Ewa Zielińska

Wsk aźniki zespolenia w zdaniu
pojedynczym w gwar ach kociewskich

Materiaá gwarowy na uĪytek niniejszego artykuáu zostaá wyzyskany
z caáoĞci moich badaĔ nad skáadnią zdania pojedynczego w gwarach kociewskich1. Analizując zjawiska jĊzykowe opieram siĊ na tradycyjnej skáadni jĊzyka polskiego. PrzyjmujĊ, Īe stanowią one prawidáowoĞü w gwarach kociewskich, jednoczeĞnie mogą pojawiaü siĊ w innych.
Podstawowym Ĩródáem, na którym siĊ opieram, jest trzytomowe dzieáo
ks. Bernarda Sychty: Sáownictwo kociewskie na tle kultury ludowej2.
1

2
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SkáadniĊ zdania pojedynczego w gwarach kociewskich badaáam pod kierunkiem naukowym Profesora Edwarda Brezy, zob. Skáadnia zdania pojedynczego w gwarach kociewskich (maszynopis pracy
doktorskiej), GdaĔsk 2006. Punktem odniesienia dla badaczy gwar kociewskich (nie tylko) są opracowania K. Nitscha, który podzieliá Kociewie na trzy gáówne czĊĞci: poáudniową miĊdzy Brdą a Wisáą,
z zachowaniem nosowoĞci przed szczelinowymi (gąĞi, ȪĤzaü); Ğrodkową nad Wierzycą, z zanikiem jej
(gaĞi, kĞĤška) i póánocną miĊdzy Tczewem a Skarszewami, zob. K. Nitsch, Dialekty jĊzyka polskiego
(z 3 mapami), Wrocáaw – Kraków, 1957. Dialekt kociewski Kazimierz Nitsch zalicza do nowszych niemazurzących. Autor skupia uwagĊ na fonetyce gwarowej, zob. tenĪe, Póánocnopolskie teksty gwarowe
(od Kaszub po Mazury), Kraków 1955. Dokonuje on najpierw przeglądu dialektów Pomorza, omawia
system uĪyty w transkrypcji na ortograÞĊ literacką, a nastĊpnie podaje róĪne teksty gwarowe (od Kaszub po Mazury). Teksty kociewskie pochodzą z Przysierska (pd.) i Zelgoszczy (Ğr.), autor nie wzmiankuje o skáadni. TenĪe, Historia badaĔ nad dialektami póánocnej Polski, [w:] Konferencja Pomorska,
Prace JĊzykoznawcze, Warszawa 1956, K. Nitsch skupia uwagĊ na fonetyce i ßeksji, zob. tenĪe, Wybór
pism polonistycznych, t. III: Pisma pomorzoznawcze, Wrocáaw – Kraków 1954, s. 145–171. Autor
opisuje dialekt kociewski wáaĞciwy i dwa poddialekty: skarszewsko-tczewski, wysiĔsko-kiszewski
(przejĞciowy), pisze równieĪ o fonetyce i ßeksji. TenĪe, Dialekty polskie Prus Zachodnich, przedruk,
[w:] Wybór pism polonistycznych, t. III: Pisma pomorzoznawcze, Wrocáaw 1954.
B. Sychta, Sáownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, t. I: A–F, t. II: G–ē, Wrocáaw 1980;
t. III: O–ĩ, Wrocáaw 1985. Drugim Ĩródáem jĊzykowym są Póánocnopolskie teksty gwarowe
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Wypisując przykáady wypowiedzeĔ, z szacunku dla autora, nie ingerowaáam
w transkrypcjĊ zapisów3. Edward Breza zauwaĪa, Īe podnoszenie w tej chwili
tych czy innych braków w Sáowniku kociewskim Sychty nie ma wiĊkszego
znaczenia, bo autor juĪ niczego zmieniü nie moĪe4. PodkreĞla, Īe wartoĞü naukowa Sáownika jest olbrzymia, zwáaszcza do badaĔ porównawczych nad gwarami póánocnopolskimi, gáównie pogranicza kaszubsko-kociewskiego5.
Zenon Klemensiewicz rozróĪniá wĞród wskaĨników zespolenia wyrazowe i wymawianiowe6.
Badając wáaĞciwoĞci mowy cháopskiej zauwaĪyá, Īe znacznie szersze jest uĪycie partykuá, które w czĊĞci zastĊpują spójniki, w czĊĞci je wzmacniają, a wreszcie w czĊĞci a nierzadko stanowią element gramatycznie pusty o charakterze
wtyczek podtrzymujących pozorną ciągáoĞü i potocznoĞü wypowiedzi7. Spójnik,
wedáug autora, wyznacza stosunek syntaktyczny dwu skáadników. Nie naleĪy on
do Īadnego z nich z osobna caákowicie, ale w pewnej mierze do obu8.
W gwarach kociewskich liczba tych wskaĨników w zdaniach pojedynczych jest ograniczona, poniewaĪ dany wskaĨnik przyjmuje róĪne funkcje.
Spójnik a w funkcji:
a) partykuáy pytającej:
A može to te farmazyny byli? (Bàaw Lin). A gȡ ɩe ʹn je? (Sych II 90).
A jakže tob’e Ğa povoȡ iɩ ? (Odpowiadają: Tak Ğa bŏdula poáatavši (Skórcz,

