù, ale miészim, nie stroj nym, czôrnym drëkã, co wi cy czãsto
z bòkù i na szréj eti ketë, jak w przëtrôfkù mòzdrëchù, ja czi je ro bio ny bez firmã Da -
go ma Sp. z o.o. z Pùcka. Òkróm pòzwë wërobù: Òstri Mòzdrech Kaszëbsczi pò
kaszëbskù je tu jegò skłôd: skłôd: gòrczëca, sól, cëczer, spir tu so wi òct, cy tri no wi kwas,
wòda, przëprawë9, zôs w pòlsczim tek sce je wia dło ò da ce wôżnoscë, ad re su pro du -
ceń ta, wôdze i bédo wó nym spòso bie jegò przechòwi wa niô.

6 A. M. Klu czyk, Kaszëbskô kùltu ra jak no no wi tu ri sticz ny pro dukt, [w:] Ca te ring kùltu rowégò
spòsagù? Kaszëbi i Kaszëbë w òczach et no lo gów, pòd red. P. Ka li now skie go, Gdi niô 2006, s. 113–147.
7 Òb. http://www.na sze ka szu by.pl/uplo ads/pho tos/756.jpg.
8 Cy to wóné ele meńë jinfòrma cjowégò òbstro ju pò kaszëbskù pòdôwóm w jich òri gi nal nym pi-
sënkù.
9 Òb. http://www.na sze ka szu by.pl/mo du les/my al bum/view cat.php?cid=8.
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Jesz cze in ną stra te gię pro mo cyj ną zwią za ną z ka szubsz czy zną za sto so wa ła na ety -
kie cie sło nych pa lusz ków fir ma „Bo ro wa” z Tu cho li. Ka szubsz czy zna sta no wi je den
z czte rech – oprócz pol skie go, ro syj skie go i nie miec kie go – ję zy ków, w któ rych zre da -
go wa no pre zen to wa ne na ety kie cie te go wy ro bu in for ma cje o je go skła dzie: Zestôw: //
pszenô mą ka, roscëno wi tłëst, pùlwer // do pie cze niô, regùla to ra czislënë // E 524,
młodzô, sól, mak, se zóm, // cëczer, o miej scu po da nia da ty i se rii pro duk cji: Da tum ë
nu mer se rie // pòdóné na spòje nim oraz o za le ce niach co do spo so bu je go prze cho wy -
wa nia: Trzëmac w sëchim pla cu10, je dy nie na zwa pro duk tu po da na jest na niej wy łącz -
nie po pol sku.

Ele men tem mar ke tin gu han dlo we go wy ko rzy stu ją cym w związ ku z wy twa rza niem
i kon sump cją ar ty ku łów żyw no ścio wych wa lo ry ka szubsz czy zny są też tek sty bę dą ce
re ali za cją ga tun ków ze wnętrz nej i/lub we wnętrz nej sza ty in for ma cyj nej skle pów spo -
żyw czych. Do ze wnętrz nej sza ty in for ma cyj nej tych skle pów na le żą głów nie szyl dy, re -
da go wa ne po ka szub sku bądź w ca ło ści, bądź w czę ści, zwłasz cza je śli cho dzi o na zwy
wła sne ta kich skle pów, jak w wy pad ku szyl du skle pu spo żyw czo -prze my sło we go w Bo -
ja nie, w za sa dzie pol sko ję zycz ne go, ale z ka szub ski mi na zwa mi wła sny mi: SKLEP
SPO ŻYW CZO -PRZE MY SŁO WY KRÓM11. Uzu peł nie niem szyl dów by wa ją ta bli ce kie -
ru ją ce do skle pów, ta kie jak ka szub sko ję zycz ny dro go wskaz -za pro sze nie do skle pu spo -
żyw czo -prze my sło we go w Bo ja nie o tre ści: SKLEP SPO ŻYW CZO -PRZE MY SŁO WY
KRÓM ZA PRA SZA // P //  →. Wła śnie w skle pach spo żyw czych naj czę ściej spo ty ka
się też do dat ko we wy wiesz ki in for ma cyj no -re kla mo we, umiesz cza ne nad drzwia mi, na
drzwiach i w wi try nach zaj mo wa nych przez nie lo ka li, o tre ści Ser decz no wi tómë,
Zaprôszómë jesz rôz12, Òtemkłé i Do uzdrze niô, a tak że TU SO GÔDÔ PÒ KASZËBSKÙ.

We wnętrz ną sza tę in for ma cyj ną skle pów spo żyw czych re pre zen tu ją na to miast ta -
bli ce z na zwa mi ro dza jów pro duk tów wie sza ne nad pół ka mi w hi per mar ke tach, np.
dwu ję zycz ne ta bli ce w „De li ka te sach 34” w Wej he ro wie, m.in. Gar maż // Gòtowô jôda
i Oli wa, Oliw ki, So sy // Jôdny òléj, // Òliw czi, Zósë13.

Jesz cze bo gat sza od ka szub sko ję zycz nej sza ty in for ma cyj nej bę dą cej ele men tem
mar ke tin gu han dlo we go ar ty ku łów spo żyw czych jest do ty czą ca ku li na riów ka szub sko -
ję zycz na sza ta in for ma cyj na zwią za na z roz wo jem usług tu ry stycz nych i kre owa niem
prze strze ni tu ry stycz nej. Re pre zen tu ją ją róż no rod ne ga tun ki ze wnętrz nej i – zwłasz -
cza – we wnętrz nej sza ty in for ma cyj nej re stau ra cji i punk tów sprze da ży żyw no ści re -
gio nal nej.

Do ele men tów ze wnętrz nej sza ty in for ma cyj nej te go ty pu obiek tów spo rzą dza nych
po ka szub sku na le żą głów nie szyl dy lo ka li ga stro no micz nych lub ich naj waż niej sze
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10 Zob. http://www.na sze ka szu by.pl/uplo ads/pho tos/thumbs/213.jpg.
11 Zob. http://www.na sze ka szu by.pl/uplo ads/pho tos/31.jpg.
12 P. Bréza, Kaszëbi zna w hi per kró mach, „Kaszëbskô Òdro da” 2005 nr 4, s. 3.
13 Por. (Pop), Wej he ro wo. Pierw szy ka szub ski mar ket. Pa lusz czi na pół kach, „Dzien nik Bał tyc ki”, 1
VIII 2005, s. 5.
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Jesz jin szą promòcyj ną stra te giã zrze szo ną z kaszëbi zną wëzwëska na etikéce
słonëch pa lusz ków fir ma „Bo ro wa” z Tëchòlë. Kaszëbi zna je jed nym ze sztërzech
– òkróm pòlsczégò, ru sczégò i mie miecczégò – jãzëków, w ja czich za pi só no pre zen -
to wóné na eti ke ce negò wërobù jinfòrma cje ò jegò skła dze: Zestôw: // pszenô mą ka,
roscëno wi tłëst, pùlwer // do pie cze niô, regùla to ra czislënë // E 524, młodzô, sól, mak,
se zóm, // cëczer, ò môlu pòda niô datë i se rii wërobù: Da tum Da ta ë nu mer se rie //
pòdóné na spòje nim a téż ò bédënkach co do spòsobù jegò przechòwi wa niô: Trzëmac
w sëchim pla cu10, blós pòzwa wërobù za pi sónô je na ni le no pò pòlskù.

Ele meńtã hań dlowégò mar ke tingù wëzwëskùją cym w zrze szbie z wërôbia nim
i zbrëkòwa nim jôdnëch ar ti klów wa lorë kaszëbiznë są téż tekstë mdącé zji sce nim
ôrtów bùtnowégò i/abò bënowégò jinfòrma cjowégò òbstro ju jôdnëch kró mów. Do
bùtnowégò jinfòrma cjowégò òbstro ju nëch kró mów nôle żą przede wszëtczim szildë,
re dagòwóné w ca łoscë abò w dzélu pò kaszëbskù, òsoblëwie żle ji dze ò gwôsné
pòzwë ta czich kró mów, jak w przëtrôfkù szil du jôdno -prze mi słowégò krómù w Bò-
ja nie, pò prôwdze pò pòlskù, ale z kaszëbsczi ma gwôsny ma pòzwa ma: SKLEP 
SPO ŻYW CZO -PRZE MY SŁO WY KRÓM11. Czasã dofùlo wa nim szil dów są tôblëce
czerëjącé do kró mów, taczé jak drogòwskôz – rôczba pò kaszëbskù do jôdno -prze -
mi słowégò krómù w Bòja nie, na ja czim je na pi sóné: SKLEP SPO ŻYW CZO -PRZE -
MY SŁO WY KRÓM ZA PRA SZA // P // →. Pra wie w jôdnëch kró mach nôczãscy wi -
dzec je téż dodôwkòwé jinfòrma cjowò-re klamòwé wëwiészczi, wi szącé nad dwiérza -
ma, na dwiérzach i w òknach zajmòwónëch bez nie lo ka lów, na ja czich je na pi sóné
Ser decz no wi tómë, Zaprôszómë jesz rôz12, Òtemkłé i Do uzdrze niô, a téż TU SO
GÔDÔ PÒ KASZËBSKÙ.

Bëno wi jinfòrma cjo wi òbstrój jôdnëch kró mów re pre zeńtëją zôs tôblëce z pòzwa -
ma ôrtów wëro bów wiészóné nad pòlëca ma w hi per mar ke tach, np. tôblëce w dwùch
jãzëkach w „De li ka te sach 34” w Wej ro wie, m. jin. Gar maż // Gòtowô jôda i Oli wa,
Oliw ki, So sy // Jôdny òléj, // Òliw czi, Zósë13.

Jesz bòkad niészô òd jinfòrma cjowégò òbstro ju pò kaszëbskù mdącégò dzélã hań -
dlowégò mar ke tingù jôdë je ti ka ją cy sã kùli na riów jinfòrma cjo wi òbstrój pò kaszëbskù
zrze szo ny z rozwòjã tu ri sticznëch ùsłëżno tów i ùsôdza nim tu ri sticznégò òbrëmie niô.
Re pre zeńtëją ją roz ma jité ôrtë bùtnowégò i – òsoblëwie – bënowégò jinfòrma cjowégò
òbstro ju re stau ra cjów i pùnktów sprze dażë re gio nal ny jôdë.

Do ele meń tów bùtnowégò òbstro ju jinfòrma cjowégò tegò ôrtu bùdin ków zrëchto -
wónëch pò kaszëbskù przede wszëtczim nôle żą szildë gòspòdów i re stau ra cjów abò

10 Òb. http://www.na sze ka szu by.pl/uplo ads/pho tos/thumbs/213.jpg.
11 Òb. http://www.na sze ka szu by.pl/uplo ads/pho tos/31.jpg.
12 P. Bréza, Kaszëbi zna w hi per kró mach, „Kaszëbskô Òdro da” 2005 nr 4, s. 3.
13 Pòr. (Pòp), Wej rowò. Pier szi kaszëbsczi mar ket. Pa lusz czi na pòlëcach, „Dziennik Bałtycki”, 1 VIII
2005, s. 5.
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ele men ty, a więc na zwy wła sne14. Po dob nie jak w wy pad ku ele men tów sza ty in for ma -
cyj nej skle pów spo żyw czych mo gą im to wa rzy szyć ta bli ce kie ru ją ce do lo ka li i re kla -
mu ją ce ich usłu gi, ta kie jak ka szub sko ję zycz ny frag ment ja dło spi su umiesz czo ny na
ta bli cy re kla mo wej znaj du ją cej się w po bli żu karcz my „Wy go da” we Wdzy dzach, o tre -
ści: Ka pu sta szmuròwònô15, czy ka szub sko ję zycz ne za pro sze nie umiesz czo ne w po bli -
żu puc kiej sma żal ni ryb u Bu dzi sza: Rôczimë na sje żi rib czi, po mu chlë, bant czi, sle dze16.
W spe cjal nie aran żo wa nych punk tach sprze da ży pro duk tów re gio nal nych, np. w Cen -
trum Edu ka cji i Pro mo cji Re gio nu w Szym bar ku, waż ną ro lę peł nią też drew nia ne ta -
bli ce z ka szub ski mi na zwa mi ofe ro wa nych spe cja łów, np. Kaszëbsczi chléb, Kaszëbsczi
wórz ta. Na ze wnątrz lo ka li ga stro no micz nych, czę ściej na wet niż na ze wnątrz skle pów
spo żyw czych, wy stę pu ją tak że do dat ko we wy wiesz ki in for ma cyj no -re kla mo we o tre -
ści Òtemkłé, Wi tómë i Witômë na Kaszëbach oraz Do uzdrze niô. Jesz cze czę ściej te go
ty pu na pi sy spo ty ka się we wnę trzach re stau ra cji spe cja li zu ją cych się w po tra wach re -
gio nal nej kuch ni ka szub skiej lub w ob rę bie prze strze ni za go spo da ro wa nej przez nie
we wnątrz i na ze wnątrz bu dyn ków. W wy pad ku nie któ rych z ta kich re stau ra cji, np.
puc kiej sma żal ni ryb Bùdzyszôwo Maszôpërëja czy Gòscyń ca „Pòd Wiôldżim Délã”
i karcz my Kaszëbsz ci Nórtk w Cen trum Edu ka cji i Pro mo cji Re gio nu w Szym bar ku,
ka szub sko ję zycz ne na pi sy sta no wią wręcz je den z naj waż niej szych ele men tów ka szub -
skiej sty li za cji prze strze ni tych lo ka li. Ich licz ba, róż no rod ność i ro dzaj pre zen to wa -
nych tre ści w po łą cze niu ze sty li zo wa ny mi na lu do wo no śni ka mi (de ski, rza dziej ta bli -
ce ce ra micz ne), „od ręcz nym” li ter nic twem i ka szub sko -lu do wy mi mo ty wa mi iko no -
gra ficz ny mi słu żą kre owa niu spe cy ficz ne go lo kal ne go ko lo ry tu, któ ry spra wia, że
w miej scach tych „kon sump cja zmie nia się w spek takl”17. Ozdob nym na pi som in for -
mu ją cym o ja dło spi sie, ta kim jak np. Kaszëbskô Kuchn[n]iô, Chléb, Wórz ta, Kúrzônë
rëbë, to wa rzy szą tu tek sty, w któ rych funk cja in for ma cyj na na kła da się na prze kaz mą -
dro ści lu do wych, np. Głod ny wied no le ò chle bie / i zu pie mësli / Dzi siaj zu pa / żu rek,
zda nia re gu lu ją ce za cho wa nie w lo ka lu, np. Tù sã nie kúrzi le ta bo czi, Młodzëznie ni -
żi lat 18 alkòhòlu nie dôwómë, wy po wie dzi bu du ją ce at mos fe rę grzecz no ści go spo da -
rzy wo bec klien tów, np. Rôczimë, Rôczimë na rëbë, Wi tómë, tek sty su ge ru ją ce mi ły na -
strój bie sia dy to wa rzy skiej pa nu ją cy wśród go ści, np. Tú sëdzą a Jëdzą drëszci a drëszë,
Tu chùtkò a ùbëtno nëkô czas, slo ga ny re kla mu ją ce ja kość ofe ro wa nej kuch ni, np. Tu
szmakô jak ù mëmczi do ma, Zawdë jémë / smacz no i zdrowò, Smaczné bò kaszëbszczé,
Jëdz rëbë bdzësz wiol dżi, do ty czą ce je dze nia przy sło wia od wo łu ją ce się do kul tu ry 
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14 Por. E. Bre za, Na zwy za kła dów ga stro no micz nych, [w:] Ję zyk ka szub ski. Za rys en cy klo pe dycz ny,
pod red. J. Tre de ra, Gdańsk 2006, s. 182–184; M. Cy bul ski, Ka szub skie ele men ty w na zwach firm w wo -
je wódz twie po mor skim, [w:] Pol sz czy zna Ma zow sza i Pod la sia, cz. X: Pol sz czy zna miast i mia ste czek.
Na zew nic two miej skie, pod red. H. Sę dziak, Łom ża 2006, s. 103–116.
15 Zob. http://www.na sze ka szu by.pl/uplo ads/pho tos/thumbs/2921.jpg.
16 J. Tre der, E. Bre za, Sy tu acja so cjo lin gwi stycz na ka szubsz czy zny, [w:] Kul tu ra – Ję zyk – Edu ka cja,
t. 3, red. R. Mró zek, Ka to wi ce 2000, s. 154.
17 P. T. Kwiat kow ski, op. cit., s. 87.
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jich nôwôżniészé ele meńtë, a wiãc włôsné pòzwë14. Jist no jak w przëtrôfkù ele meń -
tów jinfòrma cjowégò òbstro ju jôdnëch kró mów mògą ji ma to warzëc tôblëce czerëjącé
do môlów i re klamùjącé jich ùsłu dżi, taczé jak dzélëk jôdny kôrtë pò kaszëbskù na re -
klamòwi tôblëce, jakô je kòle karczmë „Wy go da” we Wdzy dzach, dze je na pi sóné:
Ka pu sta szmuròwònô15, czë rôczba pò kaszëbskù ùmiesz czonô krótkò pùcczi sma żal -
nie rëbów ù Bùdzy sza: Rôczimë na sje żi rib czi, po mu chlë, bańt czi, sle dze16. W apart
zrëchto wónëch pùnktach sprzedôwa niô re gio nalnëch wëro bów, np. w Cen trum Edu ka -
cji i Promòcji Re gio nu w Szim barkù, ba ro wôżné są téż drze wiané tôblëce z kaszëbsczi -
ma pòzwa ma bédo wónëch smacz ków, np. Kaszëbsczi chléb, Kaszëbsczi wórz ta. Bùten
jôdnëch lo ka lów, na wet ka czãscy niżlë bùten jôdnëch kró mów, są téż dodôwkòwé jin-
fòrma cjowò-re klamòwé wëwiészczi, na ja czich je na pi sóné: Òtemkłé, Wi tómë i Witômë
na Kaszëbach ë Do uzdrze niô. Jesz czãscy nôdpi se tegò ôrtu spòtikô sã bënë re stau ra -
cjów, jaczé szpe cja lizëją sã w re gio nal ny jôdze kaszëbsczi kùchni abò w òbrëmie nim
rëmù zagòspòda rzonégò bez nie bënë i bùten bùdin ków. W przëtrôfkù nie chtërnëch
z nëch re stau ra cjów, np. rëbny sma żal nie w Pùckù Bùdzyszôwo Maszôpërëja czë
Gòscyń ca „Pòd Wiôldżim Délã” i karczmë Kaszëbsz ci Nórtk w Cen trum Edu ka cji
i Promòcji Re gio nu w Szim barkù, nôdpi se pò kaszëbskù są na wet ka jed nym
z nôwôżniészich ele meń tów kaszëbsczi szti li za cji rëmù nëch lo ka lów. Je jich lëczba, roz -
ma ji tosc i ôrt pre zen to wónëch tre sców w łącz bie ze szti li zo wó ny ma na lëdowò no sni -
ka ma (déle, rzôdzy ce ra miczné tôblëce), „rãcznym” lëter nictwã i kaszëbskò-lëdo wi ma
òbrôzkòwi ma mòti wa ma słu żą ùsôdza niu òsoblëwégò môlowégò kli ma tu, ja czi sprôwiô,
że w nëch môlach „kònsumpcjô zmie niwô sã w szpetôczel”17. Stroj nym nôdpi sóm jin-
fòrmùją cym ò tim, co mòże zjesc, ta czim jak np. Kaszëbskô Kuchn[n]iô, Chléb, Wórz -
ta, Kúrzônë rëbë, to wa rzą tu tekstë, w ja czich jinfòrma cjowô fùnkcjô nakłôdô sã na
przekôz lëdowëch mą dro scy, np. Głod ny wied no le ò chle bie / i zu pie mësli / Dzi siaj
zu pa / żu rek, zda nia, jaczé regùlëją zachòwa nié sã w lo ka lu, np. Tù sã nie kúrzi le 
ta bo czi, Młodzëznie ni żi lat 18 alkòhòlu nie dôwómë, wëpòwiéscë, jaczé bùdëją
atmòsferã grzécznoscë gòspòda rzów wzglãdã klien tów, np. Rôczimë, Rôczimë na rëbë,
Wi tómë, tekstë su gerëją mi łi ùstôw to warzësczi bie sadë, ja czi panëje we strzód gòscy,
np. Tú sëdzą a Jëdzą drëszci a drëszë, Tu chùtkò a ùbëtno nëkô czas, slo ganë, jaczé re -
klamùją do brotã bédo wó ny kùchni, np. Tu szmakô jak ù mëmczi do ma, Zawdë jémë /
smacz no i zdrowò, Smaczné bò kaszëbszczé, Jëdz [rec te: Jédz] rëbë bdzësz wiol dżi, ti -
ka jącé sã je dze niô, przësło wia òdwòłu jącé sã do lëdo wi kùlturë, np. Bez rëbë ni czim

14 Pòr. É. Bréza, Pòzwë jôdnëch za kła dów, [w:] Kaszëbsczi jãzëk. En cy klo pe dicz ny za ris, pòd red. J.
Trédra, Gduńsk 2006, s. 182–184; M. Cëbùlsczi, Kaszëbsczé ele meńtë w pòzwach fir mów w pòmòrsczim
wòje wódz twie, [w:] Pòlaszëzna Ma zowszégò i Pòdla sa, cz. X: Pòlaszëzna miast i mia stecz ków. Mie sczé
pòzyw nictwò, pòd red. H. Sę dziak, Łóm ża 2006, s. 103–116.
15 Òb. http://www.na sze ka szu by.pl/uplo ads/pho tos/thumbs/2921.jpg.
16 J. Tréder, É. Bréza, So cjo lin gwi sticznô sto ji zna kaszëbiznë, [w:] Kùltu ra – Jãzëk – Edu kacjô, t. 3,
red. R. Mró zek, Ka to wi ce 2000, s. 154.
17 P. T. Kwiat kow ski, op. cit., s. 87.
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lu do wej, np. Bez rëbë ni czim bëlëbë Kaszëbë, Kòle ùbòdżégò wied no piątk, zło te my -
śli na te mat sto sun ków to wa rzy skich, np. Le pi spie wac jak sã gnie wac, Rëbòm wòda
lëdzóm zgòda itp. Oprócz in skryp cji sty li stycz nie neu tral nych czy urzę do wych, jak zda -
nie Bez po zwoléństwã wstãp je zakôzó ny, po ja wia ją się tu wy ra zy o na ce cho wa niu ra -
czej po tocz nym, np. Wi chódk, oraz sfor mu ło wa nia żar to bli we; ta ki cha rak ter ma ją
zwłasz cza zda nia su ge ru ją ce ko niecz ność za pła ce nia za po si łek i na po je, np. Pësk żarł
niech mieszk pła cy, Wòda czëszczi żôłądk a piwò czeszéń. Za ich sty li stycz ny kon tra -
punkt moż na uznać frag men ty utwo rów o cha rak te rze po etyc ko -sen ty men tal nym, np.
Hej tu ù nas na Kaszëbach, nie kie dy wręcz sie lan ko wym, wy ra ża ją cych tę sk no tę za
kra jem lat dzie cin nych, np. Na na szi łą ce / jô bëdło pasł / to bèł nôlep szi / w mim żëcu
czas / Spiewôł jem tre le / o na szi wsë / a dzysô te sk no / mie no nią je, przy no szą ce su -
ge stię, że po byt w da nym lo ka lu ga stro no micz nym za pew nia po wrót do wra żeń sma -
ko wych dzie ciń stwa. In ną sty li stycz ną prze ciw wa gą dla tek stów żar to bli wych wy stę -
pu ją cych w ka szub skiej sza cie in for ma cyj nej lo ka li ga stro no micz nych są na pi sy eks -
po nu ją ce ka szub ską du mę et nicz ną, nie co pa te tycz ne, ta kie jak Dlô mie to chlu ba żem
Ka szu ba, Nigdé do zgùbë nie prziń dą Kaszëbë czy Nie ma Kaszëb bez Po lo nii a bez
Kaszëb Po lś czi. Ten bo ga ty ze staw zróż ni co wa nych sty li stycz nie i tre ścio wo ka szub -
sko ję zycz nych na pi sów bę dą cych ele men tem ka szub skie go wy stro ju po miesz czeń
karczm i re stau ra cji sta no wi na tu ral ny efekt roz wo ju kon su menc kie go za in te re so wa nia
tra dy cyj ny mi lo kal ny mi pro duk ta mi spo żyw czy mi.

Tyl ko po śred nio z ka szub ską tra dy cją ku li nar ną zwią za ne są na to miast ka szub sko -
ję zycz ne na pi sy na róż nych przed mio tach pro du ko wa nych ja ko pa miąt ki tu ry stycz ne
i/lub pre zen ty (pry wat ne i fir mo we), wśród któ rych wie le jest sty li zo wa nych ak ce so -
riów ku chen nych. Na zwy KASZËBË, Kaszëbskô lub Kaszëbsczé nótë18 naj czę ściej po -
ja wia ją się na kub kach i de skach do kro je nia zdo bio nych ka szub ski mi mo ty wa mi pla -
stycz ny mi, ale tak że na ku chen nych ma kat kach, na czar no -zło tych ser wi sach ka wo -
wych, na kie lisz kach do ja jek i na far tusz ku na bu tel kę z kie szon ką na ser wet ki pod
kie lisz ki (oczy wi ście z ka szub skim ha ftem). Nie kie dy ka szub skie na pi sy in for mu ją
o prze zna cze niu przed mio tu, na któ rym je umiesz czo no, np. wy raz Szmôlc na ce ra micz -
nym po jem nicz ku na sma lec czy wy ra że nie Kaszëbsczi grzańc na ku fel ku w żół to -czar -
nych bar wach. Naj rza dziej ka szub sko ję zycz ne na pi sy sta no wią ko men tarz do zdo bią -
ce go da ny przed miot ob raz ka, jak zda nie Też pòjma razã w tuńc wy pi sa ne na kub ku,
na któ rym uka za no scen kę ro dza jo wą z Ka szu ba mi w lu do wym tań cu.

Dzię ki swej obec no ści w sza cie in for ma cyj nej zwią za nej z wy twa rza niem i kon -
sump cją ar ty ku łów żyw no ścio wych ję zyk ka szub ski stał się za tem jed nym z mo ty wów
kul tu ry ka szub skiej wy ko rzy sty wa nych sze ro ko do re kla my lo kal nych pro duk tów i do
tu ry stycz nej pro mo cji re gio nu19.

146 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

18 Por. też A. M. Klu czyk, op. cit., s. 128–129.
19 Ibi dem, s. 123–125.
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bëlëbë Kaszëbë, Kòle ùbòdżégò wied no piątk, złoté mëslë na témã to warzësczich
stosënków, np. Le pi spie wac jak sã gnie wac, Rëbòm wòda lëdzóm zgòda itp. Òkróm
jin skrip cjów szti li sticz no neu tralnëch czë ùrzãdowëch, jak zda nié Bez po zwoléństwa
wstãp je zakôzó ny, pòjôwia ją sã tuwò sło wa ò nacéchòwa nim bar żi co dnio wim, np.
Wi chódk, a téż szpòrtowné sfòrmùło wa nié; ta czi cha rak ter ma ją òsoblëwie zda nia su -
gerëjącé mùsz zapłôce niô za jôdã i wëpit czi, np. Pësk żarł niech mieszk pła cy, Wòda
czëszczi żôłądk a piwò czeszéń. Za je jich szti li sticz ny kòntrapùnkt mòżna ùznac dzélëczi
dokôzów, jaczé ma ją pòetickò-sen ti men tal ny cha rak ter, np. Hej tu ù nas na Kaszëbach,
czasã na wet ka ùbëtny, gôdôją cy ò te sk niącz ce za krajã z dzecnëch lat, np. Na na szi łą -
ce / jô bëdło pasł / to bèł nôlep szi / w mim żëcu czas / Spiewôł jem tre le / o na szi wsë
/ a dzysô te sk no / mie za nią je, jaczé przënôsza ją su ge stiã, że prze bi wa nié w dó nym
ga stro no micz nym lo ka lu zagwësniwô wró ce nié do szma ków z dzecnëch lat. Ji ną szti -
li sticz ną procëmwôgą dlô żar toblëwëch tek stów, jaczé są w kaszëbsczim jinfòrma cjo -
wim òbstro ju ga stro no micznëch lo ka lów są nôdpi se na wiérzk wëcy ga jącé kaszëbską
et nicz ną bùchã, kąsk pa te ticzné, taczé jak Dlô mie to chlu ba żem Ka szu ba, Nigdé do
zgùbë nie prziń dą Kaszëbë czë Nie ma Kaszëb bez Po lo nii a bez Kaszëb Po lś czi. Nen
bòkad ny zestôwk szti li sticz no i tre scowò wsze le ja czich nôdpi sów pò kaszëbskù
mdącëch dzélã kaszëbsczégò òbstro ju ji zbów w karcz mach i re stau ra cjach sta no wi
nôtërny brzôd rozwòju za jin te re so wa niô kònsu meń ta tra di cyj ny ma môlo wi ma jôdny -
ma wëro ba ma.

Le no pòstrzédno z kaszëbską kùchnio wą tra di cją zrze szoné są zôs nôdpi se pò
kaszëbskù na wsze le ja czich stat kach wërôbiónëch jak no tu ri sticzné pa miąt czi i/abò
darënczi (pri watné i firmòwé), we strzód ja czich je wie le szti li zo wónëch kùchniowëch
ak ce so riów. Pòzwë KASZËBË, Kaszëbskô abò Kaszëbsczé nótë18 nôczãscy pòjôwia ją
sã na ta skach i délach do kro je niô, jaczé òbstro joné są kaszëbsczi ma pla sticznëma mòti -
wa ma, ale téż na kùchniowëch wan szónërach, na czôrno -złotëch kawòwëch ser wi sach,
na cze lisz kach do jôj i na szërtuchù na bùdlã z ta szą na ser wet czi pòd cze lisz czi (roz -
mie je sã, że z kaszëbsczim wësziwã). Nierôz kaszëbsczé nôdpi se dôwa ją wiédzã ò
prze zna cze nim statkù, na ja czim òstôł ùmiesz czo ny, np. słowò Szmôlc na ce ra micz -
nym grónkù na szmùlt czë wëra że nié Kaszëbsczi grzańc na grónkù w żôłto -czôrnëch
far wach. Nôrzôdzy nôdpisë pò kaszëbskù są kòmeń tarzã do stro jącégò dó ny statk
òbrôzka, jak zda nié Też pòjma razã w tuńc wëpi sóné na ta sce, na ja czi ùkôzó no ôrtną
scenkã z Kaszëba ma w lëdo wim tuń cu.

Dzãka swi bëtnoscë w jinfòrma cjo wim òbstro ju zrze szo nym z wërôbia nim
i kònsump cją jôdë kaszëbsczi jãzëk stôł sã wic jed nym z mòti wów kaszëbsczi kùlturë
sze rok wëzwëski wónëch do re klamë òbéńdowëch wëro bów i do tu ri sticz ny promòcji
re gio nu19.

18 Pòr. téż A. M. Klu czyk, op. cit., s. 128–129.
19 Ibi dem, s. 123–125.

ZKP_biuletyn_cz2_new5:biuletyn ZKP a5  2010-01-10  03:34  Page 147



Ja kość tej ka szubsz czy zny by wa jed nak róż na20. Tyl ko pod wzglę dem or to gra ficz -
nym wśród ka szub skich na pi sów skła da ją cych się na oko ło ku li nar ną sza tę in for ma cyj -
ną moż na wy róż nić czte ry pod gru py. Do pierw szej na le żą krót kie na pi sy, w któ rych
wy stę pu ją wpraw dzie wy ra zy ka szub skie nie zna ne pol sz czyź nie, ale za pi sy wa ne – zgod -
nie z ka szub ski mi prze pi sa mi or to gra ficz ny mi – wy łącz nie przy uży ciu li ter „pol skich”,
np. na pis Nor da na szyl dzie re stau ra cji w He lu. Dru gą pod gru pę two rzą krót sze i dłuż -
sze tek sty po wsta łe z za sto so wa niem tyl ko li ter „pol skich” wbrew nor mom or to gra fii
ka szub skiej, np. na pis Ka sze be na nie któ rych szyl dach. W pod gru pie trze ciej, co raz
licz niej szej, znaj du ją się tek sty za pi sa ne bez błęd nie w obo wią zu ją cej or to gra fii li te rac -
kiej, jak na pi sy w wej he row skich de li ka te sach, np. Gòtowô jôda; Jôdny òléj. Sto sun -
ko wo du żo tek stów te go ty pu na le ży jed nak do pod gru py czwar tej, obej mu ją cej błęd -
ne or to gra ficz nie za pi sy z za sto so wa niem gra fe mów ka szub skich, czy li nie zna nych al -
fa be to wi pol skie mu gra fe mów ë, ã, ô, ò, ù. Błę dy te po le ga ją głów nie na nad uży wa niu
owych gra fe mów ka szub skich, jak w na pi sie Bez po zwoléństwã wstãp je zakôzó ny (za -
miast Bez pòzwòléństwa wstãp je zakôzó ny), na ich nie kon se kwent nym sto so wa niu, jak
w róż nych za pi sach wy ra zu piwò w na pi sach umiesz czo nych w tym sa mym lo ka lu
(Wòda czëszczi żôłądk a piwò czeszéń, ale Pi wo), a tak że na nie wła ści wym uży ciu li -
ter zna nych też w pol sz czyź nie, ale wy stę pu ją cych w ty po wo ka szub skich kon tek stach
mor fo lo gicz nych, jak w na pi sie Kaszëbsz ci nórtk (za miast Kaszëbsczi). Pro ble my spra -
wia ją pi szą cym też sa me zna ki dia kry tycz ne, zwłasz cza kie ru nek kre se czek nad li te ra -
mi sa mo gło sko wy mi, jak w za pi sie Gó scyńc za miast Gòscyńc czy Kúrzônë rëbë za -
miast Kùrzónë rëbë. Zda rza się też do da wa nie do li ter ta kich zna ków dia kry tycz nych,
z któ ry mi one w ka szubsz czyź nie nie współ wy stę pu ją, jak w wy pad ku li te ry ö uży tej
na szyl dzie skle pu w Knie wie KRÖM21.

Za ini cjo wa ne w ostat nim cza sie w wy ni ku roz wo ju han dlu i usług tu ry stycz nych for -
my ka szub skiej sza ty in for ma cyj nej zwią za nej z wy twa rza niem i kon sump cją ar ty ku -
łów żyw no ścio wych sta no wią in te re su ją cy i dość waż ny prze jaw wzro stu prak tycz nej
przy dat no ści ka szubsz czy zny. Wa ga te go ty pu za sto so wań ka szubsz czy zny wy ni ka
przede wszyst kim z do ko nu ją ce go się za ich przy czy ną po sze rza nia się krę gu użyt kow -
ni ków jej od mia ny pi sa nej, a tak że z funk cjo nal ne go i for mal ne go po łą cze nia idei re -
gio na li za cji z ideą i prak ty ką glo ba li za cji. Na le ży chy ba za tem uznać, że roz wój ka szub -
sko ję zycz nej sza ty in for ma cyj nej to je den z nie licz nych po zy tyw nych aspek tów pro -
ce su ko mer cja li za cji ka szub skiej prze szło ści ku li nar nej.

148 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

20 Por. też E. Ro gow ska -Cy bul ska, Ka szub sko ję zycz ne tek sty i ga tun ki o funk cji ko mer cyj nej, w dru ku.
21 Zob. http://www.na sze ka szu by.pl/uplo ads/pho tos/743.jpg.
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Rów nak bëlno ta ti kaszëbiznë biwô wsze le jakô20. Zdrzącë le na pisënk we strzód
kaszëbsczich nôdpi sów skłôda jącëch sã na kòlkùchnio wi jinfòrma cjo wi òbstrój, mòżna
wëapart nic sztërë pòdgrëpë. Do pier szi słëcha ją krótczé nôdpi se, w ja czich prôwdac są
kaszëbsczé sło wa nie znóné pòlaszëznie, ale za pi so wóné – zgód no z kaszëbsczi ma
pisënkòwi ma wskôza ma – le za pòmòcą „pòlsczich” lëtrów, np. nôdpis Nor da na szil -
dze re stau ra cji w Hélu. Do drëdżi grëpë słëcha ją krótszé i dłëgszé tekstë pòwstałë
z wëzwëska nim le „pòlsczich” lëtrów procëm wskôzóm kaszëbsczégò pisënkù, np.
nôdpis Ka sze be na nie chtërnëch szil dach. W trze cy pòdgrëpie, corôz wiel niészi, są
tekstë za pi sóné bez felë w òbrzészkòwim lëte rac czim pisënkù, jak nôdpi se w wej row -
sczich de li ka te sach, np. Gòtowô jôda; Jôdny òléj. Rów nak dosc wie le tek stów negò
ôrtu słëchô do czwiôrti pòdgrëpë, jakô òbjimô błãdné pisënkòwé za pi se z wëzwëska -
nim kaszëbsczich gra fe mów, to je nie znónëch pòlsczémù al fabéto wi gra fe mów ë, ã, ô,
ò, ù. Ne fe le pòle ga ją przede wszëtczim na nadùżi wa nim nëch kaszëbsczich gra fe mów,
jak w nôdpi su Bez po zwoléństwã wstãp je zakôzó ny (miast Bez pòzwòléństwa wstãp je
zakôzó ny), na jich nieùtrzi mó nym w sztu rze ùżi wa nim, jak w roz ma jitëch pisënkach
sło wa piwò w nôdpi sach ùmiesz czonëch w tim sa mim lo ka lu (Wòda czëszczi żôłądk
a piwò czeszéń, ale Pi wo), a téż na lëchim ùżëcym lëtrów znónëch téż w pòlaszëznie,
ale są òne w ti picz no kaszëbsczich mòrfòlo gicznëch kòntek stach, jak w nôdpi su
Kaszëbsz ci nórtk (miast Kaszëbsczi). Dlô pi szącëch pro blemã są téż same dia kri ticzné
zna czi, òsoblëwie czerënk sztrisz ków nad samòzwãkòwi ma lëtra ma, jak w pisënkù Gó -
scyńc miast Gòscyńc czë Kúrzônë rëbë miast Kùrzônë rëbë. Zdôrzô sã téż dodôwa nié
do lëte rów ta czich dia kri ticznëch zna ków, z ja czi ma òne w kaszëbi znie nie we -
spółwëstãpùją, jak w przëtrôfkù lëtrë ö wëzwëskó ny na szil dze krómù w Knie wie
KRÖM21.

Zaczãté w slédnym cza su w wënikù rozwòju hań dlu i tu ri sticznëch ùsłëżno tów
fòrmë kaszëbsczégò jinfòrma cjowégò òbstro ju zrze szónégò z wëstwôrza nim i spòżëcym
jôdë są za ji ma jącą i dosc wôżną znan ką wzro stu prak ticz ny zdat noscë kaszëbiznë.
Wôga negò ôrtu wëzwëska niów kaszëbiznë wëchôdô przede wszëtczim z dokònu jącégò
sã za jich przëczëną pòszérza niô sã krãgù brëkòwni ków ji pi só ny òdmiónë, a téż
z fùnkcjo nalnégò i fòrmalnégò sparłãcze niô de ji re gio na li za cji z de ją i prak ti ką glo ba -
li za cji. Temù wierã nót je ùznac, że roz wój jinfòrma cjowégò òbstro ju pò kaszëbskù to
je den z nie wielnëch bëlnëch aspek tów pro ce su kòmer cja li za cji kaszëbsczi kùli nar ny
ùszłotë.

20 Pòr. też E. Ro gow ska -Cy bul ska, Ka szëb skò jãzëkówé tek stë i ôrtë ò kò mer cyj ny fùnk cji, w drëkù.
21 Òb. http://www.na sze ka szu by.pl/uplo ads/pho tos/743.jpg.
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To masz Fop ke

Ka szubsz czy zna w skle pach i go ściń cach
Po mo rza

„Wy da je się, że na Ka szu bach każ dy miesz ka niec i tu ry sta po wi nien zna leźć miej sce,
gdzie mógł by zjeść coś smacz ne go i re gio nal ne go. Oka zu je się, że tak nie jest. W Kar -
tu zach na przy kład wię cej jest piz ze rii (do li czy li śmy się ich dzie wię ciu!) niż lo ka li,
w któ rych ser wo wa no by tra dy cyj ne ka szub skie je dze nie (…)”.1

Przy stę pu jąc do ana li zy czę sto tli wo ści wy stę po wa nia i wy ko rzy sty wa nia ka szubsz -
czy zny, w tym ję zy ka, w han dlu i ga stro no mii w na szym re gio nie, po czy ni łem am bit -
ne za ło że nie do tar cia do moż li wie naj więk szej ilo ści pod mio tów, któ rych ten te mat do -
ty czy. Z uwa gi na ogra ni cze nie cza so we i roz le głość te re no wą po słu ży łem się w swej
pra cy rów nież wy wia dem te le fo nicz nym oraz – przede wszyst kim – In ter ne tem. Nie -
oce nio nym źró dłem in for ma cji oka zał się por tal www.ga stro nau ci.pl. Ale nie na le ży
trak to waæ po niż sze go ma te ria łu ja ko prze wod ni ka po ka szub skiej kuch ni re gio nal nej
czy ma py ku li nar nej Ka szub. akie po głę bio ne opra co wa nie z pew no ścią mo że stać się
przed mio tem za in te re so wa nia wy daw ców w przy szło ści.

Ko rzy sta jąc z por ta lu www.na sze ka szu by.pl, po pro si łem je go użyt kow ni ków o wska -
za nie lo ka li ga stro no micz nych na te re nie Po mo rza, w któ rych ofer cie znaj du ją się  po -
tra wy rgio nal ne, ka szub skie. Użyt kow nik „jerk” na pi sał:

„Nie na pra cu jesz się, Tom ku... Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka, że po za Me stwi nem
w Gdań sku (gdzie RZE CZY WI ŚCIE moż na zjeść coś ka szub skie go) N I E M A Ż A D-
N Y C H lo ka li ga stro no micz nych ser wu ją cych ka szub skie po tra wy. Oczy wi ście, po -
mi jam te, któ re choć by ze wzglę du na ka szub ską na zwę w me nu wrzu ca ją ka szub skie
na zew nic two dla stan dar do wych pol skich po traw (za miast scha bo we go bę dziesz miał
kar bo na dę). Nad to po mi jam tych, co ser wu ją nie śmier tel ne go śle dzi ka w śmie ta nie
i czu ją się już „re gio nal ni”. Tro chę le piej ma się spra wa z po tra wa mi re gio nal ny mi wo -
je wódz twa (ale nie ka szub ski mi) – jest kil ka ta kich miejsc, ale to Ci się do ni cze go nie
przy da. Mo że, jak ob je dziesz wszyst ko wszerz i wzdłuż, zjesz set ki po traw i na pi szesz
jesz cze z 10 to mi ków wier szy, po ja wią się u nas Wiet nam czy cy, by ser wo wać gę si nę,
zu pę z wre ków i fri ka se...”.

Użyt kow nicz ka „Ali cja”: 
„A nie le piej po ga dać z au ten tycz ny mi go spo dy nia mi ka szub ski mi ze Stę ży cy, Lub -

ni, Strzel na i in nych ta kich wio sek, za miast z re stau ra to ra mi, któ rzy si łą rze czy bę dą:

1 K. Lew na, „Do bre, bo ka szub skie” [w:] Dzien nik Bał tyc ki, 28.07.2005.
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1 K. Lew na, Do bré, bò ka szëb sczé, Dzien nik Bał tyc ki, 28.07.2005.

Tómk Fóp ka 

Kaszëbi zna w kró mach i gòscyń cach
Pòmòrzô

„Wy da je się, że na Ka szu bach każ dy miesz ka niec i tu ry sta po wi nien zna leźć miej sce,
gdzie mógł by zjeść coś smacz ne go i re gio nal ne go. Oka zu je się, że tak nie jest. W Kar -
tu zach na przy kład wię cej jest piz ze rii (do li czy li śmy się ich dzie wię ciu!) niż lo ka li,
w któ rych ser wo wa no by tra dy cyj ne ka szub skie je dze nie (…)”.1

Przëstãpùjącë do ana lizë czãstotlëwòscë wëstãpi wa niô i wëzwëski wa niô kaszëbiznë,
w tim jãzëka, w hań dlu i ga stro no mii w na szim re gio nie, ùmëslił jem so bie am bit no
do trzec do mòżlëwie nôwiel niészégò kar na pòdmio tów, jaczëch nen te mat tikô.

Z ùwôdżi na cza sowé ògreń cze nié i te re no wą roz le głosc pòsłu żił jem sã w swi
robòce téż te le fó no wim wëwiadã ë téż przede wszëtczim Jin ter netã. Nieòce nio nym
zdrzódłã jinfòrma cjów òkôzôł sã pòrtal www.ga stro nau ci.pl. Ale nie nôle żi trak to wac
tegò hewò ma te ria łu jak no pro wad ni ka pò kaszëbsczi re gio nal ny kùchni, czë kùli nar -
ny kôrtë Kaszëb. Taczé pògłãbioné òpra co wa nié na gwës mòże za jim nąc ùwôgã
wëdôwców w przińd nocë. 

Kòrzësta jącë z pòrta lu www.na sze ka szu by.pl pòpro sył jem jegò brëkòwni ków
ò wskôza nié ga stro no micznëch lo ka lów w òbéñdze Pòmòrzô, w ja czich òfer ce na lezc
ji dze re gio nalné kaszébsczé je dze nié. Brëkòwnik „jerk” na pisôł:

„Nie na pra cu jesz się, Tom ku... Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka, że po za Me stwi nem
w Gdań sku (gdzie RZE CZY WI ŚCIE moż na zjeść coś ka szub skie go). N I E M A Ż A D-
N Y C H lo ka li ga stro no micz nych ser wu ją cych ka szub skie po tra wy. Oczy wi ście po -
mi jam te, któ re choć by ze wzglę du na ka szub ską na zwę w me nu wrzu ca ją ka szub skie
na zew nic two dla stan dar do wych pol skich po traw (za miast scha bo we go bę dziesz miał
kar bo na dę). Nad to po mi jam tych co ser wu ją nie śmier tel ne go śle dzi ka w śmie ta nie
i czu ją się już „re gio nal ni”. Tro chę le piej ma się spra wa z po tra wa mi re gio nal ny mi wo -
je wódz twa (ale nie ka szub ski mi) – jest kil ka ta kich miejsc, ale to Ci się do ni cze go nie
przy da. Mo że jak ob je dziesz wszyst ko wszerz i wzdłuż, zjesz set ki po traw i na pi szesz
jesz cze z 10 to mi ków wier szy, po ja wią się u nas Wiet nam czy cy, by ser wo wać gę si nę,
zu pę z wre ków i fri ka se...”.

Brëkòwnicz ka „Ali cja”: 
„A nie le piej po ga dać z au ten tycz ny mi go spo dy nia mi ka szub ski mi ze Stę ży cy, Lub -

ni, Strzel na i in nych ta kich wio sek, za miast z re stau ra to ra mi, któ rzy si łą rze czy bę dą:
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1. się lan so wa li ka szub ską na zwą, pó ki to przy no si zysk, 2. mó wi li to, co im ro bi re -
kla mę, a nie stwa rza oka zję do po zna nia rze czy wi ste go słow nic twa ka szub skie go i jak
ła two się do my ślić, bę dą na cią ga li fak ty (…)”.

Tam że po ja wił się rów nież post Ma cie ja Na rlo cha, w któ rym (na wią zu jąc do po -
przed niej wy po wie dzi) wska zał na bo ga tą li stę pro duk tów re gio nal nych na stro nie in -
ter ne to wej mi ni ster stwa rol nic twa. 

Po dą ży łem tą ścież ką. Po „prze bra niu” po zy cji tam się znaj du ją cych, wska zać moż -
na oko ło pięć dzie siąt ma ją cych zwią zek z ka szubsz czy zną. Wy mie nię te, któ re w na -
zwie ma ją sło wa ka szub skie (za cho wa no pi sow nię ory gi nal ną): „Drobné miãso – drob -
ne mię so, po traw ka z po dro bów”, „Sza dol ce i ku lan ki ka szub skie” (popr. sza dul ce2

i kùlan czi kaszëbsczé3), „Zylc – ga la re ta z nó żek”, „Plin ce ka szub skie” (pro po nu ję:
kaszëbsczé pliń ce), „Ka szub ska ja jecz ni ca na wę go rzu / Praż ni ca”, „Ka szub ska zu pa
brza do wa” (prop. kaszëbskô brza dowô zu pa), „Pul ki ka szub skie” (prop. kaszëbsczé
pùlczi), „Mus tru skaw ko wy „Kre mo we ma le ne” (popr. krémòwé malënë), „Czer ni na
Ka szub ska / Czôrni na”, „Kisz ka ka szub ska / Cisz ka kaszëbska” (prop. kaszëbskô czisz -
ka), „Zu pa z żół tej bru kwi / Zu pa z żôłtich wrëków”, „Okra sa z gę si ny / òbòna”, „Pùrcle
ka szub skie (pącz ki)” (prop. kaszëbsczé pùrcle), „Szpaj za, cy tronsz paj za – de ser ja jecz -
ny, krem ja jecz ny”, „Mło dzo wy kuch z kru szon ką”4 (prop. mło dzo wi kùch), „Klop si ki
z po mu chla (dor sza) po ka szub sku” „(prop. klop sy czi z pòmùchla pò kaszëbskù), „Hy -
lyng” opie ka ny z ce bu lą – śledź po ka szub sku” (prop. héling òpie kó ny z cëbùlą), „Tru -
skaw ka ka szub ska lub kaszëbskô malëna”. 

Han dlow cy i ga stro no mi cy wciąż w ogra ni czo nym za kre sie ko rzy sta ją w moż li wo -
ści, ja kie da je kul tu ra re gio nal na. Eks pe dient ki rzad ko ko mu ni ku ją się w ję zy ku ka -
szub skim, na wet gdy klient po dej mu je ta ką pró bę.5 Po dob nie jest w re stau ra cjach, cho -
ciaż z nie licz ny mi wy jąt ka mi.6 Naj chęt niej han dlow cy i re stau ra to rzy wy ko rzy stu ją
sło wa ka szub skie, wpla ta jąc je do re stau ra cyj nej kar ty dań, tu dzież na zy wa jąc swo ją fir -
mę z ka szub ska. „Z ka szub ska” wy da je się być jak naj bar dziej upraw nio ne, zwa żyw -
szy na sto sun ko wo sła bą or to gra fię uży tych ka szub skich słów (po zo sta wi łem je w nie -
zmie nio nym kształ cie).

***
Roz pocz nij my kwe ren dę od po łu dnia daw ne go Wiel kie go Po mo rza. W To ru niu, obok
Mu zeum Et no gra ficz ne go, funk cjo nu je „Karcz ma u Dam ro ki”. Na stro nie www.udam -
ro ki.com zna la złem ta ki oto sma ko łyk: „Kie szon ka Dam ro ki” – szny cel wie przo wy 

152 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

2 sza dolc 1. ‘oso ba z roz wi chrzo ną czu pry ną’, 2. ‘roz ga łę zio ne drze wo’ (Sych V 210.) 
3 Sza dul ce i kùlan czi kaszébsczi zna czą to sa mo.
4 Więk szość słów, któ re roz po czy na ją się od krusz- w ka szubsz czyź nie łą czy się z kro wą, a do kład -
niej z krów ką.
5 Wy wiad w jed nym ze skle pów spo żyw czych w No wym Dwo rze Wej he row skim. 
6 „Eg za min z ję zy ka” zda ła m.in. ob słu ga lo ka li w Żu ko wie i Ro ba ko wie.
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1. się lan so wa li ka szub ską na zwą pó ki to przy no si zysk, 2. mó wi li to, co im ro bi re -
kla mę, a nie stwa rza oka zję do po zna nia rze czy wi ste go słow nic twa ka szub skie go i jak
ła two się do my śleć, bę dą na cią ga li fak ty (…)”.

Tamùj pòja wił sã téż post Ma ce ja Na rlo cha, w chtërnym (nawléka jącë do pòprzed -
ny wëpòwiedzë) wskôzôł na bòkad ną lëstã re gio nalnëch pro duk tów na jin ter ne to wi
star nie mi ny ster stwa gbùrzeniô. 

Rëgnął jem ną ste gną. Pò „prze bra nim” tegò, co jem tam nalôzł mòże wskazac
kòl piãcdze sąt ta czich, co ma ją związk z kaszëbi zną. Wëmie niã te, co w pòzwie ma -
ją kaszëbsczé sło wa (zachòwó ny òstôł òri gi nal ny pisënk): „Drobné miãso – drob ne
mię so, po traw ka z po dro bów”, „Sza dol ce i ku lan ki ka szub skie”, „Zylc – ga la re ta
z nó żek”, „Plin ce ka szub skie”, „Ka szub ska ja jecz ni ca na wę go rzu / Praż ni ca”, „Ka -
szub ska zu pa brza do wa”, „Pul ki ka szub skie”, „Mus tru skaw ko wy „Kre mo we ma le -
ne”, „Czer ni na Ka szub ska / Czôrni na”, „Kisz ka ka szub ska / Cisz ka kaszëbska”, „Zu -
pa z żół tej bru kwi / Zu pa z żôłtich wrëków”, „Okra sa z gę si ny / òbòna”, „Pùrcle ka -
szub skie (pącz ki)”, „Szpaj za, cy tronsz paj za – de ser ja jecz ny, krem ja jecz ny”, „Mło -
dzo wy kuch z kru szon ką „, „Klop si ki z po mu chla (dor sza) po ka szub sku”, „Hy lyng”
opie ka ny z ce bu lą – śledź po ka szub sku”, „Tru skaw ka ka szub ska lub kaszëbskô
malëna”. 

Hań dlow co wie i ga stro no micë wcyg w ògreń czo nym za kre su kòrzësta ją
z mòżlëwòtów, jaczé dôwô re gio nalnô kùltu ra. Krómòwé rzôdkò gôda ją pò kaszëbskù,
na wetk tej, czej kli ent próbùje do nich zagadac2 Pòdo bno je w re stau ra cëjach, chòcô
z nie licz ny ma wëjąt ka ma.3 Nôchãtni hań dlow co wie i re stau ra torzë wëzwëski wa ją
kaszëbsczé sło wa wplôti wa jącë je do re stau ra cjo wi kôrtë môltëchów, abò pòzéwa -
jącë swòjã firmã pò kaszëbsczémù. „Pò kaszëbsczému” tuwò pra wie pasëje, bò pisënk
kaszëbsczich słów czãsto je czëto bùten szëkù (òsta wił jem to tak, jak bëło). 

***
Chcemë rozpòczic badérowné sznëkro wa nié òd pôłniô dôwnégò Pòmòrzô. W To ru niu
czëto krótkò kòl Et no grafnégò Mùzeum fùnksnérëje „Karcz ma u Dam ro ki”. Na stro -
nie www.udam ro ki.com nalôzł jem ta czi hewò smaczk: „Kie szon ka Dam ro ki – szny -
cel wie przo wy fa sze ro wa ny orze cha mi la sko wy mi, se rem i ro dzyn ka mi, po da any z pie -
czo nym jabł kiem i ku lecz ka mi ziem nia cza ny mi”. 

Pò prze ja cha nim Gòchów napòti kómë na swi dar dze „Ka szu biankã” i re stau racëjã
i klub „Jaś Ko walski” w Bëto wie. W tim gar dze kònie czno mùszi skòrzëstac z kùchni
pòkrzëżacczégò zómkù. W ta mecz ny re stau racëji „Za mek” do wëbiéru òstôwa ją: „Zu -
pa z żół tych wre ków, Bümbe z fûlen czim, Kaszëbsczë kisz czi z gu la szem, Go lon ka
ka szub ska w ka pu ście z ziem nia ka mi, oraz Küch na mło dzach”. W nie da le czim
Parchòwie òd lat dzejô re stau racëjô „Marëszka”. 

2 Wëwiôd w jed nym ze spòżiwczëch kró mów w No wim Dwòrze Wej row sczim. 
3 „Eg za min z jãzëka” zda ła m. jin. òbsłu ga lo ka lów w Żukòwie i Robôkòwie.
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fa sze ro wa ny orze cha mi la sko wy mi, se rem i ro dzyn ka mi, po da ny z pie czo nym jabł kiem
i ku lecz ka mi ziem nia cza ny mi. 

Po prze je cha niu Go chów na po tka my na swej dro dze „Ka szu bian kę” oraz re stau ra -
cję  i klub „Jaś Ko wal ski” w By to wie. W tym gro dzie ko niecz nie trze ba sko rzy stać
z kuch ni po krzy żac kie go zam ku. W tam tej szej re stau ra cji „Za mek” do wy bou po zo sta -
ją:: „Zu pa z żół tych wre ków (prop. zu pa z żôłtich wrëków), Bümbe z fûlen czim (prop.
bómbë z fùlënkã), Kaszëbsczë kisz czi z gu la szem (prop. kaszëbsczé czisz czi z gùlaszã),
Go lon ka ka szub ska w ka pu ście z ziem nia ka mi, oraz „Küch na mło dzach” (prop. mło -
dzo wi kùch). W nie da le kim Par cho wie od lat dzia ła re stau ra cja „Marëszka”. 

W Czar nej Dą brów ce po si lić się moż na w re stau ra cji „Ha -wa -ka”. W Słup sku są
„Karcz ma pod Kluką” i Karcz ma Słupska”. Ja dąc na wschód, na tra fi my na „Za jazd Ka -
szub ski” w Lu bo wi dzu. 

Na pół no cy re gio nu, w cie niu wie ży wi do ko wej, skry wa się re stau ra cja „Ka szub -
skie Oko” w Gnie wi nie. W me nu znaj dzie my tam m.in. „Go lon kę po ka szub sku”.
Zmie rza jąc na wschód nor dë, na po tka my w swej wę drów ce: re stau ra cję  „U Lu izy”
w Kro ko wej, „Kre dens” i re stau ra cję  „Kaszëbë” w Ja strzę  biej Gó rze oraz bar „Ka szub”
w Strzel nie. We Wła dy sła wo wie słu ży klien tom re stau ra cja ho te lu „Rig ga” i pen sjo nat
„Wil la Po mo rzan ka”. 

W He lu jest bar „Am bra” i re stau ra cja „Wa no ga”. Prze by wa jąc na Pół wy spie Hel -
skim, sko rzy stać moż na z po ko jów go ścin nych fir my „De ne ga” (prop. Dënëga) w Ja star -
ni oraz spró bo wać me nu tam tej szych re stau ra cji „Gry fon” i „Wil la An na”. Do wy bo ru po -
zo sta je rów nież ja star nic ka ka wiar nia „We ran da”. Kuź ni ca ofe ru je usłu gi sma żal ni ryb „Da -
wid”. Nie jest po wszech nie wia do mym, że ostra „Musz tar da ka szub ska” pro du ko wa na
jest w puc kiej „Da go mie”. W sto li cy te go „praw dzi wie mor skie go” po wia tu zaj rzeć moż -
na też do sma żal ni ryb „Bu dzy szo wa Ma szo pe reya” (prop. Bùdzy szowô Ma szo perëjô),
a tak że „zwie dzić” re stau ra cję „NOR DA” oraz bar piw ny „Ka szub”. 

Ja dąc w stro nę Ma łe go Trój mia sta Ka szub skie go, nie po dob na omi nąć re stau ra cję
„Nor do wi Môl” w Cel bo wie, gdzie jak czy ta my na stro nie in ter ne to wej za kła du: „Dla
sma ko szy kuch ni ka szub skiej oraz dla tych, któ rzy jej jesz cze nie zna ją, stwo rzy li śmy
spe cjal ne me nu, gdzie po tra wy ma ją swo je na zwy w tym sta ro pol skim ję zy ku: Ka szub -
ski Ein topf (prop. pòmãk), Czôrni na Ka szub ska (prop. kaszëbskô czôrni na), Pliń ce,
Bùlwë sztãmpóné z kwa szo nym mlékã (prop. bùlwë sztãpóné ze zbiéró nym mlékã7),
Sałôtka slédzio wa (prop. slédzowô sa łat ka), Slédz a pùlczi, Śledź w ole ju z ce bu lą,
Klopsё w zu se (prop. klopsë w zu su), Wą trób ka z ce bu lą, Ka szub skie Fri ka sy (prop.
kaszëbsczé fri kasë), Szmùrów ka. 

***
Z in for ma cji za miesz czo nej na por ta lu ap te kar skim: „Sze reg atrak cji przy go to wa nych
przez wła ści cie la re stau ra cji po zwo li ły nam za po znać się z bo ga tą tra dy cją Ka szub.

154 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

7 Za B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich, t. III, str. 85.
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W Czôrny Dą brów ce wzmòcnic sã ji dze w re stau racëji „Ha -wa -ka”. W Słëpskù
dzejô „Karcz ma pod Kluką” i Karcz ma Słupska”. Ja dącë na wschód na tra fimë na „Za -
jazd Ka szub ski” w Lubòwi dzu. 

Na nor dze re gio nu w céni wi dokòwi wieżë je skrëtô re stau racëjã „Ka szub skie Oko”
w Gnie wi nie. W me nu nalézemë tam m. jin. „Go lon kę po ka szub sku”. Czerëjącë sã na
wschód nordë napòtkómë òbczas swi wa no dżi: re stau racëjã „U Lu izy” w Krokòwie,
„Kre dens” i re stau racëjã „Kaszëbë” w Pilëcach i bar „Ka szub” w Strzel nie. We Wiôldżi
Wsë słu żi kli jen to ma re stau racëjô hòte lu „Rig ga” i pen sjo nat „Wil la Po mo rzan ka”. 

W Hélu je bar „Am bra” i re stau racëjã „Wa no ga”.
Prze bi wa jącë na Hélsczim Półòstro wie skòrzëstac mòżna z ji zbów dlô gòscy fir-

më „De ne ga” w Ja star ni ë spróbòwac me nu ja star nic czich re stau racëjów „Gry fon”
i Wil la An na”. Do wëbra niô òstôwô téż tam kaw ni ca „We ran da”. Kùsfeld òferëje
ùsłu dżi sma żal nie rëbów „Da wid”. Nie je wszëtczi ma wie dzec, że òstri „Kaszëbsczi
Mòzdrëch”4 pro dukòwó ny je w pùcczi „Da go mie”. W stolëcy tegò „prôwdzëwie
mòrsczégò” pòwia tu je mòżno za zdrzec téż do sma żal nie rëbów „Bu dzy szo wa Ma -
szo pe reya”, a téż „zwiedzëc” re stau racëjã „NOR DA” ë piw ny bar „Ka szub”. 

Ja dącë w stronã Môłégò Kaszëbsczégò Trój gar du, wôrt je za zdrzec do re stau racëji
„Nor do wi Môl” w Celbòwie, dze jak czëtómë na star nie jin ter ne to wi za kła du: „Dla
sma ko szy kuch ni ka szub skiej oraz dla tych, któ rzy jej jesz cze nie zna ją, stwo rzy li śmy
spe cjal ne me nu, gdzie po tra wy ma ją swo je na zwy w tym sta ro pol skim ję zy ku: Ka -
szub ski Ein topf, Czôrni na Ka szub ska, Pliń ce, Bùlwë sztãmpóné z kwa szo nym mlékã,
Sałôtka slédzio wa, Slédz a pùlczi, Śledź w ole ju z ce bu lą, Klopsё w zu se, Wą trób ka
z ce bu lą, Ka szub skie Fri ka sy, Szmùrów ka”. 

***
Hewò je wia dło z ap te kar sczégò pòrta lu: „Sze reg atrak cji przy go to wa nych przez wła -
ści cie la re stau ra cji po zwo li ły nam za po znać się z bo ga tą tra dy cją Ka szub. Kli mat
i – oczy wi ście -bo ga te „ka szub skie” me nu przy go to wa ne i po da ne przez wy spe -
cja li zo wa ną oraz uśmiech nię tą ob słu gę spra wi ły, że wie czór na le żał do bar dzo 
uda nych”. 

Ji ny głos z „Blo gu o Wej he ro wie”: „(…) do kel ne rek mo że my ga dać po ka szub sku
(je śli umie my) i przy po mnieć so bie mo wę rdzen nych miesz kań ców tej zie mi. Nam tra -
fi ła się aku rat kel ner ka, któ ra ka szub ski nie pa ni ma jet (…)”. 

Na jin ter ne to wi star nie tegò „Môlu” nalézemë téż smacz no przed sta wio ną hi sto riã
Kaszëbów, chtërną „przërzą dzył” prof. dr hab. Jó zef Bòrzëszkòwsczi5.

W Ré dze mòżemë wpad nąc do „Dzi kie go Wi na” i do „Obe rży Pod Tur bo tem”
Hi per mar ket „Au chan” w Rëmi witô i żegnô w kaszëbsczim jãzëkù.

4 Nen pro dukt mô swòjã apart ną, kaszëbską pòzwã.
5 To nôzwëskò wëstãpiwô téż pò kaszëbskù. 
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Kli mat i – oczy wi ście – bo ga te „ka szub skie” me nu przy go to wa ne i po da ne przez wy -
spe cja li zo wa ną oraz uśmiech nię tą ob słu gę, spra wi ły, że wie czór na le żał do bar dzo
uda nych”. 

In ny głos z „Blo gu o Wej he ro wie”: „(…) do kel ne rek mo że my ga dać po ka szub sku
(je śli umie my) i przy po mnieć so bie mo wę rdzen nych miesz kań ców tej zie mi. Nam tra -
fi ła się aku rat kel ner ka, któ ra ka szub ski nie pa ni ma jet (…)”. 

Na stro nie in ter ne to wej te go przy byt ku znaj dzie my rów nież sma ko wi cie przed sta -
wio ną hi sto rię Ka szu bów, któ rą „przy rzą dził” prof. dr hab. Jó zef Bo rzysz kow ski.

W Re dzie mo że my wpaść do „Dzi kie go Wi na” i do „Obe rży Pod Tur bo tem”. Hi -
per mar ket „Au chan” w Ru mi wi ta i że gna w ję zy ku ka szub skim.

Cof nąw szy się nie co na za chód, wjeż dża my do Wej he ro wa, du cho wej sto li cy Ka -
szub, gdzie dla pąt ni ków i in nych tu ry stów swo je po dwo je otwie ra ho tel „Bli za”. W mie -
ście funk cjo nu je cen trum han dlo we „Ka szu by”. 

