
Hanna Makurat

Cësk słowarza Jana Trepczika na
sztôłtowanié sã terôczasny
kaszëbskòjãzëczny lingwisticzny
terminologii
Acta Cassubiana 17, 143-151

2015



Hanna Makurat
Gdańsk

Cësk slowarza Jana Trepczika na sztôłtowanié 
sa terôczasny kaszëbskojazëczny 

lingwisticzny terminologii

Kaszëbskô lingwisticznô terminologio terôczasno je in statu nascendi, 
wcyg pòwstôwają nowé jãzëkòznôwczé pòchwôtë, a téż precyzowóné są ter
mine, j aczé òkôzałë sã za mało scësné abò niejednoznaczne. Wiele jãzëkòwëch 
zjawiszczów i procesów do dzysészégò dnia nie dożdało sã kaszëbskojazëczny 
nôùkòwi nomenklature, za to na oznaczenie jinëch brëkòwónëch je colemało 
czile równobieżno fùnkcjonëjącëch pòzwów. Zdôwô sã, że nôwikszi cësk na 
sztôłtowanié sã kaszëbskòjãzëczny lingwisticzny terminologii mają nôùkòwé 
dokazë ò mòwnoznajemny przirodze pùblikòwóné pò kaszëbskù. W negò ôrtu 
robotach mùszebnosc ùżëcô nieznónégò donądka kaszëbiznie jãzëkòznôwczégò 
pòchwôtu implikuje ùsadzenié negò terminu przez aùtora, a równoczasno zwë- 
négòwóny pòchwôt òstôwô bezpòstrzédno przeniosłi do jãzëkòwi prakticzi. 
Lingwisticznô kaszëbòlogicznô terminologio brëkòwónô je nié leno w nôùkò- 
wëch rozprawach, ale téż w didaktice mòwnoznajemnëch przedmiotów, wëkłô- 
dónëch na czerënkach: kaszëbskô etnofilolgiô, polsko filologio z kaszëbisticzną 
szpecjalnoscą i na pòdiplomòwëch sztudiach Nôùczanié kaszëbsczégò jãzëka, 
realizowónëch na Gduńsczim Ùniwersytece. Sztudérowie nëch czerënków są 
słëchińcama zajãców z gramaticzi kaszëbsczégò jãzëka, prowadzonëch w ka- 
szëbsczim jãzëkù.

W hewòtnym artiklu ni ma mòżlëwòtë, cobë przedstawić całąkaszëbskąjã- 
zëkòznôwczą terminologia ùsôdzóną wieleczerënkòwò przez rozmaj itëch aù- 
torów ju ód XIX stalatégò. Wkłôd w rozwij i ùsystematizowanié lingwisti- 
cznëch pòchwôtów jakno pierszi miôł Florión Cenôwa, chtëren òpùblikòwôł 
miemieckòjãzëczną gramatika zatitlowóną Zarés do Grammatikj Kašébsko- 
-Slovjnskje Move1, w jaczi pòdôł òn kaszëbskòjãzëczné równoznaczënë mie- 
miecczich i łacyńsczich gramaticznëch terminów. Ò próbach sztôłtowaniô 
mòwnoznajemnëch terminów przez Cenôwã pisôł Édwôrd Breza2. Wôżny ùdzél

1 F. Cenôwa, Zarés do Grammatikj Kašébsko-Slvjnskje Mové, Poznań 1879.
2 E. Breza, Florian Ceynowa jako językoznawca, „Rocznik Gdański”, 1983, nr 2, 59-85
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w fòrmòwanim kaszëbsczich lingwisticznëch pozwów pòstãpno mielë zrzesziń- 
cowie, a òsoblëwò interesëjący naju w hewòtnym artiklu Jón Trepczik, chtëren 
w cëgù swojego leksyko graficznego dzejaniô wëprôcowôł nowe, donądka nie- 
znóné jãzëkòznôwczé pòchwôtë, jiné za to adaptowôł do kaszëbsczi fòneticzi. 
System Trepczikòwi terminologii je dose rozbùdowóny, choc nie je òn fùl òpi- 
sënkã. Niejedne leksemë Trepczik zapòżëcził òd Cenôwë, adaptowôł téż ter
mine jinégò zrzeszińca i leksykografa Aleksãdra Labùdë3 4, chtëmégò włożënk 
w rozwij mòwnoznajemny terminologii bel równak marginalny. Selektiwnégò 
wëbiéru wëprôcowónëch donëchczas lingwisticznëch pòchwôtów i dofùlowaniô 
ò nowéj ãzëkòznôwczé pòzwë dokònôł Eùgeniusz Gòłąbk w swòjich Wskôzach 
kaszëbsczégò pisënkùĄ, terminologio Gołąbka stała sã spòdlim mòdifikacjów 
i pòsobnëch dofùlowaniów dokònónëch przez aùtorów ùczbòwników do ùczbë 
kaszëbsczégò jãzëka, Mareka Cëbùlsczégò i Różã Wòsôk-Slëwã5. Wëtwòrzoné 
donądka w kaszëbsczim jãzëkù lingwisticzné pòchwôtë i historio jich ùsôdzaniô 
ostała òbgôdónô w artiklach Jerzégò Trédra zatitlowónëch Kaszubska termi
nologia gramatyczna6, a téż Najnowsza terminologia gramatyczna (na tle 
dawniejszej)1 8. W wëżi przëwòłónëch robotach Trédra òstałë przedstawione 
m.jin. nôwôżniészé tendencje ùrôbianiô gramaticzny terminologii, też ny 
wëprôcowóny przez Jana Trepczika, równak aùtor nëch dokazów zaprezento- 
wôł leno wëbróné pòchwôtë Trepczika, ledwie dôwającë bôczënk na gwësné 
probleme.