3

4

5

6

7

8
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– od Kaszub po Mazury (z mapką), red. K. Nitsch, Kraków 1955. Trzecim Ĩródáem są Teksty gwarowe z Borzechowa zapisane we wrzeĞniu przez uczestników Studenckiego Koáa Naukowego JĊzykoznawców w GdaĔsku. Przygotowane przez studentów teksty sprawdziá i opatrzyá komentarzem
Hubert Górnowicz, zob. Teksty kociewskie z Borzechowa, „JĊzyk Polski” 1970 50, z. 4, s. 289–295.
B. Sychta posáuĪyá siĊ w Sáowniku kociewskim tą samą pisownią, co w Sáowniku kaszubskim, zaaprobowaną swego czasu przez prof. K. Nitscha. PodkreĞliá przy tym, Īe nikt w recenzjach jej nie kwestionowaá. Poza tym autor we wstĊpie do pierwszego tomu podkreĞla, Īe praktyka wykazaáa przejrzystoĞü
takich zapisów. Zob. B. Sychta, Sáownictwo kociewskie…, t. I: We wstĊpie autor pisze o ukáadzie
sáownika i transkrypcji. Przykáady zaczerpniĊte z innych prac podajĊ w transkrypcji fonetycznej.
E. Breza, Bernard Sychta, Sáownictwo kociewskie…, t. III: s. 143, „JĊzyk Polski” 1985, nr 65,
z. 3–4, s. 318.
E. Breza, Bernard Sychta, Sáownictwo kociewskie…, t. I: s. 134, „Slavia Occidentalis” 1982,
nr 39, s. 188–190.
Z. Klemensiewicz, Zarys skáadni polskiej, PWN, Warszawa 1969. WskaĨniki wyrazowe przybierają postaü wyrazów; wymawianiowe – przejawiają siĊ w sposobie wymówienia zespolonych
wypowiedzeĔ, jako czynniki fonetyczne, jak: intonacja, akcent, iloczas i pauzy.
Z. Klemensiewicz, Niektóre wáaĞciwoĞci syntaktyczne cháopskiej mowy potocznej, [w:] Skáadnia,
stylistyka i pedagogika jĊzykowa, PWN, Warszawa 1982, s. 324–338; zob. tenĪe, Niektóre wáaĞciwoĞci syntaktyczne cháopskiej mowy potocznej, „JĊzyk Polski”, 1966, nr 46, s. 245–255.
Z. Klemensiewicz, Zarys skáadni…, s. 22–23.
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Osiek, Kokoszkowy, ĝliwice, Przechowo). A može tam ǒtoĞ co stáuk?
(Sych I 49).
b) wykrzyknikowej:
A to üi bĜidale! (Sych I 1). A to üi þarostvo! (Sych I 81). A Ĕeǒ to oruni
veznʹ! (Sych III 52).
c) spójnika rozpoczynającego uzupeánienie treĞci (wtrącenia) zdania:
Ze straǒu pĜed Švŏdami ǒovali Ğa luȡ ɩe, a caákam ȡ ɩevþini, v ecaǒ na polu
(Sych I 62).
d) wynikania:
Ešþe pʹá dĔa, a caáe pole zabronuja (Sych I 47).
f) przeciwstawnej (w kontekĞcie):
A ja vola fafarmancove (Na stwierdzenie: NajbarĨi lub’a šekoladove
bʹmbʹmi ‘cukierki’ ) (Sych I 34).
g) partykuáy wzmacniającej na początku zdania:
A juž znʹvki ʹna tu lŏĨe (Sych II 9).
h) pierwotnej, tj. spójnika áącznego:
CvaĔak z kaþiǒ doáʹv a gáue mʹndri to je to samo (pd.) (Sych I 68).
VodĔiti, a voȡ ɩati to je to samo (Sych III 120).
i) w funkcji partykuáy nawiązującej:
A ve voi ʗĔe to tedi uš byλo goži (Ikow Pącz).
W kaszubszczyĨnie spójnik a pojawia siĊ czĊsto jako partykuáa na początku zdaĔ, zwáaszcza pytających i rozkazujących9 oraz w funkcji kopulatywnej.
Spójnik abo10 wyraĪa wzajemne wyáączanie siĊ czĊĞci wypowiedzenia: ƥiĞ abo Ĕigdi (Sych I 2). Ti abo ja? (Sych I 126). Gaßami podajʹ snopi
na vʹz abo z voza do sʹmĞeku (Sych II 6). Rozgotʹva abo porŏraj to je to samo
(Sych III 33).* Przysáowie: ýi ja z tʹ blŏrvʹ co abo Ĕic?