W naj więk szej ka szub skiej wsi, Lu zi nie, za wi tać moż na do „Kro mu” (prop. Króm). 
W sa li we sel nej „Sło wi czan ka” w Ro ba ko wie ob słu ga w stro jach re gio nal nych ser -

wu je tra dy cyj ne da nia kuch ni ka szub skiej. 
W Strzep czu na po tka my sklep na le żą cy do sie ci han dlo wej kup ców ka szub sko -po -

mor skich „Gryf” oraz sklep spo żyw czy „Kaszëbë”.
Re stau ra cja „Za jazd Ka szub ski” ocze ku je na swych klien tów w Sie ra ko wi cach. Tam

też moż na na być odzież w skle pie „Ruch na”.
W Brod ni cy Gór nej od po cząć moż na w „Kaszëbsczi Chëczi”.
W Ostrzy cach jest pen sjo nat „U Stolëma”, któ ry – oprócz atrak cji ku li nar nych – pro -

po nu je tak że rejs ka szub skim sta tecz kiem. Po są siedz ku za pra sza re stau ra cja „Ka szub -
ski Za pie cek”. W daw nej go rę czyń skiej owczar ni mie ści się „Ka szub ska Strze cha”,
gdzie – jak za chę ca wła ści ciel – znaj dzie cie „tyl ko po tra wy z ka szub skim ro do wo dem”. 

„Go ści niec dla Przy ja ciół” znaj du je się  wWy cze cho wie. 
Go spo dar stwo agro tu ry stycz ne „Dam ro ka” w Szym bar ku przyj mu je zdro żo nych

i zmę czo nych zdo by wa niem szczy tu Wie ży cy.
Je śli stru dzo ne go obie ży świa ta in te re su je spo ży cie „Śle dzia ka szub skie go w po -

traw ce”, mo że się udać do Ko ście rzy ny, do re stau ra cji „Rze myk”. Tra dy cyj ny ka szub -
ski po si łek po da ją tak że w tam tej szym Cen trum Kul tu ry Ka szub skiej „Strzel ni ca”. 

W Sta rej Ki sze wie na go ści cze ka ho tel „Wro ta Ka szub”. 
Opo dal, bo w Ko na rzy nach, po ży wić się moż na w re stau ra cji „Ta ba kie ra”. 
W Po mle wie war to za trzy mać się w re stau ra cji ho te lu „Ko zi Gród”. W ka szub skiej

sto li cy – Gdań sku – na po tkać moż na, np. re stau ra cje: „Ve le vet ka”, „Ma li no wy Ogród”
i „Ba zar Ka szub ski”. Tuż obok sie dzi by Za rzą du Głów ne go Zrze sze nia Ka szub sko -Po -
mor skie go, w re stau ra cji „Me stwin” do stęp ne są: „Kar bo na da z ka pu stą (prop.
karbònada z kapùstą), Szmu ro wo ne świ ni mia so (prop. szmó ro wóné swi nié miãso), pie -
klo re ba (prop. piekłô rëba), Ka szeb sko zu pe (prop. kaszëbskô zu pa), ka szeb sczi śledz
(prop. kaszëbsczi slédz), chleb ze szmol ca (prop. chléb ze szmùlcã), pie kli bul we z kwa -
snym mle ka (prop. piekłé bùlwë z kwa snym mlékã), „Na pój ogór ko wy (spe cjal ność
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Cop nąwszë sã kąsk na zôpôd, wjéżdżómë do Wej ro wa, dëchòwi stolëcë Kaszëb, dze
dlô pąt ni ków ë jinëch tu ri stów òtmikô swòje dwiérzë hòtel „Bli za”. W mie sce znó né
je hań dlowé cen tróm „Ka szu by”. 

W nôwiãkszi kaszëbsczi wsë, Lëzënie, za wi tac mòżna do „Kro mu”. 
We wie sel ny sa li „Sło wi czan ka” w Robôkòwie òbsłu ga w re gio nalnëch ruch nach

serwùje tra di cyj ną kaszëbską jôdã. 
W Strzépczu napòtkómë króm na le żą cy do hań dlo wi secë kaszëbskò- pòmòrsczich

kùpców „Gryf” i spòżiw czi króm „Kaszëbë”.
Re stau racëjã „Za jazd Ka szub ski” żda je na swich kli en tów w Se rakòjcach. Tam téż

mòżna nabëc òble cze nié w kro mie „Ruch na”.
W Górny Brod ni cy òdpòczic ji dze w „Kaszëbsczi Chëczi”
W Òstrzëcach je pen sjo nat „U Stolëma”, ja czi òkróm kùli narnëch atrak cjów bédëje

téż rézã kaszëbsczim òkrãtkã. Pò są sedzkù rôczi re stau racëjã „Ka szub ski Za pie cek”. 
W dôwny gòrãcziń sczi széperëji mie scy sã „Ka szub ska Strze cha”, dze jak przëchło -

scywô miéwca, naléze ta „tyl ko po tra wy z ka szub skim ro do wo dem”. „Go ści niec dla
Przy ja ciół” je we Wiczechòwie. 

Agro tu ristné gòspòdarstwò „Dam ro ka” w Szim barkù przëjimô zdro żonëch i zma -
rachòwónëch zdo bi wa nim czëpù Wieżëcë.

Żelë zmach conégò wãdrow czi ka jin te resëje spòżëcé „Śle dzia ka szub skie go w po traw -
ce”, mòże sã wëbrac do Kòscérznë, do re stau racëji „Rze myk”. Tra di cjo wi kaszëbsczi
môltëch pòdôwa ją téż w ta mecz nym Cen trum Kul tu ry Ka szub skiej „Strzel ni ca”. 

W Stôri Ki sze wie na go scy żda je hòtel „Wro ta Ka szub”. 
Nie da lek, bò w Kònarzënach, pòżëwic sã mòżna w re stau racëji „Ta ba kie ra”. 
W Pòmle wie wôrt je sã zatrzëmac w re stau racëji hòte lu „Ko zi Gród”. W kaszëb-

sczi stolëcy – Gduńskù – napòtkac ji dze, np. re stau racëje: „Ve le vet ka” „Ma li no wy
Ogród” i „Ba zar Ka szub ski”. Czësto krótkò kòl sedzbë Òglowégò Za rzą du Ka-
szëbskò-Pòmòrsczégò Zrze sze niô, w re stau racëji „Me stwin” dostãpné są: „Kar bo -
na da z ka pu stą, Szmu ro wo ne świ ni mia so, pie klo re ba, Ka szeb sko zu pe, ka szeb sczi
śledz, chleb ze szmol ca, pie kli bul we z kwa snym mle ka, Na pój ogór ko wy (spe cjal -
ność za kła du), kok ta il Ka szub ski – wód ka z pie przem, Gryf – gin z to ni kiem, Wi -
to sław – whi skey z co ca -co lą, Zie mo wit – wód ka z so kiem po mi do ro wym, Świe to -
pe łek – żubrów ka z so kiem jabł ko wym, Dam ro ka – cam pa ri z so kiem, Mi ło sła wa
– ma li bu z mle kiem”.

Wa no żącë trój gardz ką òkrãżni cą ni mòżna òmi nąc jednégò ze zjaz dów do Po mor -
skie go Cen trum Hur to we go „Rënk”.

W nôwiãkszim kaszëbsczim mie sce, w Gdi ni, re gio nal ną jôdã naléze ta w ba rze i re -
stau racëji „Big Blue”

Kaszëbsczi pòéta, Aloj zy Nôdżel pòdôł pòzwã dlô re stau racëji „Wa no ga”
w Chwaszczënie.6

6 Z wëwia du prze pro wa dzonégò z fa mi lią pisarza.
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za kła du), kok ta il Ka szub ski – wód ka z pie przem, Gryf – gin z to ni kiem, Wi to sław – whi -
skey z co ca -co lą, Zie mo wit – wód ka z so kiem po mi do ro wym, Świe to pe łek – żu brów -
ka z so kiem jabł ko wym, Dam ro ka – cam pa ri z so kiem, Mi ło sła wa – ma li bu z mle kiem”.

Po ru sza jąc się trój miej ską ob wod ni cą, nie moż na omi nąć jed ne go ze zjaz dów do
Po mor skie go Cen trum Hur to we go „Rënk”.

W naj więk szym ka szub skim mie ście, Gdy ni, ja dło re gio nal ne znaj dzie cie w ba rze
i re stau ra cji „Big Blue”

Po eta ka szub ski, Aloj zy Na gel po dał na zwę dla re stau ra cji „Wa no ga” w Chwasz -
czy nie.8

W po bli skim Przod ko wie re stau ra cja „Ka nia” pro po nu je m. in.: „Plin ce po przod -
kow sku (prop. pliń ce pò przedkòwskù), Zraz wie przo wy po gbur sku i Py zy ka szub -
skie”. Na te re nie gmi ny Przod ko wo, w Ko by se wie, w re stau ra cji „Orion” na sma ko szy
cze ka za gad ko wo brzmią cy „Słod ci miech”9 (prop. słod czi miech). 

W Żu ko wie od lat dzia ła re stau ra cja „Gryf”, któ ra go ściom (zwłasz cza nie miec kim)
za pew nia wy stęp ze spo łu folk lo ry stycz ne go. Do brym przy kła dem świet nie pro spe ru -
ją cej fir my jest Gmin na Spół dziel nia „Sa mo po moc Chłop ska” w Żu ko wie. Na le żą ce do
niej ma sar nia i pie kar nia zna ne są z re gio nal nych pro duk tów. Są to: „Kieł ba sa ra duń -
ska”, „Szyn ka żu kow ska”, „Go lon ka Żu kow ska”, „Zylc do mo wy”, „Krwa wa żu kow -
ska”, „Kieł ba sa żu kow ska dro bio wa”, „Ser del ki żu kow skie”, „Kieł ba sa Ka szu ba”, „Sa -
la mi żu kow skie”, „Sma kosz ki żu kow skie”, „Wę dzon ka z ko mi na żu kow ska” oraz
„Chleb żu kow ski” i „Chleb ra duń ski”.

Bor ko wo sły nie z go spo dy „U Sza de go” (prop. Kòl Szadégò). Skąd na zwa? Za py -
taj cie wła ści cie la.

W po bli skim Bo ro wie znaj du je się re stau ra cja ryb na „Checz Ry bac ka” (prop.
Rëbackô Chëcz).

Zmie rza jąc w stro nę Kar tuz, po dro dze wstą pić moż na do re stau ra cji „Bur czy bas”
w Dzier żąż nie. 

Re stau ra to rzy kar tu scy po sia da ją w swej ofer cie rów nież da nia re gio nal ne, np. re stau -
ra cja „Ka szub ska”: „Gbur skie je dze nie (prop. gbùrskô jôda), ma ślan ka, Plin ce po ka szub -
sku z gu la szem (prop. pliń ce pò kaszëbskù z gùlaszã), Po lę dwi ca po kar tu sku z ce bul -
ką, ziem nia ka mi i bu kie tem su ró wek, Po lę dwi ca po ka szub sku z ziem nia ka mi pie czo -
ny mi z bu kie tem su ró wek, Zra zik po kar tu sku w so sie czosn ko wym z ziem nia ka mi i bu -
kie tem su ró wek, pul ki i śle dzie w śmie ta nie” (prop. pùlczi i sle dze w smio ta nie).

Re stau ra cja „Zło ta Je sień”: zu pa z wre ków (prop. zu pa z wrëków), czy li bu ra ków, po -
lew ka, śle dzie po ka szub sku, zu pa z kar to fli, plac ki ziem nia cza ne, za rzu caj ka. W sto li -
cy zie mi kar tu skiej funk cjo nu je „Me stwin” – Spół dziel nia Pro duk cyj no -Han dlo wa, a tak -
że re stau ra cja „Ame ri cana” i „Go ści niec Ka szub ski”. W skle pach spo żyw czych Po mo -
rza ku pić moż na ser żół ty „Ka szub”, pro du ko wa ny przez fir mę z War lu bia.
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W blësczim Przedkòwie re stau racëjô „Ka nia” bédëje m. jin.: „Plin ce po przod kow -
sku, Zraz wie przo wy po gbur sku i Py zy ka szub skie”. 

Na te re nie gminë Przedkòwò, w Kòbëse wie, w re stau racëji „Orion” na ama to rów
smacz ków żdże zagôdkòwò brzëmią cy „Słod czi miech”. 

W Żukòwie òd lat dzejô re stau racëjô „Gryf”, co dlô gòscy (przede wszëtczim nie -
miec czich) zagwësniwô wëstãp fòlklo ri sticznégò kar na. Do brim przi kładã pëszno dze -
ja ją cy firmë je Gmin na Spo łdziel nia „Sa mo po moc Chłop ska” w Żukòwie. Na le żącë do
ni ma sar niô i pie kar niô znóné są z re gio nalnëch pro duk tów. Są to: „Kieł ba sa ra duń ska”,
„Szyn ka żu kow ska”, „Go lon ka Żu kow ska”, „Zylc do mo wy”, „Krwa wa żu kow ska”,
„Kieł ba sa żu kow ska dro bio wa”, „Ser del ki żu kow skie”, „Kieł ba sa Ka szu ba”, „Sa la mi
żu kow skie”, „Sma kosz ki żu kow skie”, „Wę dzon ka z ko mi na żu kow ska” oraz „Chleb
żu kow ski” i „Chleb ra duń ski”.

Bòrkòwò słënie z gòspòdë „U Sza de go”. Skąd pòzwa? Zapëtôjta ji miéwcã.
W są sed nim Bòro wie je rëbnô re stau racëjô „Checz Ry bac ka”. Czerëjącë sã w starnã

Kar tuz, po dro dze wstą pic mòżna do re stau racëji „Bur czy bas” w Dzér żąż nie. 
Kartësczi re stau ra torzë ma ją w swi òfer ce téż re gio nal ną jôdã, np. re stau racëjô „Ka -

szub ska”: „Gbur skie je dze nie, ma ślan ka, Plin ce po ka szub sku z gu la szem, Po lę dwi ca
po kar tu sku z ce bul ką, ziem nia ka mi i bu kie tem su ró wek, Po lę dwi ca po ka szub sku
z ziem nia ka mi pie czo ny mi z bu kie tem su ró wek, Zra zik po kar tu sku w so sie czosn ko -
wym z ziem nia ka mi i bu kie tem su ró wek, pul ki i śle dzie w śmie ta nie”. 

Re stau racëjô „Zło ta Je sień”: zu pa z wre ków, czy li bu ra ków, po lew ka, śle dzie po ka -
szub sku, zu pa z kar to fli, plac ki ziem nia cza ne, za rzu caj ka. W stolëcy kartësczi ze mi
dzejô „Me stwin” – Spół dziel nia Pro duk cyj no -Han dlo wa, a téż re stau racëjô „Ame ri -
can” „Go ści niec Ka szub ski”.

W spòżiw czich kromach Pòmòrzô kùpic mòżna żôłti sér „Ka szub”, pro dukòwó ny
przez firmã z Warlëbiô.

Na òsóbné wspòmnie nié za słu gi wa ją próbë „skaszëbie niô” krómòwégò asor ti meń -
tu, re klamòwa niô to wa rów w re gio nal nym jãzëkù (co le ma ło na an te nie Ra dia Kaszëbë
i TVP3) i tłó ma cze nié na kaszëbsczi jin ter ne towëch star nów, np: bro war nie „Am ber”
z Biel ków ka i méblo wi firmë „So cha”. Jed no z pi wów wspòmnió ny wëstwórz ni, to je
„Re mus”, mô na òpakòwa nim kaszëbsczi òpisënk. Téż promòcjowô kam pa niô te go
trunkù pro wa dzonô bëła w tim jãzëkù.

W przed swią tecz nym czą dze w gazëtach i jinëch me diach swòje żëczbë w re gio -
nal nym jãzëkù za miesz czi wa ją kaszëbsczi pòdjim co wie, m. jin. Fir ma Han dlo wa
„Bat” Sp. z o.o. – Cen trum Ma te ria łów Bu dow la nych.

Òsta ło le no żëczëc wszëtczi ma, cobë kaszëbi zna corôz dërni bra ła w òbjim hań -
dlo wi dzél gòspòdar czi, w ca łoscë ga stro no mią. Nie chcemë miec strachù ga dac do
kli en ta w na szi mòwie. Kò terô ju mòżna!
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Na osob ne wspo mnie nie za słu gu ją pró by ska szu bie nia asor ty men tu skle po we go, re -
kla mo wa nia to wa rów w ję zy ku re gio nal nym (zwłasz cza na an te nie Ra dia Kaszëbë
i TVP3) oraz tłu ma cze nie na ka szub ski stron in ter ne to wych, np: bro wa ru „Am ber”
z Biel ków ka i fir my me blar skiej „So cha”. Jed no z piw wspo mnia nej wy twór ni, czy li
„Re mus”, ma na opa ko wa niu opis ka szub ski. Rów nież kam pa nia pro mo cyj na te go trun -
ku pro wa dzo na by ła w tym ję zy ku.

W okre sie przed świą tecz nym na ła mach pra sy i w in nych me diach swo je ży cze nia
w ję zy ku re gio nal nym za miesz cza ją ka szub scy przed się bior cy, m.in. Fir ma Han dlo wa
„Bat” Sp. z o.o. – Cen trum Ma te ria łów Bu dow la nych.

Po zo sta je tyl ko ży czyć wszyst kim, aby ka szubsz czy zna co raz śmie lej obej mo wa ła
pa no wa nie w sek to rze han dlo wym go spo dar ki, zwłasz cza ga stro no mii. Nie bój my się
mó wić do klien ta w na szej mo wie. Wszak te raz już moż na!
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Elż bie ta Bu gaj na

Po tra wy w Bi blii

Bi blia – księ ga ży cia, Sło wo Bo że, któ re Bóg skie ro wał do lu dzi. Przez wie ki sta no wi -
ła in spi ra cję dla ar ty stów, twór ców i my śli cie li, dla każ de go, kto się z nią ze tknął. 
Jej stro ni ce za wie ra ją wszech stron ny opis świa ta sta ro żyt ne go od po cząt ków stwo rze -
nia aż do cza sów Je zu sa Chry stu sa. Lo sy Na ro du Wy bra ne go ja wią się w sze ro kim kon -
tek ście ów cze sne go ży cia i hi sto rii. 

Bi blia do star cza nam szcze gó ło wych wia do mo ści na te mat wy bra nych aspek tów
ży cia Izra eli tów, ich zwy cza jów, pra cy, co dzien no ści. Jak in ter pre to wać za pi sy Bi blii?
Przez wie ki przyj mo wa no bez kry tycz nie wszyst ko, co za pi sa no w Bi blii. Ko lej ne osią -
gnię cia na uki po zwo li ły zwe ry fi ko wać róż ne in for ma cje, uści ślić je. Dla te go dziś przyj -
mu je się, że Bi blia sta no wi za pis wy obra żeń na te mat świa ta i czło wie ka wła ści wych
dla cza su spi sa nia tek stów bi blij nych przez ich ziem skich au to rów. 

W po niż szych roz wa ża niach po sta ram się przed sta wić, co skła da ło się na po ży wie -
nie lu dzi Bi blii, co naj czę ściej je dli. Od wo łam się za rów no do Sta re go, jak i No we go
Te sta men tu. 

Kuch nia bi blij na to nie tyl ko je dze nie – to ma pa prze szło ści, opo wieść o re li gii, hi -
sto rii, kul tu rze i ży ciu ro dzin nym. Z Bi blii do wia du je my się, co je dli i pi li lu dzie róż -
nych sta nów w cza sach bi blij nych, jak przy rzą dza li po ży wie nie, jak świę to wa li, uczto -
wa li i przyj mo wa li go ści, co je dli lu dzie pro ści, co znaj do wa ło się na kró lew skich sto -
łach i wie lu cie ka wych rze czy zwią za nych z bi blij ną i ży dow ską tra dy cją.

Pierw szą po tra wę wy mie nio ną na kar tach Bi blii sta no wi jabł ko. W Księ dze Ro dza -
ju czy ta my: „Wte dy nie wia sta spo strze gła, że drze wo to ma owo ce do bre do je dze nia,
że jest ono roz ko szą dla oczu i że owo ce te go drze wa na da ją się do zdo by cia wie dzy.
Ze rwa ła za tem z nie go owoc, skosz to wa ła i da ła swe mu mę żo wi, któ ry był z nią, a on
zjadł.” (Rdz 3, 6).1 Wie lo wie ko wa tra dy cja pod na zwą owo ce wska zu je na jabł ko. Choć
Bi blia te go nie okre śla, ca ła iko no gra fia przed sta wia Ewę z jabł kiem w dło ni. To prze -
su nię cie zna cze nio we ma prak tycz ne uza sad nie nie, bo wiem w ję zy ku ła ciń skim jabł -
ko i zło wy ra ża jed no sło wo: ma lum2. Bi blij ne opo wia da nie o ze rwa niu jabł ka przez Ewę
do ty czy po cho dze nia zła i grze chu pier wo rod ne go. Ob raz Bo ga, któ ry za ka zu je 

1 Wszyst kie cy ta ty z Pi sma Świę te go po cho dzą z Bi blii Ty siąc le cia, wyd. V, Po znań 2003.
2 W ła ci nie jabł ko to ma lum, -i, jak ho mo nicz ny przy miot nik rodz. ni ja kie go ma lum to ‘zły’ (sub stan -
ty wi zo wa ny ma lum, -i to ‘zło’), war to jed nak pa mię tać, że w LXX jest kar pós ‘owoc’, jak też w Wul -
ga cie fruc tus ‘owoc’.
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Elż biéta Bùgajnô

Je dze nié w Bi blii

Bi bliô – ksãga żëcégò – Słowò Bòżé, jaczé Bóg scze rowôł do lëdzy. Bez sta la ta bëła
na tchnie nim dlô ar ti stów, ùsôdzców i mësla rzów, dlô kòżdégò, chto sã na niã na tknął.
Ji starnë òbji ma ją wsze le ja czi malënk an tikòwégò swia ta òd jegò stwórzbë jaż do cza -
sów Jezësa Chri stu sa. Dze je Wëbrónégò Lëdu wi dzec je na sze ro czim spòdlim
przódëczasnégò żëcô i hi sto rii.

Bi bliô dôwô na ma nôdrob niészé jin for ma cje na témã roz ma jitëch aspek tów żëcô
Izra eli tów, jich zwëków, robòtë, co dniowòtë. Jak roz miec zôpisë Bi blii? Bez sta la ta
przëji ma ło sã bez kri ticz no wszëtkò, co bëło za pi sóné w Bi blii. Pòsobné dokôzë nôùczi
dałë leż notã spraw dze niô roz ma jitëch jin for ma cjów, ùdo ka znie niô jich. Dlôte dzysô
przëjimô sã, że Bi bliô przedstôwiô wia dła na témã swia ta i czło wie ka, jaczé mielë
lëdze, czedë bëłë spi sy wóné bi bliowé ksãdżi bez jich ze msczich au to rów.

W swòjich rozwôża niach spró bujã wëdobëc, z czegò skłôda ło sã je dze nié lëdzy Bi -
blii, co nôczãżczi i nôchãtni jedlë. Bãdã szëkac na kôrtach za rów no Stôrégò, jak
i Nowégò Te sta meń tu. Bi bliowô kùchnia to nié blós je dze nié – to kar ta ùszłotë,
pòwiôstka ò re li gii, hi sto rii, kùltu rze i domôcym że cym. Z Bi blii mòżemë sã do znac,
co jedlë i pilë lëdze roz ma jitëch sta nów w bi bliowëch cza sach, jak szëkòwelë je dze -
nié, jak sã ba wilë, môltëchòwalë i przëjmòwalë gòscy, co jedlë prosti lëdze, co na la -
zło sã na kró lew sczich sto łach i wie le ce kawëch rze czy zwią zónëch z bi blio wą i żëdo -
wską tra di cją.

Pier szim je dze nim wëmie nio nym w Bi blii je jabkò. W Ksãdze Pòcząt ków czëtómë:
„Tedë nia sta òbôcza, że to drzewò mô brzôd do bri do je dze niô, że òno je rozkòszą dlô
òczu i że brzôd negò drze wa nadôwô sã do zdobëcô wiédzë. Òna tej ze rwa z niegò
brzôd i òszma ka a da ła swòjémù chłopòwi, chtëren béł z nią; a òn zjôdł (Pò 3,6).1 Wie -
le sta latnô tra dicjô pòd mionã brzôd wi dzi jabkò. Chòc Bi bliô do kład no tegò nie òpisëje,
całé ma larztwò pòkazëje Jewã z jabkã w rãkù. Taczé prze nie se nié zna cze niô mô swòje
ùdokôznie nié, bò w łacëznie jabkò i zło ma ją jed no słowò: ma lum2. Bi bliowé òpò-
wiôda nié ò ze rwa nim jab ka bez Jewã do tikô pòchôda niô zła i pierwòrodnégò grzé-
chù. Òbrôz Bòga, chtëren za ka zywô czło wiekòwi je dze niô brza du z drze wa pòzna niô

1 Wsze le jaczé cy tatë ze Swiątëch Pi smio nów pòchôda ją z Bi blii Tesãclecô, wëd. V, Pòznań 2003.
2 W łacëznie jabkò to ma lum, -i, jak homòni micz ny znankòwnik dzecnégò ôrtu ma lum to ‘złi’ (jist -
nikòwó ny ma lum, -i to ‘złé’), nót je pa miãtac, że w LXX je kar pós ‘brzôd’, jak téż Wul ga ta mô fruc tus
‘brzôd’.
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czło wie ko wi spo ży wać owoc z drze wa po zna nia do bra i zła, ma na ce lu pod kre śle nie,
że to Bóg de cy du je o tym, co jest do bre, a co złe. Gdy by czło wiek pró bo wał o tym de -
cy do wać, zna czy ło by, że ja ko stwo rze nie chce po sta wić sie bie w miej sce Stwór cy.
Grzech Ada ma i Ewy, zwa ny grze chem pier wo rod nym, zbu rzył har mo nię mię dzy czło -
wie kiem a Bo giem i wpro wa dził kon flikt w re la cję mię dzy męż czy zną i ko bie tą, a tak -
że mie dzy ludź mi i przy ro dą3.

Po wy pę dze niu z ra ju pierw si lu dzie ży li z upra wy ro li i ho dow li zwie rząt: „Abel
był pa ste rzem trzód, a Ka in upra wiał ro lę” (Rdz 4,3). Epi zod o Ka inie i Ablu po cho -
dzi z cza sów póź niej szych, wska zu je już na roz wi nię tą kul tu rę – lu dzie upra wia li ro lę
i zaj mo wa li się ho dow lą zwie rząt. Obaj bra cia zło ży li Bo gu ofia rę z pier wo cin swo ich
pło dów. Bóg spoj rzał ła ska wie na ofia rę Abla. W kon se kwen cji Ka in zwa bił bra ta na
po le i za bił go. Hi sto ria Ka ina i Abla w ob ra zo wy spo sób uka zu je dru gi grzech – za -
zdrość, któ ra nisz czy re la cję bra ter stwa; sta no wi tak że wy mow ne po twier dze nie skut -
ków grze chu pier wo rod ne go.

Oprócz wo dy, na po jem uży wa nym przez Se mi tów przy róż nych oka zjach by ło wi -
no. Ja ko je go twór cę Bi blia wy mie nia No ego: „Noe był rol ni kiem i on to pierw szy za -
sa dził win ni cę. Gdy po tem na pił się wi na, odu rzył się [nim] i le żał na gi w swo im na -
mio cie” (Rdz 9,20-21). Izra eli ci pi li wi no w cza sie uczt, naj czę ściej roz cień czo ne wo -
dą. W cza sie uczty we sel nej w Ka nie Ga li lej skiej Je zus prze mie nił wo dę w wi no. In -
nym moc nym trun kiem by ła sy ce ra (hebr. sze kar), sfer men to wa ny na pój, spo rzą dza ny
z owo ców, zwłasz cza z dak ty li, z nie któ rych zbóż lub z mio du.

Oj cem Na ro du Wy bra ne go jest Abra ham, któ ry uro dził się w dzie wią tym po ko le -
niu po Se mie, sy nu No ego. Abram, gdyż ta kie by ło je go imię, na po le ce nie Bo ga wy -
ru szył z Ur chal dej skie go do zie mi Ka na an. Był już czło wie kiem sę dzi wym, gdy do -
cze kał się sy na. Miał bo wiem sto lat, a je go żo na dzie więć dzie siąt. Prze po wie dzie li mu
to trzej nie zwy kli go ście, któ rych Abra ham przy jął bar dzo go ścin nie. Uj rzaw szy ich
przed swym na mio tem po biegł szyb ko do Sa ry i rzekł: „Pręd ko za czyń cia sto z trzech
miar naj czyst szej mą ki i zrób pod pło my ki” (Rdz 18, 6-8). Po tem ka zał przy rzą dzić tłu -
ste i pięk ne cie lę. Wziął tak że twa róg i mle ko i wszyst ko po sta wił przed go ść mi. Sło -
wa wy po wie dzia ne do Sa ry brzmią jak prze pis ku char ski. Pod sta wo wy mi skład ni kiem
pod pło my ków by ła mą ka i wo da. Cien kie plac ki z pszen nej mą ki za czy nio nej wo dą,
zwa ne po he braj sku massôt („ma ca”), spo ży wa li póź niej Izra eli ci pod czas po spiesz ne -
go wyj ścia z Egip tu. Jak wi dać, me nu ofe ro wa ne przez Abra ha ma by ło do syć róż no -
rod ne: chleb, twa róg, mle ko, cie lę ci na.

Jed ną z naj słyn niej szych po traw Bi blii jest so cze wi ca. Za go to wa ną so cze wi cę Ezaw
od stą pił Ja ku bo wi przy wi lej pier wo ródz twa: „Gdy pew ne go ra zu Ja kub go to wał ja kąś
po tra wę, nad szedł z po la Ezaw bar dzo znu żo ny i rzekł do Ja ku ba: Daj mi choć tro chę
tej czer wo nej po tra wy, je stem bo wiem znu żo ny” (Rdz 25,29-30). So cze wi ca to ga tu nek

164 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

3 Por. Pi smo Świę te Sta re go i No we go Te sta men tu. Naj now szy prze kład z ję zy ków ory gi nal nych z ko -
men ta rzem, wy daw nic two Świę ty Pa weł, Czę sto cho wa 2008, s. 40.
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do bra i zła, mô na ma przed sta wic, że to Bóg roz są dzywô, co je dobré a co złé. Czej
czło wiek chcôłbë ò tim roz są dzë wac, to bë znaczëło, że jak no stwòrze nié chce pòsta -
wic se bie w môlu Stwórcë. Grzéch Ja da ma i Jewë, zwó ny pierwòrod nym grzéchã,
znisz cził har mó niã midzë czło wiekã a Bògã i wpro wa dzył zwadã w łączbã midzë chłopã
a niastã, a téż midzë lëdzama a ro dą.3

Pò wëgna nim z ra ju pier szi lëdze żëlë z òbróbkù rolë i chòwù zwierzãtów: „Abel
béł pa sturzã chòwë, a Ka jin òbrôbiôł ze miã” (Pò 4,3). Epi zo da ò Ka ji nie i Ablu pòchôdô
z cza sów pó zniészich, pòkazëje ju roz wi tą kùlturã – lëdze òbrôbialë rolã i za ji malë sã
chòwa nim zwierzënë. Òba ji bra cy no wie złożëlë Bògù òfiarã z pierw sziń ców swòjégò
brza du. Bóg wezdrzôł ła skawò na òfiarã Abla. Skùtkã tegò Ka jin przëchło scył bra cy -
na na pòle i za bił gò. Dze je Ka ji na i Abla w òbra zny spòsób ùka zy wa ją drëdżi grzéch
– zôzdrotã, chtërna nisz czi za leż notã bra cyń stwa; je téż pòcwier dze nim skùtków pier-
wòrodnégò grzéchu. 

Króm wòdë na pitkã ùżi wó nym bez Se mi tów przë roz ma jitëch leż no tach bëło wi -
no. Jegò ùsôdzcą we dle Bi blii je Noe: „Noe béł gbùrã i òn jakò pier szi za sa dzył win -
nicã. Czedë pòtemù na pił sã wi na, ùpił sã [nim] i leżôł nad żi w swòjim tel cu.” (Pò
9,20-21). Ji zra elicë pilë wi no òbczas cze stów, nôczãsczi roz ro bioné z wòdą. Òbczas wie -
selégò w Ga li lej sczi Ka nie Je zus za mie nił wòdã w wi no. Ji nym sarcëstim na pitkã bëła
sy ce ra (hebr. sze kar), skwa śniałé picé, zro bioné z brza du, przede wszëtczim z dak ti -
lów, nie chtërnëch zbòżów abò z mio du.

Òjcã Wëbrónégò Nôro du je Abra ham, chtëren ùro dzył sã w dze wią ti róz dze pò
Se mie, sy nu No egò. Ôbram, bò taczé bëło jegò mio no, na pòlét Bòga wëszedł z Ur
chal dej sczégò do ze mi Ka na an. Béł ju człekã stôrim, czedë ùro dzył mù sã syn. Miôł
bò sto lôt, a jegò biał ka dze wiãcdze sąt. Wëwróżëlë mù ò tim trze ji dziw ny gòsce,
chtërnëch Abra ham przëjął z wiôldżim acht nie nim. Òba cziwszë jich kòl swòjégò tel -
ca, biegł drawò do Sarë i rzekł: „Chùtkò za mie szi ca sto z trzech miar nôlep szi mą -
czi i zrób pòdpło mi czi” (Pò 18,6-8). Pòtemù kôzôł przërëchto wac sëté i piãkné celã.
Wzął téż twôróg i mlékò i wszëtkò pòsta wił do gòscy. Sło wa, jaczé rzekł do Sarë, są
prôwdzëwą kùchar ską re cep tą. Spòdlo wi ma dzélëka ma pòdpło mi ków bëłë mą ka
i wòda. Cenczé pliń ce z pszény mą czi zaczënio ny wòdą, zwóné pò he brajskù massôt
(„ma ca”), je dle pó zni Izra elicë òbczas chùtczégò wiń dze niô z Egip tu. Je wi dzec, że
me nu bédo wóné bez Abra ha ma bëło dosc roz ma ji toôrtné: chléb, twôróg, mlékò,
celëcëna.

Nôbar żi znó nym je dze nim w Bi blii je so cze wi ca. Za gòto wó ną so cze wicã Ezôw
òddôł Jakùbòwi apartné prawò pier wo rod notë: „Czedë rôz Jakùb wa rził jaczés je dze -
nié, na de szedl z pòla Ezôw ba ro zma rachòwó ny i rzekł do Jakùba: Dôj Mie chòc përznã
tegò czerwònégò jestkù, bò jô jem ba ro zma rachòwó ny „(Pò 25, 29-30). So cze wi ca je
ôrtã roscënë jed no lat ny abò dwa lat ny z rodzënë bòbòwatëch. Pòchôdô z zôpad ny Azji,

3 Pòr. Swiãté Pi smio na Starégò i Nowégò Te sta meń tu. Nônow szi prze łożënk z òri gi nalnëch jãzëków
z kòmen tarzã, wëdôwi zna Swiãti Pa weł, Czãstochòwa 2008, s. 40.
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ro śli ny jed no rocz nej lub dwu let niej z ro dzi ny bo bo wa tych. Po cho dzi z za chod niej Azji,
upra wia no ją już 2 ty sią ce lat p. n. e. w Azji Mniej szej, Za kau ka ziu, Gre cji, Rzy mie.
Ucho dzi ła za po karm ubo gich. Po sia da du żą war tość od żyw czą. Wy stę pu je w róż nych
ko lo rach. W Pol sce tak że jest upra wia na. Z na sion moż na rów nież wy twa rzać mą kę. 

Zdol no ści ku li nar ne mat ki Ja ku ba po zwo li ły mu tak że uzy skać pod stę pem bło go -
sła wień stwo umie ra ją ce go oj ca. Przed śmier cią Iza ak po pro sił Eza wa, aby szedł
na ło wy i upo lo wał coś dla nie go: „Po tem przy rządź mi smacz ną po tra wę, ja ką lu bię,
po daj mi ją, abym jadł i abym ci po bło go sła wił, za nim umrę” (Rdz 27,4). Sły sząc to,
Re be ka, któ ra bar dziej ko cha ła młod sze go sy na, ka za ła Ja ku bo wi przy nieść dwa do rod -
ne koź lę ta i przy rzą dzi ła z nich po tra wę o sma ku dzi czy zny. W ten spo sób Ja kub pod -
stęp nie zy skał przy wi lej pier wo ródz twa i bło go sła wień stwo oj ca. 

Ko lej ną nie zwy kła po tra wą moż na na zwać man nę. Po uciecz ce Izra eli tów z Egip -
tu cze ka ła ich dłu ga dro ga przez pu sty nię. Z mą ki, któ rą za bra li z Egip tu, pie kli plac -
ki bez so li. Krów nie mo gli za bi jać, gdyż sta no wi ły one si łę po cią go wą i da wa ły mle -
ko. W koń cu za czę li szem rać prze ciw ko Bo gu i Moj że szo wi: „Oby śmy po mar li z rę -
ki Pa na w zie mi egip skiej, gdzie śmy za sia da li przed garn ka mi mię sa i ja da li chleb do
sy ta! Wy pro wa dzi li ście nas na pu sty nię, aby gło dem za mo rzyć ca łą tę rze szę” (Wj
16,3). Lecz Bóg nie opu ścił swe go lu du i ze słał im mię so w po sta ci prze pió rek i chleb
w po sta ci man ny: „Rze czy wi ście wie czo rem przy le cia ły prze piór ki i po kry ły obóz,
a na za jutrz ra no war stwa ro sy le ża ła do ko ła obo zu. Gdy się war stwa ro sy unio sła ku
gó rze, wów czas na pu sty ni le ża ło coś drob ne go, ziar ni ste go, ni by szron na zie mi. Na
wi dok te go Izra eli ci py ta li się wza jem nie: Co to jest? – gdyż nie wie dzie li, co to by -
ło” (Wj 16,13-15). Py ta nie: „Co to jest?” brzmi po he braj sku: man -hu, co jest lu do -
wą ety mo lo gią wy ra zu man na. W in nym miej scu czy ta my: „Dom Izra ela nadał te -
mu [po kar mo wi] na zwę man na. By ła ona bia ła jak ziar no ko len dry i mia ła smak plac -
ka z mio dem” (Wj 16,31). Ko lej ny opis man ny po ja wia się w Księ dze Liczb: „Man -
na zaś by ła po dob na do na sion ko len dra i mia ła wy gląd bde lium (won na ży wi ca).
Lu dzie wy cho dzi li i zbie ra li ją, po tem meł li w ręcz nych młyn kach al bo tłu kli w moź -
dzier zach. Go to wa li ją w garn kach lub ro bi li z niej pod pło my ki; smak mia ła ta ki jak
cia sto na ole ju” (Lb 11,7-8).

Co to jest man na? Ist nie ją róż ne pró by wy ja śnie nia na tu ral ne go po cho dze nia man -
ny. W przy pi sie do Wj 16,15 czy ta my, że mo że cho dzić o ciecz, ja ką wy dzie la krzew
ta ma rysz ku (Ta ma rix man ni fe ra). Od ma ja do sierp nia wy twa rza on sub stan cję, któ rą
Ara bi zwą man -es -sa ma czy li „man na z nie ba”. We dług Wer ne ra Kel le ra, au to ra książ -
ki Śla da mi Bi blii, man na to wy dzie li na krze wów ta ma rysz ko wych po wsta ją ca w wy -
ni ku sym bio zy ta ma rysz ków i jed ne go z ga tun ków chrząsz czy. Po sia da kon sy sten -
cję ży wi cy i for mu je się w bia łe grud ki po dob ne do ma łych na sion. Jej wy stę po wa nie
uza leż nio ne jest od wil got no ści po ry desz czo wej.4 Be du ini uży wa ją jej do sło dze nia
na po jów i ja ko przy pra wy, mu szą ze brać ją, za nim zro bi to pe wien ga tu nek mró wek.
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4 Por. Bi blij na man na, www.wi ki pe dia.pl
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bëła sa dzonô ju 2 tësą ce lat p. n. e. w Azji Mniészi, na Za kaùkazë, w Gre cji i Rzi mie.
Bëła przede wszëtczim jôdą biédnëch. Mô wiôlgą kôrmną wôrtnotã. Wëstą piwô w roz -
ma jitëch far wach. W Pòlsce téż sã jã sa dzy. Z ji se mión mòże téż ro bic mą ka. 

Kùcharz czi kunszt Jakùbòwi mëmczi dał mù spòsob notã na wëdo sta nié chi troscã
błogòsła wie niégò òjca, chtëren béł na ùmer cym. Przed smier cą Iza ak pòpro sył Eza -
wa, bë szedł na jachtã i ùpòlowôł cos dlô niegò: „Pòtemù przëszëkùj mie pëszné je -
dze nié, jaczé mie szmakô, dôj je mie, bëm jôdł i bëm cë błogòsła wił, za nim ùmrã”
(Pò 27,4). Czëjącë to, Re be ka, chtërna bar żi ùlu bia so młodszégò sëna, kôza Jakùbò-
wi przëniesc dwa wi dzałé kózlãta i przëszëkòwa z nich je dze nié ò szmakù dzëczëz-
në. Tim spòsobã Jakùb pòkrãczno dostôł apartné prawò pier wo rod notë i błogòsła -
wiéństwò òjca.

Pòstãpną apart ną jôdą mòżemë na zwac mannã. Pò ùcékù Izra eli tów z Egip tu cze -
ka jich długô dro ga bez pùsti niã. Z mą czi, ja ką za bralë z Egip tu, pieklë pliń ce bez solë.
Krów nie bëło ji ma wòlno za bi jac, bò szłë òne w zôprzëżë i dôwałë mlékò. Na kùńcu
zaczãlë bùrczëc pro cem Bògù i Mòjże szo wi: „Niech më bë le pi pòùmie ralë z rãczi Pa -
na w egip sczi ze mi, dze jesmë se dzelë nad grôpka ma miãsa i jedlë chle ba kùli chto
chcôł! Wa naju wëpro wadzëła na pùsti niã, żebë całé lëdztwò głodã zamòrzëc” (Wi
16,3). Ale Bóg nie òsta wił swòjégò lëdu i zesłôł ji ma miãso na sztôłt prze piór ków
i chléb na sztôł mannë: „Pò prôwdze na wie czór przële ca łe prze piór czi i za scelëłë
sedlëskò, a drëdżégò dnia re no szëchta rosë le ża ła wkół sedlëska. Czedë szech ta rosë
dwignãła sã w górã, wnen czas na pùsti ni le ża ło cos drobnégò, zôrno watégò, nibë sëwi
mróz na ze mi. Wi dzącë to, Izra elicë pi talë sã je den drëdżégò: Cëż to je? – bò nie wie -
dzelë, co to bëło” (Wi 16,13-15). Pi ta nié: „Co to je?” brzëmi w he braj sczim: man -hu,
co je lëdo wą etimòlo gią wëra zu man na. W ji nym môlu czëtómë: „Domôctwò Izra ela
da ło temù [je dze niémù] pòzwã man na. Bëła òna biôłô jak zôrno kòlãdra i mia ło szmakã
pliń ca z miodã” (Wi 16,31). Pòstãpny òpisënk mannë pòjôwiô sã w Ksãdze Lëczbów:
„Man na zôs szlachòwa ła za se mie nim kòlãdra i mia wëzdrzatk bde lium (pôchnącô
żëwi ca). Lëdze wëchôdalë i zbiérelë jã, pòtemù mie lelë w rãcznëch młin kach abò tłëklë
w mùżdżel nikù. Gòto welë jã w grón kach abò ro bilë z ni pòdpło mi czi; szmakã mia ta -
ką jak ca sto na òleju” (Lb 11,7-8).

Co to je man na? Są roz ma jité próbë wëja snie niô nôternégò pòchôda niô mannë.
W do pisënkù do Wi 16,15 czëtómë, że mòże ji dze ò ceklënã, ja ką wëdze liwô czerz ta -
ma risz ka (Ta ma rix man ni fe ra). Òd ma ja do zélni ka wëdze liwô òn sub stancjã, chtërną
Arabòwie zwą man -es -sa ma, to zna czi „man na z nie ba”. We dle Wer ne ra Kel le ra, au -
tó ra ksąż czi Szla cha ma Bi blii man na to wëdzëlënk cze rzów ta ma risz ka, chtërna
pòwstôwô w sym biozë ta ma rin dów ca i jednégò z ôrtów chra bąsz czów. Mô dëchtew -
notã żëwicë i ùstôwiô sã w biôłé grud czi pòdobné do môłëch se mio nów. Ji wëstãpi wa -
nié zanôlégô òd mòkrzëznë desz czowégò czą du.4 Be du ji no wie brëkùją ji do miod-
nëch na pit ków i jak no przëprawë, mùszą ze brac jã nim zro bi to gwësny ôrt mrów ków.

4 Pòr. bi blijnô man na, www.wi ki pe dia.pl
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We dług in nych opi nii mógł to być też „ja dal ny po rost zwa ny krusz wi cą, któ re go ple -
chy w po sta ci sza rych gru dek 1,5-4 mi li me trów śred ni cy, ła two są prze no szo ne przez
wiatr”.5

Bi blij ne da ne o man nie, choć nie za prze cza ją jej na tu ral no ści, wska zu ją, że by ła
czymś, co prze kra cza ło zja wi ska przy rod ni cze. Księ ga Mą dro ści wy chwa la man nę ja -
ko „stra wę anio łów”, „go to wy chleb z nie ba”, po karm ma ją cy wszel ki smak (Mdr
16,20). Wraz z Księ gą Wyj ścia i Liczb pod kre śla tu dzia ła nie Opatrz no ści Bo żej. Wią -
żą się z tym tak że nie zwy kłe wła ści wo ści man ny jak psu cie się lub nie psu cie w okre -
ślo ne dni ty go dnia.

Na pa miąt kę wyj ścia z Egip tu Izra eli ci świę to wa li Pas chę. Od te go cza su w 14 dniu
mie sią ca Ni san za bi ja no ba ran ka i spo ży wa no ja ko upa mięt nie nie ofia ry, któ rej krew
ura to wa ła Izra eli tów od śmier ci (Wj 12,21-27). Ba ran ka spo ży wa no z prza śni ka mi, czy -
li prza śny mi chle ba mi W cza sie te go dnia i ko lej nych sied miu nie wol no by ło jeść
ani prze cho wy wać chle ba kwa szo ne go. Spo ży wa no przy tym gorz kie zio ła, aby przy -
po mnieć so bie cięż kie la ta nie do li.

W ko lej nych księ gach Sta re go Te sta men tu po ja wia się wie le nazw po kar mów. 
W Pierw szej Księ dze Sa mu ela do wia du je my się, co Jes se ka zał za nieść Da wi do wi je -
go bra ciom: „Weź dla swych bra ci efę (mia ra ob ję to ści ciał syp kich, oko ło 40 lub 22 l)
pra żo nych zia ren, dzie sięć chle bów i za nieś pręd ko bra ciom do obo zu! Za nie siesz też
dzie sięć krąż ków se ra do wód cy od dzia łu” (1 Sm 17,17-18). Abi ga il, pięk na i mą dra żo -
na Na ba la, ofia ro wa ła Da wi do wi i je go lu dziom „dwie ście chle bów, dwa bu kła ki wi -
na, pięć opra wio nych owiec, pięć sea (mia ra ciał syp kich, rów na ok. 13 lub 7 l) pra żo -
nych zia ren, sto gron ro dzyn ków i dwie ście plac ków fi go wych” (1 Sm 25,18). Syn Da -
wi da, sły ną cy z mą dro ści król Sa lo mon, na utrzy ma nie dwo ru po trze bo wał co dzien nie
„trzy dzie ści kor naj czyst szej mą ki (12 ton) i sześć dzie siąt kor zwy kłej mą ki (24 to ny),
dzie sięć tucz nych wo łów i dzie sięć pa stwi sko wych oraz sto owiec, nie li cząc je le ni, ga -
ze li, da nie li i tucz ne go ptac twa” (1 Krl 5,2-3). 

Da niel, mło dy Izra eli ta szla chet ne go ro du, zo stał wraz z trze ma przy ja ciół mi wy -
bra ny do służ by na dwo rze kró la ba bi loń skie go Na bu cho do no zo ra. „Król przy dzie lił im
co dzien ną por cję po traw kró lew skich i wi na, któ re pi jał” (Dn 1,5). Da niel jed nak nie
chciał spo ży wać nie czy stych – z punk tu wi dze nia re li gii ży dow skiej – po traw – i po -
pro sił do zor cę o po ży wie nie we ge ta riań skie. Ten oba wiał się, że schud ną, a on stra ci
gło wę. Wów czas Da niel za pro po no wał, aby do zor ca pod dał ich pró bie: „Pod daj słu gi
two je dzie się cio dnio wej pró bie: niech nam da ją ja rzy ny do je dze nia i wo dę do pi cia.
Wte dy zo ba czysz, jak my wy glą da my, a jak wy glą da ją mło dzień cy je dzą cy po tra wy kró -
lew skie.” (Dn 1,12-13). Po dzie się ciu dniach die ty Da niel i je go przy ja cie le wy glą da li
zdro wiej i le piej od mło dzień ców, któ rzy ja da li po tra wy kró lew skie. 

168 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

5 Ka ta rzy na Śmi łow ska, Wy da rze nia zwią za ne z po by tem Izra eli tów na pu sty ni, www.bi blia.wia -
ra.pl/wy druk.php?gru pa=6
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We dle jinëch pòzdrzat ków mógł to bëc téż „jôdny rost zwó ny krusz wi cą, jaczégò plechë
w sztôłce szarëch gru żel ków 1,5-4 mi limétrów strzédnicë, letkò są prze no szoné bez
wia ter”.5

Biblijné pòdôwczi ò man nie, chòc nie przékùją ji nôter nocë, pòkazëją, że bëła
czims, co przewëższa ło rodné zja wisz cza. Ksãga Mą drotë wëchwa liwô mannã jakò
„je dze nié anio łów”, „ùpie kłi chléb z nie ba”, jôda, co mô wsze le ja ką szmakã (Mdr
16,20). Razã z Ksãgą Wiń dze niô i Lëczbów pòdsz tri chiwô tuwò dze ja nié Òpatrz noscë
Bòżi. Parłãczą sã z tim téż apartné znakòwiznë mannë jak no gnicé abò nie gnicé
w wëzna czoné dnie ti dze nia.    

Na wspòmink wiń dze niô z Egip tu Izra elicë swiãcëlë Paschã. Òd negò cza su dnia
14 mie są dza Ni san zarzënalë ba rón ka i jedlë jakò upa mięt nie nié òfiarë, chtërny krew
ùre ta Izra eli tów òd śmierć (Wj 12,21-27). Ba rón ka jedlë z prza sni ka ma, to je prza sny -
ma chle ba ma. W nen dzéń i pòstãpnëch sétmë nie bëło wòlno jesc ani trzëmac kwa -
szonëgò chle ba. Zjôda no przë tim gòrzczé zelé, abë przëbaczëc so drãdżé la ta nie dolë
(Wi 12,8).

W pòstãpnëch ksãgach Stôrégò Te sta meń tu widzëc je wie le pòzwów je dze niégò.
Z Pier szi Ksãdżi Samùela mòżemë sã do wiedzëc, co Jes se kôzôł za niesc Da wi do wi
jegò bra cy nóm: „Wez dlô swo ich bra cy nów efã (mia ra òbjim notë sëpnëch ca łów, kòl
40 abò 22 l) pra żonëch zôrnów, dzesãc chle bów i za nies je chùtkò bra cy nóm do sedlëska!
Za niesë téż dzesãc krąż ków sëra dlô pro wad ni ka par tu” (1 Sm 17-18). Abi ga il, snôżô
i mądrô biał ka Na ba la, òfia ro wa Da wi do wi i jegò lëdzóm „dwa sta chle bów, dwa bu -
kłacz ki wi na, piãc wëprôwionëch òwców, piąc sea (mia ra òbjim notë sëpnëch ca łów, rów -
na kòl 13 abò 7 l) pra żonëch zôrnów, sto grąd ków roz yn ków i dwa sta figòwëch pliń -
ców” (1 Sm 25,18). Syn Da wi da, znó ny z mą drotë król Sa la món, na ùżëwie nié dwòru
brëkòwôł na dzéń „trzëdzescë kor nôlep szi mą czi (12 to nów), szes c dze sąt kor zwëkłi
mą czi (24 tonë), dzesãc tëcznëch wòłów i dzesãc pażãcowëch a téż sto òwców, nie li -
czącë jeleniów, gazélów, da nie lów i tëcznégò pta stwa” (1 Krl 5,2-2).

Da niel, mło di Izra eli ta z dobrégò do domù, òstôł we spół z trze ma drëcha ma wëbró -
ny do służbë na dwòrze kró la ba bi loń sczégò Nabùcho do no zo ra. „Król przëdze lił ji ma
co dnio wą pòrcjã kró lew sczi jôdë i wi na, chtërne pijôł” (Dn 1,5). Da niel mimò to nie
chcôł jesc nieczëstégò – we dle żëdo wsczi re li gii – je dze niô – i ùpro sył dozérôcza ò je -
dze nié we ge ta rian sczé. Nen lãkôł sã, że òni scen cze ją, a òn wëzbëje sã głowë. Wnen -
czas Da niel zabédowôł, abë dozérôcz pòddôł jich pró bie: „Pòddôj słëgów two ich
dzesãcdnio wi pró bie: niech na ma dôwa ją ògar do wiznã do je dze niô i wòdã do picô.
Tak wej òbôczisz, jak më wëzdrzimë, a jak wëzdrzą beń lo wie, co je dzą kró lew ską jôdã”
(Dn 1, 12-13). Pò dzesãcdnio wi diecë Da niel i jegò drëszë wëzdrzëlë na zdrow szich
i le pi òd bòrénków, co jedlë kró lew ską jôdã.

5 Ka ta rzy na Śmi łow ska, Wë da rze nia zwią zó né z przebiwanim Jizro eli tów na pù sti nie, www.bi blia.wia -
ra.pl/wy druk.php?gru pa=6
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Osob nym za gad nie niem jest po dział na po tra wy czy ste i nie czy ste. Szcze gó ło wy
opis te go, co wol no jeść po boż ne mu Izra eli cie, znaj du je my w Księ dze Ka płań skiej
i Księ dze Po wtó rzo ne go Pra wa. Osob ne prze pi sy do ty czą spo ży wa nia zwie rząt lą do -
wych, istot wod nych, istot skrzy dla tych i ma łych zwie rząt. Spo śród zwie rząt lą do wych
wol no jeść tyl ko czwo ro noż ne, któ re ma ją roz dzie lo ne ko py ta i któ re prze żu wa ją. Są
to: wół, ba ran, ko za, je leń, ga ze la, da niel, ko zio ro żec, an ty lo pa, ba wół i ko zi ca (Pwt 14,4-
5). Nie wol no jeść np. wie przo wi ny czy mię sa za ją ca. Nie moż na by ło rów nież spo ży -
wać tłusz czu zwie rząt ani krwi.

Spo śród istot wod nych moż na spo ży wać tyl ko te, któ re ma ją płe twy i łu ski. Z istot
po wietrz nych wy mie nio no te, któ rych nie wol no jeść: orzeł, sęp czar ny, orzeł mor ski,
wszel kie ga tun ki ka ni i so ko łów, wszel kie ga tun ki kru ków, struś, so wa, me wa, wszel kie
ga tun ki ja strzę bi, pusz czyk, kor mo ran, ibis, ła będź, pe li kan, ścier wik, bo cian, wszel kie
ga tun ki cza pli, du dek i nie to perz (Kpł 11, 13-19). Je śli cho dzi o owa dy, wol no jeść
wszel kie ga tun ki sza rań czy: so le am, char gol i cha gab (Kpł 11,22). Sza rań cza sta no wi -
ła war to ścio wy po karm. W No wym Te sta men cie ewan ge li sta Ma te usz po da je, że po -
kar mem Ja na Chrzci cie la na pu sty ni by ły sza rań cza i miód le śny.(Mt 3,4). 

No wy Te sta ment nie za wie ra zbyt wiel kie go wy ka zu po traw. Czę sto po wta rza ją się
ta kie na zwy jak chleb, ry by, ba ra nek, wo da i wi no. 

Bi blia, a zwłasz cza Sta ry Te sta ment sta no wi bo ga te źró dło in for ma cji na te mat zwy -
cza jów ży wie nio wych lu dzi Bi blii. Se mi ci ce ni li do bre je dze nie i na pi tek. Kie ro wa li się
jed nak okre ślo ny mi prze pi sa mi do ty czą cy mi czy sto ści po kar mów, czy li tym, co wol -
no, a cze go nie wol no by ło spo ży wać. Nie mniej jed nak po dróż ku li nar na po kar tach Bi -
blii po zwo li ła od kryć nie któ re z ta jem nic sto łu i pod nie bie nia jej bo ha te rów. Skrom ne
ra my ni niej sze go opra co wa nia wy ma ga ły do ko na nia wy bo ru po traw cha rak te ry stycz -
nych dla Izra eli tów. Wie le z nich utrwa li ło się w kul tu rze eu ro pej skiej i na trwa łe we -
szło do ja dło spi su.

170 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty
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Òsób ną pro ble mą je pòdzél na je dze nié czësté i nieczësté. Do kład ny òpisënk tegò
co wòlno bëło jesc pòbòżnémù Izra elicë, mo żemë na lezc w Ksãdze Ka płań sczi i Ksãdze
Pòwtó rzonégò Pra wa. Apartné prze pisë ti ka ją sã je dze niégò zwiérzãtów lą dowëch, ji -
sto tów wòdnëch, ji sto tów ze skrzi dła ma i ma lin czich zwierzãtow. Ze zwierzãtow lą -
do wych wòlno jesc le no taczé, co ma ją czterë no dżi, roz czidłé kótë i dze gwią. Są to:
wół, ba rón, kòza, je leń, gazéla, da niel, kòzëróg, an ti lo pa, bùfel i dzëwô kòza (Pwt 14,4-
5). Ni mòże jesc np. swi niégò miãsa czë miãsa zaj ków. Ni mòże téż jesc tłëstégò
zwiérzãtów ani jich krëwi.

Z wòdnëch ji sto tów mòże jesc le no ne, co ma ją krzél i na ribk. Z ji sto tów ze skrzi -
dła ma są pòdóné le no ne, ja czich nie je nót jesc: czôrny sãp, mòrsczi òrzéł, wsze le jaczé
ôrtë ka niów i jastrzëbôków, sztrus, slépni ca, méwa, wsze le jaczé ôrtë ja strzë bów, lasnô
so wa, kòrmòrón, ibis, kôłp, pe li kón, padlënôrz, bòcón, wsze le jaczé ôrtë cza plów, dudk
i szãto piérz (Kpł 11, 13-19). Jeżlë ji dze ò in sektë, mòże jesc wszelczé ôrtë skôkôłków:
so le am, char gol i cha gab (Kpł 11,22). Skôkôłczi bëłë pòkrzésnym je dze nim. W No wim
Te sta meń ce ewa nie li sta Ma teùsz pòdôwô, że Jón Chrzcëcél żëwił sã na pu sty ni
skôkôłka ma i le snym miodã (Mt 3,4).

W No wim Te sta meń ce ni ma za wie le pòzwów je dze niégò. Czãsto po wta rza ją sã
taczé pòzwë jak chléb, rëbë, ba rónk, wòda i wi no.

Stôri Te sta meńt je bòkad nym zdrzódłã wia dłów na témã kôrmnëch zwëków lëdzy
Bi blii. Se micë wësok ùwôżëlë dobré jestkù i na pitk. Cze ro welë sã de ja de gwësny ma
re gla ma ti ka jącëma sã czëstotë je dze niégò, to je tegò, co wòlno, a czegò nie wòlno
bëło jesc. Kòżdą ra zą rów nak kùli narnô wa no ga pò kôrtach Bi blii pòzwòlëła òdkrëc
nie chtërné krëjam notë sto łu i pòdgãbinë ji bòjatérów. Skrómné ramë hewòtnégò ùsôdzkù
wëmôgałë wëbra niégò jestkù apartnégò dlô Izra eli tów. Wie le z nich zaòsta ło w kùltu -
rze eu ro pej sczi i na stałé wla zło do jôdny kôrtë.
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Ta de usz Link ner (Uni wer sy tet Gdań ski)

Li te rac kie ku li na ria Maj kow skie go

Je że li spoj rzy my do „Słow ni ka ję zy ka pol skie go”, to po za ha sła mi „ku li nar ny” i „ku -
li nar nie” sło wa „ku li na ria” nie znaj dzie my1. Go rzej jesz cze bę dzie w „Słow ni ku wy -
ra zów bli sko znacz nych” (1971), gdzie na wet na te ha sła nie na tra fi my. Na to miast
w „Słow ni ku sy no ni mów” za ist nie je ha sło „ku li nar ny”, przy da ne do okre śle nia „po -
kar mo wy”, co zna cze nie ku li na riów ja koś już wy ja śnia2. Na ha sło „ku li na ria” tra fi my
do pie ro w „Słow ni ku 100 ty się cy po trzeb nych słów”, któ re go re dak cją za jął się Je rzy
Bral czyk, i zna czy tam ono „wszyst ko, co jest zwią za ne z przy rzą dza niem i go to wa -
niem po traw; też: po tra wy bę dą ce wy two rem sztu ki ku li nar nej”3. Po nie waż in te re su je
nas głów nie ostat nie zna cze nie te go sło wa, więc bę dzie my go po szu ki wać w utwo rach
Alek san dra Maj kow skie go. Nie zre zy gnu je my jed nak z pierw sze go wy ja śnie nia, któ -
re mo że tak że uży wek do ty czyć, uży wek, któ re ku li na riom mo gą czę sto to wa rzy szyć,
jak cho ciaż by ka wa po obie dzie lub do śnia da nia i ko la cji lub wsze la kie wi na czy wód -
ki do po sił ków nie raz po da wa ne. 

W czło wie czej eg zy sten cji ku li na ria mia ły i ma ją pod sta wo we zna cze nie, bo prze -
cież aby żyć, trze ba jeść. Ina czej wy glą da ło to daw niej, ina czej z ku li na ria mi jest dzi -
siaj. Naj pierw po ży wie nie słu ży ło tyl ko prze trwa niu, póź niej do szła do te go przy jem -
ność. Wszak obec nie co raz czę ściej ży je się, by jeść, a nie je, by żyć. Od kie dy za czę -
ło się tak dziać, trud no po wie dzieć, ale na pew no od tąd, gdy czło wiek umiał so bie za -
pew nić na od po wied ni czas spo koj ny byt, gdy nie mu siał każ de go dnia zdo by wać
po ży wie nia. Czas bo wiem i kul tu ra mia ły na ku li na ria zna czą cy wpływ. I trwa ło tak do -
tąd, aż ku li na ria sta ły się ku li nar ną sztu ką. Oczy wi ście, ina czej mia ła się ona na każ -
dym kon ty nen cie, u każ de go na ro du, w każ dym kra ju i re gio nie; in ne by ły ku li na ria na
dwo rze, ina czej ży wio no się w mia stach i wsiach. Oczy wi ście, w tym miej scu nie ma
po trze by sze rzej się tym zaj mo wać, nie mniej war to wie dzieć, że już na prze ło mie IV
i III wie ku p. n. e. moż na mó wić o „kuch niach na ro do wych”.4

Cho ciaż kuch ni ka szub skiej ten czas jesz cze nie do ty czy, to war to pa mię tać, że po ję -
cie to jest wie ko we i po dob nie jak wszę dzie ka szub skie ku li na ria ma ją też swo ją hi sto rię
i ge ne zę, dla któ rej wie le mu sia ła zna czyć geo gra fia i to po gra fia, flo ra i fau na te go re gio -
nu oraz wszel kie kon tak ty z ob cy mi i przy jezd ny mi, co nad mo rzem by ło tym bar dziej

1 M. Szymczak, Słownik języka polskiego, Warszawa 1978, t. 1., s. 1082.
2 A. Dą brów ka, E. Gel ler, R. Tur czyn, Słownik sy no ni mów, War sza wa 1998, s. 168.
3 Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, War sza wa 2005, s. 341.
4 Por. M. Lem nis, H. Vi try, W sta ro pol skiej kuch ni i przy sto le, War sza wa 1989, s. 12.
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Ta de usz Link ner (Gduń sczi Ùni wer sy tet)

Lëte racczé kùli na ria Maj kow sczégò

Żlë we zdrzimë do „Słowarza pòlsczégò jãzëka” (t. I, 1978), to òkróm zéwisz czów „ku -
li nar ny” i „ku li nar nie” sło wa „ku li na ria” nie nalézemë.1 Jesz gòrzi bãdze w „Słowarzu
blëskòzna cze niowëch sło wów” (1971) zre dagòwó nym bez Sta ni sła wa Skorupkę, dze
na wet ka na ne zéwisz cza nie tra fimë. Zôs w „Słowarzu sy no ni mów” mdze zéwisz cze
„ku li nar ny”, przëpi sóné do òkresz le niô „pòkarmòwi”, co zna cze nié „ku li na riów” jakòs
ju do lma czi.2 Na zéwisz cze „ku li na ria” tra fimë do piérze w „Słowarzu 100 tësą cy
brëkòwnëch sło wów”, jaczégò re dak cją za jął sã Je rzy Bral czyk, i zna czi tam òno
„wszëtkò, co je zrze szoné z rëchto wa nim i wa rze nim jôdë; téż: jôda mdącô wërobã
kùchniowégò kùńsz tu”3. Temù, że za jimô nas przede wszëtczim slédné zna cze nié negò
sło wa, bãdzemë tej za nim szë kac w dokôzach Alek san dra Majkòwsczégò. Rów nak
nie mdzemë nie chalë pierszégò wëja snie niô, jaczé mòże téż të kac sã ùżiw ków, chtërne
kùli na rióm czãsto mògą to warzëc, chòcbë le ka wa pò pôłnim abò do frisztëkù i wie -
czerzë, abò wsze le jaczé wi na czë wód czi do je dze niô nierôz pòdôwóné.