W hewòtnym artiklu mdã miec starã omówić kaszëbską lingwisticzną 
nomenklatura zgromadzoną w dokazu Jana Trepczika zatitlowónym Słownik 
polsko-kaszubskf\ przeanalizëjã mòżlëwie wszëtczé zebróné w słowarzu mòw- 
noznajemné pòchwôtë, wskôzëjącë równoczasno na nacëskanié bédënków 
Trepczika na terôczasną jãzëkòwą praktika. Słowôrz negò aùtora je pierszim 
wikszim leksykògraficznym dokazã, w chtëmym przełómónô òstała wëstą- 
piwającô rëchli w kaszëbsczi spòlëznie tendencjo, cobë felëjącé kaszëbsczé 
słowò zastãpiwac pòlsczim ekwiwalentã abò téż pòlonizną zaadaptowóną fòne- 
ticzno do systémů kaszëbsczégò jãzëka9. Trepczik wprowôdzô wielné jãzëkòwé

3 A. Labuda, Słownikpolsko-kaszubski, Gdańsk 1981.
4 E. Gòłąbk, Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù, Gduńsk 1997.
5 M. Cybulski, R. Wosiak-Śliwa, Kaszubski język literacki. Podręcznik dla lektoratów, 

Gdańsk 1992; M. Cybulski, R. Wosiak-Śliwa, Uczimë sã pò kaszëbskù. Książka pomocnicza 
dla klas starszych, Gdańsk 2001.

6 J. Treder, Kaszubska terminologia gramatyczna, [w:] W świetle słów i znaczeń. Księga pa
miątkowa,, red. J. Mackiewicz i E. Rogowska, Gdańsk 2001, s. 317-324.

7 J. Treder, Najnowsza terminologia gramatyczna (na tle dawniejszej% [w:] Języki mniejszości 
i języki narodowe, red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa, Warszawa 2003, s. 309-316.

8 J. Trepczyk, Słownik polsko-kaszubski, naukowo opracował i aneksem opatrzył J. Treder, 1.1 
i II, Gdańsk 1994.

9 Leksykògraficznym dokazã ò szlachòwny przirodze, ale mniészim òbjãtoscowò je przëwò- 
łóny ju słowôrz Aleksãdra Labùdë z 1981 r.
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innowacje, w sposób nad wërôz kreatiwny ùsôdzô òn originalne neòlogiznë 
i neòsemantiznë, przëwrôcô zabôczoné ju  archajiznë a wprowôdzô słowa 
cëzégò pòchôdaniô, przëswòjëwającë je do kaszëbsczi fòneticzi. Mòwnô 
innowacyjność Trepczika i całego kama zrzeszińców miała pòwôżny cësk 
na rozwij lëteracczi kaszëbiznë10, w nym też na sztôłtowanié sã lingwisticzny 
terminologii.