9

10
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M. Cybulski, R. Wosiak-ĝliwa, Skáadnia kaszubska [w:] Najnowsze dzieje jĊzyków sáowiaĔskich.
Kaszubszczyzna//Kaszëbizna, red. E. Breza, Opole 2001, s. 185–201.
B. Walczak, Zarys dziejów jĊzyka polskiego, PoznaĔ 1995, s. 85: „Bardzo charakterystycznym
procesem skáadniowym doby staropolskiej byáo wygasanie wielu spójników: acz, aczkoli, aczkolwie, aczli, jakokoli, kakokoli, aliĪ, abo, abociem, bociem, ciem,wiem, gdaĪ itp. Byáy one
na ogóá wielofunkcyjne (wprowadzaáy róĪne zdania skáadowe, najczĊĞciej podrzĊdne). W zasadzie kres ich ĪywotnoĞci zbiega siĊ z koĔcem doby staropolskiej, tylko niektóre przetrwaáy
trochĊ dáuĪej, a czasem utrzymaáy siĊ do dziĞ, lecz jako elementy stylistycznie nacechowane.”.
PodkreĞlĊ jeszcze, Īe spójnik abo w gwarach kociewskich jest nadal Īywotny.
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Spójnik ale wystĊpuje w funkcji:
a) partykuáy wzmacniającej11:
Ale to tam bŏáo vesele! (Sych I 3). Ale ja mu gamba zatkaá! (Sych I 3).
To je ale gruba//duža bela (Sych I 22). Ale coĞ ti rob’ŏá, þoǘeku? (Sych
I 32). Ale žeĞ mĔe tŏž tami ǘidáami portki obreǒtaá (Sych I 44). Ale je to
ȡ iɩ Ğ šlapra ‘sáota’! (Sych III 98). Ale to i ʗedni ras pamĔantĤm bez voi ʗna
byλo (IKow Czar). Tan ale ma ȡ ɩuk ‘duĪy orli nos’ (Sych I 125). Jaȡ//
ɩ jaǒaj
ale grandi! (Sych II 52). Ale to byli te ēemci take doĞü, doĞü f požĤntku
(IKow Czar). Ale te nazvi to sĤ Ĩimove (ZWit Bob). Ale co i ʗa tu vĤm mĤm
naryraü (Bàaw Lin). Ale Ĥna uš Ĕe žii ʗe (Ta kobi yʗ ta) (Bàaw Lin). Ale tera
naš tata byλ na voi ʗĔe tamĤi ʗ v Malborku, Ĕy (Bàaw Lin).
b) przeciwstawiającej:
To je maái kamati ‘krĊpy, niewysoki’ kʹĔ, ale mocni (Sych II 62).
Ale w mowie mieszkaĔców Kociewia moĪna usáyszeü czĊsto w funkcji
wykrzyknika wyraĪającego zaskoczenie, zdumienie, podziw lub zaprzeczenie
czyjejĞ wypowiedzi, np.: Ale co ti! ‘Co ty mówisz!’.
Spójnik aĔi wystĊpuje w zdaniach pojedynczych w funkcji:
a) partykuáy wzmacniającej (na początku zdania): AĔi dupʹ na Ĕego ne spojĜa
(Sych I 108). AĔi muk ‘cicho’ (Sych II 134). AĔi sáova Ĕe mʹv (Sych III
72). AĔi sáʹvka Ĕe poǘam üi ǘanci (Sych III 73).
b) wystĊpuje w związku frazeologicznym: AĔi za groĞ ni ma rozumu (Sych I 5).
c) w znaczeniu ‘nawet’: Ja žam aĔi tego Ĕe tknʹn (Sych III 105).
d) spójnika przeczącego: Ešþe Ĕigdi aĔi raz (Sych I 28).
Spójnik jaž poprzedza:
a) wyraĪenie przyimkowe oznaczające miejsce: Moþiǒaáka jiȡ ɩe jaž do skʹri
(Sych II 130).
b) orzecznik wyraĪony imiesáowem przymiotnikowym biernym: Tan jego
ȡ ɩubʹn je jaž zakĜiǘʹni (Sych I 125).
c) poprzedza wyraĪenie z przyimkiem oznaczające kres czasowy: Mi žam odbŏrali vesele cʹrki jaž do Ğvʹnt (Sych I 22).
11
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H. Górnowicz, Dialekt malborski, t. I: Fonetyka, ßeksja i skáadnia, GdaĔsk 1967, s. 212: „Spójnik ale pod wpáywem niemieckim moĪe byü uĪywany nie tylko jako wskaĨnik zespolenia zdaĔ
wspóárzĊdnych przeciwstawnych, lecz takĪe jako partykuáa wzmacniająca […].”; zob. M. Cybulski, R. Wosiak-ĝliwa, Skáadnia kaszubska…, s. 194.
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c) wystĊpuje jako spójnik wyraĪający stopieĔ nasilenia jakiejĞ cechy: Xüivi,
jaž mu Ğa broda tĜaĞe (Sych I 45).
Spójnik ažebi wystĊpuje:
a) w funkcji partykuáy wyraĪającej Īyczenie, zwykle o treĞci ujemnej (a + wzmocnienie žebi): Ažebi to rokijaš ‘záy duch’ vĨʹn (Drzycim, Kaliska, Gruczno).
b) wyraz zniecierpliwienia: Ažebi üa ve voái ǘeĨli! (Sych III 121).
Inne wskaĨniki w funkcjach: nawiązania zewnĊtrznego i kontynuacyjnego, zespolenia wewnĊtrznego, wzmocnienia:
Co wystĊpuje:
a) w funkcji partykuáy wzmacniajacej, towarzyszącej orzeczeniu; moĪna takĪe
uznaü, Īe w zdaniach odnotowanych przeze mnie co wystĊpuje ‘w znaczeniu duĪo’:
KĞʹnȡ Ğa juž co nadulþi nad tami sáʹvkami (Sych I 107). Te bŏdne luȡ ɩe
Ğe co naþero//naþerʹ (Sych II 111).
b) w znaczeniu coĞ; wystepuje wówczas w funkcji dopeánienia:
Može biĞ co zjad? (Sych I 26).
c) jako partykuáa pytająca, np.:
Co ti tak deþiš ‘cháostasz’ to ȡ ɩecko? (Sych I 90).
Co ti tak vzdiǒaš? (Sych I 91).
Co ti maš za diǒa? (Sych I 91).
Co mĔe depþeš po nogaǒ? (Sych I 91).
Co to tam bĜʹnknŏáo? (Sych I 49).
W pytaniu retorycznym; jednoczeĞnie co wystĊpuje jako partykuáa wyraĪająca zdziwienie:
Co tan za delija ubraá (BaráoĪno, Skórcz) (Sych I 91).
d) jako partykuáa wzmacniająca:
Co za celbert od ȡ ɩeüaka! (Sych I 63).
Co tu je pŏĜu! (Sych III 22).
e) tworzy orzeczenie záoĪone o charakterze ekspresywnym, np.: Z tim üapkam ni ma Ğa co vdavaü (Sych I 70).
f) jako partykuáa w wyraĪeniach oznaczających powtarzanie siĊ czegoĞ;
w wyraĪeniach wskazujących pewien okres czasu (chodzi o rozciągáoĞü
czasową, w której nie okreĞlono dokáadnie początku), np.: Co ǒǘŏla
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traf´ŏáa žam caǒa luȡ iɩ (Sych I 62). Naše sʹmĞadi co ruš Ğa balujʹ (Sych
I 12). Mi co Ĕeȡ ɩela rob’im sob’e muzika (Sych I 24).
Partykuáa toü jako wskaĨnik nawiązania zewnĊtrznego:
Toü to obojantĔe – miĞli se (Sych I 2). Toü ta ma dáugša bajʹva Ĕŏž sukĔa
(Ĕŏž – przeciwstawia) (Sych I 11). Toü z i ʗei ʗi mamʹ z Lynkʹ mi rĤvno
stare byli (Bàaw Lin). Toü tera, Ĥna λadĔei ʗša byλa (Bàaw Lin). Toü i ʗa
tak Ĕe dbaλĤm tak o to (Bàaw Lin). ZaĞ ta druga ȡ ɩevuǒa to bŏá Ĕedbaáek
(partykuáa to jest tu uĪyta jako wskaĨnik poáączenia kontynuacyjnego)
(Sych III 96).
Spójnik zaĞ jako wskaĨnik nawiązania zewnĊtrznego:* Z przypowieĞci: ZaĞ ta druga ȡ ɩevuǒa to bŏá Ĕedbaáek (partykuáa to jest tu uĪyta
jako wskaĨnik poáączenia kontynuacyjnego) (Sych III 96).
Partykuáa no//nu//na jako wskaĨnik nawiązania12. No, to žam dva lata
byλa vivλašþĤna… i ʗešþe (IKow Pącz). Na, λot šeĞ lat do štyrnaĞüe (Na pytanie: Ile lat pani chodziáa do szkoáy?) (IKow Pącz).
Spójnik i pierwotnie áączący czáony szeregu zdaĔ lub szeregu czĊĞci zdaĔ wystĊpuje w gwarach kociewskich jako:
a) spójnik przyáączający uzupeánienie treĞci zdania (poprzedniego):
iʗ
I gžski byλy do takiǒ patykĤf vegnane (MPaj Prz). I ʗi tera i ʗa pošλĤm z moi ʗim
bratem do ǒlyva (Bàaw Lin). I ʗi ten stoi ʗaλ tamĤi ʗ ǒiba (Bàaw Lin).* Z opowieĞci: Jak stari Fric pas krovi (Sych II 94): I tak tŏž zrob’ŏli (Sych II 94).
b) spójnik i//ji przyáączający wyraz pomocniczy (najczĊĞciej to)13: To tak ano
do gburĤf ǒoĨĤλ i to (IKow Pącz). Zaras muĞalim Ğa uþiü i to (IKow
Czar). A ǘeþorami paĔi to naǘi ʗanci to… lekci ʗe i ʗi, i ʗi to (IKow Czar).
12