W lëdzczim żëcym kùli na ria miałë i ma ją spòdlëczné zna cze nié, në kò abë żëc,
mùsz je jesc. Ji na czi wëzdrza ło to dôwni, ji na czi z kùli na ria ma je dzysô. Nôpiérwi
jôda służëła le przedërcha niu, pó zni do szła do te przëjem nosc. Tec terôzka co-
rôz czãscy żëje sã, bë jesc, a nie jé, bë żëc. Òd czedë tak zaczãło bëc, cãżkò rzek nąc,
ale na gwës òdnąd, czedë czło wiek roz miôł zagwësnic so na ja czis czas spòkójné
bëcé, czej ni mùszôł kòżdégò dnia zdobëwac je dze niô. Bò czas i kùltu ra miałë na kùli -
na ria mòcny cësk. I tak wa ra ło do nąd, jaż kùli na ria stałë sã kùchnio wim kùńsztã.
Roz mie je sã, że ji na czi miałë sã òne na kòżdim kònti neń ce, kòl kòżdégò nôro du,
w kòżdim kra ju i re gio nie; jinszé bëłë pań sczé kùli na ria, ji na czi jadłé bëło w mia -
stach i na wsach. Roz mie je sã, że w tim môlu nie je mùsz wi cy sã tim za ji mac, ale
wôrt wie dzec, że ju na prze łó ma nim IV i III sta latégò p. n. e. mòże ga dac ò „nôrodnëch
kùchniach”.4

Chòc kaszëbsczi kùchni nen czas nie tikô, rów nak wôrt pa miãtac, że no pòjãcé je
stôré i jist no jak wszãdze kaszëbsczé kùli na ria ma ją téż swòjã hi sto riã i ge nezã, dlô ja -
czi wiôldżi znaczënk mùszą miec geògra fiô i topògra fiô, roscënë i zwierzãta negò re -
gio nu a téż wszelczé łączbë z cëzy ma i przëbëłi ma, co nad mòrzã tim bar żi bëło mòżlëwé

1 M. Szymczak, Słowôrz pòlsczégò jãzëka, Warszawa 1978, t. 1., s. 1082.
2 A. Dą brów ka, E. Gel ler, R. Tur czyn, Słowôrz sy no ni mów, War sza wa 1998, s. 168.
3 Słowôrz 100 tësą cy brëkòwnëch sło wów, red. J. Bralczyk, War sza wa 2005, s. 341.
4 Pòr. M. Lem nis, H. Vi try, W sta ro pòl sczi kùch ni i kòl sto łu, War sza wa 1989, s. 12.
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moż li we i czę ste. Że na to miast w ka szub skiej pro zie i po ezji ku li na ria też wy stę pu ją, to
oczy wi ście zro zu mia łe, bo jak zda wać bez nich mniej lub bar dziej rze czy wi ste re la cje
z sy tu acji i eg zy sten cji bo ha te ra, i to za rów no nie gdyś jak dzi siaj. Jak na to miast ma się
ta spra wa w ka szub skiej li te ra tu rze, war to spraw dzić, bo nie zwra ca no na to do tąd spe -
cjal nej uwa gi. Po nie waż w tym cza sie i miej scu nie moż li we jest ro zej rze nie się za ku li -
na ria mi we wszyst kich utwo rach ka szub skiej li te ra tu ry, więc war to naj pierw za jąć się
twór czo ścią Alek san dra Maj kow skie go, by wie dzę o niej i w tym za kre sie wzbo ga cić. 

Co praw da, jest to dość enig ma tycz na za po wiedź te ma tu, ale do pre zen ta cji li te rac -
kich ku li na riów wy star cza ją ca. Aby zaś uspo ko ić od bior cę, trze ba jesz cze po wie dzieć,
że mó wiąc za wie le, ła two wy lać dziec ko z ką pie lą, dla te go resz tą zaj mie my się pod czas
oma wia nia ko lej nych utwo rów Maj kow skie go. Bo wiem kom po zy cja tej wy po wie dzi bę -
dzie ta ka, że naj pierw z per spek ty wy ku li na riów spoj rzy my na ich treść, i to od pierw -
szych tek stów po czy na jąc, a na ostat nich koń cząc, nie za po mi na jąc oczy wi ście o używ -
kach do ku li na riów przy na leż nych, a na stęp nie gwo li pod su mo wa nia na te naj bar dziej
w pro zie i po ezji Maj kow skie go eks po no wa ne zwró ci my uwa gę. I to po mi mo re zul ta tów
na szych po szu ki wań i eks plo ra cji, bo do pó ki się w nich w peł ni nie roz pa trzy my, ni gdy
nie mo że my wie dzieć, jak się to wszyst ko skoń czy. Wszak wy ni ki na uko wych ba dań pod -
czas za po wia da nia i pro gra mo wa nia nie mo gą być prze cież wia do me. Gdy by by ło ina -
czej, bez sen sem by ło by ich pro wa dze nie. Jesz cze więk szym bez sen sem by ło by przy stę -
po wa nie do opra co wa nia ja kie goś te ma tu, zna jąc je go efekt. Po nad to ni gdy żad na na uko -
wa eks plo ra cja nie jest bez u ży tecz na. Bo za rów no owoc ny jak i bez owoc ny jej re zul tat
za wsze po zwa la wy snuć pew ne wnio ski. Dla te go po dob nie in te re su ją ce jest wska za nie
w ba da nej ma te rii, cze go i dla cze go jej brak nie, jak osta tecz ne jej re su me’. 

Po nie waż ku li na ria od da ją kul tu rę by cia i ży cia ba da nej spo łecz no ści, dla te go roz -
pa trze nie się w ich ka ta lo gu w li te rac kiej twór czo ści Alek san dra Maj kow skie go ma
sens. Wszak dla hi sto ry ka li te ra tu ry nie jest tak waż ne, jak współ o kre śla ją one eg zy -
sten cję za miesz ka łej na po łu dniu te go re gio nu ka szub skiej spo łecz no ści, bo o tym moż -
na do wie dzieć się z in nych opra co wań i źró deł, ale czy ten wła śnie pi sarz w ogó le na
ku li na ria zwra ca uwa gę, co oczy wi ście wca le nie mu si je go twór czo ści de pry mo wać,
jak so bie z ni mi ra dzi, w ja kim kon tek ście wy stę pu ją, i cze mu w je go utwo rach słu żą.
War to też wie dzieć, czy sprzy ja im le piej u Maj kow skie go pro za, czy po ezja i dla cze -
go. A po nie waż Maj kow ski od ro ku 1899 był już li te rac ko ak tyw ny, więc war to wie -
dzieć, jak to z ku li na ria mi w każ dym je go utwo rze by ło, bo pod da my tu ana li zie wszyst -
kie we dle chro no lo gii ich uka zy wa nia się, by tak że ich fre kwen cji w cza sie się przyj -
rzeć. Je że li bo wiem zde cy do wa no się na roz pa trze nie ku li na riów w twór czo ści Maj kow -
skie go, za ist nia ło za ło że nie, że uważ ne ro zej rze nie się za ni mi w każ dym je go utwo rze
po zwo li po znać i zro zu mieć spra wę mniej lub bar dziej bo ga te go ich ka ta lo gu. Po nie -
waż mo że to wy glą dać róż nie, raz jesz cze trze ba po wie dzieć, że gdy by był wia do my
efekt, nie by ło by po trze by tą spra wą się zaj mo wać. 

Jak już po wie dzia no, za ku li na ria mi ro zej rzy my się w ca łej twór czo ści li te rac-
 kiej Maj kow skie go – od „Jak w Koscérznie ko scel ny go ob re le”, „Stra chów i zrę ko vji nów”

174 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty
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i czãsté. Że w kaszëbsczi proze i pòezji kùli na ria téż są, to je zroz miałé, bò jakùż bez
nich òpi so wac mni czë bar żi ja werné sy tu acje i żëcé bòhatera, ë to rów no czë czedës
czë dzysô. Jakùż tedë mô sã ta spra wa w kaszëbsczi lëte ra tu rze, wôrt je sprawdzëc, bò
do nąd nie bëło dowóné na to szpe cjalnégò bôczënkù. Temù, że w tim cza su i môlu
niemòżebné je ro ze zdrze nié sã za kùli na ria ma we wszëtczich dokôzach kaszëbsczi pi -
smie niznë, wiãc wôrt je nôprzód za jic sã ùtwórstwã Alek san dra Majkòwsczégò, bë
wiédzą ò ni w ti te mie wzbògacëc. 

Prôwdac, je to dosc krëjamnô zapòwiesc temë, ale do pre zen ta cji lëte rac czich kùli -
na riów sy ga jącô. A żebë ùspòkòjic òdbiércã, nót jesz rzek nąc, że za wie le gôda jącë,
mòże pro sto wëlôc dzeckò z ką pa nim, temù resz tą mdzemë sã za ji mac òb czas òmôwia -
niô pòstãpnëch dokôzów Majkòwsczégò. Bò ùkłôd ti wëpòwiescë bãdze ta czi, że
nôprzód z per spek tiwë kùli na riów we zdrzimë na jich zam kłosc, i to òd pier szich tek -
stów zaczëna jącë, a na slédnëch kùńczącë, nie za biwszë roz mie je sã ò ùżiw kach do
kùli na riów słëcha jącëch, a pòtemù, żebë zesëmòwac na ne nôbar żi w proze i pòezji
Majkòwsczégò pòczestné dómë bôczënk. I to nimò wëni ków na szich pòszu ki wa niów
i badéro wa niów, bò pòkąd sã w nich bëlno nie ro ze zdrzimë, nigdë ni mòżemë wie dzec,
jak sã no wszëtkò skùńczi. Kò wëni czi nôùkòwëch badéro wa niów òbczas zapòwiôda -
niô i pro gramòwa niô ni mògą bëc znóné. Czejbë bëło ji na czi, bëłobë bez célu jich pro -
wa dze nié. Jesz bar żi bëłobë bez célu przëstãpòwa nié do òpra co wa niô ja czi témë, zna -
jącë ji efekt. Co wi cy nigdë ni żódné nôùkòwé badéro wa nié nie je nieprzëdatné. Bò tak
samò brzad ny jak i bez brza du ji skùtk wied no pòzwôlô wëcy gnąc gwësné wnio sczi.
Dlôte jist no za ji ma jącé je wskôza nié w badéro wó ny ma te rii, czegò i dlôcze ji brak nie,
jak òsta teczné ji re su me.

Temù że kùli na ria òddôwa ją kùlturã bëcégò i żëcô badéro wó ny spòlëznë, dlôte ro -
ze zdrze nié sã w jich ka ta logù w lëte rac czim ùtwór stwie Alek san dra Majkòwsczégò mô
cél. Tec dlô hi sto ri ka lëte ra turë nie je tak wôżné jak wëspółòpisëją òne eg zy stencjã
miesz ka ją cy na pôłnim tegò re gio nu kaszëbsczi spòlëznë, bò ò tim mòże sã do wie dzec
z jinëch òpra co wa niów i zdrzó dłów, ale czë pra wie nen pisôrz w ca łoscë na kùli na ria
dôwô bôczënk, co roz mie je sã wca le nie mùszi jegò ùsôdztwa de primòwac, jak so z ni -
ma ra dzy, w ja czim kòntek sce wëstãpùją, i do cze w jegò dokôzach słu żą. Wôrt je téż
wie dzec, czë sprzijô jim le pi kòl Majkòwsczégò pro za, czë pòézjô i dlôcze. A temù że
Majkòwsczi òd 1899 rokù béł ju lëte rackò ak tiw ny, wiãc wôrt je wie dzec, jak to z kùli -
na ria ma w kòżdim jegò dokôzu bëło, bò òbtaksëjemë tu wszetczé we dle chro no lo gii
jich ùka zy wa niô sã, bë téż jich przëtom noscë w cza su sã przëzdrzec. Bò jeżlë ùmëslóné
bëło so roz są dzec kùli na ria w ùsôdztwie Majkòwsczégò, za jist nia ło za ło że nié, że
ùwôżné ro ze zdrze nié sã za ni ma w kòżdim jegò dokôzu pòzwòli pòznac i zroz miec
sprawã mni abò bar żi bòkadnégò jich ka ta logù. Temù że mòże to wsze le jak wëzdrzec,
rôz jesz trze ba rzek nąc, że czejbë béł znó ny te brzôd, nie bëłobë brëkòwné ną spra wą
sã za ji mac. 

Jak ju òsta ło rzekłé, za kùli na ria ma ro ze zdrzimë sã w ca łim lëte rac czim ùsôdztwie
Majkòwsczégò – òd „Jak w Kòscérznie kòscelnégò òbrelë”, „Stra chów i zrãkòwi nów”
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i „Piel grzym ki Wej he row skiej” po czy na jąc, na stęp nie do to mi ku po ezji „Spie we i fran -
tów ci” prze cho dząc i wresz cie na „Żëcé i przi godë Re mu sa” oraz „Po mo rzan” zwra -
ca jąc bacz ną uwa gę.5 Moż na by nie czy nić te go li ne ar nie, ale kon cen tro wać się na ko -
lej nych ku li na riach w każ dym utwo rze, co czy ni ło by wy po wiedź naj pew niej wy raź -
niej szą, tyl ko że wte dy trud niej by ło by z to wa rzy szą cym każ de mu ku li nar ne mu atry -
bu to wi kon tek stem. Gdy by li te rac ka twór czość Maj kow skie go by ła ob szer na, by ło by
z tym trud niej, ale ja ko że nie jest te go wie le, moż na so bie po ra dzić i tym ra zem z ku -
li na ryj nej per spek ty wy na wska za ne wy żej utwo ry spoj rzeć, by wię cej o nich wie dzieć. 

***
Na pierw szych kar tach „Ko scel ny go”, pi sa ne go przez Maj kow skie go w mło dzień -
czym, ju ve ni lij nym cza sie, ku li na riów nie znaj du je my. Co praw da po ja wia się tu go -
rzał ka, ale używ ka mi, ja ko do dat ka mi do po sił ków zaj mie my się póź niej. Tu na to -
miast chcia ło by się wie dzieć, co je dzo no i pi to po po grze bie Re me ra -Ja gód ki, na sty -
pie, ale ni cze go kon kret ne go się nie do wie my, a je dy nie że je dli i pi li du żo (s. 9).
Pierw szym pro duk tem ko ścier skiej kuch ni, bo trze ba pa mię tać, że naj pierw dzie je się
tu wszyst ko w mie ście, co ku li nar nej kar cie nie po win no być obo jęt ne, oka że się na -
to miast chleb, oczy wi ście nie su chy, ale ze „sma rą” (s. 13, 14), na co mógł so bie po -
zwo lić Że tow ski, po dob nie zresz tą jak w nie dzie lę na pie czeń, nie mó wiąc już o cy -
ga rach, co o je go do brej sy tu acji ma te rial nej mo gło tyl ko świad czyć. Do ta kie go wnio -
sku po zwa la ją dojść nie tyl ko po przed nie sło wa Maj kow skie go: „Bo ty le za ro bieł”
(s. 14), ale tak że na stęp ne, że „mnioł łóż ko mięt ci” (s. 14), a dwie cór ki kształ cił na
na uczy ciel ki, by zo sta ły gu wer nant ka mi. Tak więc re la cja o ku li na riach, po prze dza ją -
ca na stęp ne, nie oka zu je się tu przy pad ko wa a umyśl na, aby od bior ca mógł wię cej i le -
piej o tej waż nej po sta ci i za ra zem miej skim ży ciu, oczy wi ście dla dal sze go bie gu wy -
pad ków w tym utwo rze, wie dzieć. 

Kie dy za bie rze głos gbur z ka szub skiej wsi, je go ku li nar na re la cja bę dzie od tej
miej skiej zu peł nie in na. Wszak nie przy pad kiem Plo ta z Tusz ków po wie, że trze ba już
wkrót ce sa dzić „bul we”, bo kie dy za sia no już zbo że i bę dzie bru kiew („krecz ka”), groch,
ta tar ka („bu kwi ta”), to „Pan Bóg ni ko mu nie da gło dem zdech nąć!” (s. 16). Naj pew -
niej to na ka szub skiej wsi, przy naj mniej w oko li cach Ko ście rzy ny, naj czę ściej je dzo -
no. Gdy by by ło ina czej, Plo ta nie skar żył by się tak na trze cie go sy na, któ ry uczył się
na „szkol ne go” i bru kiew, groch (czy taj: zu pa z bru kwi i gro chów ka) oraz klu ski, mo -
że na wet słod kie, już mu nie sma ko wa ły, nie mó wiąc o tym, że pra cy już się nie imał

176 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

5 Ko rzy sta się tu taj z ta kich edy cji wy mie nio nych wy żej utwo rów A. Maj kow skie go: Jak w Koscérznie
ko scel ny go ob re le abo Pięc ka wa le rów a jed na je dy no brut ka, w osem spie wach, Gdańsk 1899; Strachë
i zrę ko vjinë, Gdańsk 1976; Piel grzym ka wej he row ska. Po emat po dał do dru ku i po sło wiem opa trzył Ed -
mund Puz drow ski, Gdy nia 1992; Wier sze i fran tów ci, Gdy nia 1957; Żëcé i przi godë Re mu sa. Ży cie
i przy go dy Re mu sa, prze kład Le cha Bąd kow skie go, dzel -część I -III, Gdańsk 1995; Po mo rza nie, w oprac.
D. Maj kow skiej. Stro ny cy ta tów po da je się w na wia sach i po prze dza wska za niem to mu rzym ską cy frą,
gdy po cho dzą z po wie ści Ży cie i przy go dy Re mu sa.

ZKP_biuletyn_cz2_new5:biuletyn ZKP a5  2010-01-10  03:34  Page 176



BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Re fe ratë 177

i „Wej row sczi piel grzim czi” za cząwszë, da li do zbiérkù pòezji „Spiéwë i fran tów czi”
przechôda jącë i kùresz ce na „Żëcé i przigòdë Remùsa” ë „Pòmòrza nów” dôwa jącë
bôczënk.5 Mógłbë nie ro bic tegò lëniowò, le skùpiac sã na pòstãpnëch kùli na riach
w kòżdim dokôzu, co nôpew ni ro bi łobë wëpòwiésc wëra zniészą, le no że tedë cãżi
bëłobë z to wa rzą cym kòżdémù kùli narnémù atribùto wi kòntekstã. Czejbë lëte racczé
ùsôdztwò Majkòwsczégò bëło wiôldżé, bëłobë z tim cãżi, ale temù że nie je tegò wie -
le, mòże so dac radã i ną ra zą z kùli narnégò pòzdrzatkù na wskôzóné wëżi dokôze we -
zdrzec, bë wi cy ò nich wie dzec. 

***
Na pier szich kôrtach „Kòscelnégò”, pi sónégò bez Majkòwsczégò w mło dich la tach,
w ju we ni lij nym cza su, kùli na riów nie nalézemë. Prôwdac pòjôwiô sã tu gòrzôłka, ale
ùżiw ka ma, jak no dodôwka ma do je dze niô mdzemë za ji mac sã pó zni. Za to tuwò chca -
ło bë sã wie dzec, co bëło jadłé i pité pò pògrze bie Re me ra -Ja gód czi, na sti pie, ale ni -
czegò kònkretnégò sã nie do wiémë, le no tëli, że wie le jedlë i pilë (s. 9). Pier szim wërobã
kòscérsczi kùchnie, bò nót je pa miãtac, że nôpiérwi dze je sã tu wszëtkò w mie sce, co
kùli nar ny kôrce òbòjãtnym bë bëc ni mia ło, òkôże sã za to chléb, mô sã roz miec nie
sëchi, ale ze „sma rą” (s. 13, 14), nó co mógł so pòzwòlëc Żëtow sczi, zresz tą jist no jak
w nie dzelã na piekłé miãso, nie gôda jącë ò cy ga rach, co ò jegò do bri ma te rial ny sy tu -
acji mògło le swiadczëc. Do taczégò wnioskù dozwôla ją duńc nié le pòprzédné sło wa
Majkòwsczégò: „Bò tëli za ro bił” (s. 14), ale téż pòstãpné, że „miôł łóżkò miãtczé” 
(s. 14), a dwie cór czi sztôłcył na szkól ne, bë òstałë gùwer nant ka ma. Tak wiãc òpòwiésc
ò kùli na riach, pòprzédza jącô pòstãpné, nie òkazëje sã tu przi padkòwô, le ùmëslnô, abë
czëtińc mógł wi cy i le pi ò ti wôżny pòsta cy a przë leż noscë mie sczim żëcu, roz mie je
sã dlô dalszégò biegù wëpôdków w tim dokôzu, wie dzec. 

Czedë za bie rze głos gbùr z kaszëbsczi wsë, jegò kùli narnô òpòwiésc bãdze òd ti
mie sczi czësto jinô. Tec nie przipôdkã Plo ta z Tusz ków pòwié, że trze ba ju wnetk sadzëc
„bùlwë”, bò czedë òsta ło ju za sóné zbòżé i bãdą wrëczi („krecz ka”), groch, bùkwi ta, to
„Pón Bóg nikòmù nie dô głodã zdech nąc!” (s. 16). Nôpew ni to na kaszëbsczi wsë,
przënômni w òkòlim Kòscérznë, nôczãscy bëło jadłé. Czejbë bëło ji na czi, Plo ta nie skar -
żiłbë sã tak na trzecégò sëna, chtëren ùcził sã na „szkólnégò” i wrëczi, groch (czëtôj:
zu pa z wrëków i grochòwô zu pa) ë kló sczi, mòże na wet ka słodczé, ju mù nie szma kałë,

5 Kòrzistô sã tuwò z ta czich wëdôwków wëmie nionëch wëżi dokôzów A. Majkòwsczégò: Jak
w Koscérznie ko scel ny go ob re le abo Pięc ka wa le rów a jed na je dy no brut ka, w osem spie wach, Gdańsk
1899; Strachë i zrę ko vjinë, Gdańsk 1976; Piel grzym ka wej he row ska. Pòémã dôł do drëkù i pòsło wié na -
pisôł Edmùńd Pùzdrow sczi, Gdy nia 1992; Wier sze i fran tów ci, Gdy nia 1957; Żëcé i przi godë Re mu sa.
Ży cie i przy go dy Re mu sa, do lmaczënk Le cha Bądkòwsczégò, dzél -część I -III, Gdańsk 1995; Po mo rza -
nie, w òprac. D. Majkòwsczi. Stronë cy ta tów pòdôwô sã w na wia sach i pòprzédzô wskô za nim tomù
rzëmską cy frą z pòwiescë Żëcé i przigòdë Remùsa, pisënk ùrëchtowôł i jãzëk znor ma li zowôł Je rzi Tréder,
wëd. Òfi cy na Czëc, Gduńsk (przëp. dolm.).
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(por. s. 21). Na wsi ka szub skiej na po łu dniu Ka szub tym się przede wszyst kim ży wio -
no, a po tra wy z mię sa sta wia no na sto le rza dziej, cho ciaż wie dzia no, że one da ją przede
wszyst kim si łę i naj le piej wzmac nia ją. Dla te go prze mo czo ne mu Ję drosz ko wi, aby się
nie roz cho ro wał, za apli ko wa no naj pierw ru mian ko wą her ba tę, a po tem za pew ne mię -
so i ja kąś po żyw ną („zdro wą”), naj pew niej mię sem wzbo ga co ną zu pę (s. 43). To jed -
nak mu sia ło się dziać w bied niej szej ro dzi nie, bo wiem bo gat szy ka szub ski gbur, a ta -
kim był Plo ta, nie jadł sta le ziem nia ków z żu rem (s. 45). Zaś plac ki ziem nia cza ne, do
któ rych Plo ta ku pił wła śnie w mie ście tar kę („rew kę”), na wiej skim sto le po ja wia ły się
wio sen no -let nią po rą czę sto; i to naj pew niej na obiad. Po dob nie jak zu pa, cho ciaż trud -
no tu po wie dzieć ja ka, zu pa jed nak so lid nie po so lo na, jak wy ni ka ze słów nar ra to ra (s.
20). Bo na śnia da nie Ka szu ba, nie tyl ko w Tusz kach, ale na ka szub skiej wsi na po łu -
dniu te go re gio nu, jadł czę sto za cier kę, czy li mlecz na zu pę z drob no roz tar ty mi klu ska -
mi z mą ki, rza dziej zaś pił ka wę, jak zda rza ło się to są sia do wi Plo ty, któ ry ściął na mie -
dzy gru szę, bo wiem Plo ta ja ko bo gat szy „w nie dzie lę rów nak wjed no ka wę mnie wał”
(s. 45), i to chy ba praw dzi wą?! 

Tak je dzo no tam na co dzień i w nie dzie le, na to miast tro chę ina czej wy glą da ło to
pod czas ro dzin nych uro czy sto ści. Kie dy u Plo tów spo dzie wa no się ka wa le rów, na sto -
le po sta wio no naj pierw ma sło, chleb i ka wę, a po tem z mię snych po traw pie czeń. Czy
by ła to wo ło wi na, jak ma my w opo wie ści Pąm pla o tym że wo le na da chu, czy wie -
przo wi na, nie wie my, ale w każ dym ra zie mię so upie czo ne, a nie ugo to wa ne. Że na to -
miast chleb był pod sta wo wym atry bu tem na ka szub skim sto le, naj le piej świad czy sto -
ją ca w izbie przy pie cu dzie ża z cia stem, w któ rą jak wie my wszedł Sza dy i roz pę tał
bur dę, któ ra skoń czy ła się tak nie chlub nie dla ko ścier skich ka wa le rów. On na to miast
uwa la ny cia stem, jak za uwa żył to Fon, przy po mi nał ko łacz, za pew ne nie ty le ka szub -
skiej wsi co mia stu le piej zna ny. 

Po nie waż wszyst ko skoń czy ło się do brze, bo we se lem Zyb cy cha z Mar tą, chcia ło -
by się wie dzieć, jak za sta wio ne by ły wten czas sto ły. Lecz jak Maj kow ski zwró ci tu
uwa gę, ile dni i gdzie od by wa ła się we sel na uro czy stość oraz ilu gra ło na niej mu zy -
kan tów i na ja kich in stru men tach, tak cho ciaż miał ku te mu do sko na łą oka zję, prze mil -
czy ku li na ria, a je dy nie po da, jak to Że tow ski „Mnioł przed so bą na mi sce tę dzi ka wałk
wo łu” (s. 78), co przy tej oka zji na wo ło wi nę po da wa ną na ka szub skim sto le zwró cić
uwa gę war to. Bo prze cież we sel nych po traw mu sia ło być wię cej. Na to miast kie dy wszy -
scy się na je dli, za czę ły się tań ce. Oczy wi ście, wód ki nie bra ko wa ło, bo ja kie by ło by to
we se le. A ta ba kę też za ży wa no. 

Bo je że li te raz o ka szub skich używ kach trze ba by po wie dzieć, to wła śnie od ta ba -
ki na le ża ło by roz po cząć, wszak o niej mó wi się w „Ko scel nym” naj czę ściej. „Uto ba -
czo ny” nos bę dzie miał Plo ta, ale ta ba kę bę dzie za ży wał nie tyl ko on, bo tak że Że tow -
ski, Szkar pe ta czy Dre fta, któ ry za nim po wie swo ją se kwen cję, wpierw za ży je ta ba ki
i kich nie (s. 11). Tym cza sem jak za ży wa ją ta ba kę Szemk i Plo ta i ja kie te go efek ty, 
do wie my się le piej z tych słów, któ re w obu róż nych se kwen cjach, po dob nie jak z tym
nad mier nym so le niem zu py, oka zu ją się nie mal te sa me:
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nie gôda jącë ò tim, że za ni żód ną 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 wie dzelë, że òna przede wszëtczim dôwô mòc i nôle pi
wzmòcniwô. Dlôte mòkrémù Jãdroszkòwi, abë nie zachòrzôł, za aplikòwónô bëła nô-
przód har ba ta z rëmiónkù, a pòtemù mést miãso i ja kô pòkrzésnô (zdro wô) òbònio -
nô zupa (s. 43). Rów nak to mùsza sã dzôc w biédniészi fa milëji, në kò bògat szi ka-
szëbsczi gbùr, a ta czim béł Plo ta, nie jôdł dërch bùlwów z żurã (s. 45). Zôs bùlwòwé
pliń ce, do ja czich Plo ta kùpił pra wie w mie sce riwkã, na wie sczim sto le pòjôwiałë
sã òb zymkòwò-lat ny czas czãsto; i to nôgwësni na pôłnié. Jist no jak zu pa, chòc trud -
no tu rzec jakô, rów nak zu pa bëlno pòso lonô, jak wëchôdô ze słów na ra torë (s. 20).
Bò na frisztëk Kaszëba, nié le w Tusz kach, ale na kaszëbsczi wsë na pôłnim tegò re -
gio nu, czãsto jôdł zôcérkã, to je mléczną zupã z drob no roz car ti ma klu ska ma z mą -
czi, zôs rzôdzy pił kawã, jak zda rza ło sã to są sa do wi Plotë, chtëren scął na miedzë
krëszkã, bò Plo ta jakò bògat szi „w nie dzielã rów nak wied no kawã miéwôł” (s. 45),
i to mést prôwdzëwą?! 

Tak bëło tam jadłé na co dzéń i w nie dze le, zôs kąsk ji na czi wëzdrza ło to òbczas
fa mi lijnëch ùroczëznów. Czedë kòl Plo tów bëlë spãdzó ny ka waléro wie, na stół òsta -
ło pòsta wioné nôprzód ma sło, chléb i ka wa, a pòtemù z miãsny jôdë szmùrów ka.
Czë bëło to réńtowné miãso, jak mómë w òpòwiescë Pąm pla ò tim wòle na dakù, czë
swi nié, nie wiémë, ale na gwës bëło to piekłé miãso, a nié wa rzoné. Że zôs chléb béł
pòdstawòwim atribùtã na kaszëbsczim sto le, nôle pi swiôdczi sto jącé w ji zbi kòle
piécka kòrëto z castã, w jaczé jak wiémë wlôzł Sza di i rozpãtôł szka lingã, chtërna
tak sromòtno skùńczëła sã dlô kòscérsczich ka walérów. Òn zôs ùgwôló ny castã, jak
zmërkôł to Fón, wëzdrzôł co le ma ło jak kòłôcz, gwës nie tëli kaszëbsczi wsë, co mia -
stu le pi znó ny. 

Temù, że wszëtkò do brze sã skùńczëło, bò wie se lim Zyb cy cha z Mar tą, chca łobë
sã wie dzec, jak za sta wioné bëłë tedë stołë. Ale jak Majkòwsczi dô tu bôczënk, wie le
dni i dze bëła wie selnô ùroczëzna a téż, wie le gra ło na ni mùzy kań tów i na ja czich jin -
stru meń tach, tak chòc miôł do te bëlną leż nosc, nic nie rze cze ò kùli na riach, a blós na -
pi sze, jak to Żëtow sczi „Miôł przed so bą na mi sce tãdżi ka wałk wòłu” (s. 78), co kòl
ti leż noscë na riń towné miãso pòdôwó né na kaszëbsczim sto le wôrt dac bôczënk. Tec
ti wie sel ny jôdë mùsza ło bëc wi cy. Zôs czedë wszëtcë sã na jedlë, zaczãłë sã tuń ce.
Roz mie je sã, że wód czi nie bra kło, bò jaczé bë to bëło wie selé. A to ba ka téż bëła za -
żi wónô. 

Bò żlë terô ò kaszëbsczich ùżiw kach nót bëłobë rzek nąc, to pra wie òd to ba czi słëcha -
łobë za czic, kò ò ni gôdô sã w „Kòscel nym” nôczãscy. „Ùto ba czo ny” nos bãdze miôł
Plo ta, ale to bakã bãdze za żiwôł nié le òn, bò téż Żëtow sczi, Szkar pe ta czë Dre fta,
chtëren ni gle pòwié swòjã se kwencjã, nôprzód zażëje to ba czi i czich nie (s. 11). Tim -
czasã, jak za żi wa ją to bakã Szëmk i Plo ta i jaczé tegò efektë, do wiémë sã le pi z nëch
sło wów, jaczé w dwùch różnëch se kwen cjach, jist no jak z tim prze so le nim zupë, òkazëją
sã co le ma ło te sa me:
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We jąn tej ta ba kier kę z ro gu we ro bio ną.
Mnioł w nij swie żą to ba kę: fre jin kę czer wo ną.
(......................................................................)
Szemk ję te ro sku we jan, na brał tę gą hu pę,
Tak du żą, jak gbur ka wse pie so li w zu pę.
Wtło czeł ję w jed na noz drę, w dru ga zno wu we pchnąn
Ta ką sa ma hu pę i po tym ode tchnąn.
Łze mu sę za kra ce le. (s. 20)

Z in nych uży wek, tym ra zem al ko ho lo wych, po ja wia ją się tu pi wo i wód ka, na zy wa na
szur mie jem i kur fer stem pru skim. Pi wo pi je się naj czę ściej w karcz mach, po dob nie
zresz tą jak wód kę, zwa ną tu sznap sem. Szur miej jed nak, o któ rym w przy pi sie Maj kow -
ski po wie, że jest tak „ostry”, że moż na by nim truć szczu ry, przy rzą dzał spe cjal nie dla
Dre fty ko ścier ski karcz marz „z jing be ru, kor pu su i be tru” (s. 23), czy li z wia do my mi
mu tyl ko do dat ka mi. Na to miast „kur ferszt prusz ci” (s. 31) pił Je droszk z czwo ro kąt nej
(„czte ro kań cza stej”) bu tel ki prze zna czo nej na go rzał kę. 

I ty le tu taj, w mło dzień czym utwo rze Maj kow skie go, ku li na riów i uży wek, po da -
nych tu sen sow nie cho ciaż bar dzo oszczęd nie. Nie ina czej, a trze ba po wie dzieć, że jesz -
cze mniej bę dzie ku li na riów po kil ku dzie się ciu la tach, kie dy Maj kow ski zde cy du je się
z po ema tu uczy nić dra mat „Strachë i zrę ko wi ny”. Jak bo wiem nie wie le się tu o nich
do wie my, tak i al ko ho lu bę dzie jak na le kar stwo. Mo że tyl ko nie któ re ku li na ria oka żą
się bar dziej ka szub skie. Bo jak chleb bę dzie tu czę sty, to na przy ję cie ka wa le rów żo na
Plo ty ze swą cór ką Mar tą przy go tu ją ja jecz ni cę, „praż ni cą” na ka szub skiej wsi zwa ną,
i oczy wi ście chleb oraz ma sło, zaś na wie cze rzę zło wio ne przez Józ ka li ny (s. 49). War -
to też za uwa żyć, że al ko ho le bę dą tu już bar dziej wy szu ka ne i jak w tam tym cza sie na
ka szub ski stół na zbyt luk su so we. 

Ta kie ubó stwo ku li na riów w dra ma cie, pi sa nym przez Maj kow skie go w doj rza łym
cza sie, wo bec ich bo gat szej kar ty w mło dzień czym utwo rze spra wia wra że nie nie do -
ce nia nia ich w li te rac kim tek ście. Po dob nie trze ba po wie dzieć o używ kach, któ re pier -
wot nie są rze czy wi ście ka szub skie, a póź niej, w prze two rzo nym z po ema tu dra ma cie
za bar dzo luk su so we, co nie tyl ko o bo gat szej kie sze ni ko ścier skie go miesz cza ni na zda
się mó wić, ale tak że o in nym już zwy cza ju, kie dy to z gor szych trun ków re zy gnu je się
na rzecz lep szych, nie mó wiąc już o zna czą cym wpły wie i prze ni ka niu do mię dzy wo -
jen nej Ko ście rzy ny i za ra zem na po łu dnio we Ka szu by pew nych atry bu tów z gdań skiej
me tro po lii. Bo je że li o pi wie w tej dra ma tycz nej fran tów ce w ogó le nie usły szy my,
a szur mie jem tyl ko raz Że tow ski po czę stu je Plo tę, to Szu kej ze chce już ru mu, a Ja nek
na za rę czy ny po da gdań ską wód kę.

***
Po „Ko scel nym” ma my „Piel grzym ke Wej he row ską”, z te go sa me go 1899 ro ku, tyl ko
że o kil ka mie się cy póź niej szą. Tam jed nak nic kon kret ne go z ku li na riów Maj kow ski
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We jąn tej to ba czerkã z ro gu wëro bio ną.
Miôł w ni swiéżą to bakã: fre jinkã czerwòną.
(......................................................................)
Szëmk jã te roz ka wëjąn, nabrôł tãgą hùpã,
Tak du żą, jak gbùrka wsëpie so li w zupã.
Wtłoczëł jã w jednã nozdrã, w dru gą znôwù we pchnąn
Ta ką sa mą hùpã i pòtim òdetch nąn.
Łzë mù sã zakrãcëlë. (s. 20)

Z jinëch ùżiw ków, ną ra zą alkòhòlowëch, pòjôwia ją sã tu piwò i wód ka, pòzy wónô
szur miejã i kùrferstã pru sczim. Piwò pi je sã nôczãscy w karcz mach, jist no zresz tą jak
wódkã, zwó ną tu sznapsã. Rów nak szur miej, ò ja czim w przëpi su Majkòwsczi pòwié,
że je tak „òstri”, że mòżna bë nim szurë trëc, szpe cjal no dlô Dreftë rëchtowôł
kòscérsczi karczmôrz „z jing be ru, kòrpùsu i be tru” (s. 23), to je ze znó ny ma le jemù
dodôwka ma. Zôs „kùrferszt pru sczi” (s. 31) pił Jãdrôszk z sztëro kań cza sti bùdlë na
gòrzôłkã. 

I tëli tuwò, w dokôzu Majkòwsczégò z młodëch lat, kùli na riów i ùżiw ków,
pòdónëch tu rozëmno, chòc ba ro òbszczãdno. Nie ji na czi, a nót je rzek nąc, że jesz
mni bãdze kùli na riów czi le dze sąt lat pó zni, czedë Majkòwsczi namësli sã z pòémë
zro bic dramã „Strachë i zrãkòwinë”. Bò jak ma ło sã tu ò nich do wiémë, tak i alkòhòlu
bãdze jak na lékarstwò. Mòże le no nie chtërne kùli na ria òkôżą sã bar żi kaszëbsczé.
Bò jak chléb bãdze tu czãsti, to na przëjãcé ka walérów biał ka Plotë ze swą cór ką
Mar tą rëchtëją jôdã z jôj, „praż ni cą” na kaszëbsczi wsë zwó ną, i mô sã roz miec chléb
ë ma sło, zôs na wie czerzã zło wioné przez Józ ka li czi (s. 49). Wôrt téż do zdrzec, że
alkòhòle bãdą tu ju bar żi wëszu kóné i jak w tam tim cza su na kaszëbsczi stół za ba -
ro luk su sowé.
Takô ùbògòsc kùli na riów w dra mie, pi só ny bez Majkòwsczégò w do zdrze nia łim cza -
su, pòdług jich bòkad niészi kôrtë w na pi só nym za młodëch lat dokôzu sprôwiô wra -
że nié nie do ce nia niô jich w lëte rac czim tek sce. Jist no nót je rzek nąc ò ùżiw kach, jaczé
piérwi są pò prôwdze kaszëbsczé, a pó zni, w prze ro bio ny z pòémë dra mie za ba ro luk -
su sowé, co nié blós ò bòkad niészi cze sze ni kòscérsczégò miesz cza ni na zdô sã mó wic,
ale téż ò ji nym zwëkù, czedë to gòrszich trënków niechô sã dlô lep szich, nie gôda jącë
ju ò zna czą cym cëskù i prze ni ka nim do midzëwòjno wi Kòscérznë i tak samò na
pôłniowé Kaszëbë gwësnëch znan ków z gduń sczi métropòlie. Bò jeżlë ò pi wie w ti
dra ma ticz ny fran tów ce w ca łoscë nie ùczëjemë, a szur miejã le no rôz Żëtow sczi
pòczãstëje Plotã, to Szu kej mdze chcôł ju rómù, a Jank na zrãkòwinë pòdô gduń ską
wódkã.

***
Pò „Kòscel nym” mómë „Wej row ską piel grzimkã”, z tegò samégò 1899 rokù, le no że
ò czi le miesãcy pózd niészą. Rów nak tam nick kònkretnégò z kùli na riów Majkòwsczi
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nie po da, a tyl ko ogól nie po wie, że wspól nie po si la ją się wszy scy, kie dy nad cho dzi czas
od po czyn ku – czy to w Mie chu ci nie, czy w Strzep czu. Ta kie ubó stwo ku li na ryj nych kwe -
stii jest tu zro zu mia łe, bo prze cież nie to li czy się na piel grzym ce.

***
Dla te go gdy za ist nie je róż no te ma tycz na wie lość, jak wła śnie w po etyc kim to mi ku „Spie -
we i fran tów ci”, Maj kow ski, kie dy tyl ko bę dzie te go trze ba, o ku li na riach nie za po mni.
Stąd w wier szu „Zöpustë” wia do mo, że jak na Ka szu bach post to „samé sle dze” (s. 36),
jak ko ścier ska karcz ma, do któ rej zaj rzy lan drat (por. „Sze wiec Pięt ka”), lub kie dy
przyj dzie po ecie wspo mnieć o Ba wa rii („W Mni cho wie”), to przede wszyst kim pi wo,
zaś w wier szu „Do wę grzy na” (1905) z ra cji cza su we dle mło do pol skie go du cha i tak -
że wła sne go uzna nia, bo po tem raz jesz cze po wtó rzy się ten tru nek w po wie ści „Po mo -
rza nie”, oczy wi ście hołd mu zo sta nie od da ny:

O win ko, zło ty të Wę grów da rze!
Të jes dlô człe ka, co ro sa zbo żu,
Co słuń ce kwia tu, co Wi sła mo rzu,
Të jes po go dą na ludz cié twa rze!

Jak të sę mnie nisz! Szcze ruchné zło to
A z szklón ci dychôsz cu dow ną pôchą,
Do głowë puszczôsz duchë z po cie chą,
A tro sci nëkôsz w rzôdcié rze szo to!

Të w oczach pôlisz go rącé widë,
Të ser ce głasz czesz aniel scim pu chem,
Të w nie bo ja dzesz z skrzy dla tym du chem –
Drog szy nie strzeglë skôrb He spe rydë.

Ce bie Bóg stworzëł w chwilë li toścë,
Bë ulżëc lu dzóm czężôru z nie ba,
Bë dac przed szma kę rôjsciégo chle ba
I swiat ustro jic w te czę mło doscë! (s. 103)

Po tem wiej skie ko bie ty cho dzą ce mu po proś bie dzia do wi da dzą ra zo wy (pro sto wy) chleb,
a tak że o py tlo wym bia łym (miał cim) tu prze czy ta my oraz o gę si nie i ba ra ni nie w zu pie,
do któ rej ów dziad pod nie obec ność go spo da rzy w kuch ni się do bie rze („O gbu rach szkur -
pie i gą so rze”), a na ko niec o mu zy kan cie Dy da nie Maj kow ski po wie, jak to oszczęd ny
gbur, je dzą cy sta le ziem nia ki z żu rem, a mógł prze cież żyć le piej, bo ra czej bied ni to je -
dli, da ru je mu zie mię i cha tę, a gdy tyl ko Dy da na za bie rze się tak do pra cy, to też o lep -
szym je dze niu nie bę dzie my ślał, po si la jąc się le d wie śle dzia mi i ziem nia ka mi. 
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nie pòdô, a blós òglowò pòwié, że wëspól no je dzą wszëtcë, czedë nadchôdô czas
òdpòczinkù – czë to w Miechùcënie, czë w Strzépczu. Takô ùbògòsc kùli narnëch spra -
wów je tu zroz miałô, tec nie chòdzy ò to na piel grzim ce.

***
Temù téż, czej za jist nie je roz ma ji totémòwô wiel nosc, jak pra wie w pòetic czim zbiérkù
„Spiéwë i fran tów czi”, Majkòwsczi, czedë le bãdze tegò trze ba, ò kùli na riach nie za -
bą dze. Stąd w wiérzce „Zôpùstë” je wie dzec, że jak na Kaszëbach pòst to „samé sle -
dze” (s. 36), jak kòscérskô karcz ma, do ja czi za zdrzi lan drat (pòr. „Szewc Piãtka”),
abò czedë prziń dze pòéce nad czid nąc ò Ba wa rii („W Mnichòwie”), to przede wszëtczim
piwò, zôs w wiérzt ce „Do wãgrzëna” (1905) z ra cji cza su we dle mło dopòlsczégò dëcha
i téż z włôsnégò ùzna niô, bò pòtemù jesz rôz pòwtó rzi sã nen trënk w pòwiescë
„Pòmòrza no wie”, roz mie je sã ùczest nie nié mdze òddóné:

Ò winkò, zło ti të Wãgrów da rze!
Të jes dlô człe ka, co ro sa zbòżu,
Co słuń ce kwia tu, co Wi sła mòrzu,
Të jes pògòdą na ludzczé twa rze!

Jak të sę mie nisz! Szcze ruchné zło to
A z szklón czi dichôsz cu dow ną pôchą,
Do głowë pùszczôsz duchë z pòce chą,
A tro sczi nëkôsz w rzôdczé rze szo to!

Të w òczach pôlisz gòrącé widë,
Të ser ce głasz czesz aniel sczim pùchã,
Të w nie bo ja dzesz z skrzi dla tim duchã –
Drog szi nie strzeglë skôrb He spe ridë.

Ce bie Bóg stwòrzëł w chwilë li toscë,
Bë ùlżëc lu dzóm czãżôru z nie ba,
Bë dac przed szmakã rôjsczégò chle ba
I swiat ùstro jic w teczã mło doscë! (s. 103.)

Pòtemù wie sczé biał czi chôda jącémù pò pros bie dża do wi da dzą pro sto wi chléb, a téż
ò pëtlo wim biôłim (miał czim) tu przeczëtómë a téż gãsym miãsu i skòpòwi znie w zu -
pie, do ja czi nen dżôd, wëzwëskùjącë to, że gòspòda rzów ni ma w kùchni, sã do bie rze
(„Ò gbùrach szkùrpie i gą so rze”), a na kùńc ò mùzy kań ce Di da nie Majkòwsczi pòwié,
jak to òbszczãdny gbùr, je dzą cy dërch bùlwë z żurã, a mógł przecã żëc le pi, bò rëchli
le biédôcë to jedlë, darëje mù ze miã i chëcz, a czej le Di da na za bie rze sã za robòtã, to
téż ò lep szim je dze nim mëslëc nie mdze, pòkrzésa jąc sã jak le sle dza ma i bùlwa ma. 
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***
Po nie waż naj wię cej ku li na riów, cho ciaż by z ra cji znacz ne go ob sza ru tek stu, na le ży się
spo dzie wać w „Re mu sie”, więc te raz war to nim się za jąć. W tej po wie ści pierw szy od -
zy wa się nar ra tor, któ ry naj pierw we dle trze cio oso bo wej a po tem pierw szo oso bo wej
re la cji zda je wpierw po chło pię cu i na stęp nie z mło dzień czej pa mię ci spra wę o tej ty -
tu ło wej po sta ci, aby wpro wa dzić od bior cę w jej prze dziw ny ży wot i na stęp nie zdą ża -
jąc śla dem Re mu so wych wę dró wek w ogól nym za ry sie opo wie dzieć Ka szu by. 

I wte dy to do wia du je my się, że cho dzą cym z szop ką da ro wa no „ko ło Bo że go Na -
ro dze nia i Trzech Kró li” chleb, sło ni nę i mą kę, co „do brą na gro dą” (I, s. 11) Maj kow -
ski na zwie, zdra dza jąc tym sło wem mi mo wol nie czy też spe cjal nie, że na Ka szu bach
nie by ły to po śled nie pro duk ty. Dzie ci na to miast pod cho in ką znaj do wa ły, po za za baw -
ka mi, to ruń skie pier ni ki i orze chy (I, s. 19). Tym cza sem Re mus czę sto jadł kar to fle ze
śle dziem (I, s. 13), czym swo je po cho dze nie i rów nież nad mor skie po ło że nie ka szub -
skiej kra iny nie zna ją ce mu jej to po gra fii od bior cy na tych miast zdra dzał, cho ciaż po mi -
mo wa dy wy mo wy le d wie ro zu mie li go tu tej si, „ale nie ktoś ob cy” (I, s. 13). Po nad to
nar ra tor zwró ci uwa gę, że sma ko wa ły mu tak że skwar ki, któ ry mi kra sił so bie obia dy
(I, s. 19), oczy wi ście, kie dy za pro szo no go do do mu. Zresz tą, na Ka szu bach dość czę -
sty i zna ny mu siał to być przy da tek do ja dła, bo kie dy tyl ko Re mus za ata ko wał pro cą
Go lia ta, ten cho ciaż Niem cem za pew ne był, to na zwał go „skwar kiem” (I, s. 87). Kie -
dy zaś chło piec ob da rzył go sło wa mi: „A ty je steś tyl ko wor kiem peł nym ło ju” (I, s.
87), zdra dził, czym jesz cze w tym po mor skim re gio nie, a mo że tyl ko w po łu dnio wym
re jo nie Ka szub kra szo no po tra wy. 

Kie dy na to miast nar ra tor ja ko por te -pa ro le pi sa rza otwo rzy spi sy wa ny dla sie bie
Re mu so wy pa mięt nik, też tra fi na ka szub skie ku li na ria, cho ciaż one aku rat nie za bar -
dzo bę dą go spe cjal nie in te re so wa ły i dla te go nie znaj dzie my ich zbyt wie le. Gdy by jed -
nak li te rac ki utwór miał pre zen to wać tyl ko sa mą ideę, nie był by ar ty stycz nym two rem,
ale pu bli cy stycz ną bro szu rą czy hi sto rycz nym tek stem. Na je go li te rac kość i ar tyzm
pra cu je bo wiem nie tyl ko ide owa myśl, ale ca łe two rzy wo, któ re cho ciaż fik cją li te rac -
ką się zwie, to praw dę o kon kret nej rze czy wi sto ści też w so bie ma. I tak jest wła śnie
z tro pio ny mi w „Re mu sie” ku li na ria mi, któ re po dob nie jak in ne po za ide owe kwe stie
współ two rzą w tej po wie ści jej ar ty stycz nie li te rac ką treść.

Po dob nie jak w po przed nich utwo rach, tak i tu taj o pod sta wo wych pro duk tach ka -
szub skiej kuch ni, cho ciaż nie tyl ko, bo wiej skiej przede wszyst kim Maj kow ski nie za -
po mi na, mó wiąc jak to Mar cjan na czę stu je Re mu sa w nie dzie lę przed obia dem chle bem
z ma słem (I, s. 33, 45). Czy do stał do te go mle ko, o któ rym po dob nie czę sto tu się mó -
wi, te go nie wia do mo, cho ciaż do my ślać się moż na, że mle ko i chleb z ma słem Re mus
i po zo sta li w cze lad nej izbie je dli czę sto. Je że li o nie dziel nym obie dzie nic się nie do -
wie my, to na wie cze rzę bę dą klu ski je dzo ne przez Re mu sa (I, s. 45) z chle bem (I, s. 47),
klu ski, któ re na po pu lar ną za cier kę zda ją się wy glą dać, któ rej ta lerz kie dyś Mar cjan na
po sta wi ła na ko la cję Re mu so wi, o chle bie nie za po mi na jąc (I, s. 173). Oczy wi ście, ryb

184 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

ZKP_biuletyn_cz2_new5:biuletyn ZKP a5  2010-01-10  03:34  Page 184



BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Re fe ratë 185

***
Dlôte że nôwi cy kùli na riów, chòcbë temù że je w nim nôwi cy tek stu, nót sã spòdzôc
w „Remùsu”, wiãc terô wôrt sã nim za jic. W ti pòwiescë pier szi òdzéwô sã òpòwiôdôcz,
ja czi nôprzód w trze co per so no wi a pòtemù pier szo per so no wi re la cji nôprzód òpòwiôdô,
jak knôp, a pòtemù z pa miãcé z młodëch lat ò ti ti tlo wi pòsta cy, abë wpro wadzëc czëtiń -
ca w ji nadzëkòwi żëwòt, a tej ji dącë szlachã Remùsowëch wãdrów w òglo wim
céchónkù òpòwie dzec Kaszëbë. 

I tedë to do wiadëjemë sã, że chôda ją cym z szop ką dôwóné bëło „kòło Gód i Swiãtich
Trzech Kró li” chléb, szpiek i mą ka, co „do brą kòlãdã” (I, s. 20) Majkòwsczi pòzwie,
zdra dza jącë tim słowã nie chcą co czë téż spe cjal no, że na Kaszëbach nie bëłë to mni
wôrtné pro duktë. Zôs dzëcë pòd dan ką nalôżałë òkróm zabôwków to ruń sczé ka ta rziń -
czi i òrzechë (I, s. 25). Tim czasã Remùs czãsto jôdł bùlwë ze sledzã (I, s. 21), czim swòje
pòchôda nié i téż kòlmòrsczé pòło że nié kaszëbsczi krôjnë nie zna jącémù ji topògra fie
òdbiércë flot zdradzôł, chòc nimò ska żo ny gôdczi z biédą roz mielë gò hewòtny, „nié
tëlé chto przëchòdny” (I, s. 21). Wi cy òpòwiôdôcz dô bôczënk, że szma kałë mù téż
skwar czi, ja czi ma òbòniwôł so pôłniô (I, s. 26), roz mie je sã, czedë béł rôczo ny do dóm.
Zresz tą, na Kaszëbach dosc czãsti i znó ny mùszôł to bëc dodôwk do je dze niô, bò czedë
le Remùs za a takòwôł pùszczów ką Gòlia ta, ten chòc Miemcã na gwës béł, to pòzwôł
gò „skwarkã” (I, s. 64). Czedë zôs knôp òbdarził gò sło wa ma: „A të jez des le miechã
pôłnym ło ju” (I, s. 64), zdradzył, czim jesz w tim pòmòrsczim re gio nie, a mòże blós
w pôłnio wi òbéńdze Kaszëb òbòni wónô bëła jôda.

Czedë zôs òpòwiôdôcz jakò por te -pa ro le pisarza òte mknie spi sy wó ny dlô se
Remùso wi pa miãtnik, téż tra fi na kaszëbsczé kùli na ria, chòc òne pra wie nie za ba ro
mdą gò apart no za ji małë i temù nie nalézemë jich za wie le. Rów nak czejbë lëte rac -
czi dokôz miôł pre zeń to wac le sa mą dejã, nie béłbë ar ti sticz nym twòrã, ale pùbli cy -
sticz nym zsziwkã czë hi sto ricz nym tekstã. Na jegò lëte rackòsc i ar tizm ro bi nié le
de jowô mësla, ale całé twòrzëwò, chtërne chòc lëte rac ką fik cją sã zwie, to prôwdã 
ò kònkret ny ja wer no ce téż w se mô. I tak je pra wie z szëkó ny ma w „Re mù su” kùli -
na ria ma, chtërne jist no jak jiné pòza de jowé sprawë we spółùsôdza ją w ti pòwiescë ji
ar ti sticz no -lëte rac ką zam kłosc.

Jist no jak w pòprzédnëch dokôzach, tak i tuwò ò spòdlëcznëch pro duk tach kaszëb-
sczi kùchni, chòc nié le no, bò ò wie sczi przede wszëtczim Majkòwsczi nie za biwô,
gôda jącë, jak to Mar cjan na czestëje Remùsa w nie dzelã przed pôłnim chlebã z masłã
(I, s. 33, 41). Czë dostôł do te mlékò, ò chtërnym pòdo bnie czãsto sã tu gôdô, tegò nie
je wie dzec, chòc domagac sã mòże, że mlékò i chléb z masłã Remùs i resz ta w cze lad -
ny ji zbie jedlë czãsto. Żlë ò nie dzel nym pôłnim nick sã nie do wiémë, to na wie czerzã
bãdą kló sczi jadłé bez Remùsa (I, s. 42) z chlebã (I, s. 42), kló sczi, chtërné na pòpùlar -
ną zôcérkã mést wëzdrzą, ja czi talérz czedës Mar cjan na pòsta wi ła na wie czerzã Remùso -
wi, ò chle bie nie za bi wa jącë (I, s. 133). Roz mie je sã, rib na kaszëbsczim sto le ni mògło
zbrak nąc i dlôte Môrcën i Michôł jednégò wie czo ra ji dą je ło wic (I, s. 42). Czë ma ją
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na ka szub skim sto le nie mo gło za brak nąć i dla te go Mar cin i Mi chał któ re goś wie czo -
ra wy ru sza ją je ło wić (I, s. 47). Czy ma ją to być aku rat wę go rze, te go nie po wie dzą,
ale naj pew niej też je ło wi li, tyl ko czy sie cią, to naj mniej praw do po dob ne (por. I, s. 49).
Jest to ta kie sa mo nie do po wie dze nie, jak przez Mar tę przy nie sio ny w dwo ja kach na
po le obiad dla Re mu sa, z któ re go tyl ko kar to fle zo sta ną i wten czas na kar mi ni mi Gnio -
tę (I, s. 65); al bo to sło wo o pod wie czor ku, też bez ja kie go kol wiek me nu (I, s. 67). Wia -
do mo jed nak, że kar to fle, któ re do obia du Mar cjan na roz gnia ta ła tłucz kiem i dla te go
mia ło go naj czę ściej pod rę ka, kie dy kar ci ła Re mu sa, by ły czę sto z ma ślan ką, bo nasz
bo ha ter lu bił wła śnie to da nie naj bar dziej (I, s. 79).

Tak ja dła służ ba, ma jąc bo gat szy stół pod czas świąt, jak cho ciaż by klu ski z ma kiem
na Wi gi lię (s. II, s. 187). Bo ja ko że o Re mu sa tu za wsze cho dzi, ży cie pa rob ków i słu -
żą cych po zna je my w tej po wie ści naj pierw. Jak nie by ła uroz ma ico na ich eg zy sten cja,
tak rów nież nie wy myśl ny mie li ja dło spis, w któ rym chleb, ma sło, mle ko, klu ski, za cier -
ka, kar to fle i ma ślan ka ist nia ły naj czę ściej. Mo że tyl ko za sta na wiać, że je że li o obie -
dzie, pod wie czor ku i wie cze rzy tu ty le ma my, to o śnia da niu ani ra zu. Czyż by bez nie -
go wy ru sza no do pra cy w po lu i go spo dar stwie? Oczy wi ście, to nie moż li we, ale ta kie
prze mil cze nie nie po koi i zda się zdra dzać za in te re so wa nie au to ra póź niej szy mi po ra -
mi dnia. Dla cze go tak jest, nie czas w tym miej scu tym się zaj mo wać, ale o po rach dnia
i ro ku w tej po wie ści też war to by kie dyś po wie dzieć wię cej. Tak bo wiem już jest, że
kie dy tyl ko spoj rzy się na dzie ło li te rac kie z in nej stro ny, ina czej się je wi dzi i peł niej -
sza sta je się je go in ter pre ta cja. A czę sto prze mil cze nie ja kiejś kwe stii, jak cho ciaż by
w tym wy pad ku tych że śnia dań bar dzo w tym po ma ga, ka żąc się za sta na wiać, dla cze -
go aku rat w tym a nie in nym miej scu jej brak nie i czy sta ło się tak za spra wą au to ra,
czy mo że to tyl ko przy pa dek. 

Kie dy Re mus wy ru szy w świat, ku li na ria co kol wiek się zmie nią, co do brze o Maj -
kow skim ja ko pi sa rzu świad czy. I wten czas oka że się, że trze ba to głów nie za wdzię -
czać Trą bie, któ ry ży cie do sko na le zna i dla Re mu sa jest po za za ścian kiem Li piń skich
Pu stek do sko na łym na uczy cie lem i prze wod ni kiem. Je że li o chle bie bę dzie się tu mó -
wi ło, to nic no we go, ale usły szy my wresz cie o śnia da niu z chle bem, sło ni ną i ka wą za -
pra wio ną cy ko rią, któ rą do stał Trą ba od ko biet na fol war ku (II, s. 37). Ta kie śnia da nie
przy go tu je wła śnie Re mu so wi Trą ba, któ ry oby ty w ży ciu jesz cze wie le go na uczy. Dla -
te go in nym ra zem na obiad bę dą już kar to fle z ka szą (II, s. 65), cho ciaż o śle dziu tu się
nie za po mni, co mo że dzi wić, bo jak że moż na by ło po go dzić sło ne go śle dzia z ka szą?
Po tem w go ści nie u kró la je zio ra do chle ba nie tyl ko ma sło Re mus do sta nie, ale dzię -
ki Trą bie wę dzo ne ry by, udziec pie czo ne go je le nia, ko ścier skie pi wo i gdań ską wód kę
(II, s. 77), co wo bec ku li nar nych uży wek z po przed nich utwo rów Maj kow skie go tym
ra zem czas pi sa nia tej po wie ści w mię dzy woj niu bę dzie w przy pad ku cho ciaż by tej że
gdań skiej wód ki naj le piej zdra dzać. 

Na to miast pod czas wej he row skiej piel grzym ki, opo wie dzia nej w tej po wie ści peł -
niej i ob szer niej niż przez Maj kow skie go w mło do ści, za pa trzo ny w „peł ną ko biał kę kieł -
bas” (II, s. 93), zna ny w Ko ście rzy nie z wę dli niar skie go fa chu Fran ci szek Ma gnus nie
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to bëc pra wie wãgòrze, tegò nie rze ką, ale gwësno téż je ło wilë, le no czë se cą, to nômni
mòżlëwé (pòr. I, s. 43). Je to jistné nie dopòwie dze nié, jak przez Martã przëniosłé
w dwòjôkach na pòlé pôłnié dlô Remùsa, z jaczégò le bùlwë òstó ną i tedë nafùtrëje ni -
ma Gniotã (I, s. 52); abò to słowò ò pòpôłnikù, téż bez ni żódnégò me nu (I, s. 59). Rów -
nak wie dzec je, że bùlwë, jaczé na pôłnié Mar cjan na sztãpa ła trãpkã i dlôte mia gò
nôczãscy pòd rãką, czedë wadzëła na Remùsa, bëłë czãsto z kwa snym mlékã, bò naj
bòhater pra wie no zjestkù nôbar żi lu bił (I, s. 59).

Tak ja dła służ ba, ma jącë bòkad niészi stół w swiãta, jak chòc le kló sczi z makã na
Wilëją (s. II, s. 240). Bò temù że ò Re mu sa tu wied no ji dze, żëcé pa rob ków i słu -
żącëch pòznôwómë w ti pòwiescë nôprzód. Jak nie bëłô ùroz ma ji coné jich bëcé, tak
téż niewëmëslny mielë ja dło spis, w ja czim chléb, ma sło, mlékò, kló sczi, zôcérka,
bùlwë i kwasné mlékò bëłë nôczãscy. Mòże le no rozmëslac, że jeżlë ò pôłnim, pòd-
wie czorkù i wie czerzë tuwò tëli gôdómë, to ò frisztëkù ani ra zu. Pò prôwdze bez
niegò szło sã do robòtë w pòlu i na gbùrstwie? Roz mie je sã, że to niemòżebné, ale
taczé przemôłcze nié nie dôwô pòkù i zdôwô sã zdra dzac za jin te re so wa nié au to ra
pózd niészi ma czą da ma dnia. Czemù tak je, w tim môlu nie czas sã tim za ji mac, ale
ò czą dach dnia i rokù w ti pòwiescë téż wôrt bë czedës rzek nąc co wi cy. Bò tak ju
je, że czedë le no sã we zdrzi na lëte rac czi dokôz z ji ny stronë, ji na czi sã gò wi dzy
i fùlniészô stôwô sã jegò jin ter pre tacjô. A czãsto przemôłcze nié ja czi sprawë, jak
chòcle w tim przëtrôfkù nëch frisztëków ba ro w tim pòmôgô, kôżącë rozmëslëc,
dlôcze pra wie w tim a nie ji nym môlu ji felëje i czë sta sã tak za spra wą au to ra, czë
mòże to le je przëtrôfk.

Czedë Remùs pùdze w swiat, kùli na ria kąsk sã zmie nią, co do brze ò Majkòwsczim
jakò ò pisarzu swiôdczi. I wten czas òkôże sã, że przede wszëtczim mùszi to za -
wdzãczëwac Trą bie, ja czi żëcé ba ro do brze zna je i dlô Remùsa je pòza pùta wa ma
Lëpiń sczich Pùstk bëlnym szkól nym i pro wad nikã. Żlë ò chle bie mdze sã tu gôda ło,
to nie je nick nowégò, ale ùczëjemë w kùńcu ò frisztëkù z chlebã, szpiekã i ka wą
òbònio ną cykòrią, ja ką dostôł Trą ba òd biał ków na fòlwarkù (II, s. 168). Ta czi pra -
wie frisztëk zrëchtëje Remùso wi Trą ba, chtëren bi wa łi w żëcym jesz wie le gò na uczi.
Dlôte ji ną ra zą na pôłnié bãdą ju bùlwë z krëpa ma (II, s. 168), chòc ò sle dzu nie za -
bą dze, co mòże dzëwòwac, bò jakùż mòżna bëło pògòdzëc słonégò sle dza z krëpa -
ma? Pòtemù na gòscënie ù kró la je zo ra do chle ba nié le ma sło Remùs do stó nie, ale
dzãka Trą bie kùrzoné rëbë, ùd piekłégò je le nia, kòscérsczé piwò i gduń ską wódkã (II,
s. 174), co wedle kùli narnëch ùżiw ków z pòprzédnëch dokôzów Majkòwsczégò ną
ra zą czas pi sa niô ti pòwiescë w midzëwòjniu bãdze w przëtrôfkù ti gduń sczi wód czi
nôle pi zdra dzac. 

Zôs òbczas wej row sczi piel grzim czi, òpòwie dzó ny w ti pòwiescë fùlni i sze rzi niż
bez Majkòwsczégò w młodëch la tach, za zdrzó ny w „pôłną kòbiôłkã czeł bas” (II, 
s. 184), znó ny w Kòscérznie z wòrsz towégò fachù Frãcyszk Ma gnus nie dô pòzwòle -
niô swòjim kam ra tóm, bë stracëlë mòc. Czedë do dac do te pół mãdla jôj i, roz mie je sã,
chléb (II, s. 201), to trze ba rzek nąc, że lëchò ji ma òbczas ti piel grzi mi wãdrów czi nie
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po zwo li swo im kom pa nom opaść z sił. Kie dy do dać do te go pół men dla jaj i oczy wi -
ście chleb (II, s. 119), to trze ba po wie dzieć, że nie źle im się pod czas tej pąt ni czej wę -
drów ki wio dło. Zresz tą, ape tyt mie li nie zły, je że li nie ja ki Le on mógł by na obiad zjeść
ca łe go gę sio ra (II, s. 93). Ale nie to jest tyl ko waż ne, bo do wia du je my się przy tej oka -
zji, jak ży ło się ko ścier skim miesz cza nom, cze go na Li piń skich Pust kach z ja dłem pa -
rob ków nie da ło by się po rów nać. Dla te go Re mu so wi ja ko bied niej sze mu przyj dzie na
wie cze rzy za do wo lić się naj pierw chle bem, śle dziem i wo dą, a do pie ro póź niej Le on
pod rzu ci mu kil ka jaj, naj pew niej na twar do (II, s. 119, 121). 

Tym cza sem Re mus, wę dru jąc przez la sy z kró lem je zio ra, na śnia da nie do sta ną od
wę gla rza ka szę i chleb, a na dro gę, by nie opaść z sił, każ dy jesz cze otrzy ma „pół kwa -
ter kę jaźw co we go (bor su cze go – T. L.) tłusz czu” (II, s. 143). Na wie cze rzę tym cza sem
król je zio ra zdo bę dzie ry by, wy cią gnię te z za sta wio ne go w je zio rze przez lu dzi z Po -
tę go wa wię cie rza. Po tem do wie my się jesz cze od Re mu sa o pod wie czor ku z prze mil -
cza ny mi tym ra zem ku li na ria mi (II, s. 151) czy in nym ra zem o chle bie z ma słem, któ -
ry Re mus do stał od na uczy cie la za pra cę na je go po lu (II, s. 157). Lecz cho ciaż to cią -
gle nie wie le, to pod czas wę drów ki Re mus i tak bę dzie jadł le piej niż na służ bie i jak
już to po wie dzia no je go ku li na ria dzię ki Trą bie oka żą się bar dziej uroz ma ico ne. 

Że ja jecz ni cą po czę sto wa ła wie czor ną po rą na Wy so kich Za bo rach Kle men ty na nie -
spo dzie wa nych go ści, Trą bę i Re mu sa, to rzecz zro zu mia ła, bo to prze cież da nie, któ -
re nie tyl ko na ka szub skim wiej skim pust ko wiu moż na by ło za wsze naj szyb ciej przy -
go to wać (III, s. 21). Śnia da nie też, oczy wi ście, do sta li, ale ja kie, te go się już nie do -
wie my (III, s. 27). Zresz tą, po dob nie bę dzie z obia dem i pod wie czor kiem na Glon ku.
Kie dy zaś żan dar mi ode tną ich od świa ta, ży wić się bę dą naj pierw chle bem, a kie dy go
za brak nie kar to fla mi z so lą, ma jąc oczy wi ście her ba tę, bo ogień mo gli bez kło po tu
w pie cza rze kró la je zio ra roz pa lić, a wo dy nie bra kło, je że li pły nę ło tam źró dło (III, s.
57). I wten czas zno wuż Trą ba wy ba wi ich z kło po tu, przy no sząc „spo rą gło wę cu kru,
ma sło, kil ka kieł bas i bo che nek chle ba” (III, s. 63). Do stał to wszyst ko od Kle men ty -
ny, by mo gli wresz cie zjeść so lid ną wie cze rzę. 

War to też wie dzieć, na ja kie ku li na ria Maj kow ski zwró ci uwa gę, kie dy ty tu ło wy
bo ha ter je go po wie ści zde cy du je się wy ru szyć z Glon ka na pół noc ne Ka szu by, od wie -
dza jąc na ko niec Sło wiń ców. In ne go ja dła na le ży się spo dzie wać w Sarb sku, bo to już
in na oko li ca i wresz cie pa ła co wa kuch nia, a in ne go u wspo mnia nych tu Sło wiń ców.
Oka że się jed nak, że ani tam, ani u nich kon kret nych ku li na riów nie po zna my. Re mu -
so wi i Trą bie, oczy wi ście, ni cze go w Sarb sku nie za brak nie, lecz nie do wie my się, co
je dli. Moż na się tyl ko do my ślać, że ku li na ria by ły tam przed nie, je że li usłu gi wa ła im
służ ba. A chcia ło by się wie dzieć, co po da wa no na stół w sarb skim pa ła cu oraz ja ka by -
ła ta „żyw ność” (III, s. 153), któ rą otrzy ma li od wło da rza na dro gę. 

Po dob nie chcia ło by się znać ku li na ria Sło wiń ców, do któ rych wresz cie tra fi li, ale
o nich Maj kow ski już ni cze go nie po wie. Wszak obiad spo rzą dzą so bie z tych nie wia -
do mych nam sarb skich „za pa sów” (III, s. 155), któ rych mu sia ło być dość wie le, je -
że li star czy ło im jesz cze na śnia da nie, a któ re zje dli po tej że noc nej przy go dzie na 
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bëło. Zresz tą, ap tit mielë dosc do bri, żlë je den ta czi Léón mógłbë na pôłnié zjesc całégò
gãso ra (II, s. 184). Ale nié le to je wôżné, bò do wiadëjemë sã kòl tegò, jak żëło sã
kòscérsczim miesz czó nóm, czegò na Lëpiń sczich Pùstkach z je dze nim pa rob ków nie
da łobë sã pòrów nac. Dlôte Remùso wi jakò biédniészémù prziń dze na wie czerzë za -
dowòlëc sã nôprzód chlebã, sledzã i wòdą, a do piérze pó zni Léòn pòdrzu cy mù czi le
jôj, gwësno na cwiar do (II, s. 201, 202). 

Tim czasã Remùs, wa no żącë bez lasë z królã je zo ra, na frisztëk dó stó ną òd wãglôrza
krëpë i chléb, a na drogã, bë nie tracëc mòcë, kòżden jesz do stó nie „pół kwarérkã
jôzcowégò tłëstégò” (II, s. 215). Tim czasã król je zo ra zdo bą dze rëbë, wëcy gnioné z za -
sta wionégò w je zo rze przez lëdzy z Pòtãgòwa wiãco rza. Pòtemù do wiémë sã jesz òd
Remùsa ò pòpôłnikù z przemôłczó ny ma ną ra zą kùli na ria ma (II, s. 220) czë ji ną ra zą
ò chle bie z masłã, ja czi Remùs dostôł òd szkólnégò za robòtã na jegò pòlu (II, s. 222).
Chòc to wcyg nie je wie le, to w cza su wãdrów czi Remùs i tak bãdze jôdł le pi jak na
służ bie i jak ju to òsta ło rzekłé jegò kùli na ria dzãka Trą bie òkôżą sã bar żi ùroz ma ji -
coné. 

Że praż ni cą pòczësto wa ła òb wie czór na Wëso czich Zabòrach Kle men ti na
niespòdzónëch gòscy, Trąbã i Remùsa, to zroz miałé, bò to doch jôda, jakô nié le na
kaszëbsczch wie sczich pùstkach mógł wied no nôrëchli przërëchto wac (III, s. 265).
Frisztëk téż, roz mie je sã, do stelë, ale ja czi, tegò ju wie dzec nie mdzemë (III, s. 269).
Zresz tą, jist no bãdze z pôłnim i pòpôłnikã na Glonkù. Czedë zôs szan da ro wie òdet ną
jich òd swia ta, jesc bãdą nôprzód chléb, a czedë gò za felëje bùlwë z so lą, ma jącë, roz -
mie je sã, har batã, bò òdżiń mòglë bez kłopòtu w pie cza rze kró la je zo ra roz niecëc,
a wòdë nie bra kło, żle płënãło tam zdrzó dło (III, s. 286). I wten czas znôwù Trą ba wëba -
wi jich z kłopòtu, przëno szącë „spòri kam cëkru, ma sło, czi le czeł bas i bòchénk chle -
ba” (III, s. 290). Dostôł to wszëtkò òd Kle men tinë, bë kùresz ce mòglë zjesc bëlną wie -
czerzã. 

Wôrt téż wie dzec, na jaczé kùli na ria Majkòwsczi dô bôczënk, czedë ti tlo wi bòhater
jegò pòwiescë namësli sã wëcy gnąc z Glon ka na nor dowé Kaszëbë, òdwie dza jącë na
kùńc Sło wiń ców. Jinszégò je dze niô nót je sã spòdzôc w Sarbskù, bò to ju jiné òkòlé
i kùresz ce pa ła cowô kùchniô, a jinszégò ù wspòmniónëch tuwò Sło wiń ców. Rów nak
òkôże sã, że ani tam, ani kòl nich kònkretnëch kùli na riów nie pòznómë. Remùso wi
i Trą bie, roz mie je sã, ni czegò w Sarb sku nie za felëje, ale nie do wiémë sã, co jedlë.
Mòże sã le no domëszlac, że kùli na ria bëłë tam bëlné, jeżlë ùsłu gi wa ła ji ma służ ba.
A chca ło bë sã wie dzec, co pòdóné bëło na stół w sarb sczim pa ła cu a téż jakô bëła ta
„żëwnotã” (III, s. 346), chtërną do stelë òd wło da rza na drogã.

Jist no chca bë sã znac kùli na ria Sło wiń ców, do ja czich kùresz ce tra filë, ale ò nich
Majkòwsczi ju nick nie pòwié. Bò pôłnié zrëchtëją so z nëch nie znónëch na ma sarb sczich
„za pa sów”6 (III, s. 346), ja czich mùsza ło bëc dosc wie le, jeżlë sy gło ji ma jesz na frisztëk,
a chtërny zjedlë pò ti noc ny przigòdze na Łeb sczich Bło tach ju w sło wiń sczi chëczi. Blós

6 W kaszëbsczim òri gi na le je „òbiôd” (przëp. dolm.)
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Łeb skich Bło tach już w sło wiń skiej cha cie. Szko da tyl ko, że Maj kow ski nie zdał spra wy
ze śnia da nia go spo da rzy. Bo wiem ta kie wy ja śnie nie, „bo ich wła sne je dze nie jest bar dzo
pro ste” (III, s. 171), ni cze go kon kret ne go nie mó wi. Mo gło być ono wia do me nie gdyś,
ale nie te raz, kie dy Sło wiń ców już nie ma. Po dob nie moż na po wie dzieć o pu stej no cy od -
pra wio nej zmar łe mu tak na gle Trą bie, kie dy to ani sło wem nie zdra dzi Maj kow ski, ja ki
był tam „po czę stu nek” (III, s. 207). Lecz nad tym, dla cze go tak jest róż nie w róż nych
par tiach tej po wie ści, za sta no wi my się na ko niec, a te raz jesz cze o używ kach.

Po dob nie jak w po przed nich utwo rach, ma my o nich w „Re mu sie” wię cej, co usta -
wia sal do li te rac kich ku li na riów Maj kow skie go na plu sie. Bo cho ciaż używ ki tak na praw -
dę ku li na ria mi nie są, to ja koś im słu żą. Naj czę ściej mó wi się tu o go rzał ce, któ rej oczy -
wi ście Re mus nie pił, bo w karcz mie go ni gdy nie wi dzia no (I, s. 13), cho ciaż w Sarb -
sku, kie dy stra cił przy tom ność, nią wła śnie go cu co no. Pił ją jed nak Trą ba, więc w zwadz -
kim fol war ku po sta wio no przed ni mi na sto li ku wła śnie go rzał kę (II, s. 45). By ło to zresz tą
nie tyl ko u po mor skiej szlach ty i zie miań stwa re gu łą, że chło pa czę stu je się go rzał ką, na -
zy wa ną, co cie ka we, cza sem w trans la cji wód ką (por. I, s. 133), a in nym ra zem, kie dy jest
to „bu tel ka ze szpe re tu sem” (s. II, s. 16), tłu ma czą cy tę po wieść na ję zyk pol ski po wie,
że to „bu tel ka z wód ką” (II, s. 17), skąd inąd tu taj słusz nie za ta ką uzna ną. Maj kow ski mó -
wił bo wiem, zgod nie z pra wem ar cha iza cji, o go rzał ce, zda jąc so bie spra wę, że pod ko -
niec XIX wie ku tak zwa no wód kę, ale by się nie po wta rzać, raz na zy wał ją spi ry tu sem
i wte dy moż na by ło uznać w trans la cji to za go rzał kę (por. s. II, s. 16), a in nym ra zem
miał to być spi ry tus, co słusz nie trans la tor tym ra zem uczy nił (por. III, s. 109, 125). 

Na we se lu szlach cian ki w Lip nie, na któ re Re mus też przy bę dzie, dla służ by bę dzie
w sto do le becz ka pi wa (I, s. 139), zaś je mu kró le wian ka przy nie sie czer wo ne wi no i po -
pro si, by z nią wy pił. Oczy wi ście, za cza dzo ny mi ło ścią po le ce nie speł ni (I, s. 139),
cho ciaż się nie upi je. In nym ra zem rów nież wi nem, cho ciaż mógł to być ra czej szam -
pan, któ rym uczczo no sprze daż fol war ku, Zwadz ki zde cy do wał się po czę sto wać Re -
mu sa. Po sta wio no więc przed nim kie lich „mu su ja ce go wi na” (II, s. 53), ale go nie wy -
pił. Pa mię ta jąc na to miast o pi wie, bę dą je pi li w kar siń skiej karcz mie żan dar mi, co na
pru ski zwy czaj mia ło wska zy wać (III, s. 85). 

Po zo sta ły jesz cze in ne al ko ho le, jak arak, rum, „duń ska wód ka”, o któ rych na ko -
niec też trze ba po wie dzieć. Otóż, za ara kiem i ru mem za tę sk ni w fol warcz nym mły nie
Trą ba (II, s. 37), kie dy to przyj dzie mu z Re mu sem pić tyl ko prze go to wa ną wo dę. Tym -
cza sem Sarb ski ze chce ich po czę sto wać „duń ską wód ką” (III, s. 125), któ rej aż dwa kie -
lisz ki wy pi je Trą ba, bo prze cież Re mus ja ko nie pi ją cy al ko ho lu od mó wi. W karcz mie
przy je zio rze Łeb skim Trą ba wy pi je z ry ba ka mi też kil ka kie lisz ków tej wód ki, któ rą
zgod nie ze sło wa mi Maj kow skie go na zwie Bąd kow ski tym ra zem „duń ska go rzał ką”
(III, s. 155).

***
Z utwo rów Maj kow skie go po zo stał jesz cze frag ment po wie ści „Po mo rza nie”, gdzie za
ku li na ria mi też mu si my się ro zej rzeć. Po nie waż naj wię cej dzie je się tu w zie miań skim
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żôl, że Majkòwsczi nie òpisôł frisztëkù gòspòda rzów. Bò taczé do lma cze nié, „bò jich
włôsné jôdło je ba rzo prosté” (III, s. 358), nick kònkretnégò nie gôdô. Mògło òno bëc
czedës znóné, ale nié terô, czedë Sło wiń ców ju ni ma. Jist no mòże pòwie dzec ò pùsti
nocë òdpra wio ny zmarłémù tak nôgle Trą bie, czedë to ani słowã Majkòwsczi nie zdra -
dzy, ja czi béł tam „czestënk” (III, s. 379). Le no nad tim, dlôcze tak roz ma ji ce je w roz -
ma jitëch dzélach ti pòwiescë, pòmëslimë na kùńc, a terô jesz ò ùżiw kach.

Jist no jak w pòprzédnëch dokôzach, mómë ò nich w „Re mù su” wi cy, co ùstôwiô
sal do lëte rac czich kùli na riów Majkòwsczégò na plus. Bò chòc ùżiw czi tak pò prôwdze
kùli na ria ma nie są, to jakòs ji ma słu żą. Nôczãscy gôdô sã tu ò gòrzôłce, ja czi roz mie -
je sã Remùs nie pił, bò w karcz mie nigdë nie béł wi dzó ny (I, s. 21), chòc w Sarb sku,
czedë stracył przëtom nosc, nią pra wie béł trzézwió ny. Rów nak pił jã Trą ba, wiãc
w zwadz czim fòlwarkù pòsta wio no przed ni ma na sto likù pra wie gòrzôłkã (II, s. 157).
Zresz tą bëło to nié le kòl pòmòrsczi szlachtë i ze miań stwa re glą, że chło pa czëstëje sã
gòrzôłką, pòzé wó ną, co cze kawé, czasã w do lmaczënkù wód ką (pòr. I, s. 1337), a ji ną
ra zą, czedë je to „bu tel ka ze szpe re tu sem” (s. II, s. 168), do lma czą cy ną pòwiesc na
pòlsczi jãzëk pòwié, że to „bu tel ka z wód ką” (II, s. 179), skąd inąd tuwò słëszno za ta -
ką ùznó ną. Bò Majkòwsczi gôdôł, zgòdno z prawã ar cha ji za cji, ò gòrzôłce, roz mie -
jącë, że pòd kùńc XIX sta latégò tak pòzé wónô bëła wódkã, ale bë nie ga dac dwa razë,
rôz pòzéwôł jã szpértusã i tedë mòżna bëło ùznac w do lmaczënkù to za gòrzôłkã (pòr.
s. II, s. 1610), a ji ną ra zą miôł to bëc szpért, co do brze do lma czer ną ra zą zro bił (pòr.
III, s. 109, 12511). 

Na wie se lim szlach cón czi w Lëpnie, gdze Remùs téż za witô, dlô służbë bãdze w sto -
do le becz ka pi wa (I, s. 93), zôs jemù kró le wión ka przënie sie czerwòné wi no i pòpro -
sy, bë z nią wëpił. Roz mie je sã, òsamãtó ny lu bicz ką pòlét speł ni (I, s. 93), chòc sã nie
ùpi je. Ji ną ra zą téż winã, chòc mógł to bar żi bëc szam pan, ja czim ùtczonô bëła sprzedôż
fòlwarkù, Zwadz czi zde cy dowôł sã pòcze sto wac Remùsa. Pòsta wio no wiãc przed nim
cze lich „z winã szëmią cym” (II, s. 162), ale gò nie wëpił. Pa miãta jącë zôs ò pi wie,
bãdą je pilë w kôrsyń sczi karcz mie szan darzë, co na prësczi zwëk mia ło wskazëwac
(III, s. 302). 

Òstałë jesz jiné alkòhòle, jak arak, róm, „duńskô wód ka”, ò ja czich na kùńc téż je
nót rzek nąc. Hewò, za arakã i rómã zateskni w fòlwarkòwim młënie Trą ba (II, s. 153),
czedë to prziń dze mù z Remùsã pic le przegòto wó ną wòdã. Tim czasã Sarb sczi mdze
chcôł pòcze sto wac jich „duń ską wód ką” (III, s. 328), chtërny jaż dwa cze lisz czi wëpi -
je Trą ba, bò doch Remùs jakò nie pi ją cy alkòhòlu òdmó wi. W karcz mie kòl Łeb sczégò

7 Żëcé i przi godë Re mu sa. Ży cie i przy go dy Re mu sa, do lmaczënk Le cha 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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dwor ku, na ple ba nii lub w za jeź dzie, więc po win no się o nich mó wić wię cej i czę ściej.
Tym cza sem oka że się, że bę dzie tu ich jesz cze mniej, niż po przed nio. Chcia ło by się
np. wie dzieć, co ma my na ku li na ryj nej kar cie pod czas śnia da nia czy na „Wie cze rzy
w Sta rej Hu cie”, ale Maj kow ski ni cze go na niej nie za pi sze. A prze cież mógł z po wo -
dze niem wy ko rzy stać wspo mnia ną wie cze rzę i opo wie dzieć za sta wio ny stół. Lecz te -
go nie uczy nił, po zwa la jąc tyl ko do my ślać się od bior cy, że ku li na ria nie by ły tam z gbur -
skiej czy chłop skiej ko mo ry. Wo bec te go, aby być kon se kwent nym, war to cho ciaż by
zdać spra wę z ja kich kol wiek ku li na riów w tej nie ukoń czo nej po wie ści, czy li ze śnia -
da nia u pan ny He le ny, na któ rym po za nie wia do my mi po tra wa mi po ja wi się praw dzi -
wa czar na ka wa, a tak że z go ści ny stu den tów w go spo dzie, kie dy to Sta sia przy nie sie
na stół praż ni cę, czy li ja jecz ni cę z kieł ba są i sło ni ną (s. 72). I cho ciaż chcia ło by się
wię cej, to bę dzie wszyst ko!

Pa mię ta jąc zaś o używ kach, to po za wspo mnia ną tu już ka wą, szcze gól nym uzna -
niem bę dzie się cie szył „omsza ły gą sio rek wę grzy na” (s. 37. 41), i to za rów no w zie -
miań skim dwor ku jak na ple ba nii, gdzie na je go cześć usły szy my na wet wiersz Maj -
kow skie go „Do wę grzy na”. Na to miast z in nych al ko ho li do wie my się o gdań skiej wód -
ce, któ rą ka że so bie po dać or ga ni sta, pi wie za mó wio nym przez Sój kow skie go, któ rym,
jak tu się po wie, za le wa ją się głów nie po spo li ci Niem cy, gdy na to miast in ni pi ją reń -
skie wi no i szam pa ny. I to zno wuż tyl ko ty le!

***
Uspra wie dli wia jąc jed nak Maj kow skie go, trze ba po wie dzieć, że cho ciaż ku li na riów
i uży wek u nie go nie wie le, to po ja wia ją się nie przy pad ko wo i w od po wied nich miej -
scach. Po nad to, po dob nie jak w po przed nich utwo rach, tak w „Re mu sie” ku li na ria okre -
śla ją i wska zu ją spo łecz ny sta tus go spo da rzy oraz kon su men tów, i dla te go in na jest ich
kar ta na Li piń skich Pust kach i nie ta ka sa ma cho ciaż za ra zem bo gat sza pod czas Re mu -
so wych wę dró wek. Tak że w „Po mo rza nach” – na zie miań skim i księ żow skim sto le
– po tra wy też bę dą in ne. Moż na mieć tyl ko na dzie ję, cho ciaż bar dzo kru chą, bo Maj -
kow ski miał prze cież naj lep szą oka zję, by wzbo ga cić ku li na ria mi „Wie cze rzę w Sta rej
Hu cie”, że gdy by po wieść ta zo sta ła ukoń czo na, to mo że i ku li na riów też po ja wi ło by
się w niej wię cej. Ro zej rzaw szy się jed nak po ca łej je go li te rac kiej twór czo ści, trze ba
po wie dzieć, że ku li na riom nie za mie rzał po świę cać cza su. Py ta nie tyl ko, czy czy nił to
świa do mie, czy nie świa do mie. Znał prze cież tak do brze „Pa na Ta de usza”, cze go naj -
le piej do wiódł w „Jak w Koscérznie ko scel ny go ob re le „, ale ku li na ria go nie za in te re -
so wa ły. Czyż by nie zda wał so bie spra wy z ich zna czą cej ro li w ar ty stycz nej wy po wie -
dzi, je że li tak la ko nicz nie i wy biór czo trak to wał je w mło dzień czej i szcze gól nie doj -
rza łej twór czo ści? Wszak ani w „Stra chach i zrę ko wi nach” i „Po mo rza nach”, ani tym
bar dziej w „Ży ciu i przy go dach Re mu sa” nie mal wca le ich nie ma. Gdy by nie Trą ba,
któ ry był tak bar dzo prak tycz ny i znał tak do brze ży cie, by ło by ich jesz cze mniej. A prze -
cież pro si ły się o nie wszel kie w tych utwo rach po sił ki, a ten u Sło wiń ców przede
wszyst kim, bo każ de o nich sło wo mo gło jesz cze wie le zna czyć. Czy sta ło się tak za
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Je zo ra Trą ba wëpi je z rëbôka ma téż czi le cze lisz ków ti wód czi, ja ką zgód no ze sło wa -
ma Majkòwsczégò Bąd kow ski ną ra zą pòzwie „duń ską go rzał ką” (III, s. 15512).

***
Z dokôzów Majkòwsczégò òstôł jesz dzélëk pòwiescë „Pòmòrza no wie”, dze za kùli -
na ria ma téż mùszimë sã ro ze zdrzec. Temù że nôwi cy sã dze je w ze mian sczim dwòrkù,
na ple ba nii abò w za jez dze, wiãc mia bë sã ò nich wi cy a czãscy ga dac. Tim czasã òkôże
sã, że bãdze tu jich jesz mni, niżlë rëchli. Chca bë sã np. wie dzec, co mómë na kùli -
nar ny kôrce na pòkrzésnik czë na „Wie czerzë w Stôri Hëce”, ale Majkòwsczi ni czegò
na ni nie za pi sze. A doch mógł z zwënégą wëkòrzëstac wspòmnió ną wie czerzã i òpòwie -
dzec za sta wio ny stół. Le tegò nie zro bił, pòzwôla jącë blós domëszlac sã czëtiń co wi,
że kùli na ria nie bëłë tam z gbùrsczi czë chłop sczi kòmòrë. Zdrzącë nó to, abë bëc sta -
tecz nym w dze ja nim, wôrt je chòc zdac sprawã z ja czich le kùli na riów w ti nieskùńc-
zo ny pòwiescë, to je z frisztëkù kòl Helénë, na ja czim òkróm nieòpi só ny jôdë pòja wi
sã prôwdzëwô czôrnô ka wa, a téż z gòscënë sztudérów w gòspòdze, czedë to Sta sza
przënie se na stół praż nicã, to je z pòlska ja jecz ni cę, z wòrsz tą i szpiekã (s. 72). I chòc
chca bë sã wi cy, to bãdze wszëstkò!

Zôs pa miãta jącë ò ùżiw kach, to òkróm kawë, ò ja czi bëło ju tu gôdóné, òsoblëwim
ùzna nim bãdze sã ce sził „òmsza łi gãsórk wãgrzi na” (s. 37. 41), i to jist no w ze miań -
sczim dwòrkù jak na ple ba nii, dze na jegò tczã ùczëjemë na wet ka wiérztã
Majkòwsczégò „Do wãgrzëna”. Zôs z jinëch alkòhòlów do wiémë sã ò gduń sczi wód -
ce, ja ką kôże so pòdac òrga ni sta, pi wie òbsz te lo wó nym bez Sójkòwsczégò, ja czim, jak
tu sã pòwié, zaléwa ją sã przede wszëtczim pro sti Miemcë, czej zôs ji ny pi ją reń sczé
wi no i szam panë. I to znôwù le tëli!

***
Rów nak bie rzącë w òbarnã Majkòwsczégò, nót je rzek nąc, że chòc kùli na riów i ùżiw -
ków kòl niegò je ma ło, to pòjôwia ją sã nié bez przëtrôfk i w pa sownëch môlach. Wi -
cy, jist no jak w pòprzédnëch dokôzach, tak w „Remùsu” kùli na ria òpisëją i wskazëją
spòlëzno wi sta tus gòspòda rzów ë kònsu meń tów, i dlôte jinô je jich kôrta na Lëpiń -
sczich Pùstkach i nié takô samô chòc za razã téż bòkad niészô òb czas Remùsowëch
wãdrów. Téż w „Pòmòrza nach” – na ze miań sczim i ksãdzow sczim sto le – jôda téż
mdze jinô. Mòże miec le nôdzejã, chòc ba ro krëchą, bò Majkòwsczi miôł doch nôlep -
szą spòsob nosc, bë wzbògacëc kùli na ria ma „Wie czerzã w Stôri Hëce”, że czejbë na
pòwiesc òsta ła skùńczonô, to mòże i kùli na riów téż pòja wi łobë sã w ni wi cy. Rów nak
ro ze zdrzawszë sã pò ca łim jegò lëte rac czim ùsôdztwie, trze ba rzec, że kùli na rióm nie
za mierzôł pòswiãcëwac cza su. Pita nié blós, czë ro bił to ze swią dą, czë bez swiądë. Przecã
znôł tak do brze „Pa na Ta de usza”, co nôle pi pòkôzôł w „Jak w Kòscérznie kòscelnégò

12 Żëcé i przi godë Re mu sa. Ży cie i przy go dy Re mu sa, do lmaczënk Le cha Bądkòwsczégò, dzél -część
I -III, Gdańsk 1995 (przëp. dolm.)
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spra wą mię dzy wo jen ne go cza su pi sa nia tej po wie ści, kie dy to Sło wiń ca mi z ra cji przy -
pi sa nia ich te re nów do Nie miec już tak bar dzo się nie zaj mo wa no jak w cza sie Mło dej
Pol ski, kie dy to by li jesz cze pod za bo rem pru skim, trud no po wie dzieć.

Maj kow skie go bro ni jed nak to, że przede wszyst kim pi sał „Re mu sa” po ka szub sku
– dla swo ich, a wten czas nie mu siał do kład nie zda wać spra wy z ku li na riów pod czas śnia -
dań, obia dów czy ko la cji, je że li każ dy z od bior ców do sko na le znał pod sta wo we da nia,
któ re po da je się wten czas naj czę ściej na ka szub ski stół. Za nie dbał więc ku li na ria umyśl -
nie, spe cjal nie re zy gnu jąc z ich de ta licz nej pre zen ta cji, co wca le nie zna czy, że nie uwa -
żał ich za waż ny ele ment li te rac kiej tre ści. Że jed nak bez ku li na riów by ła ona uboż sza,
tak że ar ty stycz nie, te go już nie brał pod uwa gę. Nie my ślał też, że kie dyś ka szub ska
kuch nia się zmie ni i już nie jak daw niej bę dą wy glą da ły jej ku li na ria. I wten czas to, co
zo sta ło prze mil cza ne, a ni cze go nie tra ci ło ze swej wy mo wy, trwa jąc ak tu al nie w pa -
mię ci od bior cy, zo sta nie za po mnia ne i po la tach sta nie się pod czas lek tu ry bia łą pla mą.
Bo je że li na wet moż na bę dzie so bie od twa rzać prze mil cza ne przez Maj kow skie go ka -
szub skie ku li na ria z gbur skie go czy pań skie go sto łu, to ni gdy nie bę dzie to już tak sa -
mo, jak by się o nich czy ta ło w li te rac kim utwo rze. Za brak nie wszak te go es te tycz ne -
go prze ży cia, któ re z ar ty stycz nym od czu ciem li te rac kie go tek stu i wczu ciem się pod -
czas lek tu ry w je go treść nie tyl ko ma wie le wspól ne go, ale dla jej per cep cji jest wprost
nie odzow ne. Gdy by więc ka ta log li te rac kich ku li na riów Maj kow skie go był bo gat szy,
to na pew no es te tycz na per cep cja je go utwo rów na tym by nie stra ci ła, a tyl ko zy ska -
ła, nie mó wiąc już o peł niej szym ob ra zie nie gdy siej szej eg zy sten cji ka szub skie go lu -
du, o któ rym mó wi się tu prze cież naj wię cej. Bo po mi mo te go wszyst kie go ku li na ria
Maj kow skie go, cho ciaż są tyl ko li te rac kie, to oczy wi ście jak naj bar dziej ka szub skie.
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òbrelë”, ale kùli na ria gò nie za cze ka wiłë. Czë nie roz miôł jich wiôldżégò znaczënkù
w ar ti sticz ny wëpòwiescë, żlë tak zwiãzło i wëbiór czo trak towôł je w mło dich
a òsoblëwie pózd niészich la tach do zdrze niałégò ùsôdztwa? Tec ani w „Stra chach
i zrãkòwi nach” i „Pòmòrza nach”, ani tim bar żi w „Żëcu i przigòdach Remùsa” wnet -
ka wca le jich ni ma. Czejbë nié Trą ba, ja czi béł tak ba ro prak ticz ny i znôł tak do brze
żëcé, bëłobë jich jesz mni. A przecã prosëło sã ò no wszelczé w nëch dokôzach je dze -
nié, a no kòl Sło wiń ców przede wszëtczim, bò kòżdé ò nim słowò mògło jesz wie le
znaczëc. Czë sta sã tak bez to, że pòwiesc pi sónô bëła w midzëwòjno wim cza su, czedë
to Sło wiń ca ma, temù że jich ze miô słëcha Miem cóm, ju tak ba ro sã nie bëło za ji móné,
jak òbczas Mło di Pòlsczi, czedë to bëlë jesz pòd prësczim zabòrã, cãżkò rzec.

Rów nak Majkòwsczégò bar ni to, że przede wszëtczim pisôł „Remùsa” pò kaszëbskù
– dlô swòjich, a wten czas ni mùszôł bëlno òpi so wac kùli na riów òbczas frisztëków,
pôłniów czë wie cze rzów, żlë kòżden z czëtiń ców bëlno znôł spòdlowé je dze nié, jaczé
pòdôwô sã wten czas nôczãscy na kaszëbsczi stół. Za niedbôł tej kùli na ria ùmëslno,
szpe cjal no nie cha jącë jich pòje diń czi pre zen ta cji, co wca le nie zna czi, że ni miôł jich
za wôżny ele ment lëte rac czi zam kłoscë. Że rów nak bez kùli na riów bëła òna biédnié-
szô, téż ar ti sticz no, nó to ju nie zdrzôł. Ni mëslôł téż, że czedës kaszëbskô kùchniô 
sã zmie ni i ju nie jak dôwni mdą wëzdrzałë ji kùli na ria. I wten czas to, co òsta ło
przemôłczóné, a ni czegò nie tracëło ze swi wëmòwë, wa ra jącë terôzka w pa miãcy
czëtiń ca, òstó nie zabëté i pò la tach stó nie sã òbczas lek turë biôłą pla mą. Bò żlë na wet -
ka mdze mòżna so òdtwòrzë wac przemôłczóné bez Majkòwsczégò kaszëbsczé kùli na -
ria z gbùrsczégò czë pań sczégò sto łu, to nigdë nie mdze to ju tak samò, jakbë sã ò nich
czëta ło w lëte rac czim dokôzu. Za brak nie doch tegò es te ticznégò przëżëcô, jaczé z ar -
ti sticz nym òdczëcym lëte racczégò tek stu i wczëcym sã w cza su lek turë w jegò zam -
kłosc nié le no mô wie le pòspólnégò, ale dlô ji òdbiéru je pro sto mùszebné. Czejbë wiãc
ka ta log lëte rac czich kùli na riów Majkòwsczégò béł bòkad niészi, to na gwës es te ticznô
per cepcjô jegò dokôzów na tim bë nie stracëła, a le zwëska ła, nie gôda jącë ju ò fùl-
niészim òbra zu ùszłégò prze bi wa niô kaszëbsczégò lëdu, ò ja czim gôdô sã tu tec
nôczãscy. Bò nimò tegò wszëtczégò kùli na ria Majkòwsczégò, chòc są le no lëte racczé,
to roz mie je sã, że jak nôbar żi kaszëbsczé.
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Lud mi ła Go łą bek

Chleb po wsze dni ka szub skie go
Par na su

„W ca łi Pòlsce wszëtcë wie dzą, że Kaszëbi rëbë je dzą. I tak z Bôłtu slédz w smio ta nie
za pòkrze sny môltëch sta nie. (…) Co le ma ło do te pùlczi, przez nie chternëch zwóné
krëlczi. (…) A pomùchel ùwãdzo ny wcyg z ap titã je szma kó ny…”1 – ta ki mi sło wa mi
o ka szub skim wik cie pi sze je den z ka szub skich po etów, Sta ni sław Bar te lik. I choć dziś
je się na Ka szu bach wie le wię cej mię sa czy in nych sma ko wi to ści, wciąż jed ną z ty po -
wych ka szub skich dań są z wia do mych wzglę dów ry by. Ale nie o sa mych po tra wach
chcę w tym miej scu mó wić, ale o tym, jak pre zen tu ją się one na sto łach ka szub skie go
Par na su i ja ki smak na da ją one na szej po ezji.

We współ cze snej po ezji ka szub skiej (a mó wiąc o tej, mam na my śli dzi siej szą twór -
czość po etów uro dzo nych po II woj nie świa to wej, de biu tu ją cych od lat sie dem dzie sią -
tych po dziś dzień) nie moż na zna leźć zbyt wie lu wąt ków na te mat je dze nia. Naj bar -
dziej wy staw na uka zu je się po ezja dla dzie ci. Wśród wier szy ków tych mo że my zna leźć
Òstrą dietã Wi tol da Bo brow skie go czy wspo mnia ny wy żej Kaszëbsczi wikt Sta ni sła -
wa Bar te li ka. Wy mie nia ją one kil ka po traw, ja kie są po wszech nie zna ne na Ka szu bach:
praż ni ca ‘ja jecz ni ca’, zylc ‘zim ne nóż ki’, „zlónô sokã sa lot ni ca gri zu” ‘ka sza man na z so -
kiem’, zu pa z bru kwi z okra są. Wier sze te sta no wią czę sto twór czość użyt ko wą, pi sa -
ną ja ko tek sty pie śni. Ta ki jest też wiersz Eu ge niu sza Prycz kow skie go pt. Wi lij ny wie -
czór, w któ rym au tor wy mie nia tra dy cyj ne po tra wy po st ne spo ży wa ne w cza sie wie -
cze rzy wi gi lij nej: klu ski, karp, śledź, zu pa owo co wa, ka pu sta.

Jed nak znacz na część po ezji nie do ty ka pro ble ma ty ki ku li nar nej, a je śli już po ja wia
się w niej je dze nie, na bie ra ono naj czę ściej cha rak te ru zna ków sym bo licz nych. Ta kie
zna cze nie przy bie ra przede wszyst kim chleb i na nim chcia ła bym skon cen tro wać tu taj
swo ją uwa gę. Chleb – ka szub ski „pòwszédnik” – to po karm sta no wią cy w wie lu kul -
tu rach pod sta wę po sił ków nie zbęd nych do pod trzy my wa nia ży cia. Wcze śnie stał się
wraz z wi nem rów nież ba zo wym pro duk tem po sił ków kul tycz nych. Ja ko za sad ni czy 
ar ty kuł żyw no ścio wy po sia da rów nież me to ni micz ne zna cze nie „po kar mu” w ogó le.
Jest wy ra zem pra cy, płod no ści, mą dro ści. Chleb jest czymś wię cej niż owo cem, któ ry
wy star czy ze rwać z drze wa. Jest nie tyl ko wy ni kiem współ dzia ła nia słoń ca i upraw nej

1 S. Bar te lik, Kaszëbsczi wikt [w:] J. La bu da, Zôrno mòwë, s. 103. 
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Lud mi ła Gòłąbk

Pòwszédnik kaszëbsczégò
Par na su

„W ca łi Pòlsce wszëtcë wie dzą, że Kaszëbi rëbë je dzą. I tak z Bôłtu slédz w smio ta nie
za pòkrze sny môltëch sta nie. (…) Co le ma ło do te pùlczi, przez nie chternëch zwóné
krëlczi. (…) A pomùchel ùwãdzo ny wcyg z ap titã je szma kó ny…”1 – ta czi ma sło wa -
ma ò kaszëbsczim wik ce pi sze je den z kaszëbsczich po etów, Sta nisłôw Bar te lik. I chòc
dzysôdnia jé sã na Kaszëbach wie le wi cy miãsa czë jin szëch smacz ków, wcyg jed ną
z tipòwich kaszëbsczich pòtra wów są z wia domëch wzglãdów rëbë. Ale nié ò samëch
pòtra wach chcã tuwò rzec, le ò tim, jak òne sã pre zentëją na sto łach naszégò kaszëb-
sczégò Par na su i ja ką szmakã nadôwa ją òne na szi po ezji.

We współ cza sny po ezji kaszëbsczi (a gôda jącë ò ti, móm na mëslë dzysd niôwé
ùtwórstwò pòetów ùro dzonëch pò II swia to wi wòjnie, de biu tu jącëch òd sétme dze -
sątëch lat do dzys dnia), ni mòże na lezc za wie le wąt ków na te mat jôdë. Nôbar żi
wëstawnô òkazëje sã pòezjô dlô dze cy. We strzód tëch wiérzt ków na lezc mòżemë
Òstrą dietã Wi tol da Bòbrow sczégò czë wspòmnió ny wëżi Kaszëbsczi wikt Bar te li -
ka. Wëmie ni wa ją òne czi le pòtra wów, jaczé znóné są pòwszech no na Kaszëbach:
praż ni ca, zylc, „zlónô sokã sa lot ni ca gri zu”, zu pa z wrëkow z òkra są. Wiérztë te są
czãsto pi sóné jakò tekstë pie sniów, je to ùtwórstwò ùżitkòwé. Ta kô je téż wiérzta 
Eu ge niu sza Prëczkòwsczégò Wi lij ny wie czór, gdze au tor wëmie niwô tra di cyj ną pòst-
ną jôdã, spòżi wó ną òbczas wi gi lij ny wie czerzë: kló sczi, karp, slédz, zu pa z brza du,
kapùsta. 

Rów nak wik szi dzél pòezji nie do tikô kùli nar ny pro ble ma ti czi, a że le pòjôwiô sã
tam je dze nié, na biérô òno nôczãscy cha rak te ru zna ków symbòlicznëch. Taczé zna cze -
nié prze biérô przedë wszëtczim chléb i ò nim chcã tuwò rzec. Chléb – pòwszédnik – to
stra wa, jakô w wie lu kùltu rach je głów nym pro duktã żëwie nio wim, kònie cznym do
pòdtrzëmi wa niô żëcô. Wczas stôł sã – razã z winã – téż pòdsta wą môltëchów òbrzã-
dowëch. Jakò pòdsta wa wëże wie niô mô téż me to ni miczné zna cze nié „jôdë” na ògle.
Je wërazã robòtë, płod noscë, mą droscë. Chléb jest czims wi cy ni gle brzôd, ja czi sy -
gnie le ze rwac z drze wa. Je re zul tatã współ dze ja niô słuń ca, ùpraw ny ze mi i robòtë

1 S. Bar te lik, Kaszëbsczi wikt, [w:] J. Labùda, Zôrno mòwë, s. 103.

ZKP_biuletyn_cz2_new5:biuletyn ZKP a5  2010-01-10  03:35  Page 197



zie mi, ale jest też owo cem pra cy czło wie ka. Jest po kar mem ubo gich, uci ska nych; jest
też zna kiem go ścin no ści2. Po ta kie zna cze nia chle ba się ga po ezja Je rze go Sta chur skie -
go, ks. Ja na Wal ku sza, Ro ber ta Żmu dy – Trze bia tow skie go, a tak że Ro ma na Drzeż dżo -
na, br. Zbi gnie wa Jo skow skie go, Lu cy ny Sorn i kil ku in nych twór ców ka szub skich. 

Po ezja ks. Wal ku sza wy ra ża głę bo ką cześć dla sło wa. Sło wo – to dla nie go „zôrnô
nôdzejë cëskané w rod ną ze miã”3 ‘ziar no na dziei rzu ca ne w ro dzin ną zie mię’. Je go wy -
ra zem sta je się też chleb. W prze no śni tej po eta opi su je swo ją mi sję, któ rą zo stał ob da -
ro wa ny ja ko ka płan – je go sło wa są jak „òkrëszin czi chle ba, wërwóné zôrnom i spiéwie
na brzmiałëch kło sów4” ‘okru chy chle ba, wy rwa ne ziar nom i pie śni na brzmia łych kło -
sów’. Po ezja ks. Ja na Wal ku sza się ga też po bo gac two ar che ty pów: mat ki – świę tej
w swej pro sto cie, oj ca do mu – złą czo ne go z zie mią go spo da rza, po mit zie mi – mat ki,
ży wi ciel ki. Mi tycz ny jest dom przed sta wio ny w wier szu Żebë bliskò nie bëło da lek,
złą czo ny z ozna ka mi ka szub skiej po boż no ści. W wier szu tym po sza no wa nie dla okru -
chu chle ba wy ra ża świę tość co dzien no ści, pro sto ty, wia rę w Opatrz ność Bo żą. 

Chleb bu du je też świat po ezji Je rze go Sta chur skie go. U te go mi strza ka szub skiej me -
ta fo ry5 w świę to Zmar twych wsta nia „Ja niôł kro ji brót chle ba na dzesãc przëkôza niów6”
‘Anioł kroi bo che nek chle ba na dzie sięć przy ka zań’, a rze ka prze bi ta jest „kwa snym
mlékã desz czów7”. Tu nie tyl ko chleb, ale też swoj skie mle ko są jak świę ta ofia ra na sto -
le – oł ta rzu ży cia ro dzin ne go, przy któ rym sto ją anio ły i bro nią je go świę to ści („Anie le
– bar nij nasz chléb na sto le, niech nie mdze mù cëzô lubkòsc no ża”8 – ‘Anie le, broń na -
sze go chle ba na sto le, niech nie bę dzie mu ob ca sło dycz no ża’. Dom u Sta chur skie go to
chleb, ku bek mle ka, czy cia sto ze śliw ka mi i szum wo dy go tu ją cej się na her ba tę. 

Po sym bo li kę chle ba się ga też Sta ni sław Jan ke. Po ezje Jan ke go to re flek sje wraż -
li we go czło wie ka, pró bu ją ce go uchwy cić prze mi ja ją cą chwi lę. Sta ni sław Jan ke two rzy
po ezję ka szub skiej co dzien no ści – szcze gól nie w swo im de biu tanc kim to mi ku Ju nie
jem mòtélni kem („Już nie je stem po czwar ką mo ty la”, 1983). Po eta do brze się czu je
w prze strze ni kra jo bra zów ro dzin nej zie mi, z la sa mi, je zio ra mi, po lny mi dro ga mi i przy -
droż ny mi „Bòżi ma mãka ma” w tle. Już w pierw szym wier szu te go to mi ku pod miot li -
rycz ny wspo mi na je dze nie, któ re ko ja rzy mu się z ro dzin nym do mem i mat ką – to sma -
żo ne ziem nia ki na bocz ku i szklan ka ma ślan ki. W tym świe cie po eta za mknął swo ją re -
flek sję nad war to ścią ro dzi ny, pięk nem pro sto dusz nej wia ry, tę sk no tą do mi tycz ne go
dzie ciń stwa. 
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2 Por. Chleb [w:] W. Ko pa liń ski, Słow nik sym bo li, War sza wa 1990, s. 41.
3 J. Wal kusz, Sło wa mòje [w:] ibi dem, Jan ta ro wi pôcerz. Jan ta ro wy pa cierz, Gdy nia 1991, s. 28.
4 Tam że.
5 S. Jan ke, Sło wo Je rze go Sta chur skie go [w:] „Po me ra nia” VII -VIII 2005, s. 83.
6 J. Sta chur ski, Zmartwëchw sta nié [w:] ten że, Na czy nia po łą czo ne mo wy, Ba ni no – Pel plin, 2005,
s. 59.

7 Ten że, Mo dli twa na pòst [w:] tam że, s. 57.
8 Ten że, Anie le [w:] tam że, s. 64.
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czło wie ka. Je to jôda ùbòdżich, ùcy skónëch; je téż znan ką gòscyn noscë2. Pò taczé zna -
cze nia chle ba sygô pòezjô Jerzégò Stachùrsczégò, ks. Ja na Walkùsza, Ro ber ta Żmùdë
– Trze bia tow sczégò, a téż Ró ma na Drzeż dżo na, br. Zbi gnie wa Joskòwsczégò, Lu cynë
Sorn i czi le jin szich ùtwór ców kaszëbsczich. 

Pòezjô ksãdza Wal ku sza wërôżô głãbòka tczã dlô sło wa. Słowò – to dlô niegò „zôrnô
nôdzejë cëskané w rod ną ze miã”3. Jegò wërazã stôwô sã téż chléb. W prze no sni ti
òpisëje pòeta swòjã misjã, ja ką òstôł òbda rzo ny jakò ksądz – jegò sło wa są jak „òkrësz-
in czi chle ba, wërwóné zôrnom i spiéwie na brzmiałëch kło sów4”. Pòezjô ksãdza Ja na
Wal ku sza sygô téż pò bògactwò ar che ti pów: mat czi – swiãti w swòji pro sto ce, òjca
domôctwa – złą czonégo z ze mią gbùra, pò mit ze mi – mat czi, żëwi cel czi. Mi ticznô je
chëcz przed sta wionô w wier szu Żebë bliskò nie bëło da lek, sparłãczonô z òzna ka ma
kaszëbsczi nôbòżnotë. Pòsza no wa nié dlô òkrëszin czi chle ba wërôżô w wiér zce swiãtosc
codzénnoscë, pro stotë, wiarã w Bo żą Òpatrz nosc. 

Chléb bùdëje téż swiat pòezji Jerzégò Stachùrsczégò. Ù tegò méstra kaszëbsczi me -
tafòrë5 w swiãto Zmartwëchw sta niô „Ja niôł kro ji brót chle ba na dzesãc przëkôza niów6”,
a rzéka prze bitô je „kwa snym mlékã desz czów7”. Tu nié le no chléb, ale téż swój sczé
mlékò są jak swiãtô òfia ra na sto le – wôłta rzu ro dzynnégò żëcô, przë ja czim sto ją anio -
łe i bro nią jegò swiãtoscë („Anie le – bar nij nasz chléb na sto le, niech nie mdze mù
cëzô lubkòsc no ża”8). Do dóm ù Stachùrsczégò to chléb, ta ska mléka, a téż kùch ze
slëwa ma i sze mar wòdë gòtëją cy sã na har batã. 

Pò symbòlikã chle ba sy go téż Sta nisłôw Jan ke. Pòezje Jan czi to re flek sje czło wie -
ka wrazlëwégò, pró bu ją ce go ùchwacëc prze mi ja ją cą chwilã. Stach Jan ke twòrzi pòezjã
kaszëbsczi codzénnoscë – òsoblëwie w swo im de biu tanc czim zbiérkù po etic czim Ju
nie jem mòtélni kem. Pòeta do brze sã czëje w prze strze ni kra jo bra zów rod ny ze mi,
z „bòżi ma mãka ma”, la sa ma, je zo ra ma i dro ga ma pól ny ma w tle. Ju w pier szim wier -
szu tegò to mikù pòdmiot li ricz ny wspòminô jôdã, jakô parłãczi sã mù z ro dzyn ny ma
chëcza ma i mëmką – są to bùlwë na szpiekù i ta ska ma slón czi. Bënë w tim swie ce po -
eta zamkł swòjã re fleksjã nad wôrtno tą rodzëznë, snôżo tą pro stodëszny wiarë, te sk -
niącz ką do mi ticznégo dzec twa. 

2 Pòr. Chléb [w:] W. Kòpa liń sczi, Słowôrz symbòlów, War sza wa 1990, s. 41.
3 J. Walkùsz, Sło wa mòje, [w:] idem, Jan ta ro wi pôcerz. Jan ta ro wy pa cierz, Gdi niô 1991, s. 28.
4 Tam że.
5 S. Jan ke, Słowò Jerzégò Stachùrsczégò, [w:] „Pòme ra nia” VII -VIII 2005, s. 83.
6 J. Stachùrsczi, Zmartwëchw sta nié, [w:] nen sóm, Stat czi sparãłczoné mòwë, Ba ni no – Pelplëno,
2005, s. 59.
7 nen sóm, Modlitwa na post, [w:] tam że, s. 57.
8 nen sóm, Anie le, [w:] tam że, s. 64.
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Wą tek chle ba zo stał też po ru szo ny kil ka ra zy w nie wiel kim zbior ku uro dzo ne go
w la tach sie dem dzie sią tych po ety, Ro ber ta Żmu dy – Trze bia tow skie go. Je go twór czość
ce chu je au ten tycz na, uwew nętrz nio na re li gij ność9. Je den z je go wier szy za ty tu ło wa ny
zo stał Cëdowné pòwie le nié („Cu dow ne roz mno że nie”). Au tor to mi ku pt. Òdłóm czi na -
wią zu je w ten spo sób do bi blij nych cu dów roz mno że nia chle ba, któ rych świa dec twa za -
pi sa ne zo sta ły na kar tach No we go Te sta men tu. Sam wiersz nie od wo łu je się bez po śred -
nio do żad ne go z tych wy da rzeń, wy ra ża je dy nie we wnętrz ną po sta wę oso by mó wią -
cej – je go ser ce jest „roz mie nioné na miôłczi” – roz bi te, po kru szo ne tak, by da wać się
po trze bu ją cym. Ana lo gicz ną kon wen cję po etyc ką pod trzy mu je po eta w wier szu Bòga -
ti mło dzónk ë gdo wa: ty tuł jest na wią za niem do kon kret nych bo ha te rów zna nych z ewan -
ge lii syn op tycz nych i przy wo łu je w pa mię ci ich po sta wę wzglę dem rze czy ma te rial nych
i Pra wa Bo że go. Treść utwo ru jest skon tra sto wa niem dwóch ob ra zów za czerp nię tych
z co dzien no ści. Pierw szy to opis świe że go bo chen ka chle ba, pach ną ce go świe żym żni -
wem, w któ rym doj rzeć moż na bo gac two pól psze nicz nych i żyt nich, ra do snych żni -
wia rzy, cię żar sno pów peł nych ziar na i bo gac two zbo ża. W tej ob fi to ści nie ma jed nak
„ni jednégò zôren ka prôwdë”10. Dru ga sce na pre zen tu je ze schnię ty ka wa łek chle ba „po -
czer nia łi òd chòwa niô gò na czôrną gòdzënã”, któ ry ma wpraw dzie gorz ki smak łez
mat ki głod nych dzie ci, jed nak wła śnie on ukry wa w so bie praw dzi we bo chen ki mi ło -
ści. Me ta fo ra wdo wie go chle ba i chle ba bo ga te go mło dzień ca wy ra zi ła dwa ro dza je
bo gac twa, z któ rych tyl ko je den mógł wy ra zić praw dę i mi łość. 

Cha rak ter utwo rów Ro ma na Drzeż dżo na za war tych w zbio rze Czi le slów òd mie
dlô ce moż na okre ślić ja ko twór czość od że gnu ją cą się od for my i po zy. Ta pro sto ta na -
da je czę sto po ezji Drzeż dżo na wra że nie ba nal nej. Po eta zda je się po ru szać po bar dzo
pro za icz nej te ma ty ce i jest to je go spo sób na twór czą ory gi nal ność11. Wier sze ma ją na
ogół cha rak ter uni wer sal nych roz wa żań, jed nak pod miot li rycz ny zdra dza swo je za ko -
rze nie nie w ka szub skiej prze strze ni przy ro dy, wsi ry bac kiej (por. Jesz dërch12). W tej
szcze gól nej Ar ka dii rów nież od naj dzie my okru chy chle ba. „Nen ma lin czi Swiat | za pi -
só ny | mi dze chëczą a pòlã (…) Wònią cy | swój sczim chlebã nënczi (…) do chtërnégò
| Jesmë za pi só ny”13 („Ten ma lut ki Świat, za pi sa ny mię dzy do mem a po lem, pach ną cy
swoj skim chle bem mat ki (…), do któ re go je ste śmy za pi sa ni”). Świat przed sta wio ny
w tych wier szach to Ka szu by z koń ca XX wie ku. Za pach swoj skie go chle ba po dyk to -
wał w ser cu pod mio tu li rycz ne go mi łość do ro dzin nych stron. 

Po ezja, któ rą tu przy wo ła łam i ta, o któ rej tu je dy nie na po mknę łam, to wpraw dzie
twór czość dość mło da – naj star sze wier sze ma ją naj wy żej trzy dzie ści lat, jed nak wspo -
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9 Sze rzi ò tim [w]: S. Jan ke, Odła mek ka szub skiej ca ło ści, „Po me ra nia” IV 1998, s. 66.
10 R. Żmu da-Trze bia tow ski, Bòga ti mło dzónk ë gdo wa [w]: Òdłóm czi, Gdy nia 1997, s. 12.
11 [R. Drzeż dżon], Jô nie lëdóm pòezëji. Roz mo wa z Ro ma nem Drzeż dżo nem. Roz ma wiał P. Szczyp -
ta, „Po me ra nia”, IX 2002, s. IV. 
12 R. Drzeż dżon, Jesz dërch [w:] Czi le slów òd mie dlô cë, Gdi niô 2004, s. 5.
13 R. Drzeż dżon, *** (Nen môlin czi Swiat…) [w:] tam że, s. [6].
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Wątk chle ba òstôł pòrëszo ny téż pôrã ra zy w nie wiôldżim zbiérkù ùro dzonégò w la -
tach sétmedze sątëch pòetë, Ro ber ta Żmùdë – Trze bia tow sczégò. Jegò ùtwórstwò zna -
mionëje au ten ticznô, ùwewnãtrznionô re li gij nosc9. Je dna z jegò wiérztów za titu ło -
wó nô òsta Cëdowné pòwie le nié. Au tor to mikù pt. Òdłóm czi na wiązëje w ten spòsób
do bi blijnëch cëdów roz mno że nia chle ba, ja czich swia dec twa òpi sóné są na kar tach
Nowégò Te sta men tu. Sama wiérzta nie òdwòłu je sã bezpòstrzédno do ni żódnégò z tëch
wëda rze niów, wërôżô le no wewnãtrzną pòstawã òsobë gôda ją cy – jegò ser ce je „roz -
mie nioné na miôłczi”, je roz bité, pòkru szoné tak, bë da wac sã ti ma, co gò brëkùją.
Ana lo gicz ną kon wencjã pòetic ką pòdtrzimùje ùtwor ca w wier szu Bòga ti mło dzónk 
ë gdo wa: ti tel je na wią za nim do kón kretnëch bòha te rów znónëch z ewa nie lii syn op ticz -
nych i przëwòłiwô w pa miãcë jich pòstawã we dle rze czi ma te rialnëch i Pra wa Bożégò.
Tresc dokôzu je skón tra sto wa niém dwùch òbra zów za czerp niãtëch z co dniowòscë.
Pier szi je òpisã snôżégò bró ta chle ba, pôchnącégò swiéżim żniwã, w ja czim widzëc 
je bògactwò pòlów pszénicznëch i żëtnéch, ùsmiónëch żni wia rzów, cãżôr sno pów peł-
nëch zôrna i bòka dosc zbòżégò. Rów nak w bró ce tim nie bëło w „ni jednégò zôren ka
prôwdë”10. Drëgô sce na przedstôwiô ze schłi sztëczk chle ba „po czer nia łi òd chòwa niô
gò na czôrną gòdzënã”, ja czi miôł gòrzczi szmak łzów mat czi głodnëch dze cy i ùkri-
wôł w se „prôwdzëwé brótë mi łotë”. Me tafòra chle ba gdo wiégò i chle ba bògaté-
gò mło dzón ka wërazëła dwa ôrtë bògac twa, z ja czich le no je den mogł wërazëc prôwda
i mi ło ta. 

Cha rak ter ùtwo rów Ró ma na Drzeż dżo na za wartëch w zbiérkù Czi le slów òd mie dlô
ce mòże òkreslëc jakò twór czosc òdże gnu ją cą sã òd fòrmë i pòzë. Ta pro sto ta nadôwô
czãsto pòezji Drzeż dżo na wra że nié ba nal noscë. Ùtwór ca wëdôwô sã pòrëszac pò ba -
ro pro za jicz ny te ma ti ce i je to jegò spòsób na twór czą òri gi nal nosc11. Wiér ztë ma ją na
ògle cha rak ter ùni wer salnëch rozwôża niów, rów nak pòdmiot li ricz ny zdrôdzô swòje
zakòrze nie nié w kaszëbsczi prze strze ni przi rodë, wsë rëbac czi (przër. Jesz dërch12).
W ti òsoblëwi Ar ka dii téż nalézemë òkrëszin czi chle ba. „Nen ma lin czi Swiat | za pi só -
ny | mi dze chëczą a pòlã (…) Wònią cy | swój sczim chlebã nënczi (…) do chtërnégò |
Jesmë za pi só ny”13. Swiat przed sta wio ny w wiér ztach to Kaszëbë z kùńca XX wiekù.
Pôcha swój sczégò chle ba pòdik to wa w ser cu pòdmio tu li ricznégo mi łotã do ro dzynnëch
stro nów. 

Pòezjô, ja ką jem tuwò przëwòła, i ta, ò ja czi jem le no nad czi dła, to prôwdac
ùtwórstwò dosc młodé – nôstarszé wiérzt czi ma ją nôwëżi trzëdzesce lat, rów nak wspòm-
nió ny prze ze mie ùtwórcë są lëdza ma roz ma jitëch pòkòle niów. I chòc fòrma ti pòezji

9 Sze rzi ò tim w: S. Jan ke, Odła mek ka szub skiej ca ło ści, „Po me ra nia” IV 1998, s. 66.
10 R. Żmu da-Trze bia tow ski, Bòga ti mło dzónk ë gdo wa [w]: Òdłóm czi, Gdy nia 1997, s. 12.
11 [R. Drzéżdżón], Jô nie lëdóm pòezëji. Rozmòwa z Ró manã Drzéżdżónã. Gôdôł P. Szczëpta, „Pòme -
ra nia”, IX 2002, s. IV. 
12 R. Drzéżdżón, Jesz dërch, w: Czi le slów òd mie dlô cë, Gdi niô 2004, s. 5.
13 R. Drzéżdżón, *** (Nen môlin czi Swiat…), [w:] tam że, s. [6].
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mnia ni prze ze mnie twór cy są ludź mi róż nych po ko leń. I choć for ma tej po ezji jest
zróż ni co wa na, jed nak moż na zna leźć dla niej wspól ny mia now nik. Jest ona ze spo lo na
war to ścia mi, z któ ry mi wią że się chleb – do mem, mat ką, ziar nem, sto łem, zie mią, oł -
ta rzem. Te ko no ta cje bu du ją w po ezji świat war to ści, wy ra ża ją to, co naj głęb sze. Współ -
cze sna po ezja ka szub ska nie mó wi wie le o ku li na riach. Jed nak po karm, któ ry mo że my
de gu sto wać za po śred nic twem po etów, ma smak spe cy ficz ny – jest to smak świę tej co -
dzien no ści. W fi gu rze chle ba po eta przy wo łu je to, co jest po wsze dnie, a co w swej pro -
sto cie da je ży cie – bu du je w po ezji prze strzeń sa crum. 
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je zroż ni co wónô, nimò to ji dze na lezc dlô ni wspól ny mia now nik. Je òna zespòlonô
wôrtnôta ma, z ja czi ma parłãczi sã chléb – chëczą, mat ką, stołã, zôrnã, ze mią, wôłtôrzã.
Te kòno tacjë bùdëją w pòezji swiat wôrtno tów, wërôża ją to, co je nôgłãbszé. Terôczasnô
pòezjô kaszëbskô nie gôdô wie le ò kùli na riach. Rów nak jôda, ja ką mòżemë degùsto -
wac za pòstrzédnic twa pòetów, mô òsoblëwą szmakã – je to szma ka swiãti co dniowòscë.
W figùrze chle ba pòeta wërôżô to, co je pòwszédné, a co w swòji pro stocë dôwô żëcé
– bùdëje w pòezji przestrzéń sa crum. 
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Ma rek Cy bul ski (Uni wer sy tet Gdań ski)

Obocz ne for my flek syj ne nie któ rych
ka szub skich rze czow ni ków na le żą cych

do słow nic twa ku li nar ne go

Cha rak te ry stycz ną ce chą ka szub skich rze czow ni ków na zy wa ją cych żyw ność są wła śnie
w tej gru pie sto sun ko wo licz ne obocz ne for my flek syj ne, po le ga ją ce na wy stę po wa niu
w róż nych gwa rach ka szub skich i/lub współ wy stę po wa niu w ka szubsz czyź nie li te rac -
kiej w ob rę bie tych sa mych lek se mów dwu róż nych form flek syj nych bę dą cych efek -
tem od mien ne go re zul ta tu roz wo ju pro ce sów do ty czą cych form ro dza jo wych, licz bo -
wych i przy pad ko wych tych rze czow ni ków.

I. Rze czow ni ki dwu ro dza jo we

W ję zy ku pol skim do brze opi sa ne jest zja wi sko ist nie nia rze czow ni ków dwu ro dza jo -
wych, o ro dza ju mę skim lub żeń skim. We dług No we go słow ni ka po praw nej pol sz czy -
zny pod re dak cją An drze ja Mar kow skie go moż na je po dzie lić na dwie gru py: 1) dwu -
ro dza jo we, mę skie i żeń skie w pol sz czyź nie po tocz nej, pod czas gdy w ję zy ku li te rac -
kim nor ma wy ma ga jed nej okre ślo nej for my, mę skiej, np. klomb, szpon, te le gram, lub
żeń skiej. np. po ma rań cza, struc la, szu fla; oraz 2) o ro dza ju obocz nym, mę skim lub żeń -
skim, np. aster / astra, cy tat / cy ta ta, flanc / flan ca, frę dzel / frędz la, klu sek / klu ska, ła -
za nek / ła zan ka, mórg / mor ga, plik / pli ka, pół ko szu lek / pół ko szul ka, ro dzy nek / ro dzyn -
ka, skwa rek / skwar ka, za pi sek / za pi ska, za wias / za wia sa1.

W ję zy ku ka szub skim rów nież wy stę pu ją ta kie rze czow ni ki. Sied mio to mo wy Słow -
nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej Ber nar da Sych ty2 po da je dla wie lu rze -
czow ni ków for my obu ro dza jów, np. prén obok préna ‘du ży gwóźdź me ta lo wy lub
drew nia ny, ko łek’ (IV 167)3, przedpùtk obok przedpùtka żart. ‘far tuch’ (IV 182), prze -
lisk obok prze li ska ‘błęd nie za wią za ne oczko w sie ci’ (IV 186), przestrzég obok prze -
strze ga ‘prze stro ga’ (IV 192), pszczół obok pszczo ła (IV 211), skògòl obok skògòla 

1 H. Ja dac ka, Ro dzaj gra ma tycz ny, [w:] No wy słow nik po praw nej pol sz czy zny, pod red. A. Mar kow -
skie go, War sza wa 1999, s. 1737.
2 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, t. I–VII, Wro cław 1967–1976.
3 W za pi sach okre śla ją cych lo ka li za cję cy ta tów ze słow ni ków Sych ty i Trep czy ka licz ba rzym ska
okre śla tom, na to miast licz ba arab ska – stro nę.
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Ma rek Cëbùlsczi (Gduń sczi Ùni wer sy tet)

Òbòczné flek syjné fòrmë nie chtërnëch
kaszëbsczich jist ni ków słëcha jącëch 

do kùchnio wi sło wiznë

Òsoblëwą znan ką kaszëbsczich jist ni ków, jaczé pòzé wa ją jôdã są pra wie w tim kar nie
ba ro wielné òbòczné flek syjné fòrmë, pòléga jącé na wëstãpòwa nim w roz ma jitëch
kaszëbsczich gwa rach i/abò we spółwëstãpòwa nim w lëte rac czi kaszëbi znie w òbrëmie -
nim tëch samëch lek se mów dwùch różnëch flek syjnëch fòrmów mdącëch brzadã
jinszégò re zul ta tu rozwòju pro ce sów ti ka jącëch sã ôrtnëch fòrmów, lëczbòwëch
i przipôdkòwëch nëch jist ni ków.

I. Dwùôrtné jist ni czi 

W pòlsczim jãzëkù bëlno òpi sóné je zja wisz cze jist nie niô dwùôrtnëch jist ni ków, chłop -
sczégò abò bia łczégò ôrtu. We dle No we go słow ni ka po praw nej pol sz czy zny pòd re dak -
cją An drze ja Mar kow sczégò mòże je pòdzelëc na dwa kar na: 1) dwùôrtné, chłop sczé
i bia ło głow sczé w co dnio wim pòlsczim jãzëkù, czej w lëte rac czim jãzëkù nor ma
wëmôgô jed ny òkre slo ny fòrmë, chłop sczi, np. klomb, szpon, te le gram, abò bia łczi np.
po ma rań cza, struc la, szu fla; a téż 2) ò òbòcznym ôrce, chłop sczim abò bia łczim, np.
aster / astra, cy tat / cy ta ta, flanc / flan ca, frę dzel / frędz la, klu sek / klu ska, ła za nek /
ła zan ka, mórg / mor ga, plik / pli ka, pół ko szu lek / pół ko szul ka, ro dzy nek / ro dzyn ka,
skwa rek / skwar ka, za pi sek / za pi ska, za wias / za wia sa1.

W kaszëbsczim jãzëkù téż wëstãpùją taczé jist ni czi. Sétme tomòwi Słow nik gwar ka -
szub skich na tle kul tu ry lu do wej Ber na ta Zëchtë2 pòdôwô dlô wie lu jist ni ków fòrmë 
nëch dwùch ôrtów, np. prén kòle préna ‘wiôldżi me ta lo wi abò drze wia ny gózdz, kòłk’
(IV 167)3, przedpùtk kòle przedpùtka szpòrt. ‘szëtruch’ (IV 182), prze lisk kòle prze li -
ska ‘lëchò za rze szóné òczkò w se cy’ (IV 186), przestrzég kòle prze strze ga ‘prze stro -
ga’ (IV 192), pszczół kòle pszczo ła (IV 211), skògòl kòle skògòla ‘mëga’(V 51), szlig

1 H. Ja dackô, Gra ma ticz ny ôrt, [w:] No wi słowôrz pòpraw ny pòlaszëznë, pòd red. A. Markòwsczégò,
War sza wa 1999, s. 1737.
2 B. Zëchta, Słowôrz kaszëbsczich gwa rów na tle lëdo wi kùlturë, t. I–VII, Wrocłôw 1967–1976.
3 W za pi sach òkre sli wa jącëch ùmôlo wie nié cy ta tów ze słowôrzów Zëchtë i Trep czi ka rzëmskô lëczba
òkre sliwô tom, a arabskô – stronã.
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‘ko mar’(V 51), szlig obok szli ga ‘cien ka ga łąz ka bez li ści’ (V 269), szpa niol obok szpa -
nio la 1. ‘owca ra sy hisz pań skiej’, 2. ‘czło wiek kę dzie rza wy’ (V 283).

Ka szub skie słow ni ki nor ma tyw ne: Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go
Ste fa na Ra muł ta ory gi nal ny4 i w opra co wa niu Je rze go Tre de ra5, Słowôrz kaszëbsko -
-pol sczi Alek san dra La bu dy6, Słow nik pol sko -ka szub ski Ja na Trep czy ka7 oraz Kaszëbsczi
słowôrz nor ma tiw ny Eu ge niu sza Go łąb ka8, choć nie kie dy rów nież po da ją for my dwu
ro dza jów, czę ściej de cy du ją się na je den ro dzaj, cza sa mi ostrze ga jąc przed for mą in -
no ro dza jo wą, uzna jąc ją za błęd ną. Po nie waż w ka szub skim ję zy ku li te rac kim nor ma
ję zy ko wa w za sa dzie do pie ro się two rzy i każ dy au tor słow ni ka nor ma tyw ne go wi dzi
ją tro chę ina czej, nie moż na ka szub skich rze czow ni ków dwu ro dza jo wych kla sy fi ko -
wać tak jak pol skich rze czow ni ków dwu ro dza jo wych, nie moż na bo wiem wy róż nić
gru py rze czow ni ków uję tych w punk cie 1. po dzia łu opi sa ne go w No wym słow ni ku po -
praw nej pol sz czy zny. 

Szcze gól nie du żo ta kich form po ja wia się w ka szubsz czyź nie w ob rę bie rze czow -
ni ków na zy wa ją cych żyw ność, to też w dal szej czę ści ni niej sze go ar ty ku łu tyl ko tym rze -
czow ni kom po świę cę uwa gę. Przy to czę kil ka rze czow ni ków na le żą cych do te go po la
se man tycz ne go, po rów nu jąc ich for my ro dza jo we w przy wo ła nych słow ni kach9.

klósk // kló ska
Słow nik Sych ty w dwu ha słach po da je obie for my: klósk i kló ska. For ma żeń ska kló -
ska wy stę pu je na ca łych Ka szu bach, o czym świad czy lo ka li za cja cy ta tów po da nych
w ha śle, na to miast for ma mę ska klósk ma ilu stra cje przy kła do we z pół no cy Ka szub,
wol no więc przy pusz czać, że tam tyl ko wy stę pu je, choć au tor nie po da je te go wprost
(II 169). Gdy cho dzi o słow ni ki nor ma tyw ne, wcze śniej szy lek sy kon Ra muł ta re je stru -
je for mę żeń ską (s. 72), zaś słow nik opra co wa ny i wy da ny przez Ho ro dy ską – mę ską
(s. 21). Słow nik La bu dy po da je for mę żeń ską (s. 53), na to miast słow ni ki Trep czy ka
(I 241) i Go łąb ka (s. 161) do pusz cza ją oba ro dza je.

flak // fla ka
Słow nik Sych ty po da je for mę żeń ską w zna cze niu ‘je li to’, opa tru jąc ją uwa gą, że w zna -
cze niu ‘wnętrz no ści u czło wie ka i zwie rząt’ częst sza jest for ma fla czi (I 282). For mę

206 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

4 S. Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go, Kra ków 1893; te goż, Słow nik ję zy ka
po mor skie go czy li ka szub skie go, cz. II, oprac. Ha li na Ho ro dy ska, Kra ków 1993.
5 S. Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go, sca lił i znor ma li zo wał Je rzy Tre der,
Gdańsk 2006.
6 A. La bu da, Słowôrz kaszëbsko -pol sczi, oprac. Edward Bre za, Gdańsk 1982.
7 J. Trep czyk, Słow nik pol sko -ka szub ski, t. I– II, oprac. Je rzy Tre der, Gdańsk 1994.
8 E. Go łąbk, Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny, Gdańsk 2005.
9 Trzy słow ni ki Ra muł ta trak tu ję łącz nie, in for ma cję o stro nie po da jąc za słow ni kiem w opra co wa -
niu Tre de ra, po nie waż nie wpro wa dził on pod tym wzglę dem zmian; je śli jed nak są w nim for my dwu
ro dza jów, się gam po wcze śniej sze słow ni ki i in for mu ję, w któ rym to mie znaj du je się da na for ma: czy
w wy da nym za ży cia au to ra, czy w wy da nym i opra co wa nym przez H. Ho ro dy ską.
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kòle szli ga ‘cenkô wie twiô bez lëstów’ (V 269), szpa niol kòle szpa nio la 1. ‘òwca szpań -
sczi rasë’, 2. ‘czło wiek kru zo wa ti’ (V 283).

Kaszëbsczé nor ma tiwné słowarze: Słowôrz pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò jãzëka
Szte fa na Ramùłta òri gi nal ny4 i w òpra co wa nim Jerzégò Trédra5, Kaszëbskò-pòlsczi
słowôrz Alek san dra Labùdë6, Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz Ja na Trep czi ka7 ë Kaszëbsczi
słowôrz nor ma tiw ny Eu ge niu sza Gòłąb ka8, chòc czasã téż pòdôwa ją fòrmë dwù ôrtów,
czãscy de cydëją sã na je den ôrt, czasã òstrzéga jącë przed fòrma jinszégò ôrtu, ùznôwa -
jąc jã za felã. Temù, że w kaszëbsczim lëte rac czim jãzëkù jãzëkòwô nor ma pò prôwdze
do piérze sã twòrzi i kòżden au tor nor ma tiwnégò słowarza wi dzy jã kąsk ji na czi, ni
mòże kaszëbsczich dwùôrtnëch jist ni ków kla sy fikòwac tak jak pòlsczich dwùôrtnëch
jist ni ków, temù że ni mòże wëapart nic kar na jist ni ków ùjãtëch w pùnkce 1. pòdzélu òpi -
sónégò w No wym słow ni ku po praw nej pol sz czy zny. 

Òsoblëwie wie le ta czich fòrmów pòjôwiô sã w kaszëbi znie w òbrëmie nim jist ni -
ków pòzé wa jącëch jôdã, temù téż da li w nym ar ti klu mdã òmôwiôł le no ne jist ni czi.
Przëpòdóm czi le jist ni ków, jaczé słëcha ją do negò se man ticznégò pòla, pòrównëjącë
jich ôrtné fòrmë w przëwòłi wónëch słowarzach9.

klósk // kló ska
W słowarzu Zëchtë w dwù zéwisz czach są dwie fòrmë: klósk i kló ska. Bia ło głowskô
fòrma kló ska je znónô na całëch Kaszëbach, ò czim swiôdczi ùmôlo wie nié cy ta tów za -
pi sónëch w zéwisz czu, zôs chłopskô fòrma klósk mô przi kła dowé ji lu stra cje z nordë
Kaszëb, mòże wiãc sã domëslëc, że le tam je ùżi wónô, chòc au tor nie pi sze tegò wprost
(II 169). Czej ji dze ò nor ma tiwné słowôrze, rëchlészi lek sy kón Ramùłta za pisëje bia -
ło głow ską fòrmã (s. 72), zôs słowôrz zrëchto wó ny i wëdó ny przez Hòro di ską – chłop -
ską (s. 21). W słowarzu Labùdë je bia ło głowskô fòrma (s. 53), znôwù słowarze Trep -
czi ka (I 241) i Gòłąb ka (s. 161) dopùszczi wa ją dwa ôrtë.

flak // fla ka
W słowarzu Zëchtë je bia ło głowskô fòrma w pòlsczim zna cze nim ‘je li to’, z ùwôgą, że
w pòlsczim zna cze nim ‘wnętrz no ści u czło wie ka i zwie rząt’ czãscy ùżi wónô je fòrma

4 S. Ramùłt, Słowôrz pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò jãzëka, Kra ków 1893; negò samégò, Słowôrz
pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò jãzëka, dzél II, òprac. Ha li na Hòro diskô, Kra ków 1993.
5 S. Ramùłt, Słowôrz pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò jãzëka, scalëł i znor ma li zowôł Je rzi Tréder,
Gduńsk 2006.
6 A. Labùda, Słowôrz kaszëbsko -pol sczi, òprac. Édward Bréza, Gduńsk 1982.
7 J. Trep czik, Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz, t. I– II, òprac. Je rzi Tréder, Gduńsk 1994.
8 E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny, Gduńsk 2005.
9 Trzë słowarze Ramùłta trzi miã łącz no, wia dło ò stro nie pòdôwa jącë za słowarzã w òpra co wa nim
Trédra, temù że nie wpro wadzył òn pòd tim wzglãdã zmión; rów nak żle są w nim fòrmë dwù ôrtów, sy -
góm pò rëchlészé słowarze i dôwóm wia dło ò tim, w ja czim to mie je dónô fòrma: czë w wëdó nym za
żëcégò au to ra, czë w wëdó nym i zrëchto wó nym przez H. Hòro di ską.
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fla ka rów nież po da ją słow ni ki ka szubsz czy zny li te rac kiej: Ra muł ta (s. 85), Trep czy ka
(I 163, II 325), Go łąb ka (s. 108), a Go łąbk prze strze ga na wet: nié flak, chcąc za pew ne
od róż nić wy raz ka szub ski od je go pol skie go ekwi wa len tu.

ògrizk // ògrëzka
Słow nik Sych ty po da je for mę żeń ską ògrëzka (III 297). Gdy cho dzi o słow ni ki ka szub -
skie go ję zy ka li te rac kie go, Trep czyk ma for mę mę ską (I 423), Ra mułt – for mę żeń ską
(s. 223), na to miast Go łąbk do pusz cza obie for my (s. 315), na to miast w słow nicz ku La -
bu dy w ogó le brak te go lek se mu.

W świe tle słow ni ków ka szubsz czy zny gwa ro wej i li te rac kiej w ję zy ku ka szub skim
form z nie usta bi li zo wa nym ro dza jem jest mniej niż w ję zy ku pol skim. Pro blem ten nie
do ty czy na przy kład ni żej po da nych rze czow ni ków, uży wa nych wy łącz nie w for mie
ro dza jo wej żeń skiej (pod czas gdy w pol sz czyź nie są one dwu ro dza jo we):

roz yn ka
Słow nik Sych ty po da je tyl ko for mę żeń ską te go wy ra zu, za uwa ża jąc, że częst sza jest
for ma plu ral na: roz yn czi (IV 351). Spo śród słow ni ków nor ma tyw nych lek sem ten od -
no to wał tyl ko słow nik Trep czy ka (II 141), w któ rym rów nież zo stał on po da ny tyl ko
w ro dza ju żeń skim.

skwar ka
Tyl ko żeń ską for mę po da ją słow ni ki: gwa ro wy Sych ty (V 68) oraz li te rac kie Trep czy -
ka (II 193) i Go łąb ka (s. 475).

II. Plu ra lia tan tum al bo rze czow ni ki 
o peł nym pa ra dyg ma cie licz bo wym 
(sin gu la ria tan tum?)

Rów nież – po dob nie jak w ję zy ku pol skim – nie któ re rze czow ni ki funk cjo nu ją w ka -
szubsz czyź nie czę ściej ja ko plu ra lia tan tum (tak okre śla je gwa ro wy słow nik Sych ty)
i tyl ko we dług nie któ rych słow ni ków ka szub skie go ję zy ka li te rac kie go (we dług Ra -
muł ta do ty czy to wy ra zu krëpë – krëpa, we dług Trep czy ka wy ra zu nu dle – nu dla) wtór -
nie przy bie ra ją for mę licz by po je dyn czej, na stę pu je więc w ich wy pad ku pro ces tzw.
de plu ra li za cji10.

krëpa // krëpë
Słow nik Sych ty po da je for mę plu ra le tan tum: krëpë (II 247–248). Ta ką też for mę
przy ta cza więk szość lek sy ko nów ka szub skie go ję zy ka li te rac kie go: La bu dy (I 232),

208 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

10 B. Kre ja, O tzw. de plu ra li za cji w ję zy ku pol skim, [w:] ten że, Wy ra zy i wy ra że nia. Stu dia i szki ce
z hi sto rii słow nic twa, ze sło wo twór stwa i kul tu ry ję zy ka, Gdańsk 2002, s. 203–212.
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fla czi (I 282). Fòrma fla ka je téż w słowarzach lëte rac czi kaszëbiznë: Ramùłta (s.
85), Trep czi ka (I 163, II 325), Gòłąb ka (s. 108), a Gòłąbk na wet ka przestrzé-
gô: nié flak, gwës chcącë wëapart nic kaszëbsczé słowò òd jegò pòlsczégò rów no -
znacz ni ka.

ògrizk // ògrëzka
W słowarzu Zëchtë je bia ło głowskô fòrma ògrëzka (III 297). Czej ji dze ò słowarze
kaszëbsczégò lëte racczégò jãzëka, kòle Trep czi ka je chłopskô fòrma (I 423), Ramùłta
– bia ło głowskô fòrma (s. 223), Gòłąbk dopùszcziwô ne dwie (s. 315), a w słowarzu
Labùdë wca le ni ma tegò lek semù.

Zdrzącë na słowarze gwa ro wi i lëte rac czi kaszëbiznë w kaszëbsczim jãzëkù fòrmów
z nieùszta bi li zo wó nym ôrtã je mni jak w pòlsczim jãzëkù. Tôczel ten nie tikô sã na
przëmiôr ni żi za pi sónëch jist ni ków, ùżi wónëch le blós w ôrtny bia łczi fòrmie (a w pò-
laszëznie są òne dwùôrtné):

roz yn ka
W słowarzu Zëchtë je le bia ło głowskô fòrma negò sło wa, z ùwôgą, że czãscy ùżi wónô
je wielnô fòrma: roz yn czi (IV 351). Spòstrzód nor ma tiwnëch słowarzów nen lek sem
za pisôł le słowôrz Trep czi ka (II 141), w ja czim téż òstôł òn za pi só ny le na bia ł-
czi ôrt.

skwar ka
Le no bia ło głowskô fòrma je w słowarzach: gwa ro wim Zëchtë (V 68) ë lëte rac czich
Trep czi ka (II 193) i Gòłąb ka (s. 475).

II. Plu ra lia tan tum al bo jist ni czi 
ò fùlnym pa ra dig ma ce lëczbòwim 
(sin gu la ria tan tum?)

Téż – jist no jak w pòlsczim jãzëkù – nie chtërné jist ni czi są ùżi wóné w kaszëbi znie
czãscy jakò plu ra lia tan tum (tak pòzéwô je gwa ro wi Słowôrz Zëchtë) i le no we dle nie -
chtërnëch słowarzów kaszëbsczégò lëte racczégò jãzëka (we dle Ramùłta tikô sã to sło -
wa krëpë – krëpa, we dle Trep czi ka sło wa nu dle – nu dla) wtór no ma ją fòrmã pòje diń -
czi lëczbë, nastãpùje wiãc w jich przëtrôfkù pro ces tzw. de plu ra li za cji10.

krëpa // krëpë
W słowarzu Zëchtë je fòrma plu ra le tan tum: krëpë (II 247–248). Ta kô téż fòrma 
je w wik szoscë lek sykònów kaszëbsczégò lëte racczégò jãzëka: Labùdë (I 232), 

10 B. Kre ja, Ò tzw. de plu ra li za cji w pòlsczim jãzëkù, [w:] nen sóm, Sło wa i wëra że niô. Sztu dia i szki -
ce z hi sto rii sło wiznë, ze słowòtwór stwa i kùlturë jãzëka, Gduńsk 2002, s. 203–212.
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Trep czy ka (s. 57) i Go łąb ka (s. 186), na to miast słow nik Ra muł ta po da je for mę żeń ską
(s. 139). De fi ni cja krëpa ‘kru pa’, l. mn. krëpë ‘kru py, ka sza’ oraz po da ne przy kła dy
uży cia: rżané krëpë ‘żyt nia ka sza’; pszéné, jiczné, ówsné, lëtew niané krëpë ‘ka sza psze -
nicz na, jęcz mien na, owsia na, hre cza na’ po zwa la ją są dzić, że Ra mułt uwa ża for mę krëpa
za uży wa ną tyl ko w od nie sie niu do po je dyn cze go ziarn ka ka szy, na to miast for mę krëpë
za uży wa ną w zna cze niach ma te ria ło wym i ga tun ko wym. Świad czy też o tym fakt, że
for ma de mi nu tyw na te go wy ra zu zo sta ła od no to wa na ja ko ma ją ca tyl ko po stać licz by
mno giej: „krëpczi, -ków, l. mn., zdr. od krëpë ‘ka sza, krup ki’”.

nu dla // nu dle
Słow nik Sych ty po da je dla te go rze czow ni ka tyl ko for mę plu ra le tan tum (III 225).
Gdy cho dzi o słow ni ki ka szub skie go ję zy ka li te rac kie go, lek sy ko ny Go łąb ka (s. 293)
i La bu dy (s. 93) rów nież re je stru ją tyl ko for mę plu ral ną, na to miast słow nik Trep czy -
ka przy ta cza for mę żeń ską: nu dla (I 303), w słow ni ku Ra muł ta zaś w ogó le brak te go
lek se mu. Brak przy kła dów użyć w słow ni ku Trep czy ka nie po zwa la roz strzy gnąć, czy
jest to zda niem au to ra te go słow ni ka rze czow nik ma ją cy peł ny pa ra dyg mat licz bo wy,
czy ra czej rze czow nik wy stę pu ją cy tyl ko w licz bie po je dyn czej (jak pol ski rze czow -
nik ma ka ron).

III. Rze czow ni ki par ty tyw ne

Jed ną z funk cji, ja kie w de kli na cji rze czow ni ków od gry wa ją w pol sz czyź nie i w ka -
szubsz czyź nie przy pad ki flek syj ne, jest wy ra ża nie par ty tyw no ści (cząst ko wo ści).
W tej ro li wy stę pu je mię dzy in ny mi do peł niacz (ge ne ti wus). Rze czow ni ki w do peł -
nia czu w funk cji par ty tyw nej po ja wia ją się w po łą cze niu z in nym rze czow ni kiem,
np. zbón wòdë, li czeb ni kiem, np. piãc kòtów, przy słów kiem ozna cza ją cym mia rę, np.
përznã mléka, a tak że w po łą cze niu z cza sow ni kiem, np. przëniesë mie mą czi z krómù.
Rze czow ni ki w do peł nia czu funk cjo nu ją w tej funk cji w opo zy cji do form w mia -
now ni ku lub w bier ni ku, ozna cza ją cych ca łość (wòda, kòtë, mlékò, przëniesë mąkã).
Nie któ re rze czow ni ki, zwłasz cza nie po li czal ne, np. wòda, mlékò, ma sło, ale też nie -
któ re in ne, ta kie jak chléb i sur, czę ściej są uży wa ne w zna cze niu cząst ko wym. Z te -
go po wo du po stać do peł nia czo wa nie któ rych rze czow ni ków upo wszech ni ła się
w funk cji in nych przy pad ków. Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej Ber -
nar da Sych ty dla trzech rze czow ni ków obok form ha sło wych w mia now ni ku licz by
po je dyn czej: chléb, chlébk oraz sur po da je rów nież ja ko ha sło we for my bę dą ce ge -
ne tycz nie for ma mi do peł nia cza licz by po je dyn czej: chle ba, chlébka oraz sëra; po -
nad to ze sły sze nia znam też for mę kùcha. Ze wzglę du na czę ste uży cie par ty tyw ne
(cząst ko we) for my do peł nia cza licz by po je dyn czej wy stę pu ją tu w funk cji in nych
przy pad ków.

Skost nie nie for my do peł nia cza cząst ko we go jest też źró dłem kil ku in nych obocz -
nych form nazw po kar mów, za no to wa nych przez au to rów Atla su ję zy ko we go ka szubsz -
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Trep czi ka (s. 57) i Gòłąb ka (s. 186), zôs w slowarzu Ramùłta je bia ło głowskô 
fòrma (s. 139). De fi nicjô krëpa ‘kru pa’, l. mn. krëpë ‘kru py, ka sza’ a téż pò-
dóné przi kładë z mòwë: rżané krëpë ‘żyt nia ka sza’; pszéné, jiczné, ówsné, lëtew -
niané krëpë ‘ka sza psze nicz na, jęcz mien na, owsia na, hre cza na’ pòzwôla ją mës-
lec, że we dle Ramùłta fòrma krëpa ùżi wónô je le no w òdnie se nim do jednégò zôren -
ka krëpów, zôs fòrma krëpë ùżi wónô w ma te ria ło wim ë zor to wim znaczënkù.
Swiôdczi téż ò tim fakt, że de mi nu tiwnô fòrma negò sło wa òsta ła za pi sónô jakò 
ma jącô le pòstac wiel ny lëczbë: „krëpczi, -ków, l. mn., zdr. od krëpë ‘pòl. ka sza,
krup ki’”.

nu dla // nu dle
W słowarzu Zëchtë je dlô negò jist ni ka le fòrma plu ra le tan tum (III 225). Czej 
ji dze ò słowarze kaszëbsczégò lëte racczégò jãzëka, słowarze Gòłąb ka (s. 293)
i Labùdë (s. 93) téż za pisëją le plu ral ną fòrmã, zôs słowôrz Trep czi ka dôwô bia-
ło głow ską fòrmã: nu dla (I 303), a w słowarzu Ramùłta wca le ni ma tegò lek se-
mù. Brak przi kła dów ùżëców w słowarzu Trep czi ka nie dozwôlô roz sądzëc, czë 
je to we dle au to ra negò słowarza jist nik, chtëren mô fùlny lëczbòwi pa ra dig mat, 
czë rëchli jist nik wëstãpùją cy le no w pòje din czi lëczbie (jak pòlsczi jist nik ma-
 ka ron).

III. Par ti tiw né jist ni czi 

Jed ną z fùnkcji, jaczé w de kli na cji jist ni ków òdgri wa ją w pòlaszëznie i w kaszëbi -
znie flek syjné przëpôdczi, je wëra że nié par ti tiw noscë (cząstkòwòscë). W ti ro li
wëstãpùje midzë ji ny ma rodzôcz (ge ne ti vus). Jist ni czi w rodzôczu w par ti tiw ny
fùnkcji pòjôwia ją sã w sparłãcze nim z ji nym jist nikã, np. zbón wòdë, wiel nikã, np.
piãc kòtów, przëcza snikã òzna czi wa ją cym miarã, np. përznã mléka, a téż w sparłãcze -
nim z cza snikã, np. przëniesë mie mą czi z krómù. Jist ni czi w rodzôczu fùnkcjonëją
w ti fùnkcji w ùprocëmnie nim do fòrmów w nazéwôczu abò w wi nowôczu, òzna czi -
wa ją cym ca łosc (wòda, kòtë, mlékò, przëniesë mąkã). Nie chtërné jist ni czi, òsoblëwie
ne niepòrëchòwalné, np. wòda, mlékò, ma sło, ale téż nie chtërné jiné, taczé jak chléb
i sur, czãscy są ùżi wóné w cząstkòwim zna cze nim. Dlôte rodzôczowô pòstac nie -
chtërnëch jist ni ków rozkòscérzëła sã w fùnkcji jinëch przëpôdków. Słow nik gwar ka -
szub skich na tle kul tu ry lu do wej Ber na ta Zëchtë dlô trzech jist ni ków kòle zéwisz -
czowëch fòrmów w nazéwôczu pòje din czi lëczbë: chléb, chlébk a téż sur pòdôwô téż
jak no zéwisz czowé fòrmë mdącé ge ne ticz no fòrma ma rodzôcza pòje din czi lëczbë:
chle ba, chlébka ë sëra; nad to móm czëté téż fòrmã kùcha. Ze wzglãdu na czãsté par -
ti tiwné (cząstkòwé) wëzwëska nié fòrmë rodzôcza pòje din czi lëczbë wëstãpùją tu
w fùnkcji jinëch przëpôdków.

Zaòsta nié we fòrmie cząst ko we go rodzôcza je téż zdrzódłã czi le jinëch òbòcznëch
fòrmów pòzwów jôdë, za pi sónëch bez au to rów Atla su ję zy ko we go ka szubsz czy zny 
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czy zny i dia lek tów są sied nich. Ta ką wła śnie ge ne zę mo gą mieć – zda niem Mał go rza ty
Ko ryt kow skiej – for my grzëba, mùchòmòra, rëdza, a mo że też lëna i kar pa11.

Ten skost nia ły do peł niacz wy stę pu je w ro dza ju ni ja kim, na co wska zu ją okre śla ją -
ce go przy miot ni ki, za im ki oraz cza sow ni ki12. Świad czą o tym za no to wa ne w słow ni -
ku Sych ty:

a) zda nia z rze czow ni ka mi chle ba i chlébka: (1.) To chle ba sã na ma ùda ło (II 34–35);
(2.) Më le na to chle ba tak za ro bimë (II 34–35); (3.) To nie je tak letkò chle ba z pie -
ca wëjic (przy sło wie) (II 34–35); (4.) To je taczé chle ba (z przy sło wia, Ja star nia) (II
34–35); (5.) Chle ba sëché szmakô lëchò, chle ba z masłã przez rzëc trza sło (przy -
sło wie, Bór) (II 34–35); (6.) Zjadłé chle ba lëchò sã òdrôbiô (przy sło wie, pół noc)
(II 34–35); (7.) Ten rôz nóm sã chle ba roz pliń co wa ło (IV 79); (8.) Jak że të rzãpòlisz
to chle ba (IV 376); (9.)... chto to chle ba tak wërzãpòlił (Puc kie) (IV 376); (10.) Jak
të żingòlisz to chle ba (pn -wsch); (11.)... to chle ba żwingòlisz (pół noc) (IV 320);
(12.) Użugòlëła taczé chle ba... (pół noc) (IV 316); (13.) Pòdniesë to chle ba (VI 48);
(14.) Jak że wa mògła to chle ba tak natrãdac (Puc kie) (V 382); (15.) Kùglóné chle -
ba le pi szmakô... (VII 141); 16. Ona to chle ba le tak pògwizd nie (pn -zach) (I 395);
(17.) To chle ba sã nóm ten rôz nie ùda ło (VII 372); (18.) Na sze chle ba wëzdrzi pò
wiérzchù do brze ùpiekłé (Puc kie) (VII 298); (19.)... ni mògła të bë mù to chle ba
pòmiałk szec (Puc kie) (VII 174); (20.) Bab sczé chle ba – bot. ‘ślaz za nie dba ny’ (Kę -
pa Żar no wiec ka) (II 34–35); (21.) Na to chlébka czło wiek sã nie rôz napòcy (II 35);
(22.) Na sze chlébka je z mą czi 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 trze ba (VI 195);

b) zda nia z rze czow ni kiem 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 na sze
chle ba (V 189);

c) za sły sza ne zda nie z rze czow ni kiem ku cha: (29.) Na sze ku cha dzys je do brze upiekłé.

Nie kie dy wy bra nym rze czow ni kom w do peł nia czu brak okre śla ją cych go przy miot ni -
ków lub za im ków, a for ma cza sow ni ka nie wska zu je na ro dzaj, jak w zda niach: (30.)
Pła cze chle ba, czej gò za darmò je dzą (przy sło wie, pół noc) (IV 83); (31.) Chle ba chce
rosc (wierz, pn) (IV 341); (32.) Ma sło sã chle ba brzi dzy (przy sło wie ‘o ma śle twar -
dym, da ją cym się trud no po cie rać’) (I 77); (33.) Zdarzë sã, chle ba, jak słóń ce z nie ba
(for mu ła kul to wa, Odar go wo) (VII 291).

212 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

11 Atlas ję zy ko wy ka szubsz czy zny i dia lek tów są sied nich, opra co wa ny przez Ze spół In sty tu tu Sło wia -
no znaw stwa PAN pod red. H. Po po wskiej -Ta bor skiej, t. VIII, Wro cław – War sza wa – Kra ków 1971, 
z. 2, s. 262–263.
12 Por. M. Cy bul ski, Do peł niacz cząst ko wy, [w:] Ję zyk ka szub ski. Po rad nik en cy klo pe dycz ny, red. J.
Tre der, wyd. II, Gdańsk 2006, s. 49–50 oraz te goż, Rząd cza sow ni ków w ka szubsz czyź nie, Gdańsk– Ru -
mia 2001, s. 89–91.
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i dia lek tów są sied nich. Pra wie ta ką ge nezã mògą miec – we dle Małgòrzatë Kòrët-
kòwsczi – fòrmë grzëba, mùchòmòra, rëdza, a mòże téż lëna i kar pa11.

Nen zaòstó ny we fòrmie rodzôcz wëstãpùje w dzec nym ôrce, na co wskazëją òkre -
sli wa jącé gò znankòwni czi, za mio na a téż cza sni czi12. Swiôdczą ò tim za pi sóné
w słowarzu Zëchtë:

a) zda nia z jist ni ka ma chle ba i chlébka: (1.) To chle ba sã na ma ùda ło (II 34–35); (2.)
Më le na to chle ba tak za ro bimë (II 34–35); (3.) To nie je tak letkò chle ba z pie ca
wëjic (przësło wié) (II 34–35); (4.) To je taczé chle ba (z przësło wiô, Ja star niô) (II
34–35); (5.) Chle ba sëché szmakô lëchò, chle ba z masłã przez rzëc trza sło (przësło -
wié, Bór) (II 34–35); (6.) Zjadłé chle ba lëchò sã òdrôbiô (przësło wié, nor da) (II
34–35); (7.) Ten rôz nóm sã chle ba roz pliń co wa ło (IV 79); (8.) Jak że të rzãpòlisz
to chle ba (IV 376); (9.)... chto to chle ba tak wërzãpòlił (Pùcczé) (IV 376); (10.)
Jak të żingòlisz to chle ba (nord -wsch); (11.)... to chle ba żwingòlisz (nor da) (IV
320); (12.) Użugòlëła taczé chle ba... (nor da) (IV 316); (13.) Pòdniesë to chle ba (VI
48); (14.) Jak że wa mògła to chle ba tak natrãdac (òkòlé Pùcka) (V 382); (15.)
Kùglóné chle ba le pi szmakô... (VII 141); 16. Ona to chle ba le tak pògwizd nie (nord -
-zôp) (I 395); (17.) To chle ba sã nóm ten rôz nie ùda ło (VII 372); (18.) Na sze chle -
ba wëzdrzi pò wiérzchù do brze ùpiekłé (òkòlé Pùcka) (VII 298); (19.)... ni mògła
të bë mù to chle ba pòmiałk szec (Pùcczé) (VII 174); (20.) Bab sczé chle ba – bot.
‘ślaz za nie dba ny’ (Żar nowskô Kãpa) (II 34–35); (21.) Na to chlébka czło wiek sã nie
rôz napòcy (II 35); (22.) Na sze chlébka je z mą czi 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 trze ba (VI 195);

b) zda nia z jist nikã 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 na sze chle ba (V
189);

c) ùczëté zda nié z jist nikã ku cha: (29.) Na sze ku cha dzys je do brze upiekłé.

Czasã wëbró nym jist ni kóm w rodzôczu felëje òkre sli wa jącëch gò znankòwni ków abò
za mio nów, a fòrma cza sni ka nie wskazëje na ôrt, jak w zda niach: (30.) Pła cze chle ba,
czej gò za darmò je dzą (przësło wié, nor da) (IV 83); (31.) Chle ba chce rosc (wierz, nor -
da) (IV 341); (32.) Ma sło sã chle ba brzi dzy (przësło wié ‘ò cwiar dim ma sle, jaczé sã
lëchò smarëje’) (I 77); (33.) Zdarzë sã, chle ba, jak słóń ce z nie ba (kùltowô fòrmùła,
Òdargòwò) (VII 291).

11 Atlas jãzëkòwi kaszëbiznë i sąs ednëch dia lek tów, òpra co wó ny bez Kar no Jin sti tu tu Sło wia noznôwstwa
PAN pòd red. H. Po po wskiej -Ta bor skiej, t. VIII, Wrocłôw – War sza wa – Kra ków 1971, z. 2, s. 262–263.
12 Pòr. M. Cëbùlsczi, Cząstkòwi nôrzãdzôcz, [w:] Kaszëbsczi jãzëk. En cy klo pe dicz ny do rad nik, red. J.
Tréder, wëd. II, Gduńsk 2006, s. 49–50 a téż negò samégò, Rząd cza sni ków w kaszëbi znie, Gduńsk–
Rëmiô 2001, s. 89–91.
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Skost nia łe for my do peł nia cza licz by po je dyn czej trzech rze czow ni ków okre śla ją cych
żyw ność są w przy to czo nych zda niach pod mio ta mi (1, 5, 6, 7, 10, 18, 19, 23, 27, 28,
29, 30, 31), do peł nie nia mi (2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 32),
orzecz ni ka mi (4, 26, 28), a więc za stę pu ją for my mia now ni ka, bier ni ka i na rzęd ni ka licz -
by po je dyn czej od po wied nich rze czow ni ków, po nad to w jed nym wy pad ku (32) trud no
okre ślić, czy for ma chle ba peł ni ro lę na rzęd ni ka, czy do peł nia cza, a w zda niu ostat nim
(33), bę dą cym frag men tem pra sta rej for mu ły kul to wej, w któ rej for ma chle ba funk cjo -
nu je po za zda niem, za stę pu je ona for mę wo ła cza licz by po je dyn czej.

War to rów nież zwró cić uwa gę na to, że owe for my, jak wska zu ją kwa li fi ka to ry, zda -
rza ją się zde cy do wa nie czę ściej na pół no cy Ka szub, nie jed no krot nie po ja wia ją się
w kon tek stach moc no na ce cho wa nych emo cjo nal nie i są dość sta re. Na ich daw ność
wska zu je ter min bo ta nicz ny bab sczé chle ba ‘ślaz za nie dba ny’. Na to miast w zda niu (20)
do peł nie nie stoi po cza sow ni ku za prze czo nym (tzw. rek cja po śred nia) i zgod nie z nor -
mą, któ ra okre śla, że do peł nie nie bier ni ko we po cza sow ni ku afir ma tyw nym za stę pu je
się po cza sow ni ku za prze czo nym do peł nie niem do peł nia czo wym, po win no stać w do -
peł nia czu, tym cza sem uży cie za im ka to wska zu je, że jest to bier nik.

Pod su mo wu jąc pro blem obocz no ści ro dza jo wych, licz bo wych i przy pad ko wych
w od mia nie rze czow ni ków na le żą cych do słow nic twa ku li nar ne go, war to za uwa żyć,
że wa ha nia w za kre sie ro dza ju rze czow ni ków na zy wa ją cych żyw ność wy stę pu ją w ka -
szubsz czyź nie rza dziej niż w pol sz czyź nie, wa ha nia zaś w za kre sie licz by – nie co czę -
ściej niż w pol sz czyź nie. W obu wy pad kach przy wy bo rze okre ślo ne go ro dza ju lub od -
po wied niej licz by trze ba się kie ro wać czę sto ścią ich uży cia. Na to miast je śli cho dzi
o do peł nia czo we z po cho dze nia for my wy bra nych rze czow ni ków na zy wa ją cych żyw -
ność funk cjo nu ją ce, ze wzglę du na ich czę ste uży cie par ty tyw ne, w ro li in nych przy -
pad ków gra ma tycz nych, to jak kol wiek jest to zja wi sko sta re i do brze osa dzo ne w gwa -
rach pół noc nych, to współ cze śnie funk cjo nu je ono na mar gi ne sie ka szub skie go ję zy ka
li te rac kie go. War to jed nak znać te for my i wie dzieć, jak po wsta ły, gdy spo tka my je
w tek stach po cho dzą cych z pół no cy Ka szub.
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Zaòstóné fòrmë rodzôcza pòje din czi lëczbë trzech jist ni ków pòzy wa jącëch jôdã są
w nëch zda niach pòdmio ta ma (1, 5, 6, 7, 10, 18, 19, 23, 27, 28, 29, 30, 31), do peł nie -
nia ma (2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 32), òrzecz ni ka ma (4, 26,
28), a wiãc zastãpùją fòrmë nazéwôcza, wi nowôcza i narzãdzôcza pòje din czi lëczbë
pa sownëch jist ni ków, nad to w jed nym przëtrôfkù (32) cãżkò òkreslëc, czë fòrma chle -
ba peł ni ro lę narzãdzôcza, czë rodzôcza, a w slédnym zda niu (33), mdą cym dzélëkã
prastôri kùlto wi fòrmùłë, w ja czi fòrma chle ba fùnkcjonëje pòza zda nim, zastãpùje òna
fòrmã wòłiwôcza pòje din czi lëczbë.

Wôrt téż dac bôczënk na to, że ne fòrmë, jak wskazëją kwa li fi ka torë, trôfia ją sã
wie le czãscy na nor dze Kaszëb, nierôz pòjôwia ją sã w kòntek stach mòckò emòcjo nal -
no na zna czonëch, są dosc stôré. Na jich dôwnotã wskazëje bòta nicz ny ter min bab sczé
chle ba ‘pòl. ślaz za nie dba ny’. Zôs w zda nim (20) do peł nie nié sto ji pò zaprzéczo nym
cza snikù (tzw. pòstrzédnô re akcjô) i zgód no z nor mą, chtërna òkre sliwô, że winowô-
czowé do peł nie nié pò afir ma tiw nym cza snikù zastãpùje sã pò za prze czo nym cza sni-
kù rodzôczowim do peł nie nim, mia ło bë stac w rodzôczu, tim czasã ùżëcé za mio na to
wskazëje, że je to winowôcz.

Pòdrëchòwùjącë sprawã ôrtnëch, lëczbòwëch i przipôdkòwëch òbòczno sców
w òdmia nie jist ni ków słëcha jącëch do kùchnio wi sło wiznë, wôrt dac bôczënk, że wi -
chlënczi w òbrëmie nim ôrtu jist ni ków pòzé wa jącëch jôdã wëstãpùją w kaszëbi znie
rzôdzy jak w pòlaszëznie, zôs wi chlënczi w òbrëmie nim lëczbë – kąsk czãscy niżlë
w pòlaszëznie. W nëch dwùch przëtrôfkach kòl wëbiéru òkre slonégò ôrtu abò pa sow -
ny lëczbë nót je cze ro wac sã czãsto scą je jich ùżëcô. Żle zôs ji dze ò rodzôczowé
z pòchòdze niô fòrmë wëbrónëch jist ni ków pòzé wa jącëch jôdã fùnkcjonëjącé, ze
wzglãdu na jich czãsté par ti tiwné ùżëcé, w ro li jinëch gra ma ticznëch przipôdków, to
chòc je to zja wisz cze stôré i do brze za se dzałé w nor dowëch gwa rach, to do dzys dnia
fùnkcjonëje òno na zbierkù kaszëbsczégò lëte racczégò jãzëka. Rów nak wôrt znac te
fòrmë i wie dzec, jak pòwstałë, czedë spòti kómë je w tek stach pòchôda jącëch z nordë
Kaszëb.
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Ró ża Wo siak -Śli wa (Uni wer sy tet Gdań ski)

O czym mó wią ka szub skie ha sła 
słow ni ko we od no szą ce się 

do nazw na po jów al ko ho lo wych?

Do słow ni ków ję zy ko znaw czych naj czę ściej za glą da my wte dy, gdy chce my roz strzy -
gnąć ja kieś ję zy ko we wąt pli wo ści. W za leż no ści od ro dza ju pro ble mu ko rzy sta my 
z róż ne go ty pu po zy cji, po cząw szy od słow ni ków ogól nych, hi sto rycz nych, ety mo lo -
gicz nych, grup spo łecz nych i za wo do wych, wy ra zów ob cych, ję zy ka pi sa rzy, ry mów,
skoń czyw szy na słow ni kach a ter go, or to epicz nych, or to gra ficz nych, fre kwen cyj nych,
spe cjal nych, ono ma stycz nych czy skró tów.1

Ka szu bi nie do cze ka li jesz cze wszyst kich ro dza jów słow ni ków, ale mo gą po chwa -
lić się wie lo ma z nich, cho ciaż by Słow ni kiem ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go
S. Ra muł ta2 Ram, Słow nicz kiem ka szub skim A. La bu dy3 Lab 1, Słow ni kiem gwar ka -
szub skich na tle kul tu ry lu do wej B. Sych ty4 Sych, Słow ni kiem pol sko – ka szub skim A.
La bu dy5 Lab 2 i Słow ni kiem ka szub sko – pol skim A. La bu dy6 Lab 3, Słow ni kiem pol -
sko – ka szub skim J. Trep czy ka7 Trep I, Trep II oraz Kaszëbsczim sło warzã nor ma tiw -
nym E. Gòłąb ka8 Goł.

W po zy cjach tych znaj du ją się ha sła słow ni ko we od no szą ce się do ka szub skich
nazw na po jów al ko ho lo wych.

Ana li zo wa ny ma te riał moż na za wrzeć w trzech pod zbio rach: 

1. Wód ki:

ana na sowô gòrzôłka: ana na sowô gòrzôłka ‘wód ka ana na so wa’ Ram 23;
ap fel zyn ka: ap fel zyn ka ‘po ma rań czów ka’ Trep II 55; 

1 Por.: S. Ka nia, J. To kar ski, Za rys lek sy ko lo gii i lek sy ko gra fii pol skiej, War sza wa 1984, s. 230 – 244.
2 S. Ra mułt, Słow nik ję zy ka po mor skie go czy li ka szub skie go, sca lił i znor ma li zo wał J. Tre der, Gdańsk,
2003.
3 A. La bu da, Słow ni czek ka szub ski, War sza wa, 1960.
4 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław, 1967 -1976, t. I – VII.
5 A. La bu da, Słow nik pol sko – ka szub ski, Gdańsk, 1981.
6 A. La bu da, Słow nik ka szub sko – pol ski, t. 1. – 2., Gdańsk, 1982.
7 J. Trep czyk, Słow nik pol sko – ka szub ski, Gdańsk, 1994.
8 E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny, Gdańsk, 2005.
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Ró ża Wòszôk -Slëwa (Gduń sczi Ùni wer sy tet)

Ò czim gôda ją kaszëbsczé słowarzowé
zéwisz cza ti ka jącé sã pòzwów

alkòhòlowégò wëpitkù?

Do jãzëkòznôwczëch słowarzów nôczãscy zazérómë tej, czej mómë jaczé jãzëkòwé
wątplëwòscë. W za leż noscë òd ôrtu pro blemù, kòrzistónié z roz ma jitégò ôrtu słowarzów,
za cząwszë òd òglowëch słowarzów, hi sto ricznëch, etimòlo gicznëch, spòlëznowëch
i warkòwëch kar nów, cëzëch sło wów, jãzëka pi sa rzów, rë mów, kùńczącë na słowarzach
a tergò, òrto epicznëch, òrto gra ficznëch, fre kwen cyjnëch, szpe cjalnëch, òno ma sticznëch
czë skrócënków.1

Kaszëbi ni ma ją jesz wszëtczich ôrtów słowarzów, ale mògą pòchwalëc sã wie -
lo ma z nich, chòcbë Słowarzã pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò jãzëka S. Ramùłta2

Ram, Kaszëbsczim słowarzkã A. Labùdë3 Lab 1, Słowarzã kaszëbsczich gwa rów na
tle lëdo wi kùlturë B. Zëchtë4 Sych, Pòlskò-kaszëbsczim słowarzã A. Labùdë5 Lab 2
i Kaszëbskò-pòlsczim słowarzã A. Labùdë6 Lab 3, Pòlskò-kaszëbsczim słowarzã J.
Trep czi ka7 Trep I, Trep II a téż Kaszëbsczim sło warzã nor ma tiw nym E. Gòłąb ka8

Goł.
W nëch słowarzach są słowarzowé zéwisz cza ti ka jącé sã kaszëbsczich pòzwów

alkòhòlowëch wëpit ków.
Òmôwió ny ma te riał mòże pòdzelëc na trzë pòdôrtë: 

1. Wód czi:

ana na sowô gòrzôłka: ana na sowô gòrzôłka ‘ana na sowô wód ka’ Ram 23;
ap fel zyn ka: ap fel zyn ka ‘pòma rań czów ka’ Trep II 55; 

1 Pòr.: S. Ka nia, J. To kar sczi, Za ris pòlsczi lek sykòlo gii i lek sykògra fii, War sza wa 1984, s. 230 – 244.
2 S. Ramùłt, Słowôrz pòmòrsczégò to je kaszëbsczégò jãzëka, scalëł i znor ma li zowôł J. Tréder, Gduńsk,
2003.
3 A. Labùda, Kaszëbsczi słowôrzk, War sza wa, 1960.
4 B. Zëchta, Słowôrz kaszëbsczich gwa rów na tle lëdo wi 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. Trep czik, Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz, Gduńsk, 1994.
8 E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny, Gduńsk, 2005.
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brza do wi likér: brza do wi likér ‘na lew ka’ Trep I 347;
czi stu cha: czi stu cha ‘wód ka czy sta’: „Bùtel ka czi stuchë bë sã nóm przëda ła na ten

mróz.” (Za bo ry) Sych VII 39; → fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa -
ra, pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wód ka;

dachtëlowô gòrzôłka: dachtëlowô gòrzôłka ‘wód ka dak ty lo wa, na lew ka’ Ram 62; →
dachtëlów ka;

dachtëlów ka: dachtëlów ka ‘wód ka dak ty lo wa, na lew ka’ Ram 62; → dachtëlowô gòrzôłka;
fich: fich ‘wód ka czy sta’ Lab 2, 126, Trep II 328; → czi stu cha, gòrzôłka, gòwôr, kòr-

nus, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô,
wód ka;

gòrzôłka: gòrzôłka ‘wód ka’ Ram 96, Goł R 272, Trep II 328, Goł 121, 522, 614; →
czi stu cha, fich, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca,
sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wód ka;

gòrzôłka anëżowô: gòrzôłka anëżowô ‘wód ka any żo wa, any żów ka’ Ram 23;
gòrzôłka jiglënowô: gòrzôłka jiglënowô ‘wód ka ja łow co wa’ Ram 116;
gòrzôłka kalmùsowô: gòrzôłka kalmùsowô ‘wód ka ta ta ra ko wa’ Ram 119;
gòwôr: gòwôr ‘wód ka’ Lab 2, 126, Lab 3, 40, Goł 121; → czi stu cha, fich, gòrzôłka,

kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps, wòda
ògnistô, wód ka;

in g ber ka: in g ber ka, in gwer ka ‘ga tu nek wód ki za pra wio nej im bi rem’ Ram 107;
jagòdów ka: jagòdów ka 1.’wód ka ro bio na na ja go dach’ Ram 109, 2. ‘wód ka z so kiem

ja go do wym’ Goł 137;
ja łów co wi kòrnus: ja łów co wi kòrnus ‘ja łow ców ka’ Trep I 215;
jarzëbiôk: jarzëbiôk ‘ja rzę bi nów ka’ Trep I 216; → jarzëbni ca, jarzëbny kòrnus;
jarzëbni ca: jarzëbni ca ‘ja rzę bi nów ka’ Trep I 216; → jarzëbiôk, jarzëbny kòrnus;
jarzëbny kòrnus: jarzëbny kòrnus ‘ja rzę biak’ Trep I 216; → jarzëbni ca, jarzëbiôk;
ko niak: ko niak ‘ko niak’ Goł 171;
kòrnus: kòrnus ‘wód ka’: „Na pij le sã tegò kòrnu su.”, Wëpilë pò dwa kòrnusë i….”,

„Wëpij le so jednégò kòrnu sa.” Goł 175, 614, 522, Trep II 328; → czi stu cha, fich,
gòrzôłka, gòwôr, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps,
wòda ògnistô, wód ka;

likér: likér ‘li kier’ Trep I 287; → likwòr;
likwòr: likwòr ‘li kier’ Trep I 287; → likér;
mam pa: mam pa ‘ga tu nek gorz kiej wód ki’ Ram 162;
mnió dów ka: mnió dów ka ‘wód ka z mio du, miód pit ny’: „Chcemë le sã na pic òd té mòjé

mnió dów czi.” (Za bo ry) Sych III 174;
mòskôl: mòskôl ‘ga tu nek daw nej wód ki ko lo ru ciem ne go’: „Czôrny jak mòskôl.” (Kar -

wia, Tu pa dła, Strzel no) Sych III 116;
naléwk: naléwk ‘wód ka’: „Naléwkù më wie le ni mómë, a za to jestkù je dosc.” (pn) Sych

III 185, Trep II 328; → czi stu cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, ògnistô, òpa ra,
pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wód ka; 

218 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

ZKP_biuletyn_cz2_new5:biuletyn ZKP a5  2010-01-10  03:35  Page 218



BIU LE TIN RADZËZNË KASZËBSCZÉGÒ JÃZËKA: Re fe ratë 219

brza do wi likér: brza do wi likér ‘naléwk’ Trep I 347;
czi stu cha: czi stu cha ‘czëstô wód ka’: „Bùtel ka czi stuchë bë sã nóm przëda ła na ten

mróz.” (Zabòrë) Sych VII 39; → fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô,
òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wód ka;

dachtëlowô gòrzôłka: dachtëlowô gòrzôłka ‘dachtëlowô wód ka, naléwk’ Ram 62; →
dachtëlów ka;

dachtëlów ka: dachtëlów ka ‘dachtëlowô wód ka, naléwk’ Ram 62; → dachtëlowô
gòrzôłka;

fich: fich ‘czëstô wód ka’ Lab 2, 126, Trep II 328; → czi stu cha, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus,
naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wódka;

gòrzôłka: gòrzôłka ‘wód ka’ Ram 96, Goł R 272, Trep II 328, Goł 121, 522, 614; →
czi stu cha, fich, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca,
sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wód ka;

gòrzôłka anëżowô: gòrzôłka anëżowô ‘anëżowô wód ka, anëżów ka’ Ram 23;
gòrzôłka jiglënowô: gòrzôłka jiglënowô ‘ja łów cowô wód ka’ Ram 116;
gòrzôłka kalmùsowô: gòrzôłka kalmùsowô ‘kalmùsowô wód ka’ Ram 119;
gòwôr: gòwôr ‘wód ka’ Lab 2, 126, Lab 3, 40, Goł 121; → czi stu cha, fich, gòrzôłka,

kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps, wòda
ògnistô, wód ka;

in g ber ka: in g ber ka, in gwer ka ‘ôrt wód czi za pra wio ny jing berã’ Ram 107;
jagòdów ka: jagòdów ka 1.’wód ka ro bionô na jagòdach’ Ram 109, 2. ‘wód ka z jagòdo -

wim sokã’ Goł 137;
ja łów co wi kòrnus: ja łów co wi kòrnus ‘ja łów cowô wód ka’ Trep I 215;
jarzëbiôk: jarzëbiôk ‘jarzëbni ca’ Trep I 216; → jarzëbni ca, jarzëbny kòrnus;
jarzëbni ca: jarzëbni ca ‘jarzëbiôk’ Trep I 216; → jarzëbiôk, jarzëbny kòrnus;
jarzëbny kòrnus: jarzëbny kòrnus ‘jarzëbiôk’ Trep I 216; → jarzëbni ca, jarzëbiôk;
ko niak: ko niak ‘kòniôk’ Goł 171;
kòrnus: kòrnus ‘wód ka’: „Na pij le sã tegò kòrnu su.”, Wëpilë pò dwa kòrnusë i….”,

„Wëpij le so jednégò kòrnu sa.” Goł 175, 614, 522, Trep II 328; → czi stu cha, fich,
gòrzôłka, gòwôr, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps,
wòda ògnistô, wód ka;

likér: likér ‘likwòr’ Trep I 287; → likwòr;
likwòr: likwòr ‘likér’ Trep I 287; → likér;
mam pa: mam pa ‘ôrt gòrzczi wód czi’ Ram 162;
mnió dów ka: mnió dów ka ‘wód ka z mio du, pit ny miód’: „Chcemë le sã na pic òd ti mòji

mnió dów czi.” (Zabòrë) Sych III 174;
mòskôl: mòskôl ‘ôrt dôwny wód czi ò cem ny far wie’: „Czôrny jak mòskôl.” (Kar wiô,

Tu pa dła, Strzel no) Sych III 116;
naléwk: naléwk ‘wód ka’: „Naléwkù më wie le ni mómë, a za to jestkù je dosc.” (nord.)

Sych III 185, Trep II 328; → czi stu cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, ògnistô, òpa -
ra, pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wód ka; 
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ògnistô: ògnistô ‘wód ka’: „Tej le sã chcemë na pic té ògnisté.” Sych III 302; → czi stu -
cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk,
sznaps, wòda ògnistô, wód ka; 

òpa ra: òpa ra 1. ‘wód ka gor sze go ga tun ku’ Sych III 323; 2. ‘wód ka’ Trep II 328; → czi -
stu cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, pòchlap, pòchlap ni ca,
sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wód ka; 

òrzesz ni ca: òrzesz ni ca ‘orze chów ka’ Trep I 436; → òrzesz ny kòrnus;
òrzesz ny kòrnus: òrzesz ny kòrnus ‘orze chów ka’ Trep I 436; → òrzesz ni ca;
pòchlap: pòchlap ‘wód ka’: „Czi le kwatérków pòchlapù kùpił i wnet sã wëbùdowôł, bò

miôł rze miãsni ków całé pòdwó rze.” (pn) Sych VII 232; → czi stu cha, fich, gòrzôłka,
gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô,
wód ka;

pòchlap ni ca: pòchlap ni ca ‘wód ka’: „Czej Pa wełk czëje, że dzes gò mògą pòcze sto wac
pòchlap ni cą, to òn zarô mô skòpi cą spraw do za ła twie niô.” (pn) Sych VII 232; →
czi stu cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap, sznapétk,
sznaps, wòda ògnistô, wód ka;

pro stu cha: pro stu cha ‘wód ka z al ko ho lu roz cień czo ne go wo dą bez ja kich kol wiek do -
mie szek’: „Nôlepszô je pro stu cha.” (Za bo ry) Sych IV 174; 

róm: róm ‘rum’ Trep II 166, Goł 456;
slëwión ka: slëwión ka ‘wód ka pę dzo na ze śli wek, śli wo wi ca’: „Wëpił trzë cze lisz czi

slëwión czi.” (pn) Sych V 77, Goł 477; 
swòju cha: swòju cha ‘wód ka pę dzo na po ta jem nie z ziem nia ków, zbo ża lub cu kru, sa -

mo gon ka’: „Wez le esz cze òd swòju chi.” (Za bo ry) Sych V 193; 
sznapétk: sznapétk ‘wód ka’: „Mój chłop nie je lëchi, le czej òn wi dzy sznapétk, tej òn

rżi jak kóń.” (pn) Sych V 276; → czi stu cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk,
òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca, sznaps, ògnistô, wòda ògnistô, wód ka;

sznaps: sznaps ‘wód ka’: „To je ta czi pijôk, że òn bë za bùdlã sznap su białkã sprzedôł.”
Sych V 276, „Wëpi jemë sã përznã sznap su.”, „Wëpił na kùńc jednégò sznap sa i szedł
do dóm.” Goł 522, Ram 364, Lab 2,126, Lab 3, 156, Goł R 269, Trep II 328, Goł
614; → czi stu cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap,
pòchlap ni ca, sznapétk, wòda ògnistô, wód ka;

szpértus: szpértus ‘spi ry tus’ Goł 524: szpir tus Goł 524, 525; → szprit;
szpir tus → szpértus;
szprit: szprit ‘spi ry tus’ Goł 525; → szpértus, szpir tus; 
to kaj: to kaj ‘to kaj’ Trep II 257;
wisz ni ca: wisz ni ca ‘wi śniak’ Trep II 322; → wisz nio wi likér;
wisz nio wi likér: wisz nio wi likér ‘wi śniak’ Trep II 322; → wisz ni ca;
wòda ògnistô: wòda ògnistô ‘wód ka’: „Ten sã nie ma ło na pił té ògnisté wòdë.” (pd)

Sych III 302; → czi stu cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra,
pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps, wód ka;

wód ka: wód ka ‘wód ka’: „Na pij le sã wód czi, tej të sã roz grze jesz.” Sych VII 351, „Na -
pij le sã wód czi, tej të sã roz grze jesz.” Goł 614, Goł R 269, Goł 522; → czi stu cha,
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ògnistô: ògnistô ‘wód ka’: „Tej le sã chcemë na pic ti ògni sti.” Sych III 302; → czi stu -
cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk,
sznaps, wòda ògnistô, wód ka; 

òpa ra: òpa ra 1. ‘wód ka lëchszégò ôrtu’ Sych III 323; 2. ‘wód ka’ Trep II 328; → czi -
stu cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, pòchlap, pòchlap ni ca,
sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wód ka; 

òrzesz ni ca: òrzesz ni ca ‘òrze chów ka’ Trep I 436; → òrzesz ny kòrnus;
òrzesz ny kòrnus: òrzesz ny kòrnus ‘òrze chów ka’ Trep I 436; → òrzesz ni ca;
pòchlap: pòchlap ‘wód ka’: „Czi le kwatérków pòchlapù kùpił i wnet sã wëbùdowôł,

bò miôł rze miãsni ków całé pòdwó rze.” (nord.) Sych VII 232; → czi stu cha, fich,
gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps,
wòda ògnistô, wód ka;

pòchlap ni ca: pòchlap ni ca ‘wód ka’: „Czej Pa wełk czëje, że dzes gò mògą pòcze sto -
wac pòchlap ni cą, to òn zarô mô skòpi cą spraw do za ła twie niô.” (pn) Sych VII 232;
→ czi stu cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap,
sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wód ka;

pro stu cha: pro stu cha ‘wód ka z alkòhòlu roz rza dzonégò wòdą bez ni żódnëch do miesz -
ków’: „Nôlepszô je pro stu cha.” (Zabòrë) Sych IV 174; 

róm: róm ‘pòl. rum’ Trep II 166, Goł 456;
slëwión ka: slëwión ka ‘wód ka ro bionô ze slëwów, pòl. śli wo wi ca’: „Wëpił trzë cze -

lisz czi slëwión czi.” (nord.) Sych V 77, Goł 477; 
swòju cha: swòju cha ‘wód ka krëjam no ro bionô z bùlwów, zbòża abò cëkrë, pòl. sa -

mo gon ka’: „Wez le esz cze òd swòju chi.” (Zabòrë) Sych V 193; 
sznapétk: sznapétk ‘wód ka’: „Mój chłop nie je lëchi, le czej òn wi dzy sznapétk, tej òn

rżi jak kóń.” (nord.) Sych V 276; → czi stu cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk,
òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca, sznaps, ògnistô, wòda ògnistô, wód ka;

sznaps: sznaps ‘wód ka’: „To je ta czi pijôk, że òn bë za bùdlã sznap su białkã sprzedôł.”
Sych V 276, „Wëpi jemë sã përznã sznap su.”, „Wëpił na kùńc jednégò sznap sa
i szedł do dóm.” Goł 522, Ram 364, Lab 2,126, Lab 3, 156, Goł R 269, Trep II 328,
Goł 614; → czi stu cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra,
pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk, wòda ògnistô, wód ka;

szpértus: szpértus ‘szprit’ Goł 524: szpir tus Goł 524, 525; → szprit;
szpir tus → szpértus;
szprit: szprit ‘szpir tus’ Goł 525; → szpértus, szpir tus; 
to kaj: to kaj ‘tokôj’ Trep II 257;
wisz ni ca: wisz ni ca ‘pòl. wi śniak’ Trep II 322; → wisz nio wi likér;
wisz nio wi likér: wisz nio wi likér ‘pòl. wi śniak’ Trep II 322; → wisz ni ca;
wòda ògnistô: wòda ògnistô ‘wód ka’: „Ten sã nie ma ło na pił té ògni sti wòdë.” (pôł.)

Sych III 302; → czi stu cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra,
pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps, wód ka;

wód ka: wód ka ‘wód ka’: „Na pij le sã wód czi, tej të sã roz grze jesz.” Sych VII 351, „Na -
pij le sã wód czi, tej të sã roz grze jesz.” Goł 614, Goł R 269, Goł 522; → czi stu cha,
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fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca,
sznapétk, sznaps, wòda ògnistô;

żu brów ka: żu brów ka ‘ro dzaj wód ki, żu brów ka’ Goł 682.

2. Wi na:

brza dowé wi no: brza dowé wi no ‘wi no owo co we’ Trep II 320; → gãsé wi no,
mòdrôczkòwé wi no; 

gãsé wi no: gãsé wi no 1. ‘wi no z bła wat ków’: „Mòdrôczek abò gãsé wi no to je to sa -
mo.” (Za bo ry) Sych III 97; → mòdrôczek, mòdrôczkòwé wi no, 2. ‘wi no owo co we’
Trep II 320; → brza dowé wi no, mòdrôczkòwé wi no;

jabłkòwé wi no: jabłkòwé wi no ‘wi no z ja błek’ Trep I 214;
mòdrôczek: mòdrôczek ‘wi no z bła wat ków’: „Mòdrôczek abò gãsé wi no to je to sa mo.”

(Za bo ry) Sych III 97; → gãsé wi no, mòdrôczkòwé wi no;
mòdrôczkòwé wi no: mòdrôczkòwé wi no 1. ‘wi no z bła wat ków’: „Już dzys nie ro bią

mòdrôczkòwégò wi na.” (Za bo ry) Sych III 97; → gãsé wi no, mòdrôczek, 2. ‘wi no
owo co we’ Trep II 320; → brza dowé wi no, gãsé wi no;

rëbacczé wi no: rëbacczé wi no ‘wi no spro wa dza ne nie gdyś z Gdań ska’ Sych VI 160,
Trep II 320;

swòjsczé wi no: swòjsczé wi no ‘wi no do mo wej ro bo ty’ Goł R 268;
wãgrzé wi no: wãgrzé wi no ‘wi no wę gier skie’ Trep II 320;
wi no ze swiãto jan ków: wi no ze swiãto jan ków ‘wi no z czer wo nych po rze czek’ Goł 507.

3. Pi wa:

be jersz: be jersz, bej risz, bejrsz ‘pi wo ba war skie’ Ram 28;
bej risz → be jersz;
bejrsz → be jersz;
czôrné piwò: czôrné piwò ‘pi wo sło do we’ Trep II 194;
ja łow co cha: ja łow co cha ‘daw ne pi wo z ja gód ja łow co wych, któ re ubi ja no w stę pie, po

czym go to wa no w ko tle i ce dzo no przez gę ste płót no’ (pd) Sych II 77; → ja łów cowé
piwò;

ja łów cowé piwò: ja łów cowé piwò ‘jw.’ (pd) Sych II 77; → ja łow co cha;
piwò: piwò ‘pi wo’: Trep II 24, „Na pi jma sã pi wa.” Sych IV 282, „W tim pi wie cos

płiwô.” „Nôprzód pi wa na wa rził, a terô chòdzy òsró mó ny.” Goł 349, „Jô pijã piwò,
nié wòdã.”, „Òn bë za piwã szedł na kùńc swiata.” Ram 243.

Ba da ne na zwy ma ją al bo cha rak ter ogól ny, al bo szcze gó ło wy.9
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9 Po dob ny po dział wpro wa dzi ła M. Wi ta szek -Sam bor ska w pra cy Stu dia nad słow nic twem ku li nar -
nym we współ cze snej pol sz czyź nie, Po znań 2005, s. 40-61.
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fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca,
sznapétk, sznaps, wòda ògnistô;

żu brów ka: żu brów ka ‘ôrt wód czi, żu brów ka’ Goł 682.

2. Wi na:

brza dowé wi no: brza dowé wi no ‘pòl. wi no owo co we’ Trep II 320; → gãsé wi no,
mòdrôczkòwé wi no; 

gãsé wi no: gãsé wi no 1. ‘wi no z mòdrôków’: „Mòdrôczek abò gãsé wi no to je to sa -
mo.” (Zabòrë) Sych III 97; → mòdrôczek, mòdrôczkòwé wi no, 2. ‘brza dowé wi no’
Trep II 320; → brza dowé wi no, mòdrôczkòwé wi no;

jabłkòwé wi no: jabłkòwé wi no ‘wi no z jab ków’ Trep I 214;
mòdrôczek: mòdrôczek ‘wi no z mòdrôków’: „Mòdrôczek abò gãsé wi no to je to sa -

mo.” (Zabòrë) Sych III 97; → gãsé wi no, mòdrôczkòwé wi no;
mòdrôczkòwé wi no: mòdrôczkòwé wi no 1. ‘wi no z mòdrôków’: „Ju dzys nie ro bią

mòdrôczkòwégò wi na.” (Zabòrë) Sych III 97; → gãsé wi no, mòdrôczek, 2. ‘brza -
dowé wi no’ Trep II 320; → brza dowé wi no, gãsé wi no;

rëbacczé wi no: rëbacczé wi no ‘wi no, jaczé czedës bëło sprowôdzóné ze Gduń ska’
Sych VI 160, Trep II 320;

swòjsczé wi no: swòjsczé wi no ‘wi no domòwi robòtë’ Goł R 268;
wãgrzé wi no: wãgrzé wi no ‘wãger sczé wi no’ Trep II 320;
wi no ze swiãto jan ków: wi no ze swiãto jan ków ‘wi no z czerwònëch tip ków’ Goł 507.

3. Pi wa:

be jersz: be jersz, bej risz, bejrsz ‘ba war sczé piwò’ Ram 28;
bej risz → be jersz;
bejrsz → be jersz;
czôrné piwò: czôrné piwò ‘sło dowé piwò’ Trep II 194;
ja łow co cha: ja łow co cha ‘dôwné piwò z ja łów cowëch jagòdów, jaczé bëło ùbi jóné

w stãpie, pòtemù wa rzoné w kòtle i ce dzoné bez gãsté płót no’ (pôł.) Sych II 77; →
ja łów cowé piwò;

ja łów cowé piwò: ja łów cowé piwò ‘jw.’ (pôł.) Sych II 77; → ja łow co cha;
piwò: piwò ‘pi wo’: Trep II 24, „Na pi jma sã pi wa.” Sych IV 282, „W tim pi wie cos

płiwô.” „Nôprzód pi wa na wa rził, a terô chòdzy òsró mó ny.” Goł 349, „Jô pijã piwò,
nié wòdã.”, „Òn bë za piwã szedł na kùńc swiata.” Ram 243.

Badéro wóné pòzwë ma ją òglo wi abò do kład niészi cha rak ter.9

9 Pòdo bny pòdzél wpro wadzëła M. Wi ta szek -Sam bor ska w do ka zu Sztu dia nad kùchniową słowizną
w dzysdniowi pòla sz ëznie, Po znań 2005, s. 40-61.
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Wśród słow nic twa ogól ne go znaj du ją się m. in.: czi stu cha, fich, gòrzôłka, gòwôr,
kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô,
wód ka ‘wód ka czy sta’, likér, likwòr ‘li kier’, piwò ‘pi wo’ itd.

Z ko lei słow nic two szcze gó ło we re pre zen tu ją: ana na sowô gòrzôłka ‘wód ka ana na -
so wa’, ap fel zyn ka ‘po ma rań czów ka’, brza do wi likér ‘na lew ka’, dachtëlowô gòrzôłka,
dachtëlów ka ‘wód ka dak ty lo wa, na lew ka’, gòrzôłka anëżowô ‘wód ka any żo wa, any -
żów ka’, gòrzôłka jiglënowô ‘wód ka ja łow co wa’, gòrzôłka kalmùsowô ‘wód ka ta ta ra -
ko wa’, in g ber ka, in gwer ka ‘ga tu nek wód ki za pra wio nej im bi rem’, jagòdów ka 1.’wód -
ka ro bio na na ja go dach’, 2. ‘wód ka z so kiem ja go do wym’, ja łów co wi kòrnus ‘ja łow -
ców ka’, jarzëbiôk, jarzëbni ca, jarzëbny kòrnus ‘ja rzę bi nów ka’, ko niak ‘ko niak’, mam -
pa ‘ga tu nek gorz kiej wód ki’, mnió dów ka ‘wód ka z mio du, miód pit ny’, mòskôl ‘ga tu nek
daw nej wód ki ko lo ru ciem ne go’, òrzesz ni ca, òrzesz ny kòrnus ‘orze chów ka’, pro stu cha
‘wód ka z al ko ho lu roz cień czo ne go wo dą bez ja kich kol wiek do mie szek’, róm ‘rum’,
slëwión ka ‘wód ka pę dzo na ze śli wek, śli wo wi ca’, swòju cha ‘wód ka pę dzo na po ta jem -
nie z ziem nia ków, zbo ża lub cu kru, sa mo gon ka’, szpértus, szpir tus, szprit ‘spi ry tus’,
to kaj ‘to kaj’, wisz ni ca, wisz nio wi likér ‘wi śniak’, żu brów ka ‘ro dzaj wód ki, żu brów ka’;
brza dowé wi no, gãsé wi no, mòdrôczkòwé wi no ‘wi no owo co we’, gãsé wi no, mòdrôczek,
mòdrôczkòwé wi no ‘wi no z bła wat ków’, jabłkòwé wi no ‘wi no z ja błek’, rëbacczé wi -
no ‘wi no spro wa dza ne nie gdyś z Gdań ska’, swòjsczé wi no ‘wi no do mo wej ro bo ty’,
wãgrzé wi no ‘wi no wę gier skie’, wi no ze swiãto jan ków ‘wi no z czer wo nych po rze czek’;
be jersz, bej risz, bejrsz ‘pi wo ba war skie’, czôrné piwò ‘pi wo sło do we’, ja łow co cha, ja -
łów cowé piwò ‘daw ne pi wo z ja gód ja łow co wych, któ re ubi ja no w stę pie, po czym go -
to wa no w ko tle i ce dzo no przez gę ste płót no’ i in. 

De fi ni cje je dy nie nie któ rych ba da nych ha seł słow ni ko wych ma ją cha rak ter re al no -
zna cze nio wy, czy li wy ja śnia ją zna cze nie ha sła bez od wo ły wa nia się do je go bu do wy
sło wo twór czej10, np.: brza do wi likér ‘na lew ka’, mòskôl ‘ga tu nek daw nej wód ki ko lo -
ru ciem ne go’, naléwk ‘wód ka’, rëbacczé wi no ‘wi no spro wa dza ne nie gdyś z Gdań ska’,
czôrné piwò ‘pi wo sło do we’ itp.

Prze wa ża ją ca część ana li zo wa nych de fi ni cji re pre zen tu je typ struk tu ral no -zna cze -
nio wy. W ich sfor mu ło wa niu wy zy ski wa na jest bu do wa sło wo twór cza ob ja śnia ne go
wy ra zu, a po nad to pre cy zo wa ny jest cha rak ter rze czo wy sto sun ku de sy gna tu for ma cji
po chod nej (ha sła) do de sy gna tu pod sta wy11, np.: ana na sowô gòrzôłka ‘wód ka ana na -
so wa’, dachtëlowô gòrzôłka, dachtëlów ka ‘wód ka dak ty lo wa, na lew ka’, gòrzôłka
anëżowô ‘wód ka any żo wa, any żów ka’, gòrzôłka jiglënowô ‘wód ka ja łow co wa’, gòrzôłka
kalmùsowô ‘wód ka ta ta ra ko wa’, in g ber ka, in gwer ka ‘ga tu nek wód ki za pra wio nej im bi -
rem’, jagòdów ka 1.’wód ka ro bio na na ja go dach’, 2. ‘wód ka z so kiem ja go do wym’, ja -
łów co wi kòrnus ‘ja łow ców ka’, jarzëbiôk, jarzëbni ca, jarzëbny kòrnus ‘ja rzę bi nów ka’,
mnió dów ka ‘wód ka z mio du, miód pit ny’, òrzesz ni ca, òrzesz ny kòrnus ‘orze chów ka’,
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10 Por.: S. Ka nia, J. To kar ski, Za rys lek sy ko lo gii i lek sy ko gra fii pol skiej, War sza wa 1984, s. 229.
11 Por.: S. Ka nia, J. To kar ski, Za rys lek sy ko lo gii i lek sy ko gra fii pol skiej, War sza wa 1984, s. 229.
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We strzód òglo wi sło wiznë są m. jin.: czi stu cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus,
naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wód ka
‘czëstô wód ka’, likér, likwòr, piwò itd.

Zôs do do kład ny sło wiznë słëcha ją: ana na sowô gòrzôłka ‘ana na sowô wód ka’, ap -
fel zyn ka ‘pòma rań czów ka’, brza do wi likér ‘naléwk’, dachtëlowô gòrzôłka, dachtëlów -
ka ‘dachtëlowô wód ka, naléwk’, gòrzôłka anëżowô ‘anëżowô wód ka, anëżów ka’,
gòrzôłka jiglënowô ‘ja łów cowô wód ka’, gòrzôłka kalmùsowô ‘kalmùsowô wód ka’, in -
g ber ka, in gwer ka ‘ôrt wód czi za pra wio ny jing ber ką’, jagòdów ka 1.’wód ka ro bionô na
jagòdach’, 2. ‘wód ka z jagòdo wim sokã’, ja łów co wi kòrnus ‘ja łów cowô wód ka’,
jarzëbiôk, jarzëbni ca, jarzëbny kòrnus ‘jarzëbnô wód ka’, ko niak ‘kòniôk’, mam pa ‘ôrt
gòrzczi wód czi’, mnió dów ka ‘wód ka ro bionô z mio du, pit ny miód’, mòskôl ‘ôrt dôwny
wód czi ò cem ny far wie’, òrzesz ni ca, òrzesz ny kòrnus ‘òrzewchòwô wód ka’, pro stu cha
‘wód ka z alkòhòlu roz rze dzonégò wòdą bez ni żódnëch do miesz ków’, róm ‘pòl. rum’,
slëwión ka ‘wód ka ro bionô ze slëwów, pòl. śli wo wi ca’, swòju cha ‘wód ka krëjam no ro -
bionô z bùlwów, zbòża abò cëkrë, pòl. sa mo gon ka’, szpértus, szpir tus, szprit ‘pòl. spi -
ry tus’, to kaj ‘tokôj’, wisz ni ca, wisz nio wi likér ‘pòl. wi śniak’, żu brów ka ‘ôrt wód czi, żu -
brów ka’; brza dowé wi no, gãsé wi no, mòdrôczkòwé wi no ‘pòl. wi no owo co we’, gãsé
wi no, mòdrôczek, mòdrôczkòwé wi no ‘wi no z mòdrôków’, jabłkòwé wi no ‘wi no z jab -
ków’, rëbacczé wi no ‘wi no, jaczé bëło czedës sprowôdzóné ze Gduń ska’, swòjsczé wi -
no ‘wi no domòwi robòtë’, wãgrzé wi no ‘wãger sczé wi no’, wi no ze swiãto jan ków ‘wi -
no z czerwònëch tip ków’ be jersz, bej risz, bejrsz ‘ba war sczé’piwò, czôrné piwò ‘sło -
dowé piwò’, ja łow co cha, ja łów cowé piwò ‘dôwné piwò z ja łów cowëch jagòdów, jaczé
bëło ùbi jóné w stãpie, pòtemù wa rzoné w kòtle i ce dzoné bez gãsté płót no’ i jin. 

De fi ni cje le nie chtërnëch badéro wónëch słowarzowëch zéwisz czów ma ją cha rak -
ter re al no zna cze nio wi, to je do lma czą zna cze nié zéwisz cza bez òdwòłi wa niô sã do jegò
słowòtwór czi bùdowë10, np.: brza do wi likér ‘naléwk’, mòskôl ‘ôrt dôwny wód czi ò
cem ny far wie’, naléwk ‘wód ka’, rëbacczé wi no ‘wi no, jaczé bëło czedës sprowôdzóné
ze Gduń ska’, czôrné piwò ‘sło dowé piwò’ itp.

Wik szi dzél ana li zo wónëch de fi ni cjów re pre zeńtëje sztruk tu ral no -znaczënkòwi ôrt.
W jich sfòr mù ło wa niu wëzwëski wónô je słowòtwórczô bùdo wa do lma czonégò sło wa,
a nad to ùdo kład ni wó ny je rze czo wi cha rak ter stosënkù de sy gna tu pòchòdny fòrma cji
(zéwisz cza) do de sy gna tu spòdlégò11, np.: ana na sowô gòrzôłka ‘ana na sowô wód ka’,
dachtëlowô gòrzôłka, dachtëlów ka ‘dachtëlowô wód ka, naléwk’, gòrzôłka anëżowô
‘anëżowô wód ka, anëżów ka’, gòrzôłka jiglënowô ‘ja łów cowô wód ka’, gòrzôłka
kalmùsowô ‘kalmùsowô wód ka’, in g ber ka, in gwer ka ‘ôrt wód czi za pra wio ny jing berã’,
jagòdów ka 1.’wód ka ro bionô na jagòdach’, 2. ‘wód ka z jagòdo wim sokã’, ja łów co wi
kòrnus ‘ja łow ców ka’, jarzëbiôk, jarzëbni ca, jarzëbny kòrnus ‘jarzãbi nów ka’, mnió -
dów ka ‘wód ka z mio du, pit ny miód’, òrzesz ni ca, òrzesz ny kòrnus ‘òrze chów ka’,

10 Pòr.: S. Ka nia, J. To kar ski, Za ris pòlsczi lek sykòlo gii i lek sykògra fii, War sza wa 1984, s. 229.
11 Pòr.: S. Ka nia, J. To kar ski, Za ris pòlsczi lek sykòlo gii i lek sykògra fii, War sza wa 1984, s. 229.
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slëwión ka ‘wód ka pę dzo na ze śli wek, śli wo wi ca’, wisz ni ca, wisz nio wi likér ‘wi śniak’,
brza dowé wi no ‘wi no owo co we’, jabłkòwé wi no ‘wi no z ja błek’, swòjsczé wi no ‘wi no
do mo wej ro bo ty’, wãgrzé wi no ‘wi no wę gier skie’, ja łow co cha, ja łów cowé piwò ‘daw -
ne pi wo z ja gód ja łow co wych, któ re ubi ja no w stę pie, po czym go to wa no w ko tle i ce -
dzo no przez gę ste płót no’ i in.

Wszyst kie wy ra zy ha sło we (za zwy czaj wy tłusz czo ne) in for mu ją o sys te mie gra ma -
tycz nym ję zy ka, w ja kim są na pi sa ne, czy li ję zy ka ka szub skie go; naj peł niej – o sys te -
mie fo ne tycz nym i sło wo twór czym, śla do wo – flek syj nym. Wię cej in for ma cji o flek -
sji, do dat ko wo – skład ni – zy sku je my dzię ki cy ta cjom za war tym w ha słach słow ni ko -
wych. Ja ki jest więc ów gra ma tycz ny sys tem w świe tle nazw na po jów al ko ho lo wych?

W za kre sie fo ne ty ki zwra ca uwa gę ka szub ski wo ka lizm, a w nim: la bia li za cje po
spół gło skach tyl no ję zy ko wych (gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, mòdrôczkòwé), la bia li za cje
po spół gło skach war go wych (kalmùsowô, mòskôl, pòchlap, pòchlap ni ca, swòju cha,
wòda, piwò), la bia li za cje w na gło sie (ògnistô, òpa ra, òrzesz ni ca, òrzesz ny), pre jo ta cje
(jiglënowô), ście śnie nia daw nych sa mo gło sek dłu gich a, e, o (ana na sowô, naléwk, brza -
dowé, gãsé, wód ka, jagòdów ka, ja łów co wi), ory gi nal na ka szub ska sa mo gło ska ë
(anëżowô, dachtëlowô, slëwión ka), prze głos no sów ki przed niej ã: ë (jarzëbiôk, jarzëb-
ni ca, jarzëbny).

Ka szub ski sys tem kon so nan tycz ny to przede wszyst kim licz ne ka szu bie nia (gãsé,
slëwión ka), dy sy mi la cje gru py kt na cht (dachtëlowô, dachtëlów ka),12 wy mia ny środ -
ko wo ję zy ko we go ś: š (wisz ni ca, wisz nio wi), wy mia ny zmięk czo ne go m: mń (mnió dów -
ka), afry ka ty za cja tyl no ję zy ko wych spół gło sek mięk kich k’, g’, po le ga ją ca na ich przej -
ściu w pa la tal ne cz, dż (rëbacczé, swòjsczé), twar da re ali za cja tyl no ję zy ko wej spół gło -
ski zmięk czo nejgò (likér).

Ana li zo wa ne wy ra zy ha sło we mó wią rów nież, ja kie mo de le sło wo twór cze są pre -
fe ro wa ne w trak cie two rze nia nazw na po jów al ko ho lo wych. 

Je den z nich obej mu je licz ne ze sta wie nia (20) z czło nem okre śla nym rze czow ni ko -
wym i okre śla ją cym przy miot ni ko wym ty pu: ana na sowô gòrzôłka, brza do wi likér,
dachtëlowô gòrzôłka, gòrzôłka anëżowô, gòrzôłka jiglënowô, gòrzôłka kalmùsowô, ja -
łów co wi kòrnus, jarzëbny kòrnus, òrzesz ny kòrnus, wisz nio wi likér, wòda ògnistô, brza -
dowé wi no, jabłkòwé wi no, mòdrôczkòwé wi no, gãsé wi no, rëbacczé wi no, swòjsczé
wi no, wãgrzé wi no, czôrné piwò, ja łów cowé piwò. Więk szość z tych ze sta wień re pre -
zen tu je ka szub ski szyk przy miot nik + rze czow nik. Czte ry przy kła dy wy ła mu ją się z tej
za sa dy. Są to: gòrzôłka anëżowô, gòrzôłka jiglënowô, gòrzôłka kalmùsowô i wòda
ògnistô. O ile ten ostat ni moż na uznać za sta łe, me ta fo rycz ne wy ra że nie, to po wo dy,
dla któ rych za sto so wa no szyk rze czow nik + przy miot nik w trzech wcze śniej szych przy -
kła dach są nie zro zu mia łe, zwłasz cza że ze sta wie nia te zna la zły się w Słow ni ku S. Ra -
muł ta obok ty po wych ta kich, jak: ana na sowô gòrzôłka, dachtëlowô gòrzôłka i in.

226 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

12 Zja wi sko to ma cha rak ter ogól no sło wiań ski, o czym m. in.: E. Bre za, J. Tre der, Gra ma ty ka ka szub -
ska. Za rys po pu lar ny, Gdańsk 1981, s. 83. 
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slëwión ka ‘wód ka ro bionô ze slëwów, pòl. śli wo wi ca’, wisz ni ca, wisz nio wi likér ‘pòl.
wi śniak’, brza dowé wi no ‘pòl. wi no owo co we’, jabłkòwé wi no ‘wi no z jab ków’, swòj-
sczé wi no ‘wi no domòwi robòtë’, wãgrzé wi no ‘wãger sczé wi no’, ja łow co cha, ja łów -
cowé piwò ‘dôwné piwò z ja łów cowëch jagòdów, jaczé bëło ùbi jóné w stãpie, pòtemù
wa rzoné w kòtle i ce dzóné bez gãsté płót no’ i jin.

Wszëtczé zéwisz czowé sło wa (co le ma ło na pi sóné grëbszim sztrichã) dôwa ją wiédzã
ò gra ma ticz ny sys te mie jãzëka, w ja czim są na pi sóné, to je kaszëbsczégò jãzëka; nôfùlni
– ò fòne ticz ny i słowòtwór czi sys te mie, szlachòwò – flek syj ny. Wi cy wia dłów ò flek sji,
dodôwkòwò – skład ni – dostôwómë dzãka cy ta cjóm, jaczé są w słowarzowëch zéwisz -
czach. Jakô wiãc je na gra ma ticznô sys te ma zdrzącë na pòzwë alkòhòlowëch wëpit ków?

W òbrëmie nim fòne ti czi bôczënk przëcygô kaszëbsczi wòka lizm, a w nim: la bia -
li za cje pò slédnojãzëkòwëch spółzwãkach (gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, mòdrôczkòwé), 
la bia li za cje pò lëpnëch spółzwãkach (kalmùsowô, mòskôl, pòchlap, pòchlap ni ca, swòju -
cha, wòda, piwò), la bia li za cje w na gło su (ògnistô, òpa ra, òrzesz ni ca, òrzesz ny),
pre jo ta cje (jiglënowô), scësnie niô dôwnëch dłu dżich samòzwãków a, e, o (ana na sowô,
naléwk, brza dowé, gãsé, wód ka, jagòdów ka, ja łów co wi), òri gi nal ny kaszëbsczi
samòzwãk ë (anëżowô, dachtëlowô, slëwión ka), prze głos przédny no sów czi ã: ë
(jarzëbiôk, jarzëbni ca, jarzëbny).

Kaszëbskô kònso nan ticznô sys te ma to przede wszëstczim wielné kaszëbie nié (gãsé,
slëwión ka), dësy mi la cje kar na kt na cht (dachtëlowô, dachtëlów ka),12 wëmiónë
westrzédnojãzëkòwégò ś: š (wisz ni ca, wisz nio wi), wëmiónë zmit czonégò m’: mń (mnió -
dów ka), afri ka ti zacjô slédnojãzëkòwëch spółzwãków mit czich k’, g’, pòléga jącô na
jich przeń scu w pa la talné cz, dż (rëbacczé, swòjsczé), cwiardô re ali zacjô slédno-
jãzëkòwégò zmik czonégò spółzwãkù (likér).

Ana li zo wóné zéwisz czowé sło wa gôda ją téż, jaczé słowòtwórczé mòde le są bédo -
wóné òb czas ùsôdza niô pòzwów alkòhòlowëch wëpit ków. 

Je den z nich òbjimô wielné zestôwczi (20) z członã pòzé wó nym jist nikòwim
i òkresz li wa ją cym znankòwnikòwim ôrtu: ana na sowô gòrzôłka, brza do wi likér,
dachtëlowô gòrzôłka, gòrzôłka anëżowô, gòrzôłka jiglënowô, gòrzôłka kalmùsowô, ja -
łów co wi kòrnus, jarzëbny kòrnus, òrzesz ny kòrnus, wisz nio wi likér, wòda ògnistô, brza -
dowé wi no, jabłkòwé wi no, mòdrôczkòwé wi no, gãsé wi no, rëbacczé wi no, swòjsczé wi -
no, wãgrzé wi no, czôrné piwò, ja łów cowé piwò. Wik szosc z nëch ze sta wie niów re pre -
zentëje kaszëbsczi szëk znankòwnik + jist nik. Sztërë przi kładë nie słëcha ją do ti reglë.
Są to: gòrzôłka anëżowô, gòrzôłka jiglënowô, gòrzôłka kalmùsowô i wòda ògnistô. Żlë
nen slédny mòżna ùznac na stałë, me tafòriczné wëra że nié, to pòwòdë, dlô chtërnëch
wëzwëskó no szëk jist nik + znankòwnik w trzech rëchlészëch przi kła dach są nie zro -
zmiałé, òsoblëwie że ne zestôwczi na lazłë sã w Słow ni ku S. Ra muł ta kòl ti picznëch ta -
czich, jak: ana na sowô gòrzôłka, dachtëlowô gòrzôłka i jin.

12 No zja wisz cze mô òglowòsło wiań sczi cha rak ter, ò czim m. jin.: É. Bréza, J. Tréder, Kaszëbskô gra -
ma ti ka. Pòpùlar ny za ris, Gduńsk 1981, s. 83. 
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Cie ka wym, choć re pre zen to wa nym je dy nie przez je den przy kład wi no ze swiãto -
jan ków, mo de lem sło wo twór czym jest ze sta wie nie z czło nem okre śla nym rze czow ni -
ko wym i okre śla ją cym w po sta ci wy ra że nia przy im ko we go ze z rze czow ni kiem w do -
peł nia czu. Typ ten zna lazł się w Sło wa rzu E. Gòłąb ka. Za sta na wia, dla cze go au tor nie
za sto so wał po wszech nej tech ni ki two rze nia te go ty pu na zwy i nie za pro po no wał ha sła
swiãto jankòwé wi no.

Ko lej nym mo de lem two rze nia ka szub skich nazw na po jów al ko ho lo wych jest de -
ry wa cja su fik sal na, gdzie wy róż nia się de ry wa ty od rze czow ni ko we z su fik sa mi: – ôk
ty pu jarzëbiôk (: jarzëbi na ‘ja rzę bi na’ z de ry wa cją dez in te gral ną); – ek ty pu mòdrôczek
(: mòdrôki ‘mo dra ki, bła wat ki’); – étk ty pu sznapétk (: sznaps ‘wód ka’ z de ry wa cją
dez in te gral ną); – ica ty pu wisz ni ca (: wisz nie ‘wi śnie’); – ni ca ty pu jarzëbni ca
(: jarzëbi na ‘ja rzę bi na’ z de ry wa cją dez in te gral ną), òrzesz ni ca (: òrzechë ‘orze chy’);
– k ty pu naléwk (: na le wac ‘na le wać’); – ka ty pu ap fel zyn ka (: ap fel zy na ‘po ma rań -
cza’), in g ber ka, in gwer ka (: in g ber, in gwer ‘im bir’), wód ka (: wòda ‘wo da’); – ón ka
ty pu slëwión ka (: slëwë ‘śliw ki’); – ów ka ty pu dachtëlów ka (: dachtëlë ‘dak ty le’),
jagòdów ka (: jagòdë ‘ja go dy’), mnió dów ka (: mniód ‘miód’), żu brów ka (: żubr ‘żubr’);
– ocha ty pu ja łow co cha (: ja łówc ‘ja ło wiec’); od przy miot ni ko we z su fik sa mi: – ucha
ty pu czi stu cha (: czi sti ‘czy sty’), pro stu cha (: pro sti ‘pro sty’); od za im ko wy z su -
fik sem: – ucha ty pu swòju cha (: swój ‘ts.’); od cza sow ni ko we z su fik sa mi: – ôłka ty -
pu gòrzôłka (: gòrzec ‘go rzeć, pa lić się’), – ni ca ty pu pòchlap ni ca (: pòchla pac ‘po -
chla pać’).

Do rzad ko ści wśród nazw na po jów al ko ho lo wych na le żą de ry wa ty pa ra dyg ma tycz -
ne, np.: pòchlap: pòchla pac ‘po chla pać’.

Nie wie le jest też nazw prze nie sio nych. Wśród nich miesz czą się naj praw do po dob -
niej gòwôr ‘wód ka’ (por. gòwôr ‘głos, na da ją cy się szcze gól nie do śpie wu, śpiew’ Sych
I 347), mòskôl ‘ga tu nek daw nej wód ki ko lo ru ciem ne go’ (por. Mòskôl ‘Mo skal, Ro sja -
nin’ Sych III 116).

Po nad to w jed nym wy pad ku moż na po wie dzieć o sub stan ty wi za cji przy miot ni ka
w rze czow nik: ògnistô (: wòda ògnistô). 

Wy ra zy ha sło we – na zwy na po jów al ko ho lo wych – nie wie le mó wią o flek sji ję zy -
ka ka szub skie go. Po nie waż za zwy czaj są rze czow ni ka mi, in for mu ją o koń ców kach
mia now ni ka licz by po je dyn czej da ne go ro dza ju, np. mia now ni ko wi ro dza ju mę skie go
przy pi sa na jest koń ców ka – ø (fich, kòrnus, likér), mia now ni ko wi ro dza ju żeń skie go
– koń ców ki: – a (ap fel zyn ka, czi stu cha, jagòdów ka) oraz – ô w for mie sub stan ty wi zo -
wa nej ògnistô, mia now ni ko wi ro dza ju ni ja kie go – o (wi no) lub – ò (piwò). 

W jed nym przy kła dzie – oso bli wym ze sta wie niu z czło nem okre śla ją cym w po sta -
ci wy ra że nia przy im ko we go ze z rze czow ni kiem żeń skim w do peł nia czu po ja wia się
koń ców ka do peł nia cza licz by mno giej – ów (wi no ze swiãto jan ków).

War to też wspo mnieć, że licz ne ze sta wie nia z czło nem okre śla ją cym przy miot ni ko -
wym in for mu ją o koń ców kach tej że czę ści mo wy w mia now ni ku licz by po je dyn czej:
w ro dza ju mę skim końc. – i/- y (brza do wi, ja łów co wi, wisz nio wi, jarzëbny), w ro dza ju

228 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty
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Cze ka wim, chòc re pre zen to wó ny le bez je den przikłôd wi no ze swiãto jan ków,
słowòtwór czim mòdelã je zestôwk z członã òkresz li wa ją cym jist nikòwim i òkresz -
li wa ja cym w pòsta cy przëmiónkòwégò wëra że niô ze z jist nikã w rodzôczu. Nen ôrt
na lazł sã w Sło wa rzu E. Gòłąb ka. Dôwô do mësle niô, czemù au tor nie wëzwëskôł
òglo wi tech ni czi ùsôdza niô negò ôrtu pòzwë i nie zabédowôł zéwisz cza swiãto -
jankòwé wi no.

Pòstãpnym mòdelã ùsôdza niô kaszëbsczich pòzwów alkòhòlowëch wëpit ków je
su fik salnô de ri wacjô, dze wëapart niô sã òdjist nikòwé de ri watë z su fik sa ma: – ôk ôrtu
jarzëbiôk (: jarzëbi na ‘jarzëbi na’ z dez jin te gral ną de ri wa cją); – ek ôrtu mòdrôczek
(: mòdrôki ‘mòdrôczi’); – étk ôrtu sznapétk (: sznaps ‘wód ka’ z dez jin te gral ną de ri wa -
cją); – ica ôrtu wisz ni ca (: wisz nie ‘wisz nie’); – ni ca ôrtu jarzëbni ca (: jarzëbi na ‘jarzëbi -
na’ z dez jin te gral ną de ri wa cją), òrzesz ni ca (: òrzechë ‘pòl. orze chy’); – k ôrtu naléwk
(: na le wac ‘pòl. na le wać’); – ka ôrtu ap fel zyn ka (: ap fel zy na ‘pòl. po ma rań cza’), in g -
ber ka, in gwer ka (: in g ber, in gwer ‘pòl. im bir’), wód ka (: wòda ‘pòl. wo da’); – ón ka
ôrtu slëwión ka (: slëwë ‘pòl. śliw ki’); – ów ka ôrtu dachtëlów ka (: dachtëlë ‘pòl. dak -
ty le’), jagòdów ka (: jagòdë ‘pòl. ja go dy’), mnió dów ka (: mniód ‘pòl. miód’), żu brów -
ka (: żubr ‘pòl. żubr’); – ocha ôrtu ja łow co cha (: ja łówc ‘pòl. ja ło wiec’); òd-
znankòwnikòwé z su fik sa ma: – ucha ôrtu czi stu cha (: czi sti ‘pòl. czy sty’), pro stu cha 
(: pro sti ‘pòl. pro sty’); òdza mio no wim z su fiksã: – ucha ôrtu swòju cha (: swój ‘ts.’);
òdcza snikòwé z su fik sa ma: – ôłka ôrtu gòrzôłka (: gòrzec ‘pòl. go rzeć, pa lić sã’), – ni -
ca ôrtu pòchlap ni ca (: pòchla pac ‘pòl. po chla pać’).

Rzôdczé we strzód pòzwów alkòhòlowëch wëpit ków są pa ra dig ma ticzné de ri watë,
np.: pòchlap: pòchla pac ‘pòl. po chla pać’. 

Ma ło je téż prze niosłëch pòzwów. We strzód nëch miesz czą sã mòżebné: gòwôr
‘pòl. wód ka’ (pòr. gòwôr ‘głos, ja czi nadôwô sã òsoblëwie do spiéwù, spiéw’ Sych
I 347), mòskôl ‘ôrt dôwny wód czi ò cem ny far wie’ (pòr. Mòskôl ‘pòl. Mo skal, Ro sja -
nin’ Sych III 116).

Wi cy, w jed nym przëtrôfkù mòże rzek nąc ò sub stan ti wi za cji znankòwni ka w jist -
nik: ògnistô (: wòda ògnistô). 

Zéwisz czowé sło wa – pòzwë alkòhòlowëch wëpit ków – ma ło gôda ją ò flek sji
kaszëbsczégò jãzëka. Temù że co le ma ło są jist ni ka ma, dôwa ją wia dło o kùnôszkach
nazéwôcza pòje din czi lëczbë dónégò ôrtu, np. nazéwôczo wi chłop sczégò ôrtu na -
mie nio ny je kùnôszk – ø (fich, kòrnus, likér), nazéwôczo wi bia ło głow sczégò ôrtu
– kùnôszczi: – a (ap fel zyn ka, czi stu cha, jagòdów ka) a téż – ô w sub stan ti wi zo wó ny
fòrmie ògnistô, nazéwôczo wi dzecnégò ôrtu – o (wi no) abò – ò (piwò). 

W jed nym przi kła dze – òsoblëwim zestôwkù z òkresz li wa ją cym członã w pòsta cy
przëmiónkòwégò wëra że niô ze z bia łczim jist nikã w rodzôczu pòjôwiô sã kùnôszk
rodzôcza wiel ny lëczbë – ów (wi no ze swiãto jan ków).

Wôrt téż nad czid nąc, że wielné zestôwczi z członã òkre sli wa ja cym znankòwnikò-
wim dôwa ją wia dło ò kùnôszkach negò dzélu mòwë w nazéwôćzu pòje din czi lëcz-
bë: w chłop sczim ôrce kùnôszk – i/- y (brza do wi, ja łów co wi, wisz nio wi, jarzëbny),
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żeń skim końc. – ô (ana na sowô, dachtëlowô, jiglënowô, kalmùsowô), w ro dza ju ni ja -
kim końc. – é (brza dowé, gãsé, jabłkòwé).

Wię cej wia do mo ści na te mat flek sji ka szub skich nazw na po jów al ko ho lo wych znaj -
du je my w cy ta cjach po ja wia ją cych się w licz nych ar ty ku łach ha sło wych. Stąd np. wie -
my, że do peł niacz licz by po je dyn czej ro dza ju mę skie go ob słu gu je końc. – u || – ù
(kòrnu su, naléwkù, pòchlapù, sznap su), bier nik – końc. – a, – ø (kòrnu sa, sznap sa,
sznapétk), bier nik licz by mno giej końc. – ë (kòrnusë).

Z ko lei w ro dza ju żeń skim w do peł nia czu licz by po je dyn czej wy stę pu ją koń ców ki
– ë, -i (czi stuchë, mnió dów czi, slëwión czi, swòju chi, wód czi) oraz – é w for mie sub -
stan ty wi zo wa nej (ògnisté). W na rzęd ni ku po ja wia się końc. – ą (pòchlap ni cą).

Ro dzaj ni ja ki w do peł nia czu licz by po je dyn czej ob słu gu je końc. – a, na to miast okre -
śla ją cy go przy miot nik końc. – égò (pi wa, mòdrôczkòwégò wi na). W miej scow ni ku wy -
stę pu je końc. – e (pi wie).

Wy ra zy ha sło we – ka szub skie na zwy na po jów al ko ho lo wych – nie in for mu ją
o skład ni. 

Pew ne re la cje syn tak tycz ne po ja wia ją się w cy ta cjach. In te re su ją ce nas lek se my
mo gą w zda niu peł nić funk cję pod mio tu („Nôlepszô je pro stu cha.”), przy daw ki do peł -
nia czo wej („Bùtel ka czi stuchë bë sã nóm przëda ła na ten mróz.”, „Czi le kwatérków
pòchlapù kùpił i wnet sã wëbùdowôł, bò miôł rze miãsni ków całé pòdwó rze.”, „Wëpił
trzë cze lisz czi slëwión czi.”, „To je ta czi pijôk, że òn bë za bùdlã sznap su białkã
sprzedôł.”), do peł nie nia („Na pij le sã tegò kòrnu su.”, „Chcemë le sã na pic òd té mòjé
mnió dów czi.”, „Naléwkù më wie le ni mómë, a za to jestkù je dosc.”, „Czej Pa wełk
czëje, że dzes gò mògą pòcze sto wac pòchlap ni cą, to òn zarô mô skòpi cą spraw do za -
ła twie niô.”), do peł nie nia cząst ko we go, czy li do peł nia cza par ty tyw ne go („Wëpij le so
jednégò kòrnu sa.”, „Wëpił na kùńc jednégò sznap sa i szedł do dóm.”) i oko licz ni ka
miej sca („W tim pi wie cos płiwô.”).

Nie któ re na zwy na po jów al ko ho lo wych le gi ty mu ją się bo ga tą sy no ni mi ką, np.: pol.
wód ka dak ty lo wa to kasz. dachtëlowô gòrzôłka i dachtëlów ka, pol. ja rzę biak to kasz.
jarzëbiôk, jarzëbni ca, jarzëbny kòrnus, pol. li kier to kasz. likér, likwòr, pol. orze chów -
ka to kasz. òrzesz ni ca, òrzesz ny kòrnus, pol. wi śniak to kasz. wisz ni ca, wisz nio wi likér,
pol. wi no owo co we to kasz. brza dowé wi no, gãsé wi no, mòdrôczkòwé wi no, pol. wi no
z bła wat ków to kasz. gãsé wi no, mòdrôczek, mòdrôczkòwé wi no, pol. daw ne pi wo z ja -
gód ja łow co wych, któ re ubi ja no w stę pie, po czym go to wa no w ko tle i ce dzo no przez
gę ste płót no to kasz. ja łow co cha, ja łów cowé piwò, pol. wód ka czy sta to kasz. czi stu -
cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap, pòchlap ni ca,
sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wód ka.

Część ka szub skich nazw na po jów al ko ho lo wych jest za po ży czo na.
Wśród nich znaj du ją się m. in. za po ży cze nia bez po śred nie, np.: be jersz, bej risz,

bejrsz ‘pi wo ba war skie’ z niem bay risch, ko niak ‘ko niak’ z pol. ko niak < z fr. co gnac
od Co gnac – n. m. we Fran cji ‘moc ny na pój al ko ho lo wy z su ro we go spi ry tu su od de -
sty lo wa ne go z wi na gro no we go (głów nie bia łe go) pod da ne go kil ku let niej fer men ta cji
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w bia łczim ôrce kùnôszk – ô (ana na sowô, dachtëlowô, jiglënowô, kalmùsowô), w dzec -
nym ôrce kùnôszk. – é (brza dowé, gãsé, jabłkòwé).

Wi cy wia dłów na témã flek sji kaszëbsczich pòzwów alkòhòlowëch wëpit ków
mòżemë na lezc w cy ta cjach pòja wia jącëch sã w wielnëch zéwisz czowëch ar ti klach.
Stąd np. wiémë, że rodzôcz pòje diń czi lëczbë chłop sczégò ôrtu òbsługùje kùnôszk – u ||
– ù (kòrnu su, naléwkù, pòchlapù, sznap su), wi nowôcz – kùnôszk – a, – ø (kòrnu sa,
sznap sa, sznapétk), wi nowôcz wiel ny lëczbë kùnôszk – ë (kòrnusë).

Zôs w bia łczim ôrce w rodzôczu pòje diń czi lëczbë wëstãpùją kùnôszczi – ë, -i (czi -
stuchë, mnió dów czi, slëwión czi, swòju chi, wód czi) a téż – é w sub stan ti wi zo wó ny fòrmie
(ògnisté). W narzãdzôczu pòjôwiô sã kùnôszk – ą (pòchlap ni cą).

Dzec ny ôrt w rodzôczu pòje din czi lëczbë òbsługùje kùnôszk – a, zôs òkresz li -
wa ja cy gò znankòwnik kùnôszczi – égò (pi wa, mòdrôczkòwégò wi na). W môl nikù je
kùnôszk – e (pi wie).

Zéwisz czowé sło wa – kaszëbsczé pòzwë alkòhòlowëch wëpit ków – nie dôwa ją
wiédzë ò skład ni. 

Pewné syn tak ticzné re la cje pòjôwia ją sã w cy ta cjach. Za ji ma jącé nas lek semë mògą
w zda nim peł nic fùnkcjã pòdmio tu („Nôlepszô je pro stu cha.”), rodzôczo wi przidôw-
czi („Bùtel ka czi stuchë bë sã nóm przëda ła na ten mróz.”, „Czi le kwatérków pòchlapù
kùpił i wnet sã wëbùdowôł, bò miôł rze miãsni ków całé pòdwó rze.”, „Wëpił trzë cze -
lisz czi slëwión czi.”, „To je ta czi pijôk, że òn bë za bùdlã sznap su białkã sprzedôł.”),
do peł nie niô („Na pij le sã tegò kòrnu su.”, „Chcemë le sã na pic òd té mòji mnió dów czi.”,
„Naléwkù më wie le ni mómë, a za to jestkù je dosc.”, „Czej Pa wełk czëje, że dzes gò
mògą pòcze sto wac pòchlap ni cą, to òn zarô mô skòpi cą spraw do za ła twie niô.”),
cząstkòwégò do peł nie niô, to je par ti tiwnégò rodzôcza („Wëpij le so jednégò kòrnu -
sa.”, „Wëpił na kùńc jednégò sznap sa i szedł do dóm.”) i òkòlicz ni ka môlu („W tim pi -
wie cos płiwô.”).

Nie chtërné pòzwë alkòhòlowëch wëpit ków òznôczi wa ją sã bòkad ną sy no ni mi ką,
np.: pòl. wód ka dak ty lo wa to kasz. dachtëlowô gòrzôłka i dachtëlów ka, pòl. ja rzę biak
to kasz. jarzëbiôk, jarzëbni ca, jarzëbny kòrnus, pòl. li kier to kasz. likér, likwòr, pòl.
orze chów ka to kasz. òrzesz ni ca, òrzesz ny kòrnus, pòl. wi śniak to kasz. wisz ni ca, wisz -
nio wi likér, pòl. wi no owo co we to kasz. brza dowé wi no, gãsé wi no, mòdrôczkòwé wi -
no, pòl. wi no z bła wat ków to kasz. gãsé wi no, mòdrôczek, mòdrôczkòwé wi no, pòl.
daw ne piwò z ja gód ja łow co wych, któ re ubi ja no w stę pie, po czym go to wa no w ko tle
i ce dzo no przez gę ste płót no to kasz. ja łow co cha, ja łów cowé piwò, pòl. wód ka czëstô
to kasz. czi stu cha, fich, gòrzôłka, gòwôr, kòrnus, naléwk, ògnistô, òpa ra, pòchlap,
pòchlap ni ca, sznapétk, sznaps, wòda ògnistô, wód ka.
Dzél kaszëbsczich pòzwów alkòhòlowëch wëpit ków je zapòżëczo ny.
We strzód nich są m. jin. bezpòstrzédné zapòżëcze nia, np.: be jersz, bej risz, bejrsz ‘ba -
war sczé’ piwò z niem bay risch, ko niak ‘kòniak’ z pòl. ko niak < z fr. co gnac òd Co gnac
– n. m. we Fran cji ‘mòcny alkòhòlo wi wëpitk z sërégò szpërtu su òdde sti lo wónégò
z gro nowégò wi na (głów no biôłégò), jaczé czi le lat fer meń towôł w dãbòwëch becz kach’,
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w dę bo wych becz kach’, kòrnus z niem. Korn hus ‘dom na zbo że’, przy czym koń co we
–us po cho dzi z dol no niem. hus = gór no niem. Haus, (brza do wi) likér ‘li kier’ z pol. li -
kier < z fr. li qu eur ‘moc ny, słod ki na pój al ko ho lo wy ze spi ry tu su, sy ro pu cu kro we go
i esen cji owo co wej lub ro ślin nej’, likwòr ‘li kier’ z pol. li kwor < fr. li qu or przest. ‘słod -
ki, aro ma tycz ny na pój al ko ho lo wy, któ rym dziś na peł nia się cu kier ki i cze ko lad ki; daw -
niej: na pój, głów nie al ko ho lo wy’, róm ‘rum’ z pol. rum < z ang. rum ‘moc ny na pój al -
ko ho lo wy uzy ski wa ny przez de sty la cję sfer men to wa nej me la sy z trzci ny cu kro wej’,
sznaps ‘wód ka’ z niem. Schnaps ‘wód ka’, szpértus, szpir tus, szprit ‘spi ry tus’ z niem.
Spi ri tus ‘ts.’, a to z łac. spi ri tus ‘duch’, to kaj ‘to kaj’ z pol. to kaj < z węg. To kaj – n. m.
węg. ‘wy so ko ga tun ko we, zło ci ste wi no wę gier skie z pod su szo nych wi no gron’. 

Ist nie je też gru pa za po ży czeń z ob cą pod sta wą i ro dzi mym su fik sem, np.: ap fel zyn -
ka ‘po ma rań czów ka’: ap fel zy na ‘po ma rań cza’ z suf. – ka, por. niem. Ap fel si ne ‘po ma -
rań cza’, in g ber ka, in gwer ka ‘ga tu nek wód ki za pra wio nej im bi rem’: in g ber, in gwer ‘im -
bir’ z suf. –ka, por. niem. In g ber, In gwer ‘im bir’, sznapétk ‘wód ka’: sznaps ‘wód ka’
(z de ry wa cją dez in te gral ną) z suf. – étk, por. niem. Schnaps ‘wód ka’.

Po nie waż ba da ne słow ni ki ka szub skie po wsta wa ły w róż nym cza sie, za war te w nich
na zwy na po jów al ko ho lo wych mo gą być świa dec twem mód, pre fe ren cji i gu stów sma -
ko wych Ka szu bów, a tak że hi sto rii tych trun ków. 

Są dzę, że nie bez zna cze nia jest fakt, iż naj bo gat szą sy no ni mi ką le gi ty mu je się wód -
ka czy sta (14 lek se mów), a więk szość nazw po zo sta łych wó dek (23 na 32 od no to wa -
ne) i win (7 na 9 od no to wa nych) ob słu gu ją pro duk ty do mo we go wy ro bu. Nie wie le jest
też nazw ro dza jów piw (4), co mo że świad czyć o wie lo wie ko wej nie po pu lar no ści te go
trun ku wśród Ka szu bów.

Nie któ re na zwy na po jów al ko ho lo wych nie są już dziś Ka szu bom zna ne. W za po -
mnie nie ode szły: mam pa ‘ga tu nek gorz kiej wód ki’, mòskôl ‘ga tu nek daw nej wód ki ko -
lo ru ciem ne go’, rëbacczé wi no ‘wi no spro wa dza ne nie gdyś z Gdań ska’, be jersz, bej -
risz, bejrsz ‘pi wo ba war skie’, ja łow co cha, ja łów cowé piwò ‘daw ne pi wo z ja gód ja -
łow co wych, któ re ubi ja no w stę pie, po czym go to wa no w ko tle i ce dzo no przez gę ste
płót no’. 

Nie zbyt po pu lar ne jest rów nież gãsé wi no, mòdrôczek, mòdrôczkòwé wi no ‘wi no
z bła wat ków’.

Praw do po dob nie ma ło zna ne wśród Ka szu bów by ły wód ki, wi na i pi wa za gra nicz -
ne. (W ana li zo wa nym ma te ria le zna la zły się je dy nie: ko niak ‘ko niak’, likér, likwòr ‘li -
kier’, róm ‘rum’, to kaj ‘to kaj’, wãgrzé wi no ‘wi no wę gier skie’, be jersz, bej risz, bejrsz
‘pi wo ba war skie’.) 

Naj pew niej też z te go wła śnie po wo du w żad nym z ka szub skich słow ni ków nie po -
ja wi ły się m. in. na zwy win wy ni ka ją ce z ich bar wy (wi no bia łe, wi no czer wo ne, wi no
ró żo we, wi no mu su ją ce, szam pan, wi no szam pań skie) lub z za war to ści cu kru po zo sta -
łe go w wi nie po fer men ta cji (wi no wy traw ne – do 1,5% cu kru i wi no pół wy traw ne – 1,5
– 4% cu kru, czy li wi na sto ło we, wi no pół słod kie – 3 – 8% cu kru, wi no słod kie – 6 – 12%
cu kru, wi no bar dzo słod kie – po nad 12% cu kru, czy li wi no de se ro we), a tak że ze 
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kòrnus z niem. Korn hus ‘dom na zbòżé’, kòle tegò kùnôszkòwé –us pòchôdô z dol no -
miem. hus = gór no miem. Haus, (brza do wi) likér ‘likér’ z pòl. li kier < z fr. li qu eur
‘mòcny, miod ny alkòhòlo wi wëpitk ze szpërtu su, cëkrowégò sy ropù i brza do wi abò
roscëno wi esen cji’, likwòr ‘likér’ z pòl. li kwor < fr. li qu or przest. ‘miod ny, pôchną cy
alkòhòlo wi wëpitk, ja czim dzys napôłniô sã bóm czi i szokòlôdczi; przó dzy: wëpitk,
przede wszëtczim alkòhòlo wi’, róm ‘róm’ z pòl. rum < z ang. rum ‘mòcny alkòhòlo -
wi wëpitk do stó ny bez de sti lacjã sfer men to wó ny me lasë z cëkro wi strzënë’, sznaps
‘wód ka’ z niem. Schnaps ‘wód ka’, szpértus, szpir tus, szprit ‘pòl. spi ry tus’ z niem. Spi -
ri tus ‘ts.’, to kaj ‘to kaj’ z pòl. to kaj < z wãg. To kaj – n. m. wãg. ‘wësokôrtné złocësté
wãger sczé wi no z pòdsëszonëch wi no gro nów’. 

Je téż kar no zapòżëcze niów z cëzym spòdlim i domôcym su fiksã, np.: ap fel zyn ka
‘pòma rań czów ka’: ap fel zy na ‘pòma rań cza’ z suf. – ka, pòr. miem. Ap fel si ne ‘pòma rań -
cza’, in g ber ka, in gwer ka ‘ôrt wód czi za pra wio ny jing berã’: in g ber, in gwer ‘jig ber’
z suf. –ka, pòr. miem. In g ber, In gwer ‘jing ber’, sznapétk ‘wód ka’: sznaps ‘wód ka’
(z dez jin te gral ną de ri wa cją) z suf. – étk, pòr. miem. Schnaps ‘wód ka’.

Temù że badéro wóné kaszëbsczé słowarze ùsôdzóné bëłë w róż nym cza su, za pi sóné
w nich pòzwë alkòhòlowëch wëpit ków mògą bëc przëswiôdcze nim mó dów, pre fe ren -
cji i szma czi Kaszëbów, a téż hi sto rii nëch wëpit ków. 

Mëszlã, że nié bez zna cze niô je fakt, że nôbòkad niészą sy no ni mi ką òznôcziwô sã
czëstô wód ka (14 lek se mów), a wik szosc pòzwów òstałëch wód ków (23 na 32 za pi -
sónëch) i win (7 na 9 za pi sónëch) òbsłu gi wa ją domòwé wërobë. Ma ło je téż pòzwów
ôrtów piw (4), co swiadczëc mòże ò sta lat ny niepòpùlar noscë negò wëpitkù we strzód
Kaszëbów.

Nie chtërné pòzwë alkòhòlowëch wëpit ków dzys nie są ju Kaszëbóm znóné.
W zabëcé òde szłë: mam pa ‘ôrt gòrzczi wód czi’, mòskôl ‘ôrt dôwny wód czi ò cem ny
far wie’, rëbacczé wi no ‘wi no, jaczé bëło sprowôdzóné czedës ze Gduń ska’, be jersz, bej -
risz, bejrsz ‘ba war sczé piwò’, ja łow co cha, ja łów cowé piwò ‘dôwné piwò z ja łów cowëch
jagòdów, jaczé bëło ùbi jóné w stãpie, pòtemù wa rzoné w kòtle i ce dzoné bez gãsté
płót no’. 

Za ba ro pòpùlarné nie je téż gãsé wi no, mòdrôczek, mòdrôczkòwé wi no ‘wi no
z mòdrôków’.

Wierã ma ło znóné we strzód Kaszëbów bëłë za grańczné wód czi, wi na i pi wa.
(W ana li zo wó nym ma te ria le na lazłé sã le: ko niak ‘ko niak’, likér, likwòr ‘likér’, róm
‘rum’, to kaj ‘tokôj’, wãgrzé wi no ‘wãger sczé wi no’, be jersz, bej risz, bejrsz ‘ba war -
sczé piwò’.)

Na gwës téż pra wie temù w ni żód nym z kaszëbsczich słowarzów nie pòja wiłë sã
m. jin. pòzwë win pòchôda jącé z jich farwë (pòl. wi no bia łe, wi no czer wo ne, wi no ró -
żo we, wi no mu su ją ce, szam pan, wi no szam pań skie) abò z za war toscë cëkru òstałé-
gò w wi nie pò fer men ta cji (pòl. wi no wy traw ne – do 1,5% cëkru i wi no pół wy traw ne
– 1,5 – 4% cëkrë, to je wi na sto ło we, wi no pół słod kie – 3 – 8% cëkru, wi no słod kie – 6
– 12% cëkru, wi no bar dzo słod kie – wi cy jak 12% cëkrë, to je wi no de se ro we), a téż ze
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stę że nia al ko ho lu (wi no lek kie ina czej sła be – do 10% obj. al ko ho lu, wi no śred niej mo -
cy – 10 – 14% obj. al ko ho lu, wi no moc ne – 14 – 18% obj. al ko ho lu).

Praw do po dob nie też z tej przy czy ny nie po ja wi ły się na zwy pi wa w za leż no ści od za -
war te go w nim eks trak tu i al ko ho lu wy ra ża ne go w pro cen tach ob ję to ści: pi wo bez al ko -
ho lo we – do 1,2% al ko ho lu, pi wo lek kie – 1,7 – 5,5% al ko ho lu, pi wo pół peł ne – 5,6 –6,2%
al ko ho lu, pi wo peł ne – 6,9 – 8,3% al ko ho lu, pi wo moc ne – po wy żej 7% al ko ho lu; po nad -
to – spo so bu utrwa la nia (pi wo pa ste ry zo wa ne i pi wo nie pa ste ry zo wa ne) oraz bar wy (pi -
wo ja sne, pi wo ciem ne – po wsta łe dzię ki do da niu skar me li zo wa nych cu krów.)

Je śli cho dzi o na zwy wó dek, cał ko wi cie po mi nię te zo sta ły m. in. na zwy ze wzglę -
du na za war tość spi ry tu su, czy li: wód ka czy sta zwy kła – po wsta ła ze spi ry tu su rek ty fi -
ko wa ne go, wód ka wy bo ro wa – ze spi ry tu su dwu krot nie rek ty fi ko wa ne go, wód ka luk -
su so wa – ze spi ry tu su wie lo krot nie rek ty fi ko wa ne go, wód ka ga tun ko wa – ze spi ry tu -
su rek ty fi ko wa ne go, wo dy, wy cią gów ro ślin nych, olej ków za pa cho wych, cu kru lub de -
sty la tów zio ło wych, owo co wych, ewen tu al nie nie rek ty fi ko wa nych. Nie na zwa no
rów nież wó dek ga tun ko wych ze wzglę du na ilość eks trak tu, brak więc nazw: wód ka wy -
traw na – do 50 g eks trak tu w 1 l, wód ka pół wy traw na – od 51 g do 120 g w 1 l, wód -
ka pół słod ka – od 121 g do 220 g w 1 l, wód ka słod ka od 221 g do 330 g w 1 l, krem
– po wy żej 330 g eks trak tu w 1 l. 

Ta na zew ni cza lu ka w naj bliż szym cza sie po win na być wy peł nio na, ale to już za -
da nie Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go. 
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stãże niô alkòhòlu (pòl. wi no lek kie ji na czi sła be – do 10% òbj. alkòhòlu, wi no śred niej
mo cy – 10 – 14% òbj. alkòhòlu, wi no moc ne – 14 – 18% òbj. alkòhòlu).

Na gwës temù téż nie pòja wiłë sã sã pòzwë pi wa w za leż noscë òd za wartégò w nim
eks trak tu i alkòhòlu za pi sónégò w pro cen tach òbjãtoscë: pòl. pi wo bez al ko ho lo we – do
1,2% alkòhòlu, pi wo lek kie – 1,7 – 5,5% alkòhòlu, pi wo pół peł ne – 5,6 – 6,2% alkòhòlu,
pi wo peł ne – 6,9 – 8,3% alkòhòlu, pi wo moc ne – wi cy jak 7% alkòhòlu; nad to – spòsobù
ùtrwa li wa niô (pòl. pi wo pa ste ry zo wa ne i pi wo nie pa ste ry zo wa ne) a téż farwë (pòl. pi -
wo ja sne, pi wo ciem ne – jaczé pòwsta ło dzãka do da nim skar me li zo wónëch cëkrów.)
Żlë ji dze o pòzwë wód ków, ca łow no nie chóné òstałë m. jin. pòzwë ze wzglãdu na ùdzél
szpërtu su, to je: pòl. wód ka czy sta zwy kła –, jakô pòwsta ła ze rek ti fikòwónégò szpërtu -
su, wód ka wy bo ro wa – ze szpërtu su dwa razë rek ti fikòwónégò, wód ka luk su so wa – ze
szpërtu su wie le ra zy rek ti fikòwónégò, wód ka ga tun ko wa – ze szpërtu su rek ti -
fikòwónégò, wòdë, roscënowëch esen cjów, pôchnącëch òléjków, cëkrë abò ze lowëch
de sti la tów, brza dowëch, mòżlëwò nie rek ti fikòwónëch. Nie pòzwó no téż ôrtnëch wód -
ków ze wzglãdu na wie losc eks trak tu, wiãc brëk pòzwów: pòl. wód ka wy traw na – do
50 g eks trak tu w 1 l, wód ka pół wy traw na – òd 51 g do 120 g w 1 l, wód ka pół słod ka
– òd 121 g do 220 g w 1 l, wód ka słod ka òd 221 g do 330 g w 1 l, krem – wi cy jak
330 g eks trak tu w 1 l. 

Nen brëkùnk pòzwów ju wnetk miôł bë bëc dofùlo wó ny, ale to ju za da nié Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka. 
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Eu ge niusz Prycz kow ski

Kuch nia re gio nal na
ja ko źró dło

ka szub skich dow ci pów

W 1821 ro ku pa stor Lo rek z Ce ce no wa pod Słup skiem na pi sał, że „Ka szu ba nie na wi -
dzi wszyst ko, co jest i na zy wa się nie miec kie [...]. Nie po sia da on swych ory gi nal nych
przy słów, ani pie śni. Dla te go też ni gdy ich nie śpie wa. W ży ciu jest mil czą cy, po zba -
wio ny ra do ści i roz sąd ku [...].1 Lo rek był za go rza łym ger ma ni za to rem Ka szu bów. Wie -
lo krot nie przy po mi na ne jest to je go zda nie w kon tek ście śpie wu Ka szu bów. A prze -
cież nie jed no krot nie udo wad nia no, że Ka szu bi śpie wać po tra fią, a nad to po tra fią two -
rzyć wspa nia łe dzie ła mu zycz ne, o czym naj le piej za świad cza ją licz ne śpiew ni ki2 Ana -
lo gicz nie rzecz ma się z przy sło wia mi. Naj wię cej po dał ich ks. Ber nard Sych ta w swo im
sied mio to mo wym Słow ni ku.3 W opar ciu o nie go po wsta ła książ ka Ju sty ny Po mier -
skiej „Przësło wié samò sã ro dzy w gło wie”4. Za pew ne naj mniej, po wra ca jąc do nie -
spra wie dli wej oce ny Lor ka, wspo mi na się o tym, że, we dług pa sto ra, Ka szu bi ma ją być
„po zba wie ni ra do ści”. A prze cież to, że Ka szu bi są we se li, chęt nie się śmie ją, prze by -
wa ją z so bą, jest tak oczy wi ste, że po le mi zo wa nie z ta ką te zą jest stra tą cza su, a na -
wet pod no si ran gę oszczer stwu Lor ka. Chcę jed nak od nieść się tyl ko do do syć wą -
skiej dzie dzi ny hu mo ru w ży ciu i twór czo ści Ka szu bów, któ ry wią że się z ka szub ską
kuch nią.

Jed na z bar dziej zna nych pie śni lu do wych, któ ra w hu mo ry stycz ny spo sób przed -
sta wia, co Ka szu bi lu bią jeść, no si ty tuł „Fran tów ka”. Oto jej sło wa: 

1 Po mo rze Gdań skie 1807-1850, wy bór źró deł An drzej Bu kow ski, Wro cław 1958, s. 265.
2 Są to na przy kład: Le on Rop pel, Wła dy sław Kir ste in, Pie śni z Ka szub, Gdańsk 1958, Trep czyk Jan,
Lecë chòrankò, Wej he ro wo 1997, Fóp ka To masz, Prëczkòwsczi Eu ge niusz, Stachùrsczi Je rzi, Pie snie
Rod ny Ze mi, Ba ni no 2003, Nótë kaszëbsczé, zebrôł E. Prëczkòwsczi, Ba ni no 2009. Po nad to – wie le prac
au tor skich ks. An to nie go Pe pliń skie go, Alek san dra To macz kow skie go, Wa cła wa Kir kow skie go. Naj -
więk szym dzie łem jest jed nak trzy to mo wa księ ga: Bie law ski Lu dwik, Mio du chow ska Au re lia, Ka szu -
by. Pol ska pieśń i mu zy ka lu do wa, In sty tut Sztu ki PAN, War sza wa 1997, któ ra naj do bit niej wy ka za ła,
jak wiel kie bo gac two pie śni zro dzi ła ka szub ska kul tu ra. 
3 Sych ta Ber nard, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ty lu do wej, to my I -VII, Wro cław – Warsz a-
wa – Kra ków 1967-1976.
4 Po mier ska J., Przësło wié samò sã ro dzy w gło wie, Gdańsk 2002. 
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Eu ge niusz Prëczkòwsczi

Re gio nalnô kùchniô
jak no zdrzó dło

kaszëbsczich szpòrtów

W 1821 rokù pa stor Lórk z Ce ce no wa kòle Słëpska na pisôł, że „Kaszëba nie na wi -
dzy wszëtkò, co je i nazéwô sã nie miecczé [...]. Ni mô òn swòjëch òri gi nalnëch
przësło wiów, ani pie sni. Temù téż nigdë jich nie spiéwô. Je w żëcym nie mi, wëzbëti
re doscë i rozëmù. [...]”1 Lórk béł pro cem nikã Kaszëbów, béł za piar tim ger ma ni za -
torã. Wie le ra zy przëbôczi wóné je to zda nié, czej gôdô sã ò spiéwie Kaszëbów. I wie -
le wi cy ra zy ùdo ka znioné ju òsta ło, że Kaszëbi spie wac pòtra fią, a do te pòtra fią
twòrzëc wspa niałé mùzyczné dokôzë, ò czim nôle pi chòcle swiôdczą wsze le jaczé
spiéwni czi.2 Dëcht tak samò wëzdrzi z przësło wia ma. Nôwi cy na pisôł jich ks. Ber -
nat Sëchta w swòjim sédmëtomòwim słowarzu.3 Na tim spòdlim pòwsta ksąż ka Ju -
stinë Pòmier sczi „Przësło wié samò sã ro dzy w gło wie”4. Nômni wierã, czej wrôcô
sã do krzëwégò òbsą du Lór ka, wspòminô sã ò tim, że pòdług pa sto ra Kaszëbi ma ją
bëc „wëzbëti re doscë”. Kò prôwdac to, że Kaszëbi są szpòrtow ny, rôd sã smie ją, to -
wa rzą ze so bą, je tak jasné, że pòle mi zo wa nié z ta czim òbsądã je stra tą cza su, a na -
wet ka przëdôwô wôdżi Lórkòwi òszczer dze. Jô rów nak chcã tu sã òdniesc le no do
dosc wą sczégò dzéla szpòrtownégò żëcégò i ùtwór stwa Kaszëbów, jaczé parłãczi sã
z kaszëbską kùchnią. 

Jed na z bar żi znónëch lëdowëch pie sni, chtërna w szpòrtow ny spòsób przedstôwiô,
co Kaszëbi lu bią jesc, mô ti tuł „Fran tów ka”. Taczé są ji sło wa:

1 Gduń sczi Pòmòrzé 1807-1850, wëbiér zdrzó dłów Andrzéj Bùkòwsczi, Wrocłôw 1958, s. 265.
2 Przi kła dowò są to: Rop pel Léón, Wła disłôw Kir ste in, Pie sni z Ka szub, Gduńsk 1958, Trep czik Jón,
Lecë chòrankò, Wej rowò 1997, Fóp ka Tomôsz, Prëczkòwsczi Eu ge niusz, Stachùrsczi Je rzi, Pie snie Rod -
ny Ze mi, Ba ni no 2003, Nótë kaszëbsczé, zebrôł E. Prëczkòwsczi, Ba ni no 2009. Nad to je wie le dokôzów
au tor sczich ks. An to niégò Pe pliń sczégò, Alek san dra To maczkòwsczégò, Wa cła wa Kirkòwsczégò. Nôwik -
szim dzełã je rów nak trzëtomòwô ksãga: Bie law sczi Lu dwik, Mio duchòwskô Au re liô, Kaszëbë. Pòlskô
lëdowô piesń i mùzy ka, Jin sti tut Kùńsz tu PAN, War sza wa 1997, chtërna nôle pi ùdo ka zni ła, jak wiôldżé
bògactwò pie sni wëtwòrza kaszëbskô kùltu ra. 
3 Zëchta Ber nat, Słowôrz kaszëbsczich gwa rów na tle lëdo wi kùlturë, tomë I -VII, Wrocłôw – War sza -
wa – Kra ków 1967-1976.
4 Pòmierskô J., Przësło wié samò sã ro dzy w gło wie, Gduńsk 2002. 
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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

Pio sen ka ta wciąż chęt nie jest śpie wa na przez ka szub skie ze spo ły, cho ciaż tekst na to
nie za słu gu je. Ma za to skocz ną me lo dię, do te go słu cha cze lu bią dow cip w niej za war -
ty. Do bit nie uka zu je, że Ka szu bi po tra fią śmiać się sa mi z sie bie. Prze cież każ dy do -
strze ga, że tekst ten jest i za wsze był da le ki od praw dy. Wła ści wie na le ży stwier dzić,
że prze czy on praw dzie. Kuch nia ka szub ska za wsze by ła ubo ga. Jaj ka nie by ły zbyt
czę sto ser wo wa ne, w za sa dzie tyl ko w nie dziel ny po ra nek (tak jest do dziś) sma ży ło
się ja jecz ni cę. Ser wo wa no też je w piąt ki na śnia da nie, obiad, czy ko la cję. Oj ciec otrzy -
my wał naj czę ściej dwa jaj ka, a mat ka, jak star cza ło, na pew no nie pięt na ście. Zu peł -
nie in ny ob raz przed sta wia czę sto po wta rza ny dow cip, któ re go treść bar dziej od po wia -
da po wo jen nej rze czy wi sto ści ani że li fran tów ka To macz kow skie go. Brzmi on tak:

Wu jek przy byl na go ści nę do wdo wy, któ ra mia ła du żo dzie ci. Chcia ła go do brze
ugo ścić, więc ugo to wa ła mu jed no jaj ko, któ re mia ła w do mu. Dzie wię cio ro dzie ci sta -
nę ło wo kół garn ka i wo ła ło:

– Ma mo, mi! Ma mo mi!
– Ci cho bądź cie, dzie ci! Prze cież wuj An to ni nie ma żo łąd ka jak koń, że by to ca łe

ja jo zjeść.6

Ta kie ugo to wa ne jaj ko ma w tra dy cji ku li nar ne go dow ci pu szcze gól ne zna cze nie. Mo -
gło na wet po móc pan nie po znać za moż ność ka wa le ra. Je śli amant, sie dząc przy sto le,
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5 Tekst jest uję ty w au tor skim śpiew ni ku: To macz kow ski A., Wy bór pie śni, Gdańsk 1983, s. 19.
6 Bëlny szport wie le wôrt. Kaszëbsczé wi ce, zebrôł i òprôcowôł Eu ge niusz Prëczkòwsczi, Gduńsk
2000. 
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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

Fran tów ka ta dërch je rôd spiéwónô przez kaszëbsczé kar na, chòc tekst na to nie za -
słu giwô. Mô za to skòczną me lo diã, do te słëchińcë lu bią szport w ni ùjãti. Bre wi ter
ùdo ka zniwô, że Kaszëbi pòtra fią sã smiôc sa mi ze se. Kò kòżdi doch merkô, że z prôwdą
nen tekst ni mô, ani ni miôł nick pòspólnégò. Trze ba na wet ka rzec, że je òn czësto
przék prôwdze. Kaszëbskô kùchniô wied no bëła dosc biédnô. Ja ja do je dze niô nie bëłë
za czãsto, co le ma ło w nie dzelã ò pòrénk do dzys sma żi sã praż nicã. Czãsto bëłë i są
téż w piątk na frisztëk, abò na pôłnié, czë wie czerzã. Przódë tatk co le ma ło dostôł dwa,
a mëmka, jak sy gło; gwës nié piãtnôsce. Czësto w drëgą stronã ji dze jin szi, czãsto
pòwtôrzó ny szpòrt, chtërnégò tresc wierã bar żi pasëje do prôwdë pòwòjnowégò cza -
su, niglë To maczkòwsczégò fran tów ka. Brzëmi òn tak:

Przëszedł wùja na gòscënã do gdowë, co mia ła wie le dze cy. Mëmka chca ła wùjã
ùgòscëc i ùgòto wa ła mù jed no ja je, chtërno bëło do ma. Dze wiãc dze cy stanãło wkół
grôpa i wrzesz cza ło: 

– Mëma mie, mëma mie! 
– Cëchòta że, dzecë! Kò wùja Tó na ni mô żôłąd ka jak kóń, żebë òn to całé ja je

zjôdł.6

Taczé ùgòto wóné ja je mô w tra di cji kùchniowégò szpor tu òsoblëwie wiôldżé zna cze -
nié. Kò mògło na wet ka pòmòc brut ce do żéńbë pòznac ka wa le ra. Skòrno wrëjôrz, jak

5 Tekst je ùjãti w au tor sczim spiéwnikù: To macz kow ski A., Wëbiér pie sni, s. 19, Gduńsk 1983. 
6 Bëlny szport wie le wôrt. Kaszëbsczé wi ce, zebrôł i òprôcowôł Eu ge niusz Prëczkòwsczi, Gduńsk
2000. 
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wziął jaj ko, prze ciął je na pół i kon su mo wał za po mo cą ły żecz ki, wów czas ozna cza ło
to, że był bo ga ty. Je śli jed nak za czął sku bać to jaj ko – był ubo gi. Zna na opo wieść tak
przed sta wia to w swym za koń cze niu:

Amant przy był i za siadł do ko la cji, uchwy cił nóż i jed nym za ma chem prze ciął jaj ko
na po ło wę. Sko ro tyl ko od je chał do do mu, od ra zu przy szła są siad ka za py tać o je go
stan ma jąt ko wy. Na to He le na dziar sko od po wie dzia ła:

– Bo ga ty!
Ma ma, któ ra krzą ta ła się w kuch ni, spy ta ła zdzi wio na:
A jak żeś to po zna ła?
– No toć po ja jach! – od rze kła He le na. 
– Oho ho, je śli po zna li ście się już po ja jach, to rze czy wi ście nie ma co się oglą dać,

tyl ko szyb ko wy cho dzić za mąż.7

W tym kon tek ście cie ka wy spo sób na to, jak moż na po znać cha rak ter przy szłe go no -
wo żeń ca, po da je Le on Rop pel8. Otóż pi sze on, że trze ba do brze ob ser wo wać, w ja ki
spo sób pan na stru ga ziem nia ki. Je śli zo sta wia gru be obier ki, zna czy to, że bę dzie le ni -
wa i nie go spo dar na. Je śli nie wy bie ra do kład nie oczek, wów czas bę dzie nie chluj na
i nie do kład na itd. Ge ne ral nie Rop pel po wia da, że chło pi tak bar dzo zwią za ni są z ziem -
nia ka mi, po nie waż ma ją co kol wiek do ob dzie ra nia ze skó ry. 