W zasygù jãzëkòznôwczëch pozwów, szlachówno jak w przëtrôfkù póch- 
wotów z jinëch dzélów wiédzë, Trepczik wprowôdzô ùsadzoné przez sebie 
neòlogiznë jakno wariantë dlô jinëch fùnkcjonëjącëch ju pozwów. Wielerazowò 
aùtor słowarza ùrôbiô niejeden, ale nawetka czile altematiwnëch neólogiznów, 
pòdôwającë kol nich wariantiwno internacjonalny gramaticzny termin abó też 
pòloniznã zaadaptowóną fóneticzno do kaszëbsczégò systémů. Pòlsczémù pòch- 
wôtowi fonetyka w słowarzu Trepczika òstałë przëpòrządkòwóné dwie aùtor- 
sczé neòlogiznë zwękouczba i głosowina (na slédnô ùsadzonô ód ny sami sło- 
wòbùdowiznowi témë co pòlskô głosownia) kòl fóneticzno zaadaptowónégò 
internacjonalnego słowa fonetika. Pòlskòjãzëczny pòchwôt słownictwo mô nô- 
slédné neòlogizującé ekwiwalentë: słowizna, mionowizna i mionizna, chtëme 
pòkazywają sã kòl internacjonalnego terminu leksyka i wãższégò z pòzdrzatkù 
na zasyg -  nomenklatura. Pozwą deklinacja ostała wëjasnionô za pomocą 
często nietrafny neòlogiznë nôdżib (ùżëti téż ù Trepczika w znaczënkù Tryb’) 
i neòlogiznë zjinaczëna miona kol internacjonalnego deklinacëjô. Szlachówno 
pólsczé termine miejscownik i przymiotnik téż òstałë wëjasnioné za pomocą 
neólogiznów, pierszi z pòchwôtów òstôł ùżëti w słowarzu Trepczika jakno môl- 
nik i molny pod , za to drëdżi mô nôslédné neòlogizëjącé kaszëbsczé ekwiwa
lentë: przëdôwnik i przëdôwné słowo; kòl neólogiznów pòdóné òstałë internac
jonalne równoznaczënë, pòsobno: lokatiw i adiektiw. W analogiczny spòsób 
bùdëje Trepczik neòlogizëjącé pòzwë bãdącé równoznaczënama pòlsczégò 
pòchwôtu tryb: obznôjmiwôcz -  obznôjmny nadżib (kòl internacjonalnego indi- 
katiw), zastrzegownik -  zastrzegowi nadżib (kòl internacjonalnego konditio
nalis), rozkôzownik -  rozkôzowny nadżib (kòl internacjonalnego imperatiw); 
w jinym môlu słowarza jakno odpowiednik pòlsczi pòzwë tryb rozkazujący pò- 
kazywô sã téż jinô neòlogizna: polétny ustôw. Pòwëższé leksemë môlnik,przë
dôwnik, obznôjmiwôcz, rozkôzownik, zastrzegownik powstałe na skùtk ùniwer- 
bizacji dwasłowòwëch fòrmów. Jinýma przëmiôrama aùtorsczich neólogiznów, 
chtëme pòjawiłë sã jakno altematiwa dlô intemacjonalnëch słowów, są nôsléd
né lingwisticzné termine: zanócënk -  intonacëjô (pól. intonacja), dostôwk -  
sufiks (pól. przyrostek, sufiks), przëstôwk -  prefiks (pól. przedrostek, prefiks), 
zezwęk -  konzonanta (pól. spółgłoska), zjinaczëna czasnika -  konjugacëjô (pól. 
koniugacja), zamiono -  pronoma (pól. zaimek), srębnica -  subiekt (pól. pod
miot), przezwęk -  akcent, zjinaka -  fleksëjô, dokonány uszli czas (póchwot, jaczi

10 H. Makurat, Zôbawa słowã i redosné słowòùtwórstwò Jana Trepczika, „Slawistyka”, 2010, 
nr 11,22-27.
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dzélowò je neòlogizną, dzélowò pòlonizną) -  perfektum, mownoapartny -  
idiomny, idiomatny, pierszi stopiń -  bezstępizna -  bezstępiń -pozytiw  (altema- 
tiwno z pòlonizëjącyma terminama: stopień równy /  równy stępiń), drëdżi stopiń
-  komparatiw (wariantiwno z pozwą: wëższi stopiń), trzecy stopiń -  superlatiw 
(altematiwno z pòchwôtama: nôwëższi stopiń /  nôwëższi stępiń), niepozwóny 
nadżib -  infinitiw (poi. bezokolicznik), órtnik -  articziel (poi. rodzajnik), w jinym 
molu słowarza: órtnik -  artikel (pòl. przedimek). Spòmidzë neòlogiznów wëapar- 
tnionëch przez Trepczika altematiwno z intemacjonalnyma formama leno nie- 
wielné zwëskałë normatiwną sankcja (colemało równobieżno z intemacjonal
nyma formama), hewòtno: słowizna, môlnik, zastrzegownik -  zastrzegowi nadżib, 
rozkôzownik -  rozkôzowny nadżib, zamiono, przëzwąk, zjinaka, dokonány uszli 
czas. Równak dôwającë bôczënk na to, że do jãzëkòwégò systemù trafiłë słowa 
stworzone indiwidualno przez jednego aùtora, trzeba pòdsztrëchnąc, że je to 
i tak przëmiérzno bëlnô wielëna zaaprobòwónëch pòchwôtów. Pòòstałé z przë- 
wòłónëch aùtorsczich neòlogiznów Trepczika abò òstałë wëeliminowóné na 
rzecz jinëch fòrmów, abò téż nie nalazłë òne jesz tekstowëch aktualizacjów, 
chòc mòżlëwé je, że niechtërne z nëch fòrmów trafią w przińdnoce do ùzusu.

