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Ksi¹¿ka stanowi kompleksowe opracowanie kaszubskich przymiotników de-
nominalnych (tj. odrzeczownikowych) na materiale wyekscerpowanym ze S³ow-
nika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej B. Sychty. Studium w badanym
zagadnieniu, potraktowanym na szerok¹ skalê – a autorka zapowiada ci¹g dalszy
– jest prac¹ pioniersk¹, w której jednak wyzyskuje siê syntetyczne ujêcie sprzed
1930 r. – ogólnie na innym materiale – w Gramatyce pomorskiej F. Lorentza
i ogl¹d aspektu geografii wybranych tutaj do badañ formacji w Atlasie jêzykowym
kaszubszczyzny wed³ug stanu z lat piêædziesi¹tych XX w. Nawi¹zanie do tych
prac by³o konieczne i inspirowa³o autorkê do poszerzenia i pog³êbienia analiz.
Studium imponuje rozmiarami, zawartoœci¹, sposobem ujêcia (metodologi¹), ja-
koœci¹ i jasnoœci¹ wywodów – prowadzonych stale w kontekœcie ustaleñ zawar-
tych w wielu innych pracach, przewa¿nie polonistycznych – i wreszcie przekonu-
je sformu³owanymi wnioskami szczegó³owymi i ogólnymi, koñcowymi.

Oto zawartoœæ rozprawy: I Za³o¿enia: stan badañ i stosunek do opracowañ
wczeœniejszych, cele, zakres i metoda, teoretyczne podstawy analizy, ekscerpcja
Ÿróde³ i sposób opracowania; II Analiza materia³u: 1. formacje sufiksalne (dalej
uk³ad wg sufiksów), 2. prefiksalno-sufiksalne (dalej wed³ug prefiksów), 3. para-
dygmatyczne, 4. od wyra¿eñ przyimkowych (dalej wed³ug przyimków); III Syn-
teza, obejmuj¹ca ustalenia w nastêpuj¹cych zakresach: techniki s³owotwórcze,
zasób formantów, frekwencja, opis bazy derywacyjnej, funkcje formantów, wa-
riantywnoœæ s³owotwórcza, geografii; IV Kaszubszczyzna a jêzyk polski: dyfe-
rencyjnoœæ i cechy swoiste kaszubskich przymiotników. Do tego dochodz¹ indeksy
derywatów, bibliografia i streszczenia po kaszubsku i angielsku,

Wyczerpuj¹co przedstawiono stan badañ, jasno sformu³owano cele rozprawy,
uzasadniono przyjête nowoczesne narzêdzia metodologiczne, przeprowadzono
pe³n¹ i poprawn¹ ekscerpcjê Ÿróde³ i dokonano bezb³êdnej (!) analizy s³owotwór-
czej materia³u, tj. ok. 1670 (?) przymiotników odrzeczownikowych ze S³ownika
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Sychty, nadto w celach porównawczych doœæ pokaŸnego materia³u z Gramatyki
Lorentza i skromniejszego materia³u z AJK.

Podstawowe dla rozprawy i zarazem najnowsze Ÿród³o, choæ ju¿ sprzed pó³
wieku, wydaje siê niemal idealne dla badañ synchronicznych wspó³czesnego stanu
– zreszt¹ nie tylko s³ownictwa – dialektów i gwar kaszubskich. S³usznie autorka
uzupe³nia go skromnym materia³em z AJK, jak te¿ niema³ym, choæ tylko wybra-
nym, materia³em Lorentza, zw³aszcza s³owiñskim, a wiêc ju¿ historycznym, wzbo-
gacaj¹c w ten sposób rozprawê o aspekt diachroniczny, pozwalaj¹cy okreœliæ ogólne
kierunki rozwoju kaszubskiego systemu s³owotwórczego, np. czy nastêpuj¹ w nim
jakieœ porz¹dkuj¹ce regulacje. Autorka dokona³a opisu tego s³owotwórstwa w za-
planowanym przez siebie zakresie, pozostaj¹c wy³¹cznie w obrêbie kaszubszczy-
zny, sporadycznie tylko w trakcie szczegó³owych analiz porównuje go z polskim,
dopiero na koñcu swego studium dokonuje syntezy tego aspektu porównawczego.

Podkreœliæ trzeba fakt bezb³êdnego wskazywania podstaw rzeczownikowych
– znajdywanych zwykle w tym samym S³owniku Sychty jako g³ównym Ÿródle –
badanych formacji przymiotnikowych wraz z przytoczeniem niezbêdnych i pre-
cyzyjnych objaœnieñ semantyki. Uwagê zwraca zdumiewaj¹ca regularnoœæ i sy-
metria zapisanych przez Sychtê w terenie derywatów i ich podstaw.

Autorka wykazuje doskona³¹ znajomoœæ literatury przedmiotu, zamieszcza-
j¹c liczne i trafne odniesienia do ró¿nych publikacji, aktualnych i zwykle no-
wych, m.in. kaszubistycznych, polonistycznych i slawistycznych, ujêtych na koñ-
cu pracy w bibliografii, licz¹cej pond 210 pozycji. Mo¿e czêœciej nale¿a³oby siê
chyba odwo³aæ do S³ownika etymologicznego kaszubszczyzny, zw³aszcza przy
wskazywaniu swoistoœci kaszubskich przymiotników.

Wnioski cz¹stkowe formu³owane w trakcie opisu formacji z okreœlonymi for-
mantami czy po przedstawieniu poszczególnych technik s³owotwórczych uznaæ
nale¿y za istotne i trafnie sformu³owane, pasuj¹ce do odpowiednio zinterpreto-
wanego i poklasyfikowanego materia³u. Wszystkie zosta³y te¿ zobiektywizowane
niezbêdnymi liczbami i zestawieniami statystycznymi, tj. tabelami. Niezwykle
instruktywna i pogl¹dowa jest te¿ tabela 9. ukazuj¹ca wariantywnoœæ s³owotwórcz¹
derywatów. Zauwa¿yæ by mo¿na, ¿e inne wyniki przynios³oby uwzglêdnienie
materia³ów zapisanych w s³ownikach reprezentuj¹cych odmianê formuj¹cego siê
kaszubskiego jêzyka literackiego (np. wspomniany Trepczyka (1994) czy Kaszë-
bsczi s³owôrz normatiwny E. Go³¹bka, 2005), asymiluj¹cego wiêcej zapo¿yczeñ
z polskiego (w tym internacjonalizmów) i wykazuj¹cego obecnoœæ neologizmów,
wyzyskuj¹cych jakoœ techniki i œrodki s³owotwórcze obecne w spontanicznie roz-
wijaj¹cej siê od wieków odmianie kaszubszczyzny mówionej, któr¹ zarejestrowa³
Sychta.

Rozprawa napisana jest poprawn¹ polszczyzn¹, jasn¹ i œcis³¹, a naukowa
terminologia jêzykoznawcza u¿ywana jest bez przesady; nie ma tu nawet œladu
jakiegoœ ¿argonu.
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Autorka ukazuje pe³ne zasoby owych przymiotników, wszystkie techniki
i œrodki ich tworzenia, wydziela stosowne grupy semantyczne, wskazuje i inter-
pretuje opozycyjnoœæ ró¿nych formacji, zarysowuje ich geografiê, wykorzystuj¹c
lokalizacjê Sychty i dane z map AJK. Informacje przejête z Lorentza dotycz¹ przede
wszystkim dawnej peryferii jêzykowej kaszubszczyzny pó³nocno-zachodniej, tj.
gwar kabackich i s³owiñskich. Studium stanowi wa¿n¹ pozycjê w lingwistycznej
literaturze kaszubologicznej, polonistycznej, a czêœciowo – przez odniesienia do
prac innych autorów – slawistycznej. Zapowiada ona – wed³ug oœwiadczenia au-
torki we wstêpie – gruntowne i pe³ne opracowanie s³owotwórstwa kaszubskiego
jêzyka, jego dialektów i gwar.