Dow ci py te świad czą tak że o go ścin no ści Ka szu bów. Moż na o niej prze czy tać już
w dzie le ks. Ju liu sza Po błoc kie go z 1895 ro ku9. Opi su je on sy tu acje z koń ca XVIII
wie ku, czy li jesz cze sprzed dzia łal no ści Lor ka. 

O tej go ścin no ści, obec nie do kład nie zna nej i opi sa nej, du żo po wie dział rów nież
Jó zef Łę gow ski pod pseu do ni mem dr Nad mor ski10. 

Jesz cze wię cej pi sał w dru giej po ło wie XIX w. Oskar Kol berg, któ ry w swych dzie -
łach cał ko wi cie oba lił nie rze tel ny osąd pa sto ra Lor ka11. 

Bar dzo in te re su ją cy i pięk ny tekst za pi sał też ro dak Lor ka, Wer ner Ber gen gru en
– zna ny pi sarz nie miec ki. Je go ku char ką by ła Ka szub ka. Od niej to sły szał sło wa wier -
sza, póź niej szej pie śni. Wpraw dzie na pi sał go w 1927 ro ku, jed nak w opo wie ściach re -
gio nu tekst ten był już na pew no zna ny w po ło wie XIX wie ku.12 No si ty tuł „Ka szub -
ska ko lę da”. W in nej lu do wej wer sji opu bli ko wa nej w 1936 ro ku w Ka to wi cach przez
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7 Prycz kow ski E., Sól ze mi, Ba ni no 2007. 
8 Rop pel L., Dyk te ryj ki i hi sto ryj ki z Ka szub, Gdańsk 1977, s. 10 -12.
9 Po błoc ki J., Przed stu la ty na Ka szu bach, Gdańsk 1974.
10 Dr Nad mor ski [Jó zef Łę gow ski], Ka szu by i Ko cie wie. Ję zyk, zwy cza je, prze są dy, po da nia, za gad ki
i pie śni lu do we w pół noc nej czę ści Prus Za chod nich, Po znań 1892. 
11 Kol berg O., Po mo rze, Wro cław – Po znań 1965. 
12 S. J. [Sta ni sław Jan ke], Kaszëbskô kòlãda [w:] „Nor da”, 24 gòdni ka 1997r. Jan ke tam na pisôł: Wiersz
„Ka schu bi sches We ih nacht slied”, Wer ne ra Ber gen gru ena (1892-1964) jest pa sti szem zna nej już w po -
ło wie XIX wie ku lu do wej pie śni „Ko lę da ka szub ska”.
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sôdł do môltëchù, wzął ja je i prze cął je na pół, a łëżecz ką zjôdł, tej to znaczëło, że béł
bòga ti. Skòrno rów nak ja je pùlowôł – béł biédny. Znónô pòwiôstka tak to przedstôwiô
w swòjim zakùńcze nim:

Wrëjôrz przëszedł i czej zasôdł do wie cze rze, chwôcył nóż i jed nym szlachã prze -
cął ja je. Skòrno le jachôł òn do swòjégò do dóm zarô przëszła są sa da sã pëtac czë òn
je biédny, czë bòga ti. Na co Léna drist òdpòwie dza:

– Bòga ti! 
Mëmka, co bëła w kùchni i téż to czëła zdzëwionô sã spi ta: 
– Pò czim że të to córkò pòzna ła? 
– Në kò pò ja jach! – òdpòwie dza Léna. 
– Ala że, czej wa sã ju pò ja jach pòzna ła, tej ni ma sã ju co òbze rac, le flot sã 

że nic.7

Przë leż noscë dëcht cze ka wi spòsób, jak mòżna pòznac cha rak ter przéńdnégò naòżéńca
pòdôwô Le on Rop pel8. Pi sze òn, że nôle żi do brze òbze rac, jak brut ka skro bie bùlwë.
Jak òna rzãpòli, bãdze zgniłô i niegòspòdarnô. Jak nie wëbiérô do brze òczków z bùlew,
tej bãdze nie lusô i nie do kładnô, etc, etc. W ca łoscë Rop pel gôdô, że gbùrzë tak ba ro
trzi mią sã bùlew, bò bënômni ma ją chòcle co òbdze rac ze skórë. 

Te szportë swiôdczą téż ò gòscyn noscë Kaszëbów, ò ja czi mòże wëczëtac ju
w dokôzu ks. Ju liu sza Pòbłocczégò z 1895 rokù9. Pòbłoc czi òpi sywô czasë kùńca XVIII
wiekù, to je jesz przed dze ja nim pa sto ra Lór ka. Ò ti gòscyn noscë, chtërna dzys je do -
kład no znónô i òpi sónô, wie le pòwiedzôł téż Jó zef Łãgòwsczi pòd pseu do nimã Dr
Nadmòrsczi10. Jesz wi cy na pisôł ò tim Oskar Kol berg, chtëren w swòjëch dokôzach
bòdôj nôle pi wëkôzôł, jak krzëwi béł òbsąd pa sto ra Lór ka11. Kaszëbsczé pie snie spi -
sywôł òn w drëdżi pòło wie XIX wiekù. Òsoblëwie cze ka wi i piãkny tekst za pisôł
swòjińc Lór ka, Wer ner Ber gen gru en – znó ny nie miec czi pisôrz. Jemù kùcharzëła
Kaszëbka, òd chtërny òn ùczuł sło wa wiérztë, pòtemù pie sni. Na pisôł jã prôwdac w 1927
rokù, rów nak w òpòwied niach re gio nu tekst béł ju na gwës znó ny w pòło wie XIX
wiekù.12 Mô ti tuł „Kaszëbskô kòlãda”. W jin szi lëdo wi wer sji wëdó ny w 1936 rokù

7 Prëczkòwsczi E., Sól ze mi, Ba ni no 2007. 
8 Rop pel L., Òpòwiôstczi i hi sto rij czi z Ka szub, Gduńsk 1977, s. 10-12.
9 Pòbłoc czi J., Przed stu la ti na Kaszëbach, Gduńsk 1974.
10 Dr. Nadmòrsczi [Jó zef Łãgòwsczi], Kaszëbë i Kòcewé. Jãzëk, zwëczi, zabòbónë, pòda niô, wëzgód -
czi i lëdowé pie sni w nor do wim dzélu Zôpôdnëch Prës, Pòznań 1892. 
1 Kòlberg O., Pòmòrzé, Wrocłôw – Pòznań 1965. 
12 S. j. [Sta nisłôw Jan ke], Kaszëbskô kòlãda [w:] „Nor da”, 24 gòdni ka 1997r. Jan ke tam na pisôł:
Wiérzta „Ka schu bi sches We ih nacht slied”, Wer ne ra Ber gen gru ena (1892-1964) jest pa stiszã znó ny ju
w pòło wie XIX sta la ta lëdo wi pie sni „Kaszëbskô kòlãda”.
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Ma ria na Kuh na w zbio rze „Ka szu by” po da ny jest już nu ta mi13. Znacz nie się róż ni. Nie
jest to za tem tłu ma cze nie. Głów ne mo ty wy po zo sta ją jed nak te sa me. Żad na z tych pie -
śni nie jest ty po wą ko lę dą prze zna czo ną do użyt ku ko ściel ne go, co naj wy żej moż na je
okre ślić mia nem pa sto ra łek. W obu jed nak jest spo ra daw ka swo iste go hu mo ru Ka szu -
bów. Frag men ty te go tek stu po da je my za Ber gen gru enem w tłu ma cze niu Sta ni sła wa
Jan ke go. 

Czej, Dze cuszkò, Të bë na Kaszëbach,
Czej, Dze cuszkò, jes bë sã rodzëło, 
Ni jak bë Cë nie kłedlë na sa nie,
Le Të bë jes mit ką pierznã mia ło. 

Nigdë bë Ce w kro wi chléw nie delë, 
Le no w ji zbie, w kòlib ce ògrzelë, 
Sóm le jegòmòsc bë chùtuszkò przëszedł,
To bie z Nënką dôwac ùczest nie nié.

Dze cu linkò, më bë Ce òbloklë!
Mia ło jes bë mùckã jak złot ni ca,
Mòdri mań tel z kaszëbsczi wełnë,
Do te kòżëszk, ma lowné ble wiąz czi. [...]

Dze cu linkò, më bë jestkù delë!
Ò pòrénk biôłi chlébk z miodã,
Swiéżé ma sło, szmó ro wóné miãskò,
Na pôłenkò – jicz mien ny griz, żôłti zós. 

Ùpie kłą gãs, fla czi z przëpra wa ma, 
Sëtô worz ta i złotëchné kùchë,
Zbónk za zbónkã te pùcczégò pi wa!14

Dze cu linkò, to mdze ale jôda! [...]

Ten hu mo ry stycz ny tekst pod kre śla też pro sto li nij ność w wy zna wa niu swej wia ry. Nie
zna czy to jed nak, że jest to ja kaś na iw ność. Ka szu bi za wsze by li głę bo ko re li gij ni. Tak
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13 Ka szu by, Pie śni lu do we ze brał Mar jan Kuhn, na 2 i 3 glo sy opra co wał Ka rol Hła wicz ka, t. III, Ka -
to wi ce 1936. Tę wer sję po da je też w znor ma li zo wa nej or to gra fii Jó zef Bo rzysz kow ski we Wstę pie do
cen ne go dzie ła: Kuch nia po mor ska, Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go, Gdańsk 1998.
14 W dru giej wer sji mo wa jest o pi wie tu chol skim, względ nie ko ścier skim. Ozna cza to, że cy to wa na
wer sja po cho dzi z pół no cy Ka szub. Za pew ne ku char ka Ber gen gru ena po cho dzi ła z pół noc nych Ka szub.
Z ko lei zaś wer sja za pi sa na w śpiew nicz ku „Ka szu by” i w „Kuch ni po mor skiej” za pi sa na zo sta ła na po -
łu dniu Ka szub. 
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w Ka to wi cach przez Ma rian Kuh na w zbio rze „Ka szu by” je ju pòdó ny z nó ta ma13.
Brzëmi dosc tëli ji na czi, tak że gwës nie je to ni żó den do lmaczënk, ale główné mòtiwë
są pòdobné. Żód na z nich nie je tipòwą kòlãdą do ùżëtkù w kòsce le. Nôwëżi mòże je
na zwac pa sto rał ka ma. W òbù za to je ba ro wiôldżi dzél cze kawégò i bëlnégò szpor tu
Kaszëbów. Pòdôwóm wëjim czi negò tek stu za Ber gen gru enã w do lmaczënkù Sta ni -
sła wa Jan ke. 

Czej, Dze cuszkò, Të bë na Kaszëbach,
Czej, Dze cuszkò, jes bë sã rodzëło, 
Ni jak bë Cë nie kłedlë na sa nie,
Le Të bë jes mit ką pierznã mia ło. 

Nigdë bë Ce w kro wi chléw nie delë, 
Le no w ji zbie, w kòlib ce ògrzelë, 
Sóm le jegòmòsc bë chùtuszkò przëszedł,
To bie z Nënką dôwac ùczest nie nié.

Dze cu linkò, më bë Ce òbloklë!
Mia ło jes bë mùckã jak złot ni ca,
Mòdri mań tel z kaszëbsczi wełnë,
Do te kòżëszk, ma lowné ble wiąz czi. [...]

Dze cu linkò, më bë jestkù delë!
Ò pòrénk biôłi chlébk z miodã,
Swiéżé ma sło, szmó ro wóné miãskò,
Na pôłenkò – jicz mien ny griz, żôłti zós. 

Ùpie kłą gãs, fla czi z przëpra wa ma, 
Sëtô worz ta i złotëchné kùchë,
Zbónk za zbónkã te pùcczégò pi wa!14

Dze cu linkò, to mdze ale jôda! [...]

Ten kùńsz tow ny tekst wërôżô téż pro sto li nij nosc w wëznôwa nim swòji wiarë. Ni jak
to nie zna czi, że je to jakôs naj iw nosc. Kaszëbi bëlë wied no głãbòk re li gij ny i tak je

13 Kaszëbë, Lëdowé pie sni zebrôł Ma rión Kùhn, na 2 i 3 głosë òpra cowôł Ka ról Hła wicz ka, t. III, Ka -
to wi ce 1936. Nã wersjã pòdôwô téż w znor ma li zo wó nym pisënkù Jó zef Bòrzëszkòwsczi w Przed sło -
wim do wie le wôrtnégò dokôzu: Pòmòrskô kùchniô, Òstrzódk Gbùrsczégò Do ra dza niô, Gduńsk 1998.
14 W drëdżi wer sji je piwò tuchòlsczé abò kòscérsczé. Zna czi to, że cy to wónô wer sja mô nor do wi
pòchòdzënk, wierã kùchôrka Ber gen gru ena pòchòdza z nordë, znôwù wer sja za pi sónô w spiéwnicz ku
„Kaszëbë” i w „Pòmòrsczi kùchni” za pi sónô òsta na pôłnim Kaszëb. 
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jest do dziś.15 Utwór pod kre śla też go ścin ność Ka szu bów. Trze ba jed nak mieć świa do -
mość, że nie jest to ja kaś nor ma, że w tej kwe stii by wa róż nie, na przy kład tak, jak to
przy da rzy ło się raz Ro ma no wi Skwier czo wi, któ ry wstą pił do swej ciot ki w Gnież dże -
wie, idąc z od pu stu w Swa rze wie do Puc ka. Pi sze on tak:  

– Ależ chłop cze, jak żeś nie szczę śli wie tra fił. Aku rat je ste śmy po obie dzie. No, to du -
ża szko da. A ja dziś aku rat tak utra fi łam. To, co zo sta ło, zjadł kot. Wiesz, Tru da mó wi -
ła mi wczo raj, że ona tak bar dzo ocze ku je go ści. Mo że tam by ło by co wię cej – mó wi
ciot ka Bo le sa. 

Two je, ba bo, nie do cze ka nie. Tak ła two mnie się z cha łu py nie po zbę dziesz, choć byś
mia ła ze zgry zo ty jesz cze bar dziej ze schnąć. A w koń cu prze cież coś po sta wisz na ten
stół. Nie chaj cię to kosz tu je po dwój nie – po my śla łem so bie. Tak więc mó wię:

– Oj nie, cio tecz ko ko cha na. Mnie się u was szcze gól nie po do ba. Nie ma to jak do -
bre to wa rzy stwo. 

Na to Bo les:
– No to chodź cie do środ ka. Prze cież nie bę dzie my tak na dwo rze sta li. 
Tak we szli śmy do po ko ju. Bo les za pro sił do sto łu, a sam z Bo le są usiadł pod pie cem

na ła wie. Stół, jak to stół, do syć du ży. Tyl ko sam ob rus był na nim, a na nic wię cej się
nie za no si ło. Od ga nia łem swój głód pa pie ro sa mi, a Bo le sa tym cza sem mnie kar mi ła
swo ją gad ką. Baj du rzy ła jak w kie ra cie. Ale o je dze niu ani słów ka. I tak to szło na prze -
trzy ma nie: ty mnie, al bo ja cie bie! Aż w pew nym mo men cie spy ta ła się:

– A o któ rej, Ro man ku, chcesz iść do do mu? 
– No, my śla łem so bie, iść z puc ką piel grzym ką – ja jej na to. 
– A, to do brze – ona mi na to i da lej baj du rzy pod pie cem. 
Bo le sa wresz cie ru szy ło su mie nie. Ale nie wie dział, co ma po cząć, tak rzekł:
– Wy so bie tak pięk nie roz pra wia cie, a ja tym cza sem zaj rzę, co w chle wie się dzie -

je. – I zwró cił się do żo ny: – mo że w tym cza sie byś za pa rzy ła ka wy?
Bo le sa na to obu rzo na:
– A ty sta ry pry ku, nie żar łeś przed chwi lą? To jest w jed nym je dze niu... Idź, no idź,

ty nie na żar ty. Nam się tu z Ro ma nem bar dzo do brze roz pra wia. [...] Wresz cie jed nak
roz nie ci ła ogień, wsta wi ła du ży gar nek wo dy i we szła po cia sto do ko mór ki. Po chwi li
wy nio sła, ale tak jak by nit ką kro jo ne, ka wa łecz ki droż dżów ki i za nio sła je do po ko ju.
Oczy mi za tym la ta ły, tak że naj chęt niej sko czył bym na to. Po my śla łem so bie: Prze cież
ty le wy trzy ma łem, zo sta ło jesz cze tro chę. Ale gdzie tam! Za nim to bab sko z tą ka wą
przy czła pa ło, by łem już cał kiem wy koń czo ny. No, ale wresz cie za sie dli śmy do sto łu, a ja
nie pa trząc na nic, rzu ci łem się na to chu de cia sto. Bo le sa wy trzesz czy ła oczy. Nie bar -
dzo wie dzia ła, jak mnie po wstrzy mać, więc po wie dzia ła do mę ża: 

– Ty nie jedz tak du żo, bo nie stra czy dla Ro man ka. 
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15 Patrz: Bada nia prof. Bru no na Sëna ka [w:] Sy nak B., Toż sa mość ka szub ska, Gdańsk 1998.
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do dzys.15 Tekst ten pòcwier dzywô téż gòscyn nosc Kaszëbów, chòc trze ba téż wie -
dzec, że nie je to jakôs nor ma, że biwô z tim czasã roz ma ji ce, przi kła dowò tak, jak to
sã rôz przëtra fi ło Ró ma no wi Skwier czo wi, czej wstą pił ze swôrzew sczégò òdpùstu do
cot czi w Gnież dże wie w dro dze do dóm, do Pùcka. Pi sze òn tak: 

– Ale wej le knapskò, jak të lëchò tra fił. Më jesmë pra wie pò pôłniu. To je ale pò
prôwdze szkòda. A jô dzys z tim pôłniã rich tich ùtra fi ła. To, co zbie gło, że żarł kòt. Tru -
da mie wczo ra gôda, że òna tak rôd gòscy wi dzy. Tam bë mòże da ło co wi cy – gôda
cot ka Bòle sa. 

Twòje, babò, nie do cze ka nié. Të mie sã tak zarô z kôtë nie wëzbą dzesz, chòcbës sã
ze zgrëzotë jesz sëchszô mia zro bic. A doch co pòsta wic na stół mùszisz. Niech ce to
kòsztô chòc rôz – mëszlã so bie. Rów nak tak ji gôdajã:

– Nié, nié, co tuszkò kòchanô. Mie sã tu ù wa ji nôle pi wi dzy. Ni ma to jak dobré to -
warzëstwò. 

Na to Bòles:
– Kò pòjta w jizbã. Më doch tak w dwiérzach nie mdzemë sto jelë. 
Tak më szlë w nã jizbã. Bòles mie przëpro sył do sto łu sa dac, a sóm z Bòle są do

piécka na ławã so sôdł. Stół, jak no stół. Dosc wiôldżi. Le sa ma de ka na nim le ża, a na
nic wi cy sã nie zanôsza. Nëkôł jem swój głód cy ga re ta ma, a Bòle sa mie tim czasã swòją
gôdką fùdro wa. Ple sta jak najãtô. Ale ò żer cym ani słów ka. A tak to szło na prze trzi -
ma nié: të mie, abò jô ce! Jaż narôz mie sã pitô:

– A ò ja czi të, Ró mankù, ji dzesz do dóm?
– Kò jô bë mëslôł z pùcką piel grzim ką – jô ji na to.
– Në tej to je do brze – òna mie na to rzecze, a da li kle pie pòd nym piéckã. 
Bòle sa sëmie nié rëszëło. Ale że so niebòrôk nie wiedzôł żód ny radë, tak gôdô:
– Wa le so tak fejn pòwiadôjta, a jô tim czasã zazdrzã, co w chléwie je lóz. – I zwró -

cył sã do biał czi: – Mòże të bë òb ten czas ja czi kawë zro bi ła? 
Bòle sa na to òbrëszonô:
– A cëż të, stôri pùrzkòce, nie żarł të do piérze? To je w jed nym żer cym... Biôj le

biôj, të nie na żar ti. Na ma tu sã z Ró mankã dëcht fejn rozpòwiôdô. [...] W kùńcu roz -
niécëła Bòle sa òdżin, za sta wi ła za cht grôpë wòdë, a szła w kòmòrã z talérzã. Za
sztócëk wënio sła, tak jakbë nit ką kra jóné, a za nio sła to w jizbã. Mie za tim òczë lôtałë
tak, że nômi li bëm na to skòkł. Mëszlã so bie: Doch jes sã dożdôł, jesz përznã. Ale pòj
sa! Niżlë ta glem da z ną malc ka wą wëprzëszła, jô ju béł wnetk mer. Në, ale kùresz -
ce sedlë më do tegò sto łu, a jô, na nic nie zdrząc, rzu cył sã na no ùmiarté kùcha. Na
to Bòlesë jaż slépia na wiérzch wëlazłë. Nie wie dza jak mie pòwstrzëmac. Tak gôdô
do Bòle sa:

– Të nie jédz tak wie le, bò dlô Ró man ka nie sy gnie. 

15 Zdrzë: Badéro wa nia prof. Bru no na Sënô ka [w:] Sënôk B., Kaszëbskô ju wer no ta, Gduńsk 1998.
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A ja jej na to: – Ależ, ja kie do bre cia sto ciot ka upie kła. Wy pew nie już wczo raj so -
bie do brze po je dli ście. Ja za wsze mó wię: le piej zjeść a od cho ro wać, niź li mia ło by się
co zmar no wać [...]16.

W isto cie ten prze kaz na le ży trak to wać przede wszyst kim ja ko dow cip. Stwo rzył go prze -
cież je den z naj bar dziej zna nych ka szub skich hu mo ry stów. Oko ło trzy dzie stu lat te mu
za spra wą te go opo wia da nia zdo był on głów ną na gro dę na kon kur sie ga wę dzia rzy we
Wie lu17. Znacz nie wcze śniej swe dzie ła ogła szał naj bar dziej zna ny fe lie to ni sta Ka szub,
Alek san der La bu da, zwa ny Gu czów Mack. Kil ka na ście z nich do ty ka te ma ty ki ku li nar -
nej. Na przy kład o mą drym pa rob ku, któ ry wy my ślił so bie po śnia da niu zjeść od ra zu
obiad, a po tem też ko la cję, że by już póź niej przez ca ły dzień w po lu pra co wać. Go spo -
dy ni na to się zgo dzi ła, a wów czas on za ko mu ni ko wał, że do bry pa ro bek po ko la cji idzie
spać, po czym po szedł na szo pę18. Al bo o Gust ku, któ ry tak bar dzo ko chał swo ją An kę,
że z mi ło ści mógł by ją zjeść, aż do cza su, gdy pa rę lat po ślu bie, zna lazł je den jej włos
w swym ta le rzu19. Al bo o ko bie cie, któ ra nie mo gła po ra dzić so bie z ro bot ni kiem fol -
warcz nym, któ ry po tra fił zjeść na raz ca łą ku rę. Wresz cie wpa dła na po mysł i wsy pa ła
ćwierć ki lo gra ma so li do mię sa i tym po skro mi ła je go ła kom stwo20. Czy też o chłop czy -
ku, któ ry ża lił się strasz li wie, gdy mu wło żo no na ta lerz ma ły ka wa łek wo ło we go mię -
sa. Mó wił, że przez wzgląd na ten ka wa łek ten wół mógł so bie na dal żyć. W tym mo -
men cie ma ma wło ży ła mu spo ry ka wał i od ra zu sy tu acja się po pra wi ła21. 

Bo daj że naj wię cej dow ci pów o je dze niu wią że się z ma ły mi dzieć mi. Mnó stwo
z nich od no to wa no w naj bar dziej ob szer nym zbio rze ka szub skich dow ci pów o ty tu le
„Bëlny szport wie le wôrt”. To dzieł ko po wsta ło w 2000 ro ku. Za wie ra aż 378 dow ci -
pów. We wstę pie czy ta my: Uśmiech za wsze to wa rzy szy Ka szu bom. Od naj daw niej szych
cza sów opo wia da no le gen dy, baj ki, dow ci py, a na we se lach Ka szu bi ba wią się, jak ma -
ło kto zgod nie z przy sł owiem: „We se le raz, a bie da do śmier ci”. Bie da w ni czym nie
prze szka dza, że by żar to wać. By ła i na dal jest do brym te ma tem do żar tów. Do dziś opo -
wia da ne są hi sto ryj ki o bied nych gnież dże wia nach, tusz ko wia nach czy mści sze wia nach,
cho ciaż w tych wio skach nie po zo sta ły na wet śla dy daw ne go ubó stwa. Dla przy kła du
ks. Sych ta w swym wiel kim „Słow ni ku gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej” za pi -
sał, że ob cy wy śmie wa li się, że daw niej w Gnież dże wie by ła tyl ko jed na pa ra ka lo szy.
Kto pierw szy wstał, mógł je ubrać i cho dzić w nich przez ca ły dzień. Zaś w Tusz ko wach
wcią ga no by ka na dach, że by zjadł tra wę, któ ra na nim wy ro sła. Gdy jed nak go tam z tru -
dem wcią gnę li, byk był już mar twy. Ta kich opo wia dań jest bez li ku [...].22
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16 Skwiercz R., Pòst na òdpùsce, Gdi niô-Puck 1993.
17 Lu do we ga wę dy Ka szub i Ko cie wia, red. Mi łoń G., WOK Gdańsk -GOK Wie le 1990.
18 La bu da A., „Do bri pa robk” [w:] Gu czów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 83.
19 La bu da A., „Gustk i An ka” [w:] Gu czów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 85.
20 La bu da A., „Òbmëslnô biał ka” [w:] Gu czów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 86.
21 La bu da A., „Sztëczk miãska” [w:] Gu czów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 151.
22 Bëlny szport wie le wôrt, zebrôł i òprôcowôł Eu ge niusz Prëczkòwsczi, Gduńsk 2000. 
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A jô ji na to: – Ale môce, wë, cotkò, smaczné kùcha ùpiekłé. Wa doch ju wczo ra mia
z niegò do brą pòtëmã. Jô téż wied no gôdajã: le pi zjesc a òdchòro wac, jakbë sã mia ło
co zmar no wac [...]16.

Pò prôwdze nen przekôz przënôlégô przëde wszëtczim przëjąc jak no szpòrt. Kò
stwòrził gò je den z nôbar żi znónëch kaszëbsczich wëpkôrzów. Kòl trzëdzescë lat
temù dobéł òn nim pier szi môl na kònkùrsu gôdëszów we Wie lu17. Wie le rëchli swòje
dokôzë pisôł nôbar żi znó ny fe lie to ny sta, Alek san der Labùda, nazéwó ny Gùczo wim
Mackã. Czilënôsce z nich tikô sã te ma tu jestkù. Przi kła dowò ò mą drim pa robkù,
chtëren ùdbôł sã pò frisztëkù zjesc zarô pôłnié, a jesz wie czerzã, żebë pòtemù ca łi
dzéń w pòlu ro bic. Gòspòdëni mù to zrëchto wa, a tej òn rzekł, że kòżdi do bri pa robk
pò wie czerzë ji dze spac i wlôzł na szopã18. Abò ò Gùstu, chtëren tak ba ro swòjã Ankã
kòchôł, że z mi łoscë bë jã chòc zjôdł, do cza su, jaż òn pôrã lat pò slëbie nalôzł ji włos
w swòjim ta le rzu19 Abò ò biał ce, chtërna so nie wie dza radë z szar warkòwim, co
pòtra fił całégò kùra na rôz zjesc, jaż wpa dła na ùdbã i wsëpa pół fùńta solë do miãsa
i tak gò òdùcza20. Czë téż ò knôpikù, chtëren za czął mòcno sã jiscëc, czej mëma mù
wło ża na talérzëk sztëczk wòłowégò miãska. Gôdôł, że we dle tegò ma linczégò
sztëczka, tej wół mógł doch jesz żëc. Tej zarô mëma mù do ło ża dëcht za cht sztëk i bëło
zarô le pi21. 

Bòdôj nôwi cy mòże na lezc szpor tów ò jestkù, chtërne sã wią żą z ma łi ma dze ca -
ma. Wie le z nich od no to wónëch je w nôwik szim zbio rze kaszëbsczich wi ców ò ti tu -
le „Bëlny szport wie le wôrt”. Nen dokôz pòwstôł w 2000 rokù. Òbjimô jaż 378 wi -
ców. We wstãpie czëtómë: Smiéch wied no to wa rzi Kaszëbóm. Òd przódë an òpò-
wiôdóné są pòwiôstczi, wi ce, a na wie so łach Kaszëbi ba wią sã jak nicht, pòdług
przësło wiégò „Wie selé rôz, a biéda do smiercë”. Przë szpòrto wa nim biéda ni jak nie
przeszkôdzô. Bëła i je òna na wet ka do brim te matã do smiéchù. Do dzys òpòwiôdô sã
ò biédnëch gniéżdże wió nach, tuszkòwió nach czë mscësze wió nach, chòc wsë te nick
z dôwny biédë ni ma ją. Dlô przi kła du ks. Ber nat Sëchta w swòjim wiôldżim „Słow -
ni ku gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej” za pisôł, że – pòdług smiéchù cëzëch
– w Gnież dże wie czedës bëła blós jed na pôra skòrzniów. Ten, chto nôchùtczi wstôł,
òblókł je i mógł chòdzëc ca łi dzéń. Abò w Tusz kach, czej dak òbrósł trôwą, tej dlô
òbsz pó ro wa niô chcelë wcy gnąc na niegò bi ka, żebë sã na żarł. Czej gò za szëjã
wcygnãlë, òn béł ju zde chłi. Ta czich pòwiôstków je niezlëczonô lëczba [...].22

16 Skwiércz R., Pòst na òdpùsce, Gdi niô-Pùck 1993.
17 Lëdowé pòwiôstczi Kaszëb i Kòce wiô, red. Mi łoń G., WOK Gduńsk -GOK Wielé 1990.
18 Labùda A., „Do bri pa robk” [w:] Gùczów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 83.
19 Labùda A., „Gùstk i An ka” [w:] Gùczów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 85.
20 Labùda A., „Òbmëslnô biał ka” [w:] Gùczów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 86.
21 Labùda A., „Sztëczk miãska” [w:] Gùczów Mack gôdô, Gdańsk 1992, s. 151.
22 Bëlny szport wie le wôrt, zebrôł i òprôcowôł Eu ge niusz Prëczkòwsczi, Gduńsk 2000. 
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Na tych że dow ci pach opar ła się Wie sła wa Nie miec z Wła dy sła wo wa, któ ra na pi sa -
ła aż dwie książ ki o ka szub skiej kuch ni wy da ne w 2004 ro ku.23 Te dow ci py ubar wi ły
prze pi sy, któ re ze bra ła od go spo dyń z pół noc nych stron Ka szub.

Na ko niec po da je my kil ka z nich, uję tych w książ ce „Bëlny szport wie le wôrt”. 

– Kel ner! Naléjce chùtkò dwa pi wa! Wie le sã pła cy?
– Dzesãc złotëch.
– Ale chùtkò je wëlej ce!

– Wëdôwôsz të mni, jak gòtu jesz sa ma?
– Jo, wie le mni. Franc na wet pòłowë tegò nie zjé, co przed tim!

Kaszëba tłó ma czi Ma zu ro wi, że na wësoczé sta no wisz cza wëbi ło sã wie le Kaszëbów.
– Skąd ka sã ù wa ji tëli rozëmù bie rze? – spitôł Ma zur.
– A to je òd rëbë. Më jich jémë ba ro wie le, a rëba dôwô mą drosc.
– Tej pòwiédz, ja ką rëbã jô móm jesc.
– Jô cë rzekã, ale mùszisz dac z górë 20 złotëch.
Ma zur za pła cył i wnet dostôł përzinkã wãdzonégò sle dza. Za ja czis czas znôwù ny

dwa ji sã ze szlë.
– Słëchôj le – rzekł Ma zur. – Czë 20 złotëch za sztëczk sle dza to nie je za wie le?
– Oo! – zawòłôł Kaszëba. – Jô widzã, że mój re cept za czinô skùtkòwac.

Biał ka przëszła do krómù. Nakùpi ła roz ma ji to sców, a na kùńcu chca kùpic jesz
rëbów. 

– Co to tu są za rëbë? – wskôza na beczkã.
– To są kar pie.
– A czemùż òne są w wòdze?
– Kò òne doch są żëwé!
– Ee tam, żëwé! A są òne bënômni swiéżé?

Bòles i Ka żi w karcz mie pòpi jelë piwò i so przechwôli welë, chto bar żi mógł:
– Jô ùło wił w stãżëcczim je zo rze szczëkã, co mia méter i sédmëdze sąt cen timétrów

długòscë – gôdôł Ka żi.
– A jak jô szmërgnął blin ker, tej jô wëtrekôł na brzég mie miec czi mo tór z pier szi

wòjnë swia to wi i mù sã jesz widë pôlëłë! – òdrzekł Bòles.
– Cëż të za głëpòtë òpòwiôdôsz! To je niemòżlëwé!
– Jak të, Ka żilkù, òdjim niesz méter ti szczëce, tej jô temù mo to ro wi te widë wë-

gaszã.

248 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

23 Wie sła wa Nie miec, Ga wę dy o daw nej ka szub skiej kuch ni, Wła dy sła wo wo 2004 oraz Wie sła wa Nie miec,
Ò tim, jak przó de lat Kaszëbi warzëlë, Ga wę dy o daw nej ka szub skiej kuch ni, Wła dy sła wo wo 2004.
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Na tëch wi cach w ca łoscë òpiar ła sã Wie sła wa Nie miec z Wiôldzi Wsë, chtërna na -
pi sa jaż dwie ksąż czi ò kaszëbsczi kùchni wëdóné w 2004 rokù.23 Te wi ce ùstro jiłë
prze pisë, jaczé ze bra ła òd gòspòdëniów z nor dowëch strón. 
Dlô przi kła du na kùńc pòdôwómë czilë z nich za ksąż ką „Bëlny szport wie le wôrt”. 

– Kel ner! Naléjce chùtkò dwa pi wa! Wie le sã pła cy?
– Dzesãc złotëch.
– Ale chùtkò je wëlej ce!

– Wëdôwôsz të mni, jak gòtu jesz sa ma?
– Jo, wie le mni. Franc na wet pòłowë tegò nie zjé, co przed tim!

Kaszëba tłó ma czi Ma zu ro wi, że na wësoczé sta no wisz cza wëbi ło sã wie le Kaszëbów.
– Skąd ka sã ù wa ji tëli rozëmù bie rze? – spitôł Ma zur.
– A to je òd rëbë. Më jich jémë ba ro wie le, a rëba dôwô mą drosc.
– Tej pòwiédz, ja ką rëbã jô móm jesc.
– Jô cë rzekã, ale mùszisz dac z górë 20 złotëch.
Ma zur za pła cył i wnet dostôł përzinkã wãdzonégò sle dza. Za ja czis czas znôwù ny

dwa ji sã ze szlë.
– Słëchôj le – rzekł Ma zur. – Czë 20 złotëch za sztëczk sle dza to nie je za wie le?
– Oo! – zawòłôł Kaszëba. – Jô widzã, że mój re cept za czinô skùtkòwac.

Biał ka przëszła do krómù. Nakùpi ła roz ma ji to sców, a na kùńcu chca kùpic jesz
rëbów. 

– Co to tu są za rëbë? – wskôza na beczkã.
– To są kar pie.
– A czemùż òne są w wòdze?
– Kò òne doch są żëwé!
– Ee tam, żëwé! A są òne bënômni swiéżé?

Bòles i Ka żi w karcz mie pòpi jelë piwò i so przechwôli welë, chto bar żi mógł:
– Jô ùło wił w stãżëcczim je zo rze szczëkã, co mia méter i sédmëdze sąt cen timétrów

długòscë – gôdôł Ka żi.
– A jak jô szmërgnął blin ker, tej jô wëtrekôł na brzég mie miec czi mo tór z pier szi

wòjnë swia to wi i mù sã jesz widë pôlëłë! – òdrzekł Bòles.
– Cëż të za głëpòtë òpòwiôdôsz! To je niemòżlëwé!
– Jak të, Ka żilkù, òdjim niesz méter ti szczëce, tej jô temù mo to ro wi te widë wë-

gaszã.

23 Niemiec W., Òpòwiôstczi ò dôwny kaszëbsczi kùchni, Wiôlgô Wies 2004 a téż Niemiec W., Ò tim,
jak przó de lat Kaszëbi warzëlë, Òpòwiôstczi ò dôwny kaszëbsczi kùchni, Wiôlgô Wies 2004.
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Leòn za pro sył Môrcëna do re stau ra cji. Za mó wił bëlné zjestkù i kòrnu sa. To kòszto -
wa ło sto òsmëdze sąt złotëch. Wëjął dwa sta, za pła cył kel ne ro wi i rzekł:

– Resz ta dlô pa na!
Nen sã ùsmiôł, schòwôł dëtczi i szedł w stronã tóm bachù. Na to Leòn sã òdwró cył

i zawòłôł:
– Nëże, a chtëż tu je panã!
Kel ner sã cop nął i chùtkò wëdôł resztã.

Dwòje młodëch przëja cha ło do mia sta i za szło do karczmë.
– Në, co të bë chca, Lénkò? – za pitôł Gùst.
– Jô bë chca cos na „a” – pòwôżno rze cze brut ka.
– Na „a” – szukô kel ner w spisënkù. – Taczégò tu nick ni ma.
– Ni ma!? – zdzëwia sã Lénka. – Cëż to je za karcz ma? Ji dzemë tej, Gùsce, da li

szëkac!
Za szlë do „Pru cha” (tak przódë zwelë Pru syń sczégò w Wej ro wie).
– Cëż mô bëc?
– Kò cos na „a” – gôdô Lénka.
Kel ner szukô w mëslach i zwąt pia łi zdrzi na dzéwczã, a pòmòc ni mòże.
– Në cëż to je? – znerwòwa sã ju Lénka. 
Szlë do jinszëch karcz mów, a dëcht w òstat ny kel ner sã spitôł:
– A cëż to mô bëc, jak to sã zwie, pòwiédzta doch?
– Kò to je ar ba ta! – rze cze z nabùrmùszo ną gãbą Léna.

Jan przëszedł do karczmë na pôłnié. Na sto le sto jałë ju przërëchto wóné sztërë
kòmpòtë. Chto chcôł, mógł sã przed pôłniã wëpic. 

– Pa nie óber, mógłbë mie pón wëmie nic te kòmpòtë na pôłnié? – rzekł Jan.
– Ni ma sprawë. 
Za chwilã pôłnié bëło na sto le. Jan zjôdł, pòdniósł sã i rësził w stronã dwiérzi.
– Hej, a płacëc?!
– Kò jô doch sã pitôł, czë kòmpòt mòże wëmie nic na pôłnié.
– Në jo. Tej za płacë chòc za kòmpòt, to je rów no.
– A wëpił jô gò?!

Mack spòtkôł Ji gna sza, chtëren wëchôdôł z ba ru i sã òbli zywôł.
– Wiész, Mackù, ca łą szmó ro wó ną kaczkã da ło dzys w tim ba rze – rzekł Ji gnasz.
– A kùliż wa ji bëło przë sto le?
– Dëcht le dwòje.
– A chtëż to bëła ta drëgô?
– Kò to bëła ta szmó ro wónô kacz ka!

250 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty
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Leòn za pro sył Môrcëna do re stau ra cji. Za mó wił bëlné zjestkù i kòrnu sa. To kòsz-
to wa ło sto òsmëdze sąt złotëch. Wëjął dwa sta, za pła cył kel ne ro wi i rzekł:

– Resz ta dlô pa na!
Nen sã ùsmiôł, schòwôł dëtczi i szedł w stronã tóm bachù. Na to Leòn sã òdwró cył

i zawòłôł:
– Nëże, a chtëż tu je panã!
Kel ner sã cop nął i chùtkò wëdôł resztã.

Dwòje młodëch przëja cha ło do mia sta i za szło do karczmë.
– Në, co të bë chca, Lénkò? – za pitôł Gùst.
– Jô bë chca cos na „a” – pòwôżno rze cze brut ka.
– Na „a” – szukô kel ner w spisënkù. – Taczégò tu nick ni ma.
– Ni ma!? – zdzëwia sã Lénka. – Cëż to je za karcz ma? Ji dzemë tej, Gùsce, da li

szëkac!
Za szlë do „Pru cha” (tak przódë zwelë Pru syń sczégò w Wej ro wie).
– Cëż mô bëc?
– Kò cos na „a” – gôdô Lénka.
Kel ner szukô w mëslach i zwąt pia łi zdrzi na dzéwczã, a pòmòc ni mòże.
– Në cëż to je? – znerwòwa sã ju Lénka. 
Szlë do jinszëch karcz mów, a dëcht w òstat ny kel ner sã spitôł:
– A cëż to mô bëc, jak to sã zwie, pòwiédzta doch?
– Kò to je ar ba ta! – rze cze z nabùrmùszo ną gãbą Léna.

Jan przëszedł do karczmë na pôłnié. Na sto le sto jałë ju przërëchto wóné sztërë
kòmpòtë. Chto chcôł, mógł sã przed pôłniã wëpic. 

– Pa nie óber, mógłbë mie pón wëmie nic te kòmpòtë na pôłnié? – rzekł Jan.
– Ni ma sprawë. 
Za chwilã pôłnié bëło na sto le. Jan zjôdł, pòdniósł sã i rësził w stronã dwiérzi.
– Hej, a płacëc?!
– Kò jô doch sã pitôł, czë kòmpòt mòże wëmie nic na pôłnié.
– Në jo. Tej za płacë chòc za kòmpòt, to je rów no.
– A wëpił jô gò?!

Mack spòtkôł Ji gna sza, chtëren wëchôdôł z ba ru i sã òbli zywôł.
– Wiész, Mackù, ca łą szmó ro wó ną kaczkã da ło dzys w tim ba rze – rzekł Ji gnasz.
– A kùliż wa ji bëło przë sto le?
– Dëcht le dwòje.
– A chtëż to bëła ta drëgô?
– Kò to bëła ta szmó ro wónô kacz ka!
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Ró ża Wo siak -Śli wa (Uni wer sy tet Gdań ski)

Dro bia zgi gra ma tycz ne,
czy li... co gnę bi pi szą cych Ka szu bów

(Po ga da nek po pu lar nych 
o ję zy ku ka szub skim cz. 1.)

Ty tuł mo je go wy stą pie nia nie jest cał kiem no wy. Śp. prof. Bo gu sław Kre ja (1931-2003),
wy bit ny gdań ski ję zy ko znaw ca opu bli ko wał w la tach dzie więć dzie sią tych XX w. na
ła mach kra kow skie go „Ję zy ka Pol skie go” nie zwy kle bo ga ty, cie szą cy się ogrom ną po -
pu lar no ścią, zwłasz cza wśród ję zy ko znaw ców, cykl ar ty ku łów, któ re na zwał „Dro bia -
zga mi sło wo twór czy mi.”

Chcia ła bym, by pra ca ni niej sza za ini cjo wa ła se rię – nie ko niecz nie po świę co ną je -
dy nie sło wo twór stwu ka szub skie mu – oma wia ją cą w spo sób po pu lar ny pro ble my gra -
ma tycz ne, z ja ki mi bo ry ka ją się na co dzień pi szą cy Ka szu bi: li te ra ci, dzien ni ka rze, na -
uczy cie le – pra wie wszy scy zna ją cy mo wę ka szub ską z ro dzin nych do mów, prze le wa -
ją cy na pa pier to, co stwo rzą, po wie dzą czy usły szą, a nie zna ją cy pod staw gra ma tycz -
nych swo je go pierw sze go ję zy ka. 

W związ ku z tym 13 wrze śnia br. wy sła łam do – na ra zie je dy nie – człon ków Ra -
dy Ję zy ka Ka szub skie go e -ma il na stę pu ją cej tre ści: 

Ko cha ni,
w związ ku z przy go to wy wa nym prze ze mnie cy klem ar ty ku łów pt. Dro bia zgi gra ma -
tycz ne, czy li... co gnę bi pi szą cych Ka szu bów, bar dzo pro szę o prze sy ła nie do mnie
ka szub skich gra ma tycz nych, po praw no ścio wych wąt pli wo ści w nie prze kra czal nym
ter mi nie do 21 wrze śnia br. Pierw sza tu ra od po wie dzi już w Star bie ni nie!
Ser decz nie po zdra wiam – Ró ża Wo siak-Śli wa

Po dej rze wa łam, że na po cząt ku „mo jej ak cji” otrzy mam pa rę zdaw ko wych za py tań,
a tu … nie spo dzian ka! Wąt pli wo ści, wąt pli wo ści, la wi na róż no rod nych wąt pli wo ści
sy pa ła się, sy pie z wie lu skrzy nek. Nie je stem w sta nie na nie od po wie dzieć od ra zu,
za tem dziś skon cen tru ję się na dwu py ta niach. 

Skąd wzię ły się w ję zy ku ka szub skim oso bli we sa mo gło ski é, ó, ô?

Aby od po wie dzieć na to py ta nie, na le ży cof nąć się w bar dzo od le głą prze szłość, kie dy
to nie ist niał jesz cze ani ję zyk ka szub ski, ani pol ski, ani cze ski, ani ro syj ski, ani ża den
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Ró ża Wòszôk -Slëwa (Gduń sczi Ùni wer sy tet)

Gra ma ticzné drob notë,
to je… jaczé jiwrë ma ją pi szą cy Kaszëbi
(Pòpùlarnëch gôdków ò kaszëbsczim

jãzëkù dzél 1.)

Ti tel mòjégò wëstą pie niô nie je czësto no wi. Sp. prof. Bògùsłôw Kre ja (1931-2003),
nadzwëkòwi gduń sczi jãzëkòznôwca w dze wiãcdze sątëch la tach XX sta. òpùblikòwôł
w krakòwsczim „Ję zy ku Pol skim” ba ro bòkad ny cy kel ar ti klów pt. „Dro bia zgi sło wo -
twór cze”, ja czi béł ba ro pòpùlar ny, òsoblëwie we strzód jãzëkòznôwców.

Jô bë chca, żebë nen ar ti kel béł zôczątkã se rii – ni le na mie nio ny kaszëbsczémù
sło wó twórstwù – jakô bë òmôwia na przëstãpny ôrt gra ma ticzné pro blemë, jaczé na
co dzéń ma ją pi szą cy Kaszëbi: lëte racë, gazétnicë, szkól ny – wnetk wszëtcë zna ją cy
kaszëbską mòwã z do do mów, przeléwa ją cy na pa piór no, co ùsa dzą, rzek ną czë ùczëją,
a ja czi nie zna ją gra ma ticznëch spòdlów swòjégò pierszégò jãzëka. 

Temù téż 13 séwni ka br. wësła jem do – tim czasã le no – nôleż ni ków Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka e -ma il w ja czim bëło na pi sóné: 

Lubòtny drësze,
Temù, że rëchtujã cy kel ar ti klów pt. Gra ma ticzné drob notë, to je… jaczé jiwrë ma -
ją pi szą cy Kaszëbi, ba ro proszã ò séla nié do mie kaszëbsczich gra ma ticznëch,
pòpraw no scowëch wątplëwòtów nie da li jak do 21 séwni ka negò rokù. Pier szi dzél
òdpòwiéscy ju w Star bie ni nie!
Ser deczné pòzdrów czi – Ró ża Wòszôk -Slëwa

Mëszla jem, że na zôczątkù „mòji ak cji” do stónã czi le ma ło wôżnëch za pi ta niów, a tu
… niespòdzaj nosc! Wątplëwòtë, wątplëwòtë, hùrma roz ma jitëch wątplëwòtów sëpa sã
a sëpie z wie le kast ków. Nie jem w sztãdze òd ra zu na nie òdpòwie dzec, temù dzysô
skòncentrëjã sã na dwùch pita niach. 

Skąd wzãłë sã w kaszëbsczim jãzëkù 
òsoblëwé samòzwãczi é, ó, ô?

Abë òdpòwie dzec na to pita nié, nót je cop nąc sã ba ro da lek w ùszłotã, czedë jesz nie
bëło ani kaszëbsczégò jãzëka, ani pòlsczégò, ani cze sczégò, ani ru sczégò, ani ni żódnégò
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in ny z ję zy ków sło wiań skich. Kie dy wszyst kie te ję zy ki mia ły swo je go wspól ne go
przod ka – ję zyk pra sło wiań ski (ps.). Jak wy ni ka z ba dań, mu siał on dys po no wać swo -
istym słow nic twem (lek sy ką) i sys te mem gra ma tycz nym nim rzą dzą cym. Je śli cho dzi
np. o fo ne ty kę, to m. in. ist nia ły wte dy tzw. sa mo gło ski dłu gie i krót kie. Zja wi sko to
na zy wa się ilo cza sem.1 By ła więc np. sa mo gło ska dłu ga a (za pi sy wa na jak aa lub ā)
i krót ka a (za pi sy wa na jak a lub ă). Po dob nie: dłu gie e (za pi sy wa ne jak ee lub ē) i krót -
kie e (za pi sy wa ne jak e lub ě), dłu gie o (za pi sy wa ne jak oo lub ō) i krót kie o (za pi sy -
wa ne jak o lub ŏ). Por.: trā wa, mlē ko, wrō cisz i in. Pro ces ten do ty czy rów nież po zo -
sta łych sa mo gło sek.

Ję zyk sta ro ka szub ski odzie dzi czył dłu gie i krót kie sa mo gło ski. Czę sto mó wi się
wręcz o tzw. dzie dzic twie pra sło wiań skim, czy li prze ję ciu przez ka szubsz czy znę z ps.
ilo cza su.

Na do miar te go wszyst kie go w okre sie przed ka szub skim do szło do zwięk sze nia ilo -
ści sa mo gło sek dłu gich w wy ni ku in ne go pro ce su fo ne tycz ne go, zwa ne go ścią gnię -
ciem, czy li kontr ak cją. Za cho dził on w wy ra zach, w któ rych dwie sa mo gło ski roz -
dzie la ła j (por. ps. *do bra ja, *mo dro je, *cho ra je go). Owa j wy pa da ła i tym spo so bem
obok sie bie po ja wia ły się dwie jed na ko we lub po dob ne sa mo gło ski, two rząc jed ną dłu -
gą (*do braa → *do brā, *mo droe → *mo drē, *cho ra ego → *cho rēgo).

Na prze ło mie X/XI w. za szedł jesz cze je den pro ces: za nik w po zy cji sła bej i wo -
ka li za cja (przej ście w peł ną sa mo gło skę) w po zy cji moc nej je rów ь, ъ. Do tej po ry
nie mó wi łam nic o tych dźwię kach. Oka zu je się, że kie dyś2 sys tem sa mo gło sko -
wy (ina czej: wo ka licz ny) był bo gat szy m. in. o tzw. pół sa mo gło ski, czy li je ry ь, ъ.
(Do my śla my się, że czas wy ma wia nia je rów był krót szy od cza su wy ma wia nia 
sa mo gło sek peł nych.) Kie dy więc na prze ło mie X/XI wie ku pół sa mo gło ski za czę ły
za ni kać lub wo ka li zo wać się, naj praw do po dob niej z te go po wo du, że sta no wi ły 
ra żą cą ano ma lię wzglę dem sa mo gło sek dłu gich i krót kich3, to wa rzy szy ły im do -
dat ko we zja wi ska fo ne tycz ne, np. wzdłu że nie za stęp cze. Po le ga ło ono na tym, że
jer sto ją cy w po zy cji sła bej po spół gło sce dźwięcz nej pa rzy stej4 za ni kał, a czas prze -
zna czo ny na je go ar ty ku la cję prze ka zy wa ny był naj bliż szej po prze dza ją cej go sa mo -
gło sce, tym sa mym sta wa ła się ona dłu ga (por. *bobъ > bo ob → bōb, *vozъ > wo oz
→ wōz).

Jak wi dzi my, w ję zy ku sta ro ka szub skim funk cjo no wa ły sa mo gło ski dłu gie po cho -
dzą ce z dzie dzic twa pra sło wiań skie go, ścią gnię cia, czy li kontr ak cji oraz wzdłu że nia
za stęp cze go. 

Na prze ło mie XV/XVI w. róż ni ca ilo cza su prze szła w róż ni cę bar wy, co ozna cza ło
za nik opo zy cji sa mo gło ska dłu ga: sa mo gło ska krót ka i tym sa mym po ja wie nie się
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1 Ina czej: cza sem wy ma wia nia (ar ty ku la cji) da nej sa mo gło ski.
2 Na przy kład w pra sło wiańsz czyź nie czy do bie przed pi śmien nej.
3 Znaj do wa ły się po za sys te mem ilo cza so wym.
4 To spół gło ska, któ ra ma swój bez dź więcz ny od po wied nik, np.: b (p), d (t), g (k), z (s) i in.
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jinégò sło wiań sczégò, czedë ne wszëtczé jãzëczi miałë swòjégò we spólnégò przód ka
– pra sło wiań sczi jãzëk (ps.). Jak wie dzec je z badéro wa niów mùszôł òn miec apart ną
sło wiznã (lek sy ką) i gra ma ticz ną sys temã jakô nim rządzëła. Żlë ji dze np. ò fòne tikã,
to m. jin. bëłë wten czas tzw. dłudżé i krótczé samòzwãczi. No zja wisz cze pòzywô sã
ji lo czasã.1 Béł wiãc np. dłu dżi samòzwãk a (za pi sy wó ny jak aa abò ā) i krót czi a (za -
pi sy wó ny jak a abò ă). Pòdo bno: dłudżé e (za pi sy wóné jak ee abò ē) i krótczé e (za -
pi sy wóné jak e abò ě), dłudżé o (za pi sy wóné jak oo abò ō) i krótczé o (za pi sy wóné jak
o abò ŏ). Pòr.: trā wa, mlē ko, wrō cisz i jin. Nen pro ces tikô sã téż pòzo stałëch
samòzwãków.

Stôro kaszëbsczi jãzëk wzął w spòsagù dłudżé i krótczé samòzwãczi. Czãsto gôdô
sã wnetk ò tzw. pra sło wiań sczi spôdkòwi znie, to je przejãcym przez kaszëbiznã z ps.
ji lo cza su.

Do te wszëtczégò w przed kaszëbsczim czą dze do szło do zwik sze niô wie loscë dłu -
dżich samòzwãków, co sta sã bez ji ny fòne ticz ny pro ces, zwó ny scy gniãcym, to je
kòntrak cją. Zachôdôł òn w sło wach, w ja czich dwa samòzwãczi roz dze li wa j (pòr. ps.
*do bra ja, *mo dro je, *cho ra je go). Na j wëpôda ła i tak kòle se pòja wiłë sã dwie taczé
samé abò pòdobné samòzwãczi, twòrzącë jed nã dłu gą (*do braa → *do brā, *mo droe
→ *mo drē, *cho ra ego → *cho rēgo).

Na prze łó ma nim X/XI sta. za szedł jesz je den pro ces: dżinãcé w pòzy cji sła bi
i wòka li zacjô (przeńscé w fùlny samòzwãk) w mòcny pòzy cje je rów ь, ъ. Donëch-
czas jô nick nie rze kła ò nëch zwãkach. Òkazëje sã, że czedës2 samòzwãkòwi sys -
tem (ji na czi: wòka licz ny) béł bòkad niészi m. jin. ò tzw. pół samòzwãczi, to je jerë
ь, ъ. (Domëszlómë sã, że czas wëmôwia niô je rów béł krót szi òd cza su wëmô-
wia niô fùlnëch samòzwãków.) Czedë wiãc na prze łó ma nim X/XI sta latégò pół -
samòzwãczi zaczãłë dżi nąc abò wòka li zo wac sã, wierã temù, że sta no wiłë ra żą cą
ano ma liã we dle dłu dżich i krót czich samòzwãków3, to warzëłë ji ma dodôwkòwé
fòne ticzné zja wisz cza, np. zastãpczé wzdłu że nié. Pòléga ło òno na tim, że jer sto -
ją cy w sła bi pòzy cji pò zwãcznym spółzwãkù pôrzëstim4 dżi nął, a czas prze zna czo -
ny na je go artëkùlacjã przekôzy wó ny béł nôblëższémù pòprzédza jącémù gò
samòzwãkòwi, tim sa mim stôwôł sã òn dłu dżi. (pòr. *bobъ > bo ob → bō b, *vozъ >
wo oz → wō z). 

Jak wi dzymë, w stôro kaszëbsczim jãzëkù fùnkcjo no wałë dłudżé samòzwãczi pòchô-
da jącé z pra sło wiań sczi spôdkòwiznë, scy gniãcô, to je kòntrak cji ë zastãpczégò wzdłu -
że niô. 

Na prze łó ma nim XV/XVI sta. róż ni ca ji lo cza su prze szła w róż nicã farwë, co 
òzna czi wa ło dżi niãcé òpòzy cji dłu dżi samòzwãk: krót czi samòzwãk i tim sa mim

1 Ji na czi: czasã wëmôwia niô (artëkùla cji) dónégò samòzwãkù.
2 Na przëmiôr w pra sło wiańszczëznie czë przed pi smie nio wim czą dze.
3 Bëła pòza ji lo cza so wim sys temã.
4 To spółzwãk, ja czi mô swòjã bezzwãczną rów no znaczënã, np.: b (p), d (t), g (k), z (s) i in.
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w miej sce sa mo gło sek dłu gich, dźwię ków ja ko ścio wo róż nych; kon kret nie, np. ā > á
(ô)5, ē > é6, ō > ó7.

Ła two za uwa żyć, że stan ten trwa w ję zy ku ka szub skim do dziś8 (por.: trôwa, mlékò,
wrócëc, dobrô, mòdré, chòrégò, bób, wòz), śmia ło więc moż na stwier dzić, iż jest ję zy -
ko wą per łą, któ rą na le ży pie lę gno wać i chro nić, aby nie za ni kła, al bo wiem od zwier cie -
dla naj od le glej szą hi sto rię ro dzą ce go się na na szych oczach stan da ry zo wa ne go i nor -
ma li zo wa ne go ję zy ka re gio nal ne go. 

Dla cze go w od mia nie wie lu ka szub skich wy ra zów 
wy stę pu ją obocz no ści e: é, o: ó, a: ô?

Na te mat obocz no ści, ina czej al ter na cji w ję zy ku ka szub skim wie lo krot nie wy po wia -
dał się w licz nych pra cach dr hab. M. Cy bul ski.9 Pew ne in for ma cje znaj du je my też np.
w Gra ma ty ce10 E. Bre zy i J. Tre de ra.

Pa mię ta jąc, że sa mo gło ski ście śnio ne w ka szubsz czyź nie to za zwy czaj ślad daw nych
sa mo gło sek dłu gich, a ja sne – krót kich, mo że my ła two się do my ślać, iż są one głów ną
przy czy ną, ale nie je dy ną, wy stę po wa nia al ter na cji w od mia nie ka szub skich wy ra zów. 

Ko mi sja Stan da ry za cji i Nor ma li za cji Ję zy ka Ka szub skie go nie jed no krot nie, przy -
go to wu jąc po szcze gól ne Uchwa ły, sy gna li zo wa ła Ra dzie Ję zy ka Ka szub skie go ran gę
wszel kich obocz no ści w ka szubsz czyź nie, sto jąc na sta no wi sku, że są one wi zy tów ką
hi sto rii ję zy ka. 

Przyj rzyj my się więc nie któ rym ze stan da ry zo wa nym i znor ma li zo wa nym lek se -
mom. W Uchwa le Nr 4/RJK/08 z dn. 18. 04. 2008 r. w spra wie sto so wa nia ka szub skich
imion ofi cjal nych na li te rę A oraz ich zdrob nień znaj du je my for my Ab dón: Ab do na,
Alfréd: Al fre da, An tón: An to na, Arón: Aro na itp. 

W Uchwa le Nr 5/RJK/08 z dn. 13. 06. 2008 r. w spra wie sto so wa nia ka szub skich
imion ofi cjal nych na li te ry B – E oraz ich zdrob nień z ko lei po ja wia ją się m. in. obocz -
no ści: Bal tazôr: Bal ta za ra, Błażéj: Bła że ja, Bòrzësłôw: Bòrzësła wa, Cezôr: Ce za ra. 

W Uchwa le Nr 1/RJK/09 z dnia 09. 01. 2009 r. w spra wie ka szub skich nazw or ga -
nów wła dzy pań stwo wej wy stę pu ją for my se na tór: se na to ra, na to miast w Uchwa le 
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5 Jest to dźwięk po śred ni mię dzy ni ską sa mo gło ską a (ze wzglę du na ru chy ję zy ka w płasz czyź nie
pio no wej w trak cie ar ty ku la cji) i śred nią o.
6 Jest to dźwięk po śred ni mię dzy śred nią sa mo gło ską e (ze wzglę du na ru chy ję zy ka w płasz czyź nie
pio no wej w trak cie ar ty ku la cji) oraz wy so ki mi i/y.
7 Jest to dźwięk po śred ni mię dzy śred nią sa mo gło ską o (ze wzglę du na ru chy ję zy ka w płasz czyź nie
pio no wej w trak cie ar ty ku la cji) oraz wy so ką sa mo gło ską u.
8 Np. w ję zy ku pol skim sa mo gło ski ście śnio ne prze szły dal szą ewo lu cję. 
9 Por. np. M. Cy bul ski, Al ter na cje mor fo no lo gicz ne, Al ter na cje sa mo gło sko we, Al ter na cje spół gło -
sko we, Al ter na cje ty pu sa mo gło ska: ze ro [w:] Ję zyk ka szub ski. Po rad nik en cy klo pe dycz ny, red. J. Tre -
der, Gdańsk 2006, s. 18 – 21; Pro ble ma ty ka mor fo no lo gicz na w pro ce sie ko dy fi ka cji ka szubsz czy zny,
Gdańsk 2008.
10 Por.: E. Bre za, J. Tre der, Gra ma ty ka ka szub ska. Za rys po pu lar ny, Gdańsk 1981, s. 59 – 62. 
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pòja wie nié sã w môl dłu dżich samòzwãków, zwãków jakòscowò jinëch; kònkret no,
np. ā > á (ô)5, ē > é6, ō > ó7.

Pro sto je do zdrzec, że stón nen warô w kaszëbsczim jãzëkù do dzysô8 (pòr.: trôwa,
mlékò, wrócëc, dobrô, mòdré, chòrégò, bób, wòz), smia ło wiãc mòże rzec, że je
jãzëkòwą per lą, chtërnã mùsz je do ze rac i chro nic, abë nie zdżinãła, bò je pòmiónã
nôòdleglészi hi sto rii ro dzącégò sã na na szich òczach sztan da ri zo wónégò i nor ma li zo -
wónégò re gio nalnégò jãzëka. 

Czemù w òdmia nie wie le kaszëbskich słów 
wi dzec są òbòcznoscë e: é, o: ó, a: ô?

Ò òbòcznoscë, ji na czi al ter na cji w kaszëbsczim jãzëkù wie le ra zy pisôł w wielnëch
pra cach dr hab. M. Cëbùlsczi.9 Gwësné jinfòrma cje mòżemë téż na lezc np. w Gra ma -
ty ce10 E. Brézë i J. Trédra.

Pa miãta jącë, że scësnioné samòzwãczi w kaszëbi znie to co le ma ło szlach dôwnëch
samòzwãków dłu dżich, a jasné – krót czich, mòżemë pro sto dopòmi nac sã, że są òne głów -
ną przëczëną, ale nié je di ną, wëstãpòwa niô al ter na cji w òdmia nie kaszëbsczich sło wów. 

Kòmisëjô Sztan da ri zacëji i Nor ma li zacëji Kaszëbsczégò Jãzëka nié rôz, rëchtëjącë
apartné Ùchwôlënczi, sy gna li zo wa ła Radzëznie Kaszëbsczégò Jãzëka, jak wôżné są
wszelejaczé òbòcznoscë w kaszëbi znie, mdącë na sta no wisz czu, że są òne wi zy tów ką
hi sto rii jãzëka. 

Chcemë sã przëzdrzec nie chtërnym ze szta da ri zo wó nym i znor ma li zo wó nym lek -
se móm. W Ùchwôlënkù Nr 4/RKJ/08 z dn. 18. 04. 2008 r. w spra wie brëkòwa niô kaszëb-
sczich òfi cjalnëch mión na lëtrã A a téż jich zdrob nie niów mòżemë na lezc fòrmë Ab -
dón: Ab do na, Alfréd: Al fre da, An tón: An to na, Arón: Aro na itp. 

W Ùchwôlënkù Nr 5/RKJ/08 z dn. 13. 06. 2008 r. w spra wie brëkòwa niô kaszëbsczich
òfi cjalnëch mión na lëtrë B – E a téż jich zdrob nie niów zôs pòjôwia ją sã m. jin. òbòcznoscë:
Bal tazôr: Bal ta za ra, Błażéj: Bła że ja, Bòrzësłôw: Bòrzësła wa, Cezôr: Ce za ra. 

W Ùchwôlënkù Nr 1/RKJ/09 z dnia 09. 01. 2009 r. w spra wie kaszëbsczich pòzwów
òrga nów państwòwi władzë są fòrmë se na tór: se na to ra, zôs w Uchwôlënkù Nr 5/RKJ/09

5 Je to zwãk pòstrzédny midzë ni sczim samòzwãkã a (ze wzglãdu na rëchë jãzëka w pio no wi ró wi -
znie òb czas artëkùla cji) a strzédnym o.
6 Je to zwãk pòstrzédny midzë strzédnym samòzwãkã e (ze wzglãdu na rëchë jãzëka w pio no wi ró -
wi znie òb czas artëkùla cji) a wëso czi ma i/y.
7 Je to zwãk pòstrzédny midzë strzédnym samòzwãkã o (ze wzglãdu na rëchë jãzëka w pio no wi ró -
wi znie òb czas artëkùla cji) a wëso czim samòzwãkã u.
8 Np. w pòlsczim jãzëkù scësnioné samòzwãczi prze szłë dal szą ewòlu cją. 
9 Pòr. np. M. Cy bul ski, Mòrfòno lo giczné al ter na cje, Samòzwãkòwé al ter na cje, Spółzwãkòwé al ter -
na cje, Al ter na cje ôrtu samòzwãk: ze ro [w:] Kaszëbsczi jãzëk. En cy klo pe dicz ny do rad nik, red. J. Tréder,
Gduńsk 2006, s. 18 – 21; Mòrfòno lo giczné jiwrë òb czas kòdi fi ka cje kaszëbiznë, Gduńsk 2008.
10 Pòr.: É. Bréza, J. Tréder, Kaszëbskô gra ma ti ka. Pòpùlar ny za ris, Gduńsk 1981, s. 59 – 62. 
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Nr 5/RJK/09 z dnia 19. 06. 2009 r. w spra wie sto so wa nia ka szub skich ter mi nów i po -
jęć ma te ma tycz nych na li te ry E -Z: wie lerôz: wie le ra zu, zbiér: zbie ru, a w Uchwa le Nr
6/RJK/09 z dnia 2. 10.2009 r. w spra wie sto so wa nia ka szub skich ter mi nów i po jęć in -
for ma tycz nych: adaptér: ada pte ra, bùfór: bùfòra, edi tór tek stu: edi to ra tek stu, ùstôw:
ùstawù. Przy kła dów moż na by mno żyć. 

We wszyst kich tych lek se mach sa mo gło ski ście śnio ne é, ó, ô są śla dem daw nych
sa mo gło sek dłu gich po wsta łych w wy ni ku wzdłu że nia za stęp cze go, na to miast ja sne e,
o, a – krót kich (w for mach tych nie by ło wa run ków, by wzdłu że nie to za szło; po nie -
waż za bra kło pier wot ne go je ru ь lub ъ po spół gło sce dźwięcz nej pa rzy stej). 

O in nych przy czy nach wy stę po wa nia al ter na cji e: é, o: ó, a: ô w ko lej nym ar ty ku le.
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z dnia 19. 06. 2009 r. w spra wie brëkòwa niô kaszëbsczich ter mi nów i pòjãców ma te -
ma ticznëch na lëtrë E -Z: wie lerôz: wie le ra zu, zbiér: zbie ru, a w Ùchwôlënkù Nr
6/RKJ/09 z dnia 2. 10.2009 r. w spra wie brëkòwa niô kaszëbsczich ter mi nów i pòjãców
jin for ma ticznëch: adaptér: ada pte ra, bùfór: bùfòra, edi tór tek stu: edi to ra tek stu, ùstôw:
ùstawù. Przi kła dów mòże bëc jesz wi cy. 

We wszëtczich nëch lek se mach scësnioné samòzwãczi é, ó, ô są szlachã dôwnëch
samòzwãków dłu dżich, jaczé pòwstałë bez zastãpczé wzdłu że nié, zôs jasné e, o, a – krót -
czich (w nëch fòrmach nie bëło warënków, bë wzdłu że nié to sã sta ło; bò za bra kło
piewòtnégò je ru ь lub ъ pò zwãcznym spółzwãkù pôrzëstim). 

Ò jinëch przëczënach wëstãpòwa niô wëmianë (al ter na cji) e: é, o: ó, a: ô
w pòstãpnym ar ti klu.
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Edward Bre za (So pot) 

Z pro ble mów stan da ry zo wa nej 
ka szubsz czy zny

Peł niąc obo wiąz ki prze wod ni czą ce go Ko mi sji Nor ma li za cji i Stan da ry za cji Ję zy ka Ka -
szub skie go, trze ba się od nieść do wie lu pro ble mów i za gad nień, oma wia nych na po sie -
dze niach Ko mi sji i na ple nar nych ze bra niach ca łej Ra dy Ję zy ka Ka szub skie go. Za rów -
no Ko mi sja, jak i Ra da po dej mu jąc uchwa ły, na wią zu je do au ten tycz nej mó wio nej ka -
szubsz czy zny (ję zy ka lu do we go), do zwy cza jów sto so wa nych przez pi sa rzy ka szub skich
oraz do pu bli ka cji lek sy ko gra ficz nych i nor ma tyw nych. Ni niej szym ar ty ku łem roz pocz -
nę ta ki cykl na spo tka niach w Star bie ni nie z pu bli ka cją w Biu le ty nie RJK. Nie bę dę wli -
czał do te go cy klu re fe ra tów wy gło szo nych w Star bie ni nie w r. 2007 i w r. 2008.1

I. Przy miot ni ki ty pu teo ret ny, fo to graf ny i se man tycz nie 
po dob ne w ka szubsz czyź nie

Ka szubsz czy zna, je śli ma być ję zy kiem li te rac kim, win na się od zna czać tzw. po li wa -
len cją, tzn. zdol no ścią do ob słu gi wa nia róż nych dzie dzin ży cia, nie tyl ko wiej skiej kul -
tu ry ma te rial nej, ale tak że ży cia we wnętrz ne go, prze żyć re li gij nych, mi ło snych, po glą -
dów fi lo zo ficz nych, ad mi ni stra cji, spor tu, ży cia po li tycz ne go i go spo dar cze go. Są to
dzie dzi ny, w któ rych tra dy cyj nie uży wa na nie by ła. Na po ję cia z tych dzie dzin brak
czę sto słów, trze ba two rzyć neo lo gi zmy, za po ży czać się w in nych ję zy kach lub sto so -
wać in ne me to dy, jak np. w ist nie ją ce sło wa wkła dać no we zna cze nia. Naj lep szą me -
to dą jest za wsze two rze nie no wych słów na ba zie ist nie ją cych przy uży ciu róż nych
tech nik sło wo twór czych, naj czę ściej róż ne go ty pu de ry wa cji i w mniej szym stop niu
(w ję zy kach sło wiań skich) kom po zy cji, tak cha rak te ry stycz nej dla ję zy ków ger mań -
skich, por. np. pol skie do żyn ki – niem. Ern te dank fest ‘świę to dzięk czy nie nia za żni wa’,
pol. dwo rzec – ang. ra il way sta tion ‘sta cja dro gi że la znej’.

Na tu ral nym zja wi skiem by ło by za po ży czać się w ję zy ku pol skim. To jed nak nie 
za do wa la ło i nie za do wa la wie lu użyt kow ni ków ka szubsz czy zny i pi sa rzy ka szub-
 skich. Zrze szeń cy np. od kształ ca łi nie któ re wy ra zy pol skie, by w ka szubsz czyź nie nie

1 E. Bre za, Wy bra ne za gad nie nia pi sow ni i mor fo lo gii ka szub skiej, Biu ly tyn RJK 2007, s. 49 – 58;
ten że, Stan da ry zo wa ne imio na ka szub skie, Biu le tyn RJK 2008, s. 98 –108.
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Édwôrd Bréza (Sopòt) 

Z pro ble mów sztan da ri zo wó ny
kaszëbiznë

Peł niącë òbòwiąz czi przédni ka Kòmisëji Sztan da ri zacëji i Nor ma li zacëji Kaszëbsczégò
Jãzëka, nót je nawléc do wie lu pro ble mów i spra wów, òmôwiónëch na ze tka niach
Kòmisëji i na we spólnëch zéńdze niach ca łi Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Kòmisëjô,
jak téż i Radzëzna, pòdji ma jącë ùchwôlënczi, nawlékô do prôwdzëwi gôdó ny kaszëbiznë
(lëdowégò jãzëka), do zwëków wëzwëski wónëch bez kaszëbsczich pi sa rzów a téż do
lek sykògra ficznëch i nor ma tiwnëch pùbli ka cjów. Nym ar tiklã za cznã ta czi cykl na
zéńdze niach w Star bie ni nie z pùbli ka cją w Biu le ti nie RKJ. Nie mdã rëchòwôł do tegò
cy klu re fe ra tów wëgło szonëch w Star bie ni nie w r. 2007 i w r. 2008.1

I. Znankòwni czi ôrtu teo ret ny, fo to graf ny i se man ticz no 
jistné w kaszëbi znie

Kaszëbi zna, żlë mô bëc lëte rac czim jãzëkã, mùsza bë òdzna czëwac sã tzw. pòli wa len -
cją, tzn. zdol no scą do òbsłu gi wa niô roz ma jitëch pòlów żëcégò, nié le wie sczi kùlturë
ma te rial ny, ale téż bënowégò żëcô, re li gijnëch przeżëców, mi łotnëch, fi lo zo ficznëch zda -
niów, ad mi ni stra cji, spòrtu, pòli ticznégò i gòspòdarzënkòwégò żëcô. Są to niwë, w ja -
czich co le ma ło nie bëła ùżi wónô. Na pòjãca z nëch dzedzënów czãsto felëje sło wów,
nót je ùsôdzac neo lo gizmë, zapòżëczac sã w jinëch jãzëkach abò sto so wac jiné mòdła,
jak np. w jist nie jącé sło wa wkła dac nowé zna cze nia. Nôlep szą me to dą je wied no ùsôdza -
nié nowëch sło wów na spòdlim jist nie jącëch, wëzwëskùjącë roz ma jité słowòtwórczé
tech ni czi, nôczãscy wsze le jaczégò ôrtu de ri wa cji i mni (w sło wiań sczich jãzëkach)
kòmpòzy cji, tak cha rak te ri sticz ny dlô ger mań sczich jãzëków, pòr. np. pòlsczé do żyn -
ki – miem. Ern te dank fest ‘swiãto dzëkczënie niô za żni wa’, pòl. dwo rzec – an. ra il way -
sta tion ‘stacjô że la zny dro dżi’.

Nôtërnym zja wiszczã bëłobë zapòżëczac sã w pòlsczim jãzëkù. Rów nak to nie za -
dowòlni wa ło i nie za dowòlniwô wie le brëkòwni ków kaszëbiznë i kaszëbsczich
pisarzów. Zrze sziń co wie np. òdsztôłcalë nie chtërné pòlsczé sło wa, bë w kaszëbi znie 

1 É. Bréza, Wëbróné pro blemë kaszëbsczégò pisënkù i mòrfòlo gii, Biu le tin RKJ 2007, s. 49 – 58;
tam téż, Sztan da ri zo wóné kaszëbsczé mio na, Biu le tin RKJ 2008, s. 98 –108.
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brzmia ły tak jak w pol sz czyź nie. Do tej me to dy ucie ka ją się tak że dziś nie któ rzy pi szą -
cy po ka szub sku, np. uży ją for my miesz keńc za miast miesz kańc. W me to dzie ta kie go
od kształ ca nia (sto so wał bo wiem tak że neo lo gi zo wa nie) ce lo wał m. in. J. Trep czyk.

Tym ra zem za in te re so wa ły mnie przy miot ni ki za koń czo ne w pol sz czyź nie przy rost -
kiem –icz ny, któ ry roz wi nął się z pro ste go wie lo funk cyj ne go su fik su –ny < -ъnъ-jь
w wy ra zach ty pu pu blicz ny, ma gicz ny z ła ciń skich przy miot ni ków ty pu pu bli cus, -a, -
um, ma gi cus, -a, -um (ten osta tecz nie z gr. ma gi kós, -e, ón) i za czął funk cjo no wać głów -
nie w rze czow ni kach ty pu geo me tria, fi lo zo fia, teo lo gia. Do daj my tu, że pro sty su fiks
–ny czę sto po lo ni zu je ła ciń skie przy miot ni ki na –alis, por. np. ide al ny, mo ral ny z łac.
ide alis, mo ra lis.

Trep czyk sto su je 4 spo so by, ale za nim o nich po wiem, za uwa żę, że brak w je go
Słow ni ku2 wie lu od po wied ni ków słów pol skich. Za pod sta wę do bo ru wy ra zów po stro -
nie pol skiej bo wiem Trep czyk przy jął „Słow nik pol sko -nie miec ki” Paw ła Ka li ny, jak
in for mo wał ust nie, w krót kim „Wstę pie” do sa me go Słow ni ka nie wspo mi na o tym.
Nie wia do mo, któ re to by ło wy da nie Słow ni ka3 Ka li ny. Słow nik ten z gru py „śred nich”
nie za wie ra wie lu przy miot ni ków in te re su ją ce go nas ty pu, np. kar dio lo gicz ny, la ryn go -
lo gicz ny, mor fo lo gicz ny; moż na skon klu do wać: któ rych przy miot ni ków czy sze rzej wy -
ra zów brak u Trep czy ka, tych brak tak że u Ka li ny. Do słow ni ka te go wy da ny zo stał
aneks, ale czy Trep czyk z nie go ko rzy stał, nie wia do mo. Bli żej nie oma wia tych spraw
tak że re dak tor na uko wy Słow ni ka – prof. J. Tre der; prof. Tre der tak że nie cha rak te ry -
zu je w anek sie oma wia ne go tu mo de lu sło wo twór cze go, choć oma wia sze ro ko nie któ -
re ty py sło wo twór cze, zwłasz cza rze czow ni ko we i cza sow ni ko we. Ust nie po in for mo -
wał mnie tak że, że nie któ re przy miot ni ki (ha sła) eli mi no wał au to ro wi.

Trep czyk sto su je więc: 

1) ger ma nizm ener gisz ‘ener gicz ny’ < niem. ener gisch.
2) Uży wa (naj czę ściej) przy rost ka –owi, -owô, -owé, np. ar che ologòwi, teo logòwi, psy -

cho logòwi, bak terëjo logòwi, so cjo logòwi, fi zjo logòwi, mi to logòwi, chi rurgòwi, ma -
te ma tikòwi, ka li grafòwi, bio grafòwi, bi blio grafòwi, fi lo zofòwi. Struk tu ry te bu dzą
za strze że nia, bo ko ja rzą się nam ze spe cja li sta mi z róż nych dzie dzin wie dzy, a więc
z ar che olo giem, teo lo giem, psy cho lo giem, bak te rio lo giem, so cjo lo giem, fi zjo lo giem,
fi lo zo fem, mi to lo giem, chi rur giem, ma te ma ty kiem, geo gra fem, bio gra fem, bi blio -
gra fem. Za ak cep to wać moż na ta kie for ma cje, je śli one do ty czą dys cy pli ny wie dzy,
np. al ge bro wi: al ge bra, dia lek to wi: dia lekt, jest tych de ry wa tów jed nak bar dzo ma -
ło. Przy miot nik dra ma to wi od dra mat jest też do przy ję cia; ta ką sa mą for ma cją
dla zna ją ce go jęz. grec ki jest reu ma to wi ‘reu ma tycz ny’ od gr. reúma, w dop. l. poj.
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2 J. Trep czyk, Słow nik pol sko -ka szub ski, t. I – II. Na uko wo opra co wał i anek sem opa trzył J. Tre der,
Gdańsk 1994
3 W swo jej bi blio tecz ce mam wy da nie ofi cy ny „Czy tel nik” z r. 1952 z r., gdzie za zna czo no „Wy da -
nie no we, przej rza ne i uzu peł nio ne.”
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nie brzëmiałë tak jak w pòlaszëznie. Nã me todã wëzwëskùją téż dzys nie chtërny pi -
szą cy pò kaszëbskù, np. we zną fòrmã miesz keńc miast miesz kańc. W me to dze taczégò
òdsztôłce niô (bò sto sowôł téż neo lo gi zo wa nié) przédnił m. jin. J. Trep czik.

Ną ra zą za in te re so wałë mie znankòwni czi zakùńczoné w pòlaszëznie przi rostkã
–icz ny, ja czi roz wi nął sã z prostégò wie lofùnkcyjnégò su fik su –ny < -ъnъ-jь w sło -
wach ôrtu pu blicz ny, ma gicz ny z ła cyń sczich znankòwni ków ôrtu pu bli cus, -a, -um,
ma gi cus, -a, -um (nen òsta tecz no z gr. ma gi kós, -e, ón) i za czął fùnkcjo no wac głów no
w jist ni kach ôrtu geo me tria, fi lo zo fia, teo lo gia. Chcemë do dac tu, że pro sti su fiks –ny
czãsto pòlo nyzëje ła cyń sczé znankòwni czi zakùńczoné na –alis, pòr. np. ide al ny, mo -
ral ny z łac. ide alis, mo ra lis.

Trep czik ro bi to na 4 ôrtë, ale ni gle ò nich pòwiém, zmer kóm, że w jegò Słow ni ku2

felëje wie le rów no znaczënów pòlsczich sło wów. Spòdlim wëbiéru sło wów pò pòlsczi
stro nie dlô Trep czi ka béł „Słow nik pol sko -nie miec ki” Paw ła Ka linë, jak ùstno dôł ò
tim do wiédzë, w krót czim „Przed sło wim” do samégò Słow ni ka nie nad czidô ò tim. Nie
je wie dzec, chtërne to bëło wëda nié Słow ni ka3 Ka linë. W nym słowarzu z kar na „strzéd-
nëch” ni ma wie le znankòwni ków za ji ma jącégò nas ôrtu, np. kar dio lo gicz ny, la ryn go -
lo gicz ny, mor fo lo gicz ny; mòżna wëwnioskòwac: ja czich znankòwni ków czë sze rzi sło -
wów felëje kòl Trep czi ka, nëch téż felëje kòl Ka linë. Do negò słowarza béł wëdó ny
aneks, ale nie je wie dzec, czë Trep czik z niegò kòrzistôł. Blëżi nie òmôwiô nëch
sprôw téż nôùkòwi re dak tor Słow ni ka – prof. J. Tréder; prof. Tréder téż nie cha rak te -
rizëje w anek su òmôwiónégò tu słowòtwórczégò przi kła du, chòc sze rok òmôwiô nie -
chtërne słowòtwórczé ôrtë, òsoblëwie jist nikòwé i cza snikòwé. Ùstno dôł mie téż do
wiédzë, że nie chtërne znankòwni czi (zéwisz cza) òdrzucôł au to ro wi.

Trep czik ùżiwô tej: 

1) ger ma nizm ener gisz ‘ener gicz ny’ < niem. ener gisch.
2) Ùżiwô (nôczãscy) przërost ka –owi, -owô, -owé, np. ar che ologòwi, teo logòwi, psy -

cho logòwi, bak terëjo logòwi, so cjo logòwi, fi zjo logòwi, mi to logòwi, chi rurgòwi, ma -
te ma tikòwi, ka li grafòwi, bio grafòwi, bi blio grafòwi, fi lo zofòwi. Ne sztruk turë bùdzą
zastrzédżi, bò kòja rzą sã na ma ze szpe cja li sta ma z roz ma jitëch ôrtów wiédzë, to je
z ar che olo giem, teo lo giem, psy cho lo giem, bak te rio lo giem, so cjo lo giem, fi zjo lo giem,
fi lo zo fem, mi to lo giem, chi rur giem, ma te ma ty kiem, geo gra fem, bio gra fem, bi blio -
gra fem. Przëjąc mòżna taczé fòrma cje, jeżlë ti ka ją òne di scy pli nów wiédzë, np. al -
ge bro wi: al ge bra, dia lek to wi: dia lekt, rów nak nëch de ri wa tów je ba ro ma ło.
Znankòwnik dra ma to wi òd dra mat je téż do przëjãcô; jist ną fòrma cją dlô zna jącégò
grec czi jãz. je reu ma to wi ‘reu ma tycz ny’ òd gr. reúma, w rodzôczu poj. l. reúmat –os,

2 J. Trep czik, Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz, t. I – II. Nôùkòwò òpra cowôł i aneks dodôł J. Tréder,
Gduńsk 1994
3 W swòji bi blio tecz ce móm wëdôwk òfi cynë „Czy tel nik” z r. 1952 z r., dze je pòdsz trich nioné „No -
wi wëdôwk, prze zdrzó ny a dofùlo wó ny.”
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reúmat –os, dla nie zna ją cych te go ję zy ka Ka szu bów jest on nie mo ty wo wa ny; reu -
ma tyzm bo wiem jest już „za dłu gą” pod sta wą. 

3) Po zo sta wia pol skie przy miot ni ki (po lo ni zmy): ar cha icz ny, gra ficz ny (w je go sys te -
mie win no być graf ny, zob. punkt 4), ma gicz ny, lo gicz ny, chi rur gicz ny (obok chi -
rurgòwi), psy chicz ny (obok psy cho logòwi), de ta licz ny (moż na za py tać: dla cze go nie
de ta lo wi, oso bi ście dał bym de tal ny), eticz ny (w ro zu mo wa niu Trep czy ka utwo rzył -
bym etikòwi).

4) Two rzy od pod staw nie miec kich przez od rzu ce nie niem. su fik su –isch (tzw. ucię -
cie, de ry wa cja dez in te gral na) i do da nie pol sko – ka szub skie go przy rost ka –ny, np.
teo ret ny < niem. the ore tisch, geo graf ny (obok geo grafòwi) < niem. geo gra phisch,
bio graf ny (obok bio grafòwi) < niem. bio gra phisch, bi blio graf ny (obok bi blio grafòwi)
< niem. bi blio gra phisch, lek sykògraf ny, niem. le xi ko gra phisch. Są to hy bry dy pol -
sko - czy ka szub sko -nie miec kie, znaj du ją ce kon ty nu ato rów wśród Ka szu bów. Np.
H. Ma ku rat uży ła form òrto grafné, teòretné, syn chronné w Ac ta Cas su bia na X, 2008,
s. 9 – 17. Ja koś osłu cha li śmy się z ni mi, in tu icyj nie je ak cep tu je my. Moż na za tem
prze pro wa dzić tu ta ką re in ter pre ta cję i po wie dzieć: od rze czow ni ków rodz. żeń skie -
go, za koń czo nych na –iô <-ijô two rzy my przy miot ni ki w wy ni ku de ry wa cji dez in -
te gral nej przez opusz cze nie za koń cze nia –iô i koń ców ki –ô, np. geo graf ny, pen sny:
pensjô, akac ny: akacjô, òka zny: òkazjô.

Przy miot ni ki oma wia ne go ty pu wła ści we są dla ję zy ka na uko we go, słow nic twa naj -
czę ściej spe cja li stycz ne go, da le kie są od słow nic twa lu do we go, dla te go w Słow ni ku4

Sych ty pra wie nie do strze gal ne. A. La bu da5 no tu je nie wie le z in te re su ją cych nas przy -
miot ni ków, nie kie dy po ja wia ją się u nie go sy no ni my, np. na ener gicz ny, przysł. ener -
gicz nie i rze czow nik ener gicz ność od da je przez chwat czi, chwatkò i chwatkòsc bądź
neo lo gi zmy, jak np. teo ria – de ji twa i po chod ny przy miot nik teo re tycz ny – de ji tiw ny;
teo re tycz nie – de ji tiw no, za pew ne od de ja < idea.

E. Go łą bek6 ma znacz niej mniej in te re su ją cych nas for ma cji niż Trep czyk. Idąc śla -
dem Trep czy ka, znaj dzie my u Go łąb ka: ener gicz ny, lo gicz ny, teo lo gicz ny, mi to lo gicz -
ny, reu ma ticz ny, do dat ko wo: ar cha jicz ny, ale go ricz ny; przy do kład nym prze glą da niu
mo że zna la zły by się jesz cze ja kieś przy kła dy. Wi dać jed nak, że Go łą bek nie stro ni od
for ma cji na -icz ny; nie zna la złem u nie go de ry wa tów na –owi, od po wia da ją cych pol -
skie mu przy rost ko wi –icz ny. Szko da, że swe go Słow ni ka nie za opa trzył żad nym wstę -
pem, gdzie mógł ujaw nić swój sto su nek do po da wa nych czę sto przez Trep czy ka for -
ma cji na –owi.

264 BIU LE TYN RA DY JĘ ZY KA KA SZUB SKIE GO: Referaty

4 B. Sych ta, Słow nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, t. I – VII, Wro cław 1967 – 1976. Szu -
ka łem głów nie, opie ra jąc się na In dek sie a ter go do „Słow ni ka gwar ka szub skich” Ber nar da Sych ty,
opra co wa nym przez B. Ro cław skie go, Wro cław 1991
5 A. La bu da, Słowôrz kaszëbsko -pol sczi, oprac. na uko we E. Bre za, Gdańsk 1982 [po praw nie: 1981];
Słow nik pol sko -ka szub ski, opra co wa nie na uko we J. Tre der, Gdańsk 1981.
6 E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny, Gdańsk 2005.
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dlô nie zna jącëch negò jãzëka Kaszëbów je òn niemòtiwòwó ny; reu ma tyzm bò je ju
„za dłu gą” pòdsta wą. 

3) Òstôwiô pòlsczé znankòwni czi (pòlo nizmë): ar cha icz ny, gra ficz ny (w jegò sys te -
mie mia bë bëć graf ny, òb. pùnkt 4), ma gicz ny, lo gicz ny, chi rur gicz ny (kòle chi -
rurgòwi), psy chicz ny (kòle psy cho logòwi), de ta licz ny (mòżna zapëtac: dlôcze nié
de ta lo wi, jô sóm bë dôł de tal ny), eticz ny (pòdług rozëmòwa niô Trep czi ka jô bë
ùsadzył etikòwi).

4) Ùsôdzô òd mie miec czich pòdsta wów przez òdrzu ce nié miem. su fik su –isch (tzw.
ùcãcé, dez jin te gralnô de ri wacjô) i do da nié pòlskò-kaszëbsczégò przërost ka –ny, np.
teo ret ny < miem. the ore tisch, geo graf ny (kòle geo grafòwi) < miem. geo gra phisch,
bio graf ny (kòle bio grafòwi) < miem. bio gra phisch, bi blio graf ny (kòle bi blio grafòwi)
< miem. bi blio gra phisch, lek sykògraf ny, miem. le xi ko gra phisch. Są to pòlskò- czë
kaszëbskò-mie miecczé hi bridë, jaczé nalôża ją pòsob ni ków we strzód Kaszëbów.
Np. H. Makùrôt ùżëła fòrmów òrto grafné, teòretné, syn chronné w Ac ta Cas su bia -
na X, 2008, s. 9 – 17. Jakòs më sã z ni ma òsłëchalë, czëcowò je ak ceptëjemë. Temù
mòże prze pro wadzëc tu taczé òbja snie nié na nowò i pòwie dzec: òd jist ni ków biał-
czégò ôrtu, zakùńczonëch na –iô <-ijô ùsôdzómë znankòwni czi w wëni ku dez in -
te gral ny de ri wa cji przez òpùszcze nié zakùńcze niô –iô i kùnôszka –ô, np. geo graf -
ny, pen sny: pensjô, akac ny: akacjô, òka zny: òkazjô.

Znankòwni czi òmôwiónégò ôrtu włôscëwé są dlô nôùkòwégò jãzëka, nôczãscy szpe -
cja li sticz ny sło wiznë, da leczé są òd lëdo wi sło wiznë, temù w Słow ni ku4 Zëchtë wnet -
ka jich ni ma. A. Labùda5 notëje ma ło z za ji ma jącëch nas znankòwni ków, czasã pòjôwia -
ją sã kòl niegò sy no nimë, np. na ener gicz ny, przëcz. ener gicz nie i jist nik ener gicz ność
òddôwô przez chwat czi, chwatkò i chwatkòsc abò neo lo gizmë, jak np. teo ria – de ji twa
i pòchòdny znankòwnik teo re tycz ny – de ji tiw ny; teo re tycz nie – de ji tiw no, na gwës òd
de ja < idea.

E. Gòłąbk6 mô wie le mni za ji ma jącëch naju fòrma cji niż le Trep czik. Ji dącë szlachã
Trep czi ka, mòżemë kòl Gòłąb ka na lezc: ener gicz ny, lo gicz ny, teo lo gicz ny, mi to lo gicz -
ny, reu ma ticz ny, do te jesz: ar cha jicz ny, ale go ricz ny; żlë bë wi cy przëzdrzec, mòże bë
sã jesz na lazłë jaczé przi kładë. Rów nak wi dzec je, że Gòłąbk nie ùcékô òd fòrma cji
zakùńczonëch na -icz ny; nie nalôzł jem kòl niegò de ri wa tów na –owi, jaczé òdpòwiô-
da ją pòlsczémù przi rostkòwi –icz ny. Żôl, że do swòjégò Słow ni ka nie na pisôł żódnégò
przede sło wiô, dze bë mógł ùkazac swój pòzdrzatk do pòdôwónëch czãsto przez Trep -
czi ka fòrma cji na –owi.

4 B. Zëchta, Słowôrz kaszëbsczich gwa rów na tle lëdo wi kùlturë, t. I – VII, Wrocłôw 1967 – 1976.
Szëkôł jem przede wszëtczim, òpiéra jącë sã na Spisënkù a ter go do „Słowôrza kaszëbsczich gwa rów”
Ber na ta Zëchtë, zrëchto wó nym bez B. Ro cław skie go, Wrocłôw 1991
5 A. Labùda, Kaszëbskò-pòlsczi słowôrz, nôùkòwé òpra co wa nié É. Bréza, Gduńsk 1982 [pòpraw -
no: 1981]; Pòlskò-kaszëbsczi słowôrz, nôùkòwé òpra co wa nié J. Tréder, Gduńsk 1981.
6 E. Gòłąbk, Kaszëbsczi słowôrz nor ma tiw ny, Gdańsk 2005.
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W su mie więc po wie my, że od po wied ni ka mi ka szub ski mi pol skich przy miot ni ków
za koń czo nych su fik sem –icz ny mo gą być fo ne tycz nie i or to gra ficz nie ska szu bio ne for -
my pol skie, rzad ko for ma cje na –owi i neo lo gi zmy po wsta łe dez in te gral nie ty pu fo to -
graf ny, teo ret ny.

II. Pi sow nia ò, ù

Wia do mo, że w więk szo ści dia lek tów ka szub skich sa mo gło ski o i u wy ma wia się dy -
fton gicz nie ‘dwu gło sko wo’ ja ko uo/ue oraz uu; pro ces ten na zy wa się tak że la bia li za -
cją od (osta tecz nie) łac. rze czow ni ka la bium, -ii ‘war ga’, po le ga bo wiem na za okrą gle -
niu warg w cza sie ich wy ma wia nia. Opi sa ne zja wi sko fo ne tycz ne na stę pu je w ka szub-
sz czyź nie w trzech po zy cjach: 1) w na gło sie, tzn. na po cząt ku wy ra zu, a więc moż na
po wie dzieć mne mo tech nicz nie uokuo/uekue ‘oko’, uuchuo/uuchue ‘ucho’; 2) po spół -
gło skach dwu war go wych p b m i war go wo -zę bo wych v f twar dych i 3) po spół gło skach
tyl no ję zy ko wych k g ch. W dzie jach or to gra fii ka szub skiej al bo za pi sy wa no to zja wi -
sko, np. u F. Cey no wy (w jed nym ze spo so bów), u zrze szyń ców, A. Maj kow skie go, al -
bo nie za pi sy wa no, jak w pro po zy cjach prof. K. Nit scha, L. Rop pla, pi sow ni (na zwij -
my w uprosz cze niu) Bre zy -Tre de ra, in for mu jąc je dy nie, że w opi sa nych wy żej wa run -
kach na le ży sa mo gło ski o i u wy ma wiać dy fton gicz nie. Uzu peł nie nie do or to gra fii Bre -
zy -Tre de ra z 13 V 1996 r. po zo sta wi ło spra wę uzna niu pi szą cych. Wy two rzył się jed nak
zwy czaj za zna cza nia la bia li za cji przez kre secz kę pro wa dzo ną z le wa w pra wo. Za pis
uła twił roz wój tech ni ki, wpro wa dze nie do pra wie po wszech ne go użyt ku za pi sów kom -
pu te ro wych. RJK pod ję ła sto sow ną uchwa łę, ale nie roz wa ży ła do koń ca wszyst kich oko -
licz no ści z za pi sem wy mie nio nych sa mo gło sek. 

Co rusz na uczy cie le i pi szą cy czę ściej po ka szub sku zgła sza ją za strze że nia, że zna -
ko wa nie u w dy fton gach au, eu pro wa dzi do nie na tu ral nej wy mo wy ty pu Eu uge niusz,
eu ugle na, au uto, Au ugu ust na pod sta wie za pi su Eùge niusz, Aùgùst. Kie dy sze rzej ro -
zej rzy my się w ma te ria le ję zy ko wym, to oka że się, że spra wa jest bar dziej zło żo na, niż
się pier wot nie wy da wa ło. Wspo mnia ne dy fton gi po ja wia ją się nie tyl ko na po cząt ku wy -
ra zów i w imio nach, ale tak że w środ ku wy ra zów, np. klau zu la, pau za, trau ma, Kau -
kaz, neu my; w imio nach Klau diusz, Klau dia, Pau li na; po łą cze niach sa mo gło ska + sa -
mo gło ska, co zda rza się re gu lar nie w sy la bie geo-, po chod nej z gr. ge lub gáia ‘zie -
mia’, np. geo gra fia, geo me tria, geo r gi nia; neo- z gr. néos ‘no wy’, np. neo na zizm, neo -
pla to nizm, neo ro man tyzm, reo - z gr. rhéos ‘po tok’, np. re oba za, re ofi lia, re ofo bia; tu
na le ży tak że au re ola i are ola za po ży czo ne z ła ci ny; teo - z gr. the ós ‘bóg’ i The ós ‘Bóg’,
np. teo lo gia, teo log, teo fa nia, Teo dor; hi po- z gr. hýpo ‘pod’, np. hi po te za, hi po-
 chon dria; też hi po drom, hi po te ra pia z gr. híppos ‘koń’; neu ro-, np. neu ro lo gia, neu ro -
log, neu ra ste nia; oo - z gr. oon ‘ja jo’, np. oocyt, ooge ne za, oopla zma, ooskop; opto -
z gr. optós ‘wi dzia ny’, np. optyk, opty ka; or to - z gr. or thós ‘pro sty’, np. or to gra fia, or -
to fo nia, or to doks, or to don cja; oro - z gr. óros ‘gó ra’, np. oro ni mia, ore ady ‘nim fy 
ży ją ce w gó rach’, oro ni mia ‘na uka o na zwach wła snych gór, na zew nic two gór skie’;
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Bie rzącë do grëpë, tej rze czemë, że kaszëbsczi ma pa sow ni ka ma pòlsczich
znankòwni ków zakùńczonëch su fiksã –icz ny mògą bëc fòne ticz no i pisënkòwò
skaszëbioné pòlsczé fòrmë, rzôdkò fòrma cje zakùńczoné na –owi i neo lo gizmë apart -
no pòwstóné ôrtu fo to graf ny, teo ret ny.

II. Pisënk ò, ù

Wie dzec je, że w wik szoscë kaszëbsczich dia lek tów samòzwãczi o i u wëmôwiô sã di -
fton gicz no ‘dwùzwãkòwò’ jakò uo/ue ë uu; nen pro ces nazéwô sã la bia li za cją òd (òsta -
tecz no) łac. jist ni ka la bium, -ii ‘lëpa’, bò pòlégô na zaòkrãgle nim lëpów òbczas jich
wëmôwia niô. Òpi sóné fòne ticzné zja wisz cze nastãpùje w kaszëbi znie w trzech pòzy -
cjach: 1) w na gło su, tzn. na zôczątkù sło wa, to je mòżna rzec mnemòtech nicz no
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 dze -
jach kaszëbsczégò pisënkù abò no zja wisz cze bëło za pi sy wóné, np. kòl F. Cenôwë
(w jed nym z ôrtów), kòl zrze sziń ców, A. Majkòwsczégò, abò nie za pi sy wóné, jak
w bédënkach prof. K. Nit scha, L. Rop pla, pisënkù (chcemë pòzwac w ùprosz cze nim)
Brézë-Trédra, le no dôwa jącë do wiédzë, że we wëżi òpi sónëch warënkach nót je
samòzwãczi o i u wëma wiac di fton gicz no. Dofùlo wa nié do pisënkù Brézë-Trédra z 13
V 1996 r. òsta wi ło sprawã ùzna niu pi szącëch. Rów nak wëtwòrził sã zwëk céchòwa niô
la bia li za cji przez sztriszk pro wa dzo ny z le wa w prawò. Zôpis zlet cził pòkrok tech ni -
czi, wpro wa dze nié do wnet ka pòwszechnégò ùżi wa niô kòmpùtrowëch za pi sów. RKJ
roz sądzëła pa sow ny ùchwôlënk, ale nie roz ważëła do kùńca wszëtczich leż no scy z za -
pisã wëmie nionëch samòzwãków. 

Co sztót szkól ny i pi szą cy czãscy pò kaszëbskù zgłôsza ją zastrzédżi, że céchòwa -
nié u w di fton gach au, eu pro wa dzy do nienôtërny wëmòwë ôrtu Eu uge niusz, eu ugle -
na, au uto, Au ugu ust na spòdlim za pi su Eùge niusz, Aùgùst. Czedë sze rzi ro ze zdrzimë
sã w jãzëkòwim ma te ria le, to òkôże sã, że spra wa je bar żi zło żonô, niż sã piérwi
wëdôwa ło. Wspòmnióné di fton dżi pòjôwia ją sã ni le na zôczątkù sło wów i w mio nach,
ale téż we we strzódkù sło wów, np. klau zu la, pau za, trau ma, Kau kaz, neumë; w mio -
nach Klau diusz, Klau dia, Pau li na; sparłãcze niach samòzwãk+samòzwãk, co re gu lar -
no zdôrzô sã w szla bi zy geo-, pòchòdny z gr. ge abò gáia ‘ze miô’, np. geo gra fia, geo -
me tria, geo r gi nia; neo- z gr. néos ‘no wi’, np. neo na zizm, neo pla to nizm, neo ro man tyzm,
reo - z gr. rhéos ‘strëga’, np. re oba za, re ofi lia, re ofo bia; tu słëchô téż au re ola i are ola
zapòżëczoné z łacëznë; teo - z gr. the ós ‘bóg’ i The ós ‘Bóg’, np. teo lo gia, teo log, teo -
fa nia, Teo dor; hi po- z gr. hýpo ‘pod’, np. hi po te za, hi po chon dria; téż hi po drom, hi po -
te ra pia z gr. híppos ‘kóń’; neu ro-, np. neu ro lo gia, neu ro log, neu ra ste nia; oo - z gr. oon
‘ja jo’, np. oocyt, ooge ne za, oopla zma, ooskop; opto - z gr. optós ‘wi dzó ny’, np. optyk,
opty ka; or to - z gr. or thós ‘pro sti’, np. or to gra fia, or to fo nia, or to doks, or to don cja; oro -
z gr. óros ‘gó ra’, np. oro ni mia, ore ady ‘nimfë’, jaczé żëją w gó rach’, oro ni mia ‘nôùka
ò włôsnëch pòzwach gór, gór sczé pòzwa niô’; na gło sowé, tj. zôczątkòwé szla bizë ko-,
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na gło so we, tj. po cząt ko we sy la by ko-, np. ko re la cja i wy ra zy po krew ne, ko re pe ty cje,
ko re spon den cja, ko mu nia i wa rian to we kon -/kom-, np. kon duk tor, kon struk cja, ko mu -
ni ka cja, kom po zy cja, kom pu ter po chod nych z łac. cum ‘ra zem, wspól nie, łącz nie’,
obocz nie kon -/kom -; ho mo ni micz ne ko- z gr. kó smos ‘pięk ny’, a więc Ko smos ‘Wszech -
świat’, ko sme ty ki ‘środ ki upięk sza ją ce’ i wy ra zy po krew ne; tak że w wy ra zie or bi ta i je -
go po chod nych. Po cząt ko we z gre ki wy wo dzą ce się eo- w na zwie mi tycz ne go wład cy
wia trów, Eola i stąd po cho dzą ca har fa eol ska; bo gi ni po ran ku Eos i od niej po cho dzą -
cy człon eo-, np. eocen, eofi tycz ny, eoli ty ozna cza ją cy wcze sność zja wisk; eony, tj. du -
chy po śred ni czą ce mię dzy Bo giem a stwo rze niem w gno sty cy zmie (z gr. aion ‘wiek’).
Wie le wy ra zów ob cych, za czy na ją cych się od sa mo gło ski o-, np. oce an, ofi cjał, ofi cy -
na, oflag, omni bus or chi dea, ope ra, ope ret ka, ope ra cja, opo zy cja, or kie stra, por. jed -
nak Gu olec Uor ke stra, opus, opto wać i wie le, wie le in nych. Z ła ci ny po cho dzą ce au-
< avis ‘ptak’ w wy ra zach au gur ‘ka płan wró żą cy z lo tu pta ków’, tkwią cy tak że w wy -
ra zie in au gu ra cja, człon au dio- < łac. au dio, -ire, -ivi, -itum ‘słu chać’, np. au dio graf,
au dio metr, au dio lo gia, au dio wi zu al ny i in ne. Nie któ rych in nych wy ra zach za po ży czo -
nych z ła ci ny, jak np. atri but < łac. at tri bu tum ‘przy miot’, punkt < łac. punc tum do słow -
nie ‘ukłu cie’ (od pun go, -ere, pu nxi lub pu pu gi, punc tum ‘kłuć’).

W za kres roz wa żań win ny wejść tak że imio na z po łą cze niem –eo-: Kle ofas, Kle -
opa tra; -eusz, np. Ire ne usz, Ma cha be usz, Ma te usz, Or fe usz, Ta de usz; na zwi ska Beus,
Deus (z), Dreus (z), Meus, Teus (z), któ re opra co wa łem do t. IV „Na zwisk Po mo rzan”.

Po tym dość ob szer nym ma te ria le moż na przejść do uogól nia ją cych wnio sków. Po
pierw sze wi dać, że rzecz spro wa dza się do wy ra zów ro dzi mych i ob cych. Wia do mo,
że prze cięt ny użyt kow nik ję zy ka nie ma do koń ca świa do mo ści, któ ry wy raz jest ro -
dzi my, a któ ry za po ży czo ny, za gad nie nie co do nie któ rych dys ku tu ją tak że ety mo lo dzy.
Ogól nie moż na po wie dzieć, że do roz po zna wa nia wy ra zów ro dzi mych i ob cych po -
trzeb na jest zna jo mość wie lu ję zy ków ob cych i wie dza ję zy ko znaw cza. Wśród wy ra -
zów ob cych za po ży czo nych ma my wy ra zy przy swo jo ne i nie przy swo jo ne. Te przy swo -
jo ne na le ża ło by pi sać z kre secz ką, np. òrganë i po chod ne òrga ni sta, òrga ni stów ka, też
ca łą ro dzi nę od òrga ni zo wac, co wszyst ko osta tecz nie od gr. ór ga non ‘na rzę dzie’; po -
dob nie kòlór. Da je się tak że sły szeć òracjô ‘prze mo wa’ z łac. ora tio, -onis.

Prze ciw ko zna ko wa niu omó wio nych tu wy ra zów pro te stu ją na uczy cie le i – mo im
zda niem – słusz nie, bo je śli na uczy ciel po wie ucznio wi, że kre ska nad li te ra mi o i u pro -
wa dzo na z le wa w pra wo ozna cza la bia li za cję, to uczeń bę dzie wy ma wiał dy fton gicz -
nie (dwu gło sko wo) po da ne wy żej wy ra zy wbrew po wszech ne mu uzu so wi (zwy cza jo -
wi), prak ty ko wa ne mu u Ka szu bów. Z ko lei wy mo wa ta ka pro wa dzić mo że do błęd -
nych za pi sów ty pu ału to bus, Ełu ge nia, Ta de łusz. Przy po mnieć w tym mo men cie trze -
ba, że w po praw kach do or to gra fii Bre zy -Tre de ra spra wę kre sko wa nia o, u po zo sta wio no
de cy zji czy wy bo ro wi pi szą cych. Prak ty ka po ka za ła, że pi szą cy Ka szu bi zwy kli kre -
sko wać te li te ry i to na wet w tych wy ra zach (ob cych, za po ży czo nych i nie przy swo jo -
nych), gdzie wy ma wia ją ozna czo ne ni mi gło ski jed no gło sko wo (bez la bia li za cji). Dla
do ro słych mo gło by tak po zo stać, jed nak na po trze by szko ły trze ba za sa dę przy ję tą przez
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np. ko re la cja i pòkrewné sło wa, ko re pe ty cje, ko re spon den cja, ko mu nia i wa rian towé
kon -/kom-, np. kon duk tor, kon struk cja, ko mu ni ka cja, kom po zy cja, kom pu ter pòchòdnëch
z łac. cum ‘razã, we spól no, łącz no’, wëmiénno kon -/kom -; hòmòni miczné ko- z gr. kó -
smos ‘piãkny’, a wiãc Ko smos ‘Wszech swiat’, ko sme ty ki ‘środ ki upięk sza ją ce’
i pòkréwné sło wa; téż w sło wie or bi ta i jegò pòchòdnëch. Zôczątkòwé z gre czi
wëwòdzącé sã eo- w pòzwie mi ticznégò władcë, Eola i stąd ka pòchòdzącô har fa eol -
ska; bòże na pòrénkù Eos i òd ni pòchôda ją cy dzél eo-, np. eocen, eofi tycz ny, eoli ty
òzna czi wa ją cy wcza snosc zja wisz czów; eony, tj. duchë, jaczé pòstrzed ni czą midzë
Bògã a stwòrze nim w gno sty cy zmie (z gr. aion ‘wiek’). Wie le cëzëch sło wów, jaczé za -
czi na ją sã òd samòzwãkù o-, np. oce an, ofi cjał, ofi cy na, oflag, omni bus, or chi dea, ope -
ra, ope ret ka, ope ra cja, opo zy cja, or kie stra, rów nak pòr. Gu olec Uor ke stra, opus, opto -
wać i wie le, wie le jinëch. Pòchôda jącé z łacëznë au- < avis ‘ptôch’ w sło wach au gur
‘ka płan, ja czi wró żi z lo tu ptôchów’, se dzą cy téż w sło wie in au gu ra cja, człón au dio-
< łac. au dio, -ire, -ivi, -itum ‘słëchac’, np. au dio graf, au dio metr, au dio lo gia, au dio wi -
zu al ny i jiné. Nie chtërnëch jinëch sło wów zapòżëczonëch z łacëznë, jak np. atri but <
łac. at tri bu tum ‘przëmiot’, punkt < łac. punc tum do słow no ‘ùkłucé’ (òd pun go, -ere, pu -
nxi abò pu pu gi, punc tum ‘kłuc’).

W òbjim rozwôża niów mùszałëbë weńc téż mio na ze sparłãcze nim –eo-: Kle ofas,
Kle opa tra; -eusz, np. Ire ne usz, Ma cha be usz, Ma te usz, Or fe usz, Ta de usz; nôzwëska
Beus, Deus (z), Dreus (z), Meus, Teus (z), jaczé jem òpra cowôł do t. IV „Na zwisk Po -
mo rzan”.

Pò tim dosc sze ro czim ma te ria le mòżna przeńc do ùòglow nia jącëch wnio sków. Pò
pierszé wi dzec je, że rzecz sprowôdzô sã do domôcëch i cëzëch sło wów. Wie dzec je,
że strzédny brëkòwnik jãzëka ni mô do kùńca swiądë, jaczé słowò je domôcé, a jaczé
zapòżëczoné, sprawã co do nie chtërnëch diskùtëją téż etimòlodzë. Òglowò mòże rzec,
że do roz poznôwa niô domôcëch i cëzëch sło wów nót je znac wie le cëzëch jãzëków
i miec jãzëkòznôwczą wiédzã. We strzód cëzëch sło wów zapòżëczonëch mómë sło wa
przëswòjoné i nieprzëswòjoné. Te przëswòjoné nót bë bëło pi sac ze sztriszkã, np. òrganë
i pòchòdné òrga ni sta, òrga ni stów ka, téż ca łą rodzëznã òd òrga ni zo wac, co wszëtkò
òsta tecz no òd gr. ór ga non ‘narzãdło’; jist no kòlór. Dôwô sã téż czëc òracjô ‘przemòwa’
z łac. ora tio, -onis.

Procëm céchòwa niu òbgôdónëch tu sło wów sta ją szkól ny i – we dle mie – słëszno,
bò jeżlë szkól ny pòwié ùcznio wi, że sztriszk nad lëtra ma o i u pro wa dzo ny z le wa
w prawò òznôcziwô la bia li za cją, to ùczéń mdze wëmôwiôł di fton gicz no (dwùzwãkòwò)
pòdóné wëżi sło wa procëm òglowémù ùzu so wi (zwëkòwi), ja czi je prak tikòwó ny ù
Kaszëbów. Zôs takô wëmòwa pro wadzëc mòże do lëchich za pi sów ôrtu ału to bus, Ełu -
ge nia, Ta de łusz. W nym môlu przëbaczëc mùszi, że w pòprôwkach do pisënkù Brézë-
Trédra spra wa sztriszkòwa niô o, u bëła òstôwiónô de cy zji czë wëbòro wi pi szącëch.
Prak ti ka pòkôza ła, że pi szą cy Kaszëbi bëlë nôłoż ny céchòwac lëtrë i to na wet ka w nëch
sło wach (cëzëch, zapòżëczonëch i nieprzëswòjónëch), dze wëmôwia ją òzna czoné ni -
ma zwãczi jed nozwãkòwò (bez la bia li za cji). Dlô star szich tak bë mògło òstac, rów nak
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RJP zmo dy fi ko wać i po wie dzieć: Sa mo gło ski o oraz u na po cząt ku wy ra zów, po spół -
gło skach dwu war go wych oraz war go wo -zę bo wych p b m v f twar dych i po spół gło -
skach tyl no ję zy ko wych twar dych k g x wy ma wia my dwu gło sko wo (la bia li zu je my) i dla -
te go li te ry je ozna cza ją ce kre sku je my z le wa w pra wo. Nie do ty czy to: 1) dwu gło sek
(dy fton gów) au, eu, naj czę ściej po cho dze nia grec kie go i ła ciń skie go (w wy pad ku 
au); 2) czło nów geo -, hi po -, ko -/kon -/kom -, neo -, oo -, opto -, oro -, or to -, reo -, teo-; 
3) wie lu wy ra zów za po ży czo nych i nie przy swo jo nych przez Ka szu bów, jak np. abu -
lia, atri but, em po ra, hi per bo la, opus, or bi ta, punkt. Do te go przy wo łać moż na fakt, że
na po łu dniu Ka szub, na Za bo rzu la bia li za cja nie wy stę pu je, mó wi się jak po pol sku, oko,
ucho, bo so, po le, mo wa, fó ra, wo da, ko sa, ko za, cho ro ba. Fakt ten mo że wspie rać nie -
kre sko wa nie o oraz u w omó wio nych wy żej po zy cjach.

Roz strzy gnię cia ta kie znaj du ją ana lo gie w ję zy kach wszyst kich cy wi li zo wa nych na -
ro dów, nie któ re uży wa ne w nich wy ra zy są wręcz in ter na cjo na li zma mi, jak np. ju ry, ha -
ra ki ri, si nus, ko si nus, to urnée, résumé, em ploi, fo ulé, foy er i wie le in nych. Sko ro ka -
szubsz czy zna sta je się ję zy kiem li te rac kim, mu si ob słu gi wać wie le dzie dzin ży cia, czę -
sto ob cych kul tu rze lu do wej.
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na pòtrzebë szkòłë nót nã reglã przëjãtą bez RKJ zmie nic i rzek nąc: Samòzwãczi o ë u na
zôczątkù sło wów, pò dwùlëpnëch spółzwãkach ë lëpno -zãbòwëch p b m v f cwiardëch
i pò slédnojãzëkòwëch spółzwãkach cwiardëch k g x wëmôwiómë dwùzwãkòwò (la bia -
lizëjemë) i temù lëtrë, jaczé je òznôczi wa ją, céchùjemë sztriszkã z le wa w prawò. Nie
tikô sã to: 1) dwùzwãków (di fton gów) au, eu, nôczãscy nëch, co pòchôda ją z gre czi
i łacëznë (w przëtrôfkù au); 2) dzélów geo -, hi po -, ko -/kon -/kom -, neo -, oo -, opto -, oro -
-, or to -, reo -, teo-; 3) wie le sło wów zapòżëczonëch i nieprzëswòjónëch przez Kaszëbów,
jak np. abu lia, atri but, em po ra, hi per bo la, opus, or bi ta, punkt. Do te przëwòłac moż na
fakt, że na pôłnim Ka szub, na Zabòrach la bia li za cji ni ma, gôdô sã jak pò pòlskù, oko,
ucho, bo so, po le, mo wa, fó ra, wo da, ko sa, ko za, cho ro ba. Fakt ten mòże wspie rac nie -
sztrikòwóné o a téż u w òmó wionëch wëżi pòzy cjach.

Taczé roz są dze niô nalôża ją przërów na nia w jãzëkach wszëtczich cy wi li zo wónëch
nôro dów, nie chtërné ùżi wóné w nich sło wa są pro sto jin ter na cjo na li zma ma, jak np. ju -
ry, ha ra ki ri, si nus, ko si nus, to urnée, résumé, em ploi, fo ulé, foy er i wie le jinëch. Żle
kaszëbi zna stôwô sã lëte rac czim jãzëkã, mùszi òbsłu gi wac wie le pòlów żëcégò, czãsto
cëzëch lëdo wi kùltu rze.
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Ro man Drzeż dżon

„Ka szub skie nu ty”  
– pa miąt ka z Ka szub z błę da mi1

Jed ną z naj bar dziej zna nych ka szub skich pio se nek są Ka szub skie nu ty, ina czej zwa ne
Ka szub skim al fa be tem. Za pi sa no ją tzw. hie ro gli fa mi, tj. ob raz ka mi, dla te go pro du cen -
ci ka szub skich pa mią tek bar dzo chęt nie wy ko rzy stu ją ją, wi dząc w niej ory gi nal ny tu -
ry stycz ny pro dukt, któ ry do brze się sprze da je. Ka szub skie nu ty umiesz cza ne są na kub -
kach, pocz tów kach, na klej kach, smy czach do te le fo nów ko mór ko wych, ko szul kach czy
też na in ter ne to wych stro nach i fol de rach. 

Nie ma pro ble mu, kie dy wy dru ko wa ne są tyl ko hie ro gli fy, pro blem za czy na się z po -
praw nym za pi sem tek stu. Czę sto już ty tuł jest z błę da mi, np. ka szeb ści nu te, ka szebsz -
czy nu te. Z tek stem pio sen ki by wa jesz cze go rzej: dłùdżi, kaszëbska sto le ca, krót czi, re -
del, Kaszëbã, sã, wo zny, pro sti, krzëwi itd. Dia kry tycz nych zna ków nie ma wca le al bo
są źle umiesz czo ne, a nie któ re sło wa uży te w złej for mie gra ma tycz nej. Nie jed no krot -
nie moż na zna leźć kil ka na ście błę dów. 

Wa rian tów Ka szub skich nut, któ re śpie wa ne są na tę sa mą me lo dię, a róż nią się tek -
stem, jest wie le. Po ni żej po da ję wer sję obec nie naj bar dziej roz po wszech nio ną:

KASZËBSCZÉ NÓTË
(pod sta wo wa wer sja bez po wtó rzeń, po ni żej tłu ma cze nie na ję zyk pol ski)

To je krótczé, to je dłudżé, to kaszëbskô stolëca,
to są basë, to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba.
To je ri del, 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 pół torôczi.
To je klëka, to je wół, to je całé, a to pół.
To je môłé, a to wiôldżé, to są jin stru men ta wszelczé.

1 Ce lem ar ty ku ły nie jest zba da nie po wsta nia i po cho dze nia Ka szub skich nut, tyl ko po da nie po praw -
ne go pod wzglę dem pi sow ni wzo ru tym, któ rzy je wy ko rzy stu ją w mar ke tin gu, pro mo cji, ze spo łach lu -
do wych, tu ry sty ce itd.
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Ró man Drzéżdżón

Kaszëbsczé nótë 
 – pa miąt ka z Ka szub z fe la ma1

Jed ną z nôbar żi znónëch kaszëbsczich fran tów ków są Kaszëbsczé nótë, ji na czi zwóné
Kaszëbsczim al fabétã. Za pi só no jã tzw. he ro gli fa ma tj. òbrôzka ma, temù téż ti, co ro -
bią kaszëbsczé pa miąt czi ba ro rôd ją wëzwëskiwùją wi dzącë w ni bëlny, òsoblëwi
a apart ny tu ri sticz ny pro dukt, chtëren do brze sã sprzedôwô. Kaszëbsczé nótë mòże na -
lezc na ta skach, pòcztowëch kôrtkach, nalémkach, tédrach do mòbil ków, kòszul kach
czë téż na jin ter ne towëch star nach ë fòlde rach. 

Ni ma jiw ru, czej wëdrëkòwóné są le he ro glifë, pro blem za czinô sã z bëlnym pisënkã
tek stu. Czãsto ju titël je za pi só ny z fe la ma, np. ka szeb ści nu te, ka szebsz czy nu te. Z tekstã
pie sni je jesz gòrzi: dłùdżi, kaszëbska sto le ca, krót czi, re del, Kaszëbã, sã, wo zny, pro -
sti, krzëwi ëtd. Dia kri ticznëch zna ków ni ma wca le abò są lëchò pòsta wioné, a nie jedné
sło wa ùżëté są w niebëlny gra ma ticz ny fòrmie. W nie chtërnëch przëtrôfkach mòże na -
lezc czi lenôsce fe lów. 

Wa rian tów Kaszëbsczich nó tów, jaczé są spiéwóné na nã sa mą me lo diã, le apart nią
sã kąsk tekstã je wie le. Ni żi pòdôwóm wersjã dzyd nia nôba rzi znó ną:

KASZËBSCZÉ NÓTË
(spòdlëcznô wersjô bez pòwtó rze niów, ni żi do lmaczënk na pòlsczi jãzëk)

To je krótczé, to je dłudżé, to kaszëbskô stolëca,
to są basë, to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba.
To je ri del, 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 pół torôczi.
To je klëka, to je wół, to je całé, a to pół.
To je môłé, a to wiôldżé, to są jin stru men ta wszelczé.

1 Célã negò ar ti kla nie je zbadéro wa nié pòwsta niô ani pòchôda niô Kaszëbsczich nót, le no dónié
pòprawnégò pisënkòwégò mòdła ti ma, co wëzwëskùją je w mar ke tingù, promòcje, lëdo wych kar nach,
tu ri sti ce ëtd.
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KA SZUB SKIE NU TY

To jest krót kie, to jest dłu gie, to ka szub ska sto li ca,
to są ba sy, to są skrzyp ce, to ozna cza Ka szu ba.
To jest ło pa ta, to jest tycz ka, to są so sny, wi dły do gno ju.
To jest pro ste, to jest krzy we, to jest tyl ne ko ło od wo zu.
To są mo ty ki, to są pta ki, to są pru skie pół to ra ki.
To jest jarz mo, to jest wół, to jest ca łe, a to pół.
To jest ma łe, to jest wiel kie, to są in stru men ty wszel kie.

KASZËBSCZÉ NÓTË
(peł na wer sja z po wtó rze nia mi)

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 ri del, to je ticz, to są chòjnë, widłë gnojné.
Chòjnë, widłë gnojné, ri del, 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, ri del, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.

To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé pół torôczi.
Hôk, ptôk, pół torôk,
slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ri del, 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, pół torôk,
slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ri del, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.

To je môłé, a to wiôldżé, to są jin stru men ta wszelczé.
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KA SZUB SKIE NU TY

To jest krót kie, to jest dłu gie, to ka szub ska sto li ca,
to są ba sy, to są skrzyp ce, to ozna cza Ka szu ba.
To jest ło pa ta, to jest tycz ka, to są so sny, wi dły do gno ju.
To jest pro ste, to jest krzy we, to je tyl ne ko ło od wo zu.
To są mo ty ki, to są pta ki, to są pru skie pół tro ja ki.
To jest jarz mo, to jest wół, to jest ca łe, a to pół.
To jest ma łe, to jest wiel kie, to są in stru men ty wszel kie.

KASZËBSCZÉ NÓTË
(fùlnô wersëjô z pòwtó rze nia ma)

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 ri del, to je ticz, to są chòjnë, widłë gnojné.
Chòjnë, widłë gnojné, ri del, 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, ri del, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.

To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé pół torôczi.
Hôk, ptôk, pół torôk,
slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ri del, 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, pół torôk,
slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ri del, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.

To je môłé, a to wiôldżé, to są jin stru men ta wszelczé.

ZKP_biuletyn_cz2_new5:biuletyn ZKP a5  2010-01-10  03:37  Page 275



W nie któ rych re gio nach Ka szub za miast kaszëbskô stolëca śpie wa się ce sa rza
stolëca; za miast skrzëpczi jest: skrzëpce; za miast Kaszëba jest: szlachcëca al bo rëbôka;
za miast ri del jest: ri dla; za miast slédné kòło wòzné jest: tilné kòło wòzné al bo lózné
kòło wòzné; za miast pół torôczi jest: pół trojôczi2. Na By towsz czyź nie zna na jest wer -
sja, w któ rej dwa ostat nie wer sy brzmią tak: 

To je całé, to je pół, to je òseł, a to wół,
To są bùlwë, to są wrëczi, to je na sza biôłô mar chew3.

Oczy wi stym jest, że od mia ny lo kal ne mo gą być też wy ko rzy sty wa ne. 
W wie lu dzi siej szych wer sjach sło wo ticz (pol. tycz ka) jest za pi sy wa ne ja ko tëcz.
W Słow ni ku B. Sych ty (t. V, s. 348) po ja wia się sło wo ticz, po dob nie w Słow ni ku E.
Gòłąb ka. W Słow ni ku S. Ra muł ta (wy da nie z pi sow nią znor ma li zo wa ną przez J. Tre -
de ra) jest tëcz. Pro po nu ję pi sow nię ticz, zgod ną z za pi sem Sych ty, za pi sa mi w ar ty ku -
le pt. Pie śni i opo wia da nia z pow. by tow skie go [w:] Li te ra tu ra Lu do wa, War sza wa 1959
czy [w:] Ka szu by. Pol ska pieśń i mu zy ka lu do wa, t. III, s. 178-181., gdzie we wszyst -
kich po da nych wer sjach (Kar tu zy z 1950 r., By tów z 1953 r., Lu zi no z 1964 r.) jest wła -
śnie ticz.

W związ ku z tym, że pio sen ka ta jest bar dzo po pu lar na i czę sto wy ko rzy stu je się ją
do pro mo cji, war to po dać jej po praw ną wer sję, któ ra mu si być roz po wszech nio na wśród
pro du cen tów pa mią tek, w ze spo łach mu zycz nych i wy daw nic twach. 
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2 Pół torôk (pół to rak) – nie miec ka mo ne ta o war to ści 5 fe ni gów, [w:] SGK IV s. 129. Ta for ma, nie
pół trojôczi, po win na być uzna na za po praw ną.
3 Ka szu by. Pol ska pieśń i mu zy ka lu do wa. Źró dła i ma te ria ły, War sza wa 1998, t. III, s. 179; Pie śni
i opo wia da nia z pow. by tow skie go [w:] Literatura ludowa, War sza wa 1959, s. 84.
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W nie chtërnëch môlach na Kaszëbach miast kaszëbskô stolëca spiéwô sã ce sa rza
stolëca; miast skrzëpczi je: skrzëpce; miast Kaszëba je: szlachcëca abò rëbôka; miast
ri del je: ri dla; miast slédné kòło wòzné je: tilné kòło wòzné abò lózné kòło wòzné; miast
pół trojôczi je: pół torôczi2. W bëtow sczi òbéńdze znónô je wersjô, w ja czi 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 na sza biôłô mar chew3.

Roz mie je sã, że ne kąsk ji na czącé sã, òbéńdowé wa riantë mògą bëc téż wëzwëski wóné. 
W wie lu dzys dniowëch wer sjach słowò ticz (pòl. tycz ka), je pi sóné tëcz. W słowarzu
Zëchtë (t. V, s. 348) na lezc mòże ticz, jist no w słowarzu E. Gòłąb ka. W słowarzu
Ramùłta (wëda nié z pisënkã znor ma li zo wó nym bez J. Trédra) je tëcz. Bédëjã pisënk
ticz, ja czi je zgód ny z za pisã B. Zëchtë i za pi sa ma w ar ti klu pt. Pie śni i opo wia da nia
z pow. by tow skie go [w:] Li te ra tu ra Lu do wa, War sza wa 1959, czë Ka szu by. Pol ska pieśń
i mu zy ka lu do wa, t. III, s. 178-181., dze tã we wszëtczich pòdónëch wer sjach (Kar tuzë
z 1950 r., Bëtowò z 1953 r., Lëzëno z 1964 r.) je pra wie ticz.

Temù, że na pie sniô je ba ro pòpùlarnô a czãsto wëzwëski wónô do promòcje, wôrt
je pòdac ji pòprôwną wersjã, chtërnã mùsz je rozkòscerzëc we strzód nëch co ro bią pa -
miąt czi, w mùzycznëch kar nach ë wëdôwi znach. 
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