Rządzy neòlogizëjącé pòzwë pòkazywają sã jakno wariantë pòlsczich ter
minów zaadaptowónëch fòneticzno do kaszëbsczégò systemù abò téż jakno 
wariantë kalków z pòlsczégò jãzëka: wiżowac -  stopniować, pôd -  przëpôdk, 
ustôw -  starna, nasebny ustôw -  pasywno starna ‘strona bierna’, przëdónk -  
przëdónka kòl pòloniznë, w chtëmy białogłowsczi ôrt òstôł zamieniony na 
chłopsczi i òsta zastosowónô fòneticznô adaptacjo: przëdôwk ‘przydawka’, 
pozwęk -  slédny zwęk ‘wygłos, głoska końcowa’, przedzwęk -  pierszi zwęk ‘na
głos, głoska początkowa’, kunószk ‘końcówka’ kol zestawienio słowny kiińc. 
Spòmidzë neólogiznów Trepczika, jacze mają pòlonizëjącé wariantë, do syste
mù kaszëbsczégò jãzëka trafiłë pòchwôtë: ustôw, nasebny ustôw i kunôszk.

Czasã w systemie Trepczika felëje altematiwë dlô neòlogizëjącëch fòrmów, 
np.: mownoznajemnota ‘językoznawstwo’, przëdichnienié ‘przydech’, wielnik
-  rechubnik ‘liczebnik’ (òstôł téż òdnotérówóny pòchwôt: porządkowi rechub- 
nik), dosebné zamiono ‘zaimek dzierżawczy’, pëtowné zamiono ‘zaimek pyta
jący’, nôwrotné zamiono ‘zaimek zwrotny’, odnószne zamiono ‘zaimek względ
ny’, tereczasny czas -  terôbëtny czas ‘czas teraźniejszy’, bëti czas -  uszli czas 
‘czas przeszły’, przińdny czas ‘czas przyszły’, nazéwôcz ‘mianownik’, wcpo- 
możné słowo, wëpòmòżny czasnik ‘czasownik posiłkowy’, dzejny czasnik ‘cza
sownik czynny’ (samo słowo czasnik je przejãté ód Cenôwë), odsebny ustôw 
‘strona czynna’, dosebny ustôw ‘strona zwrotna’, przëczasnik ‘imiesłów’ (też 
zarejestrowóny óstoł termin przëslôwkowi przëczasnik), trojno wielëna ‘liczba 
mnoga’, pojedińczô /  pojedinczô wielëna ‘liczba pojedyncza’, równowôżëna 
‘równoważnik’, opisowny órtnik ‘rodzajnik określony’, slednik ‘następnik (dzél 
zdaniô zesadzonégò abò pòdrzãdnie, abò wespółrzãdnie, chtëren w logiczny 
sposób nastãpiwô po poprzedniku), i podléżny ‘podrzędny’, nadleżny ‘nadrzęd
ny’ (óbadwa słowa są opatrzone kwalifikatora gr ‘gramatika’), samozwęk
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‘samogłoska’; slédny z pòdónëch przëmiôrów je równoczasno kalką z pól- 
sczégò jãzëka. W przëtrôfkù neòlogizëjącëch lingwisticznëch pòchwôtów, jaczé 
w dokazu Słownik polsko-kaszubski Trepczika ni miałë jinëch wariantów, 
wikszosc zwëskała normatiwną sankcjã. Do ùzusu trafiłë nôslédné neòlogiznë, 
dlô chtërnëch brak bëło altematiwë w słowarzu: mownoznajemnota (termin 
terôczasno brëkòwóny równobieżno z internacjonalną pozwą lingwistika), wiel- 
nik, dosebné zamiono, pëtowné zamiono, nôwrotné zamiono, uszli czas, prziń- 
dny czas, wëpomożné słowo, wëpòmòżny czasnik, dzejny czasnik, dosebny 
ustôw, trójnô wiełëna, pojedinczô wielëna, równowôżëna, samozwęk. Apartno 
nót bë bëło ùjimac ùsadzoné przez Trepczika słowò przëczasnik, jaczé fùnk- 
cjonëje w lëteracczi kaszëbiznie, równak w znaczënkù jinym nigle to, chtëmo 
przëpisôł mù Trepczik, hewòtno je òno ekwiwalentã pòlsczégò pòchwôtu /?rzy- 
słówek.

Òkróm gramaticznëch terminów zgromadzonëch w słowarzu Trepczika, 
bãdącëch neòlogiznama, wielné są téż przëmiôrë neòsemantiznów, czëlë sło
wowy* aczé wtórzno zwëskùją znaczenie lingwisticznégò pòchwôtu. Midzë neò- 
semantiznama nót je wëmienic taczé termine, jak: zwęk ‘głoska’ (kòl Labùdë 
w nym plačuje neòlogizna ùsadzonô òd jistégò dërżénia: zwęczka) czë porządk 
słów ‘szyk słów’, niprzeszłi czas ‘czas zaprzeszły’, łëpny Tabialny’ (kòl pòlo- 
niznë labiałny), łëpny zwęk ‘głoska wargowa’, kòrzéń słowa ‘temat, rdzeń 
słowa’ (kòl germaniznë téma), zwëczajné miono ‘imię pospolite’ (chódzy tuwó 
o pospolití jistnik), dzéł mowë ‘część mowy’, zdanie (słowo to pierwószno 
w kaszëbiznie bëło równoznaczëną słowów ‘sąd, pòzdrzatk’, fùnkcjã grama- 
ticznégò terminu zwëskało ono dopierze wtórzno), niezjiscony kòl pòloniznë 
niedokonóny {niezjiscony bëti (uszłi) czas, imperfektum); neósemantizną je też 
leksem zmiana ùżëti w znaczenim pólsczegó słowa ‘fleksja’, wëstąpiwający 
w słowarzu Trepczika wariantiwno z neòlogizną zjinaka i internacjonalëzną 
fleksëjô. Za neòsemantiznã mòże téż ùznac leksem orzecznik (jeżlë przëjim- 
niemë, że na pòlonizna fùnkcjonëje w kaszëbiznie szlachówno jak w pólsczim 
jãzëkù w znaczënkù dzélu mionowegó predikatu), bãdący ekwiwalentã pòl- 
sczégò słowa ‘orzeczenie’, w kaszëbiznie brëkòwóny wariantiwno z internacjo
nalnym słowa predikat (trzeba nadczidnąc, że pólsczi pòchwôt orzecznik 
nie òstôł wëjasniony w ogle w rozezdrzewónym tuwó słowarzu); Trepczik 
nie przejął ze słowarza Labùdë neòlogiznë orzeczba bãdącégò równoznaczëną 
pólsczegó słowa orzeczenie. Neósemantizną je téż termin ort ‘rodzaj’, znóny 
rëchli w gwarach kaszëbsczich leno w óglowim znaczenim, a zaadaptowóny 
przez Trepczika do mównoznajemny terminologii, dodôwkòwò zestawienia 
dzecny ôrt i altematiwno strzédny ôrt (pòkazywającé sã kol internacjonalnego 
słowa neutrum) nót je ùznac za semanticzne neòlogiznë, jaczé òznôczają 
w pólsczi terminologii ‘rodzaj nijaki’. Wariantã gramaticznégò pòchwôtu ôrt je 
w słowarzu Trepczika jinô neósemantizną szłach (chłopsczi szłach, biało- 
głowsczi szłach kol równobieżnëch pozwów chłopsczi ôrt, białogłowsczi ôrt). 
Niechtëme z wëmienionëch wëżi leksemów, zaadaptowónëch przez Trepczika
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w szpecjalisticznym znaczenim, zwëskałë normatiwną sankcja i fùnkcjonëją 
dzysdnia w systemie kaszëbsczégò jãzëka jakno lingwisticzné termine: zwęk, 
porządk słów, lëpny, lëpny zwęk, zdanie, ort, dzecny ôrt. Wëdôwô sã, że zna- 
czënkòwą neòlogiznã korzeń słowa téż mòże ùznae za trafiony póchwot, 
równak słowo to nie nalazło donądka tekstowëch aktualizacjów.

Dzćl terminologii Trepczik przejął od Floriana Cenowe, np. czasnik ‘cza
sownik’ (wariantiwno z internacjonalną formą werbum), doraznik (altematiwno 
z formama przezwęk, akcent), jistnik ‘rzeczownik’ (altematiwno z formama: 
miono, substantiw); wort je też nadczidnąc, że Trepczik pòchwôt jistnik warian
tiwno z internacjonalnym termina genetiw bédëje ùżëwac téż w znaczënkù 
pòzwë przëpôdka znónégò w pòlaszëznie jakno dopełniacz. Pòchwôt miono to 
neòsemantizna notérowónô ju kòl Cenôwë na oznaczenie partów mòwë pód- 
légającëch deklinacji, Trepczik zawãżiwô znaczenie ny pòzwë leno do jistnika. 
Niechtëme z terminów Cenôwë aùtor dokazu Słownik połsko-kaszubski pòddôł 
mòdifikacji, np. jakno wariant fòrmë konjugacëjô pòjôwiô sã pòchwôt czasniko- 
wanié, jaczi je przesztôłcenim notérowóny kòl Cenôwë gramaticzny pòzwë 
czasovanje\ òkróm tegò ù Trepczika zarejestrowónô òstała forma wiążëna 
‘spójnik’, chtëma nôprôwdopòdobni je mòdifikacjąterminu Cenôwë, ùsadzoné- 
gò òd negò samégò słowòbùdowiznowégò spòdla, ale z jiným sufiksã: vjąznjikj\ 
nót je dodać, że forma wiąznik téż pòkazywô sã w jiným môlu słowarza Trep
czika w nym samim znaczënkù. Kòl Cenôwë rejestrowóny je pòchwôt křikoč 
‘wykrzyknik’ (kol formě věkřikňik), jaczi wierã téż stół sã spòdlim mòdifikacji 
dokònóny przez Trepczika, ù chtëmégò òdnotérowónô òsta forma ùtwòrzonô 
òd jistégò słowòbùdowiznowégò spòdla krzikôcz kòl fòrmów wołôcz i wëkrzik- 
nik. Trepczik jakno gramaticznégò terminu nie przëswòjił zato ùżëti w pùbli- 
kacji Zarés do Grammatikj Kašébsko-Slovjnskje Move pòzwë sposób ‘tryb’ -  kol 
Trepczika słowo to pòkazywô sã leno w znaczenim óglowim, bez kwalifikatora 
wskôzëjącégò na gramaticzny pòchwôt; ekwiwalentã pòlsczégò terminu tryb 
w lingwisticznym znaczenim je ù Trepczika bios przëwòłónô ju wëżi neòlo- 
gizna nôdżib.

Niejedne termine kù reszce przejął Jón Trepczik òd Aleksãdra Labùdë: 
szłabiza ‘sylaba’, szłabizowac ‘sylabować’, Trepczik dodôwkòwò ùsadzył téż 
pokrewne słowa mające nen sóm dërżéń, hewòtno szłabizowanié i wiełeszłabi- 
zowi, pósobnym słowã zapòżëczonym ód Labùdë je przëmiónk, notérowóny kół 
Trepczika wariantiwno z leksemã przëmión. Nawleczenim do terminologii Labùdë 
są téż notćrowónć kol Trepczika deriwatë: zjinaczëwac ‘odmieniać’, zjinaczony 
‘odmienny’, niejinaczony ‘nieodmienny’, ùtwòrzoné na spódlim rejestrowónëch 
kòl Labùdë czasników: jinaczëc ‘odmienić’, jinaczac ‘odmieniać’. Za to po
chodnym słowã ùsadzonym ód czasnika zjinaczëwac je ù Trepczika przëwòłónô 
ju wëżi neòlogizna zjinaka ‘fleksja’ (ù Labùdë: jinaczba ‘odmiana’).

Przëswòjenié abò pòminiãcé przez Trepczika lingwisticznëch pòchwôtów 
stosowónëch przez Cenôwã i Labùdã je swégò ôrtu werifikacją rëchtnoscë 
nëch gramaticznëch pozwów. Niechtëme z neòlogiznów ùrobionëch przez
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wëmienionëch tuwò aùtorów Trepczik zaadaptowôł do swòjégò systemu 
i w przëtrôfkù wikszoscë z nich przëczënił sã do jich rozkòscérzeniô i do jich 
pòswiôdczeniów w ùzusu. Lingwisticzné termine, stworzone przez Cenôwã 
i Labùdã, mdącé neólogiznama, chtëme nie òstałë ùwzglãdnioné w dokazu 
Słownik polsko-kaszubski Trepczika, colemało ùlégłë zabôczeniu i nie nalazłë 
môlu w systemie terôczasny lëteracczi kaszëbiznë.