13
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N. PerczyĔska, Wybrane cechy skáadniowo-stylistyczne polszczyzny mówionej (na materiale
gwary póánocnomazowieckiej wsi Szczutowo i okolic), Wrocáaw – Warszawa – Kraków – GdaĔsk
1975. Autorka uwaĪa, Īe partykuáa ta sáuĪy mówiącemu do nabrania „rozpĊdu”. Partykuáa no
jest teĪ czĊsto spotykana we wspóáczesnym jĊzyku mówionym, zob. G. Majkowski, O niektórych
Ğrodkach nawiązujących w tekĞcie ustnym (na materiale wypowiedzi trzech pokoleĔ czĊstochowian), „Prace Naukowe WSP w CzĊstochowie. Filologia Polska. JĊzykoznawstwo” CzĊstochowa
2003, nr 4, s. 195–204.
N. PerczyĔska uwaĪa, Īe wyrazy pomocnicze „sáuĪą jako punkty oparcia w procesie budowania
tekstu, uáatwiają rozwijanie wypowiedzianej myĞli, wypeániają luki powstające w rytmie mowy, gdy
siĊ szuka ujĊzykowienia dla aktualnie wypowiadanych treĞci.”, zob. N. PerczyĔska, dz. cyt, s. 71.
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c) spójnik i w funkcji pierwotnej, áączący czáony szeregu czĊĞci zdaĔ: V našim
boru je dužo gĜibʹv i jagodʹv (Sych I 34). Mʹm tĜeǒ bratʹv i dvaĞostri (Sych
I 41). BĜuǒoǘina nadaje Ