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Kaszebizna u¿iwónó przez Floriana Cenówá dzélowo ostała ju zbadérowónó 
i opisónó. Przede wszetczim nót je wemienic articzel Pawła Smdcziñsczégd 
zatitlowóny Stosunek dzisiejszego dialektu Stawoszyna do języka Ceynowy1 

w jaczim autor przeanalizowół tekste, chterne nalazłe sa w cządniku „Skórb 
Kaszébsko-sfovjnskjé mOvé” z 1866 roku, a té¿ ksążka Zarés do grammatikj 
kasébskostovjnskje mové2 z 1879 roku i robota pt. Móje spóstrze¿enjo przeprze- 
zeranju wuvog Ismaela Sreznjevskjeho nad móvą kaszebską3. Smocziñsczi 
pOdrobno Opisół fOneticzné znanczi Odzdrzadloné w pasownym Ortografnym 
zapisenku badérowónech publikacjów Cenówe, jich morfologiczné i sfowiznowé 
znanczi i w mółim stapniu té¿ dół bóczenk na syntaksa. POstapno lingwista 
przerównół kaszebizna analizowónech XIX-wiecznech tesktów z OsoblewOsca- 
ma sławoszmsczi gware użiwóny w połowie XX stalatégo. Céla badérowaniów 
SmOcziñsczégO beło nalézenié pOspólnech znanków w tekstach reprezentejącech 
na samą gwara, le pOwstałech w rozjinaczenim 100 lat. Lingwista doszedł do 
swiąde, ¿e przez jedno stalaté sławoszmsczi dialekt baro sa zjinacził, przede 
wszetczim zanikłe archajizme, a pOkazałe sa innowacje na rozmajitech rówiz- 
nach jazeka.

POstapnyma wó¿nyma badérowaniama jazeka u¿iwónégO przez Floriana 
Cenówa bełe robote prowadzoné przez Jerzégo Trédra. W jego ksążce pod titla 
Historia kaszubszczyzny literackiej. Studia jeden rozdzél pOswiacony je kaszebiz- 
nie Floriana Cenówe4. Autor na spodlim webrónech tekstów sfowoszmsczégo
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pisarza dokonół opisenku foneticznech, morfologicznych, leksykalnech znan- 
ków, a też miół stara obtaksowac jazek użiwóny przez Cenówa. Lingwisticznó 
analiza (w zasygu ortografii i foneticzi, morfologii, syntakse a leksyczi) dwuch 
dokazów sławoszińsczego autora Ostała też dokonónó w ksążce Rozm owa Polo- 
cha z Kaszebą. Rozm owa Kaszebe z Polocha, obrobiony przez Jerzego Tredra, 
a wedóny w serii Biblioteka Pisarzy Kaszubskich5. Za to mownoznajemne do- 
przińdzenia Floriana Cenówe ostałe zbaderowóne przez Edwarda Breza w ro- 
bóce pt. Florian Ceynowa jako językoznawca6. Wórt je też nadczidnąc, że weszło 
dreka historiczne obrobienie tikające są Cenówe pod titla Życie i dzieła Flo
riana Ceynowy (1817-1881) pod redakcją Józefa Borzeszkowsczego7.

Niżóden z weżi wemienionech dokazów nie tikół sa równak przetłóma- 
czonego przez Floriana Cenówa tekstu rusczi bójczi Aleksadra Sergiejewicza 
Puszkina CKaęKa o pbióaee u pbióóe , wedrekówónegó po kaszebsku pod titla 
Wo reboku e ribce w cządniku „Skórb Kaszebsko-słovjnskje move” w 1986 roku8. 
Cela hewotnego artikla je opisanie jazekowech znanków kaszebsczego prze- 
łożenku tego tekstu. Kaszebizna Cenówe zwenógowónó w przewołónym tłó- 
maczenku nie ostała nigdze obgódónó, za to powstałe dwie robote mojego autor
stwa tikające sa jiwrów Floriana Cenówe z translacją kulturowech znanków 
(Uwarunkowane kulturowo zmiany językowe w kaszubskim przekładzie „Bajki 
o rybaku i rybce” Aleksandra Siergiejewicza Puszkina)9 10, a też semanticz- 
nech zjinaczeniów dokonónech przez autora przekładu (Zmiany semantyczne 
w przekładzie na język kaszubski utworu Aleksandra Siergiejewicza Puszkina 
„Cea3ea o pbióaee. upbióee”)1.

Hewotny articzel je pierszim opisenka znanków kaszebsczi mowe w wekonó- 
nym przez Floriana Cenówa tłómaczenim bójczi Puszkina. Po lekturze kaszeb- 
skojazeczny wersji bójczi może scwierdzec, że translacjó Cenówe przedstówió 
kaszebską mowa XIX stalatego. Prawidła pisenku zwenegowóne przez autora 
przekładu bełe przez niego samego usadzone. Cenówa dół zóczątk leteraturze 
w kaszebsczim jazeku, a proces sztółtowanió sa sztandardowi kaszebizne zaczął
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sa prawie raza z pókazanim sa utwórstwa i dolmaczenków tego autora. Twórził 
on leteracczi kaszebsczi jazek na spódlim swóji domocy gware wse Sławószeno 
i znanczi negó dialektu widzec je w tłómaczenku bojczi Puszkina.

Noprzód przedstawia órtograficzne regle wezweskóne przez Cenowa w prze- 
kładze Wo rebóku e ribce i ódzdrzadlony w nech prawidłach pisenku spósób 
artikulacji samózwaków i spółzwaków, jaczi w gwesnym stapniu je zanóle¿ny 
ód jich realizacji w sławószińsczim dialekce.

Póchodający z downech krótczich *i, *y, *u samózwak szwa, zapisywóny 
w teroczasnym pisenku jakno e, w dolmaczenku Cenowe óznoczóny je jakno e, 
np.: stareszką (1 wers), żele (3 wers), grepce (4 wers), rebe (5 wers), stareszka 
(werse 6, 38, 59, 82, 104, 118, 145, 170, 203), przedzóno (6 wers), dregj (9 wers), 
przeszedł (werse 8, 10, 12), prosec (14 wers), decht (42 wers), perzinkę (44 wers), 
przepłenę (werse 46, 68, 92, 187), szeję (107 wers), bócekj (109 wers), posłeszni 
(110 wers), cobe (178 wers), służeła (178 wers), beła (werse 179, 196), posłegach 
(werse 179, 196), vałe (184 wers), nadęłe (184 wers), zlosce (184 wers), szemją 
(185 wers), veją (185 wers), cobes (195 wers), chałepka (202 wers). W czile 
przemiorach ódnoterowóny óstoł zapisenk ómćiwiónegó tuwó zwaku letrą e, 
np.: szkaleje (werse 72, 170), przepłenę (136 wers), ¿eczisz (137 wers), abe (194 
wers), służeła (195 wers) i gwesno samózwak nen beł artikułowóny przez auto
ra tłómaczenio jako e.

Prasłowiańsczi dłud¿i zwak a colemało w órtografii Cenowe je zapisywóny 
letrą ó (to prawie dzaka Cenowie letra ta dzysdnia je brekówóno w kaszebsczim 
pisenku), jako pójawiła sa w noslednech przemiorach: róz (werse 9, 11), złotó 
(werse 14, 24, 54, 75, 143), jó (werse 17, 30, 122), zaządósz (18 wers), njedó (73 
wers), zmjarzłó (74 wers),pólone (80 wers), wurągó (83 wers), nóbarżi (83 wers), 
snóże (109 wers), targó (111 wers), wodzevó (112 wers), coróz (118 wers), posełó 
(119 wers), wuróczeła (128 wers), zówusznjcą (128 wers), dregó (169 wers), burzó 
(183 wers), zós (202 wers), storó (202 wers). Czasa downy dłud¿i samózwak a 
w kaszebsczim dolmaczenku bojczi Puszkina je óznoczóny jakno: o, np.: zos 
(werse 6, 140), bjoj (24 wers), wodpovjódo (189 wers), pito (werse 68, 92), złoto 
(werse 100, 106, 178), vj tojże (113 wers), spokójnó (158 wers), storó (202 wers), 
abó jakno e, np.: czernim (8 wers), chceł (35 wers), vjelgjeho (werse 2, 37, 193), 
abó jakno e, np.: wołęł (45 wers), vj ę lgj e (werse 66, 134), vj e lgó (157 wers), 
vesmjevęł (165 wers), wodpovjódo (189 wers). Zwenegówanie przez Cenowa 
nech prawie letrów móze wskozewac, ¿e autor downy dłud¿i samózwak a 
wemowioł jakno zwak póstrzedny midze o i e.

Prasłowiańsczi dłud¿i samózwak e, jaczi w teroczasny órtografii zapisywó
ny je letrą e, na całi kaszebsczi óbeńdze artikułowóny je jakno zwak zblezający 
sa do i; ó taczi wemówie tegó samózwaku przez Cenowa móze swiodczec jegó 
zapisenk letrą e, np.: sameho (2 wers), vjęlgjeho (176 wers), żeł (1 wers), Twojeho
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(25 wers), sve (werse 26, 33), noveho (52 wers), nove (werse 56, 58), vjęlgje 
(66 wers), swoje (78 wers), polone (80 wers), pészne (81 wers), snoże (109 wers), 
cate (126 wers), nalevają (151 wers), nodroższe (151 wers), kolnerz (162 wers), 
dvjérzach (163 wers), vésmjevęt (165 wers), véseto (171 wers), nje (werse 172, 
196), swoje (201 wers), vejtale (202 wers), rozvalone (204 wers); leno wejimkowo 
je on zapisóny jakno e: naprzek (181 wers). Czasa dówny dłudżi zwak e je oznó- 
czóny - przenóleżną dló szwa - letrą é: té (23 wers), dęb ové (81 wers), w odzévo 
(112 wers), témj (157 wers), zwei^gowóną tuwo gwesno omiłkowo.

W kaszebsczim jazeku ni ma rozjinaczenió zwaków i, y; westąpiwó w kaszebi- 
znie leno samozwak i, a letra y wezweskiwó sa w teróczasny kaszebsczi orto
grafii, cobe brekownik jazeka - na modło polsczégo jazeka - nie uznówół letre 
i (nachódający sa po spółzwakach c, dz, s, z i po cwiardim n) za znak zmitcze- 
nió. W reglach pisenku, zwenégowónech przez Cenówa w dolmaczenku Wo 
réboku é ribce, w ogle ni ma letre y, ale wiedno brekuje on i, np.: czérnim 
(8 wers), trzeci (11 wers), dzis (30 wers), dzirzkj (36 wers), vjdzi (58 wers), 
postészni (110 wers).

W kaszebiznie - jinak jak w polsczi mowie - artikulacjó samozwaku ó nie je 
równó wemowie u. Pierszi z wemienionech zwaków wemówió sa jakno 
postrzédny midze u, o. W teksce tłómaczenió bójczi Puszkina colemało omówió- 
ny tuwo zwak oznóczóny je letrą ó, choc w niechternech słowach - letrą o: 
dodom (33 wers), vrocé (werse 63, 120, 174), vrocęt (werse 102, 146), krolevskj 
(147 wers).

Dówny krótczi nosowi samowzwak w dolmaczenku Ckci3ku o piáaKe 
upbiÓKe zapisywó sa letrą ę, np.: njewodę (5 wers), przędta (6 wers), katę 
(8 wers), zaczę (14 wers), gtosę (15 wers), vekupję (werse 17, 18), czźprźnę (111 
wers), radzę (131 wers), przeptenę (136 wers), stępjc (125 wers), stotę (149 wers), 
mężę (171 wers), chlustnę (198 wers), nadęté (184 wers), chodzę (185 wers). 
Taczé oznóczenié tego zwaku gwesno wenikó z felenku pasowny czcónczi dló 
oznóczenió nosowégo a.

W tłómaczenim na kaszebsczi jazek bójczi Puszkina może té¿ nalezc 
przemióre zamiane przédny nosówczi w samozwaczi i, e: vjci (59 wers), vdzék 
(166 wers). W dolmaczenku Cenówe pokazywają sa té¿ forme z wtórzną no- 
sowoscą przed spółzwakama m, n abo rzadzy ñ: królevjąnko (werse 49, 71, 95, 
139, 190), gburzcząnką (werse 87, 98), szlachcąnką (werse 88, 99, 121, 130, 141), 
ząmk (103 wers), szlachcąnko (113 wers), stąnje (116 wers), mąm (191 wers). 
W obremienim wokalicznégo systemu nót je dac bóczenk na zwenégowanié 
forme jistnika z zakuñczenim tipu -ijo / -ejo: rebélija (140 wers), jaczé ob czas 
ewolucji jazeka skróceło sa na skutk kontrakcji.

Labializacja samozwaku o po spółzwakach k, g, ch (h), p, b, f, w, m Cenówa 
wnet wiedno oznóczó za pomoca sztriszka pochilonégo od lewi do prawi strone



- dolmaczera bójczi Puszkina jakno pierszi wprowadzył tacze óznóczenie dló 
labializowónech zwaków, np.: morza (2 wers), swoją (1 wers), njewodę (5 wers), 
morze (werse 7, 16, 26, 33, 44, 66, 134, 199), morską (10 wers), moja (24 wers), 
po (27 wers), povjedzęł (29 wers), po (32 wers), chocbe (werse 34, 41), wołęł 
(45 wers), wodpovjódó (werse 48, 54, 75, 93, 100, 138, 143), koretka (52 wers), 
Bogę (werse 55, 101), koreto (werse 56, 58), poszedł (65 wers), pomąceło (66 
wers), przeskokle (161 wers), kolnerz (162 wers), posłegach (179 wers), povje- 
dzec (181 wers), chodzę (185 wers), wołac (186 wers), wogonę (198 wers), po 
(198 wers), wodze (198 wers), głębokje (199 wers), leno wejimkówó zwak nen 
zapisywóny je letrą o, np.: drogo (17 wers); królevjąnko (werse 49, 71, 95, 139, 
190), komjn (80 wers), svjecko (83 wers), szlachcąnko (113 wers) królevstwo 
(126 wers), dlugo (200 wers), poszedł (201 wers). Czej labializowóny zwak o 
nachódó sa na zóczątku słowa, przed letrą o pdkazywó sa letra w: wonj (3 wers), 
won (werse 7, 11, 20, 22, 43, 45, 58, 65, 67, 78, 91, 135, 148, 156, 182, 186, 200, 
201), wo (29 wers), wodpovjódó (werse 48, 54, 70, 75, 93, 100, 138, 143), wo (74 
wers), wokjenkę (82 wers), w okrążają (107 wers), w ona (werse 111, 149, 192), 
wodzevó (112 wers), woczu (160 wers), wogonę (198 wers), wodpravę (200 wers). 
Leno w jednym słowie cezegó pdchódanió labializacjó nie dstała dznóczonó 
oceanje (werse 177, 194) i wedówó sa, ¿e autor dolmaczenku nie wemówiół 
w tim słowie labializowónegó zwaku. Labializacjó samózwaku u pd spółzwa- 
kach: k, g, ch (h), p, b, f, w, m, w kaszebsczim przekładze CKa3Ku o ρυιάακβ 
uριάκβ w dgle nie je dznócziwónó, a kaszebsczi labializowóny zwak u óznóczó- 
ny je letrą u, np.: starku (16 wers), naszemu (32 wers), vekupjc (34 wers), vekup 
(werse 36, 40), puscęł (37 wers), strechu (werse 39, 60, 63), kozuszku (105 wers), 
hulka (105 wers), nj ep udesz (132 wers), burzó (183 wers). Labializacja u na 
zóczątku słowa dznóczó sa pdstawioną w przódku letrą w: wu (werse 2, 58, 
179, 196, 200), wurzsł (19 wers), wuchvócęł (30 wers), wukłonę (werse 48, 70, 
93, 138, 189), wurągó (83 wers), wugrezła (124 wers), njewumjejesz (125 wers), 
wuróczeła (128 wers), zówusznjcą (128 wers), wuzasł (155 wers), wupódo (156 
wers), nowuką (167 wers), wuszła (199 wers).

W óbremienim kónsonanticznegó systemu nót je te¿ dac bóczenk na depa- 
latalizacja westrzódkówójazekówech spółzwaków ć, dż, s, Ϋ, jacze przeszłe 
w przednojazekówó-zabówe c, dz, s, z; w dolmaczenku na kaszebizna CKa3Ku 
o ρυιάακβ u ρυιδκβ, pójawiłe sa fórme z kaszebienim, np.: zapuscęł (werse 7,9, 
11), trzedzesce (4 wers), zeme (4 wers), trzeci (11 wers), prosec (14 wers), proseła 
(15 wers), pusce (16 wers), vepuscęł (22 wers), jidze (26 wers), dostac (33 wers), 
vekupjc (34 wers), brac (werse 36, 40), puscęł (37 wers), bądze (56 wers), wołac 
(67 wers), njedzela (117 wers), szlachcąnką (werse 88, 99, 121, 130, 141), wołac 
(91 wers), vjdzi (werse 103, 148, 183), pjrzcenje (108 wers), njedzela (117 wers), 
stępjc (125 wers), gadac (125 wers), vesmjeje (126 wers), spj era c (129 wers),



smjejesz (129 wers), wołac (135 wers), zos (140 wers), grozni (153 wers), vegnac 
(160 wers), ce (168 wers), dosc (180 wers),povjedzec (181 wers), jidze (182 wers), 
złosce (184 wers), wołac (186 wers), robjc (191 wers), zós (202 wers).

Dló oznóczenió palatalnech lepnech spółzwaków autor dolmaczenku uzewó 
letre j, np.: vjelgjeho (werse 2, 37, 193), człovjeczim (15 wers), povjedzęł (29 
wers), wodpovjódó (werse 48, 54, 70, 75, 93, 100, 138, 143), zdzevjeł (123 wers), 
panovje (werse 150, 161), stróżovje (153 wers), dvjerzach (163 wers), ledvje 
(164 wers), vjedno (170 wers), povjedzec (181 wers), mję (72 wers), komjn (80 
wers), njewumjejesz (125 wers), vesmjeje (126 wers), szemją (185 wers), mje 
(werse 16, 51, 73, 97, 131, 178, 179), mja (werse 21, 34), bjój (werse 55, 76, 101, 
131, 144) trapje (104 wers), stępjc (125 wers), spjerac (werse 129, 180). Równak 
czej po mitczim lepnym spółzwaku nachódó sa i, tej mitkosc zapisywó sa letrą 
j, np.: vjci (59 wers), makovjci (106 wers), vjtojże (113 wers), rozjadovjła (127 
wers), vjna (151 wers), vjtójże (157 wers), słovamj (157 wers), topórkamj (164 
wers), vekupjc (34 wers), robj (140 wers), robjc (191 wers), pjrzcenje (108 wers). 
Letrą j oznóczó sa tez palatalnosc jinech spółzwaków, m.jin, kaszebsczego zwaku 
ń: njewodę (5 wers), nje (werse 13, 31), njeczeł (21 wers), njedaje (51 wers), 
njejisce (werse 55, 76, 101, 144), kłanjój (werse 64, 86, 120, 174), njedó (werse 
73, 97), njnjechce (werse 98, 141, 192), njeho (115 wers), njedzela (werse 117, 
169), panją (121 wers), njevezdrza (159 wers), oceanje (werse 177, 194).

Te spółzwa czi, jacze od kuńca XV stalatego podlegałe IV polsczi palataliza- 
cji, hewotno k, g, na kaszebsczi jazekowi obeńdze bełe poddóne dali jidącym 
procesóm. W kaszebsczim jazeku spółzwaczi k, g w pozycji przed i abo e prze
szłe w afrikate cz, dż. W dolmaczenku bójczi Puszkina zwaczi te oznóczóne sa 
jakno kj, gj, np.: vjelgjeho (werse 2, 37), vjęlgje (66 wers), wokjenkę (82 wers) 
głębokje (199 wers), abo jakno kj, gj: dregj (9 wers), kjdzą (10 wers), szerokjch 
(27 wers), stareszkj (werse 28, 57, 58, 102, 146, 201), vjęlgjm (29 wers), dzirzkj 
(36 wers), ribkj (werse 40, 63, 119), chałepkj (78 wers), vjęlgj (90 wers), drogjm 
(105 wers), pocórkj (107 wers), bócekj (109 wers), krolevskj (147 wers), pjerznjkj 
(152 wers), topórkj (154 wers), dzirzkj (180 wers).

W XIX-wieczny grafii jinak jak dzysó zapisywóny beł tez lepny zwak w. 
W kaszebsczim tłómaczenku Wo rebóku e ribce spółzwak nen oznóczóny je 
letrą v, np.: łaskave (23 wers), słova (23 wers), sve (werse 26, 33), vałach 
(27 wers), rozvóló (42 wers), vama (77 wers), vdzek (166 wers), słegóv (171 wers), 
vesełó (171 wers), provadzą (172 wers), słova (181 wers), rozvalone (204 wers).

W kaszebsczi wersji bójczi Puszkina pojawiłe sa dwie forme, w jaczich we- 
strzódkowojazekowi zwak ń przeszedł w przednojazekowo-zabowi zwak n: 
vladcziną (176 wers), vładcziną (193 wers); ta znanka tipicznó je dló nordowego 
dialektu kaszebsczegd jazeka. W pierszi z przewołónech formów - vladcziną 
(176) - mozeme tez zaobserwowac proces belaczenió, jaczi ostoi tez odnotero-
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wóny w słowach: zlota (108 wers), kolnerz (162 wers), dlugo (200 wers), żela 
(178 wers). Belaczenie tez je znanką przirodną dlo niechternech nordowech 
gwarów, m.jin. dlo gware wse Sławoszeno, równak w dolmaczenku bojczi Pusz
kina pokazywo sa ona niekonsekwentno. W obremienim konsonatezne nót je 
tez dac boczenk na przemior pjerznjkj (153 wers), w jaczim uchowóny ostoł 
archajiczny spółzwak rz w mol zwaku r.

W analizowónym dolmaczenku pojawiłe sa tez przekłade przeńdzenio pier- 
wosznego karna spółzwaków rs we wtórzne karno rz: dzirzkj (36 wers), gburz- 
cząnką (werse 87, 98), pjrzcenje (108 wers), dzirzkj (180 wers). Zjinaczenia 
w karnach spółzwaków objimają tez, tipiczne dlo kaszebsczich gwarów, upros- 
cenia karna konsonantów w słowie dze (168 wers), jacze w leteracczi kaszebiz- 
nie mo postac gdze. W przekładze bojczi Puszkina zarejestrowóno ostała tez 
dialektalno forma barzo (155 wers), w jaczi nie zaszedł proces zanikniąco 
przednojazekowego zwaku; w teroczasny leteracczi kaszebiznie powszechno 
je forma baro.

Na pograńczim foneticzi i fleksji czi nót je rozezdrzewac zapisenk i wemowa 
kunoszków znankowników w genetiwie pojedinczny leczbie, np.: vjelgj eho 
(werse 2, 37, 193), vjęlgjeho (176 wers), noveho (52 wers), a tez kunoszków a tez 
znakownikowech zamionów w nym przepodku: twojeho (25), sameho (2 wers), 
formów osobowego zamiona on w genetiwie: jeho (werse 14, 46, 68, 92, 136, 
160, 187), njeho (werse 115, 159, 165), ho (werse 164, 172), a tez formów zamio- 
na co w nym przepodku: czeho (werse 47, 69, 93, 188). Cela taczego zapisenku 
je odzdrzadlenie wemowe kunoszka znankowników i zamionów w genetiwie 
pojedinczny leczbe. Wemieniony kunoszk w gwarze Sławoszena je realizowóny 
jakno -eue. W teroczasny leteracczi kaszebiznie kunoszk ten mo postac -ego.

W otmianie znankdwnikdwećh zamionów nót je tez dac boczenk na forme 
genetiwu białogłowsczego ortu pojedinczny leczbe, jacze w dolmaczenku bojczi 
Puszkina mają dialektalny kunoszk -e (w ortografii Cenowe zwak zapisóny ną 
letrą je równy samozwakowi zapisywónemu dzysdnia jakno e): swoje (werse 
78, 201). Analogiczny je zapisenk w genetiwie osobowego zamiona ona, jacze 
mo forma nje (werse 172, 196). W teroczasny kaszebiznie znankownikowe za- 
miona w omowiónym tuwo przepodku mają kunoszk -i, a osobowe zamiono 
mo postac ni. Zato w akuzatiwie w tłómaczenim Cenowe odnoterowóno ostała 
forma personowego zamiona ją (37 wers), jako w dzysdniowim leteracczim 
jazeku mo postac ja. Gwarowi kunoszk pojawił sa tez w instrumentalu wielny 
leczbie zamiona ten, hewotno je to kunoszk -emj w słowie temj (157 wers); 
w dzysdniowi kaszebiznie w nym przepodku uziwóny je kunoszk -ima / -yma.

W deklinacji jistników interesejące wedowo sa tez tworzenie formów instru
mentalu wielny leczbe za pomocą kunoszka -amj: woknamj (79 wers), słovamj 
(157 wers), topórkamj (164 wers). W instrumentalu chłopsczego ortu pojedinczny
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lëczbë dolmaczéra zwënégôwôt kùnôszk -ę, np.: wuktonę (wersë 48, 70, 93, 138, 
187), Bogê (wersë 55, 76, 101, 144), stotę (149 wers), mężę (171 wers), wogonę 
(198 wers) - wedle módła ôtmianë nordowëch gwarów. Zato jistniczi biało- 
gfowsczégô ôrtu, jaczé w nominatiwie tóńczą sâ na -ô, w genetiwie pôjedincz- 
ny lëczbie mają kùnôszk zapisywóny przez Cenôwâ jakno -é (lëtra é brëkèwônô 
je na ôznaczenié szwa): stąnje (116 wers). W ôtmianie jistników nót je tez dac 
bôczënk na archajiczną gwarową fôrmâ chtopsczégô ôrtu pôjedinczny lëczbë 
w lokatiwie: na prodze (203 wers). Trzeba jesz rôz przëwôfoc fôrmâ rebélijq 
(140 wers), w jaczi w akùzatiwie pôkazywô sâ archajiczny gwarowi kùnôszk -ą.

W ôbrëmienim fleksji czasnika w kaszëbsczi wersji bôjczi Pùszkina trzeba 
dac merk na fôrmë rozkazownika z zakùùczenim -i /-é (lëtra é ôznôczô ù Cenôwë 
szwa): puscé (16 wers), jidzé (26 wers), njejiscé (wersë 55, 76, 101, 144), vrocé sę 
(wersë 63 86, 120, 174), véprosé (64 wers), njelezé (168 wers). Fôrmë rozkazow- 
nika z zakùùczenim -i /-é są tipiczné dlô nordowi kaszëbiznë, téz dlô gwarë 
wsë Sfowôszëno.

Dôwny mionoczasnik ùszfégô czasu aktiwny stronë w kaszëbsczim jâzëkù 
je zwënégôwôny w fôrmach archajicznégô ùszfégô czasu i fôrmach ùszfégô czasu 
zesadzonégô z personowégô zamiona (abô jistnika w 3. ôsobie) i przëwôtonégô 
wëzi mionoczasnika. W nëch kônstrukcjach mionoczasnik w białogłowsczim 
ôrce môze pôdlegac kôntrakcji; zakùùczenia -ata, -âla (-ęta) są skrôcôné do 
pôstacë: -a, rzadzy: -a (-ę), co je widac w nôslédnëch przëmiôrach w dolma- 
czënkù bôjczi Pùszkina: zaczę (14 wers), przépténê (wersë 46, 68, 92, 187), 
przeptenę (136 wers), chlustnę (198 wers), gôda (32 wers), chca (33 wers), mja 
(wersë 21, 34), vékupjabé (35 wers), njevezdrza (159 wers), kôza (160 wers).

Ùzëté w kaszëbsczim tłómaczenim Wo rébôku é ribce w kônstrukcjach 
ùszféch czasów fôrmë mionoczasnika ùszfégô czasu aktiwny stronë chtopsczé- 
gô ôrtu czâsto mają dialektalną przirodâ, jakô przejôwiô sâ w tim, ¿e są ône 
zakùùczoné na -ęt, èt: tovjèt (5 wers), przestraszèt (19 wers), rébaczêt (20 wers), 
zapuscęt (wersë 7, 9, 11), njeczèt (21 wers), vépuscêt (22 wers), przedęt (23 wers), 
vrócęt (wersë 28, 57, 78), povjedzęt (29 wers), wuchvócęt (30 wers), njehèt (36 
wers), puscęt (37 wers), veprosęt (wersë 61, 85), vrocęt (wersë 102, 146), zdzévjèt 
(123 wers), vésmjèvêt (165 wers), ¿dèt (200 wers), njedożdęt (201 wers).

W stowôbùdowiznowim systemie nót je dac bôczënk na wëzwëskanié 
w dolmaczënkù bôjczi Pùszkina deminutiwnëch fôrmôw nié leno jistników, ale 
téz przëczasnika: perzinkę (44 wers), i zamiona: njck (197 wers). Trzeba pôd- 
sztrechnąc, ¿e dlô wszëtczich kaszëbsczich gwarów przirodné je czâsté ùsôdza- 
nié zdrobniafëch fórmów ôd rozmajitëch partów môwë.

W zasygù syntaksë w teksce dolmaczënkù wëkônonégô przez Cenôwâ cze- 
kawé sâ zesadzoné zdania ôkôlnikôwé célu z wskôzywôczâ wespôlëznë cobé: 
Chcę wladcziną béc wolną królovą (...), cobé ztoto mje tę ribka slużćla. (wersë 
176-178); Chce vtadcziną béc vjèlgjèho morza (...), cobës ji sama stużeta (wersë
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193-195). W tłómaczenim bójczi Puszkina móme też do uczinku z charakteris- 
ticznym dló kaszebsczego jazeka czastim użecym przedówku weróżonego 
zamiona, np.: to morze (66 wers), ta baba (75 wers), tą babą (191 wers). 
W dolmaczenku pokazywó sa też colemało tipicznó dló nordowego dialektu 
wiążena e dznóczónó kol Cenówe jakno e (werse: 4, 19, 20, 46, 64, 68, 77, 92, 
123, 145, 187), abo jakno E, czej je ona zapisónó wiólgą letrą (werse 23, 164, 
179, 181, 185, 185, 196, 199).

W obremienim leksyczi w przekładze bójczi Puszkina uwódżi wemógó neolo
gizm vesabarka (38 wers), jakó mogła bec usadzonó od czasnika barkniec (barch- 
niec), abo Od jistnika bark (barch), a jakó je tłómaczenka rusczi forme czasnika 
‘ęaSpaHHna’ . Interesejącó wedówó sa też neologizm zmjrzała, jaczi synonima 
je słowo ‘pokojnó' a chterna osta urobionó od kaszebsczego jistnika zmir ‘poku. 
Z poloniznów - w derżeniu intercnacjonaleznów - nót je wemienic jistnik 
rebelijo (140 wers); trzeba też przewołac germanizme: doch (16 wers), decht (42 
wers), trapa (104 wers). Czekawima gwarowima słowama są nósledne lekseme: 
kot (8 wers), kjdza ‘morskó trówa' (10 wers), nara (84 wers), hulka ‘biółi okrągłi 
białogłowsczi czópk, zrobiony z tiulu, krochmalony i pomórlony wkół głowe' 
(105 wers), snó¿i (109 wers), gvesno (124 wers), gzik (124 wers), rozjadovjc sę 
(127 wers), wuroczec zowusznjcą ‘czidnąc kogos w półgąbk' (128 wers), ko (158 
wers), vejtale (202 wers).

Przeprowadzonó analiza wekózała jazekowe znanczi tekstu kaszebsczego 
dolmaczenku CKaęKu o puóaKe u pbiÓKe Aleksadra Sergiejewicza Puszkina 
we wszetczich podsystemach jazeka: fonetice, fleksji, słowobudowiznie, syn- 
takse i słowiznie. W tłómaczenim Cenówe z jedny strone pokazywają sa forme 
stworzony przez Cenówa leteracczi kaszebizne, z dredżi westąpiwają w nim 
wielne gwarowe znanczi tipiczne dló domócego sławoszińsczego dialektu dol- 
maczere. Przekłód Wo reboku e ribce przedstówió norma kaszebsczego jazeka 
ustanowioną przez Floriana Cenówa w XIX stalatim. Dokonónó lingwisticznó 
analiza kaszebskojazeczny wersji bójczi Puszkina pokózywó też wielne archa- 
jiczne znanczi kaszebizne Cenówe.



Hanna Makurat

Language features translated into Kashubian fable titled 
The Tale of the Fisherman and the Fish 

by Alexander Sergeyevich Pushkin 

SUMMARY

The article is a linguistic analysis of the translation from Russian into Kashubian 
Alexander Sergeyevich Pushkin's fable titled The Tale of the Fisherman and the Fish. 
The translation into Kashubian was made in the 19th century by Florian Ceynowa
and it is titled Wo reboku e ribce. The translation analyzes were done on all levels of 
the language: phonetic, morphological, syntax and lexical. The studies have shown 
numerous features of the northern dialect of the village Sfawoszyno in Ceynowa's 
translation. Language of the translation of Pushkin's fable showed the nineteenth- 
century literary Kashubian. This is the language standard proposed by Florian 
Ceynowa.