W słowarzu Trepczika przëmiérzno rzôdkò jakno kaszëbsczé ekwiwalentë 
gramaticznëch pòchwôtów wëstąpiwają same bios internacjonalne słowa bez 
jinëch wariantów. Leno intemacjonalëznë òstałë zarejestrowóné w nôslédnëch 
przëmiôrach: fonologijô, ablatiw ‘narzędnik’, semantika, gramatika; termin 
składnia òstôł wëjasniony internacjonalnym słowã syntaksa kòl opisowego òb- 
jasnieniô uczba o usôdzanim zdaniów, w podobny sposób są wëjasnioné ter
mine: neologizm: neologizna -  nowé słowo, idiom -  mownó apartnosc, i nie- 
chtërne pòzwë przëpôdków: datiw -  trzecy przëpôdk, akuzatiw -  czwiôrti przë- 
pôdk. Nierôz Trepczik podôwô bios opisowe wëjasnienié gwësny gramaticzny 
pòzwë: urôbianié abò powstôwanié słów ‘słowotwórstwo’. Czasã internac
jonalne słowa pòkazywają sã kòl pòloniznów: adwerbium -  przësłówk, apo- 
zycëjô -  przëdôwk ‘dopowiedzenie apozycja’ (pòlonizna przëdôwk, w chtëmy 
òstôł zmieniony białogłowsczi ort na chłopsczi, wëstąpiwô téż w fùnkcji ja- 
czegó le przëdôwkù). Tej sej intemacjonalëznë w słowarzu Trepczika pójówiają 
sã kòl słowów pòspólnëch dlô pòlaszëznë i kaszëbiznë: artykulacëjô -  wëmowa, 
abò kòl słowów dërżéniowò kaszëbsczich: dialekt -  gôdka (òbadwa ne termine 
mają równoczasno znaczënk dialektu i gwarë); nierôz wëstąpiwają leno pòlo- 
niznë bez jinëch wariantów: nieprzechódny, zdrobnienie. Z germańsczich jãzë- 
ków zapòżëcził Trepczik pòchwôtë: obiekt ‘dopełnienie’, partikla ‘partykuła’ 
i terna ‘temat, rdzeń słowa’, dwa sledne z nëch gramaticznëch pozwów trafiłë 
do ùzusu. Notérowóny kòl Trepczika termin dolžena ‘iloczas’ wedle Jerzego 
Trédra je neòlogizną11, wëdôwô sã równak, że mòże bëc to zapòżëczenié 
ze słoweńsczégò abò macedońsczégò jãzëka, w chtëmëch wëstąpiwô słowò 
dolžina (słoweńsczi) / dojiotcuna (macedońsczi) òznôczającé ‘długòsc’, le Trep
czik zmòdifikòwôł jegò znaczënk i przëswòjił nen pòchwôt gramatice; póza 
dokaza Słownik polsko-kaszubski mô òn téż jiné tekstowe pòswiôdczenia, chòc 
czãscy w ùzusu pòtikónô je pòlonizna jiloczas.

Tak lingwisticzné termine bãdącé pòloniznama abò intemacjonalëznama, 
jak téż pòchwôtë, co są gwôsnyma abò zapòżëczonyma òd jinëch aùtorów neo
logiznama czë neòsemantiznama, stôwają sã w słowarzu Trepczika spòdlim mni 
abò barżi rozbùdowónëch słowòbùdowiznowëch gniôzdów. Trepczik òprô- 
cowôł aùtorsczé schematë deriwacji, posługiwającë sã wëtwòrzonyma przez 
sebie technikama ùsôdzaniô słowów. Przëmiôrowò neòlogizna przëzwãk stała 
sã centralnym słowã słowòbùdowiznowégò lińcucha: przëzwąk -  przëzwączëc -

11 J. Treder, Kaszubska terminologia g ra m a tyczn a s. 323,
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przezwęczenie, za to zapòżëczony òd Cenôwë doraznik stół sã spòdlim cëgù: 
doraznik -  doraźnie -  doraznikowac -  doraznienié.

Bédënk Trepczika tikający sã mownoznajemny terminologii je koncepcją 
dose rzeszną, ópiartą na prawach analogii, choc pòjawiłë sã w dokazu Słownik 
polsko-kaszubski gwësné niekonsekwencje i niescësnoscë. Bënowé sprzecznos- 
cë przejôwiają sã przede wszëtczim ùżëeym jistégò jãzëkòznôwezégò pòch- 
wôtu w dwùch rozłącznëch fùnkcjach, np. w jednym môlu słowarza termin 
nôdżib òznôczô to sarno, co pòlsczi 4tryb’, w jiným dzélu ta gramaticznô pozwą 
je ekwiwalentã 'deklinacji’, za to niepozwóny nadżib òtnôszô sã w systemie 
Trepczika do pòlsczégò terminu 'bezokolicznik’. Szlachówno pòchwôt ustôw 
w terminologii Trepczika je równoznaczëną dwùch pòlsczich pozwów: 'strona’ 
i ‘tryb’ (polétny ustôw ‘tryb rozkazujący’), a zapòżëczony ód Cenôwë termin 
jistnik  w systemie Trepczika je ekwiwalentã pòlsczich gramaticznëch poz
wów ‘rzeczownik’ i ‘dopełniacz’. Pósobnym niepóżądónym zjawiszczã w do
kazu Słownik polsko-kaszubski je nié wiedno ùmòtiwòwónô nadmiarowo 
synonimió lingwisticznëch pòchwôtów. Wëdôwô sã, że ùrôbianié wielnëch 
wariantów mòwnoznajemnëch terminów, wparłãcziwającë w to colemało nié 
fùl ùdokôznioné gramaticzné neologiznë, je rozrzeszeniem niekorzëstnym 
i niecélowim z pozdrzatkù sztandarizacji kaszëbiznë. Not je téż dac bôczënk 
na pokazywający sã w słowarzu felënk precyzji, przëmiôrowò tak słowo 
gôdka, jak i dialekt w omówionym tuwó dokazu są równoznaczënama dwùch 
pòlsczich póchwótów ‘dialekt’ i ‘gwara’, timczasã są to doch rozmajité zasy- 
gòwò lingwisticzné pòzwë.

Pòsobną niebëlnoscą jãzëkòznôwczi terminologii zgromadzony w sło
warzu Trepczika je ji niekompletność. Wielné mòwnoznajemné pòchwôtë 
w ogle ni mają swój ich hasłów w omówiony tuwó leksyko graficzny robóce. 
W dokazu Słownik polsko-kaszubski nie òstałë òdnotérowóné niechtërne spòd- 
lowé gramaticzné pòjãca, jaczich równoznaczënama w pòlaszëznie są pòzwë 
taczé, jak np.: aspekt, łeksem, okołicznik, wołacz, zapożyczenie, taj tej nie dzë- 
wùje fakt, że nie òstałë téż zarejestrowóné w słowarzu barżi szpecjalisticzné 
lingwisticzné termine, jaczich ekwiwalentama w pòlsczim jãzëkù są pòjãca 
taczé, jak np.: afrykata, afrykatyzacja, apofonia, derywacja, derywat, dysymiła- 
cja, fonem , formant, jer, konsonantyzm, pałatałizacja, przegłos, przestawka, 
rozpodobnienie, środgłos, wokalizm.

Cësk dokazu Słownik polsko-kaszubski Jana Trepczika na sztôłtowanié sã 
teróczasny kaszëbskòjãzëczny mownoznajemny terminologii òkôzôł sã stolëm- 
ny. W wiôldżim stãpniu wënikô to gwësno stądka, że leksykògraficznô robòta 
Trepczika, nimò swòji nienôtëmoscë i sztëcznégò neòlogizowaniô, nimò nie- 
chtëmëch ewidentnëch niescësnosców jakno całosc wëdôwô sã bëc przëmié- 
rzno rzesznym i nôbarżi rozbùdowónym bédënkã kaszëbsczi jãzëkòznôwczi 
nomenklature. Niżódnô rëchlészô ani pózdzészô prôca z zasygù kaszëbsczi 
leksykografii nie prezentëje tak bëlny wielënë kaszëbskòjãzëcznëch lingwis
ticznëch póchwótów. Terminologiczne rozrzeszenia Trepczika zwënégòwałë
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kluczewą fùnkcjã w procesu sztôłtowaniô sã jãzëka terôczasnëch kaszëbò- 
logów, pùblikùjącëch mòwnoznajemné dokazë w kaszëbsczim jãzëkù. Chòc 
bédënk jãzëkòznôwczich pozwów przedstawiony przez Trepczika nie je kom
pletny i korzëstanié z leksykograficznego dostónkù negò aùtora wëmôgô òczë- 
widnégò distansu, to w praktice w wiôldżim zasygù je òn fùndamentã dlô suk
cesywnego bùdowaniô dalszich pòchwôtów w òbrëmienim lingwisticzi.

Hanna Makurat

Wpływ słownika Jana Trepczyka na kształtowanie się współczesnej 
kaszubskojęzycznej terminologii językoznawczej

s t r e s z c z e n ie

Niniejszy artykuł stanowi analizę terminów językoznawczych zgromadzonych w Słow
niku polsko-kaszubskim Jana Trepczyka. Terminy lingwistyczne notowane w słowniku 
często mają charakter neologizmów i neosemantyzmów rejestrowanych obok nazw inter
nacjonalnych oraz polonizmów zaadaptowanych fonetycznie, ponadto część terminów 
została przejęta od poprzedników. Mimo pewnych nieścisłości i sztucznego neologizo- 
wania propozycja Trepczyka stanowi dość spójną i najbardziej rozbudowaną propozycję 
kaszubskiej terminologii językoznawczej. Rozwiązania terminologiczne Trepczyka ode
grały istotną rolę w procesie kształtowania się języka współczesnych lingwistów kaszub
skich. Mimo iż jest to praca niekompletna, stanowi ona bazę dla budowania dalszych ter
minów z zakresu lingwistyki.

Hanna Makurat

Influence of Jan Trepczyk’s dictionary on the development 
of contemporary Kashubian linguistic terms

SUMMARY

This article is an analysis of linguistic terms gathered in Polish -  Kashubian Dictionary 
by Jan Trepczyk. The linguistic terms listed in the dictionary are frequently neologisms 
and neosemantisisms recorded together with the international names and Polishisms 
adapted phonetically, moreover, a part of the terms has been taken from the predecessors. 
Despite some inconsistencies and artificial neologisms Trepczyk’s proposal is quite consi
stent and the most complex one for Kashubian linguistic terms . Trepczyk’s terminologi
cal solutions played an important role in the emergence of the language of modern Kashu
bian linguists. Although the work is incomplete, it is the base for building further terms 
in the field of linguistics.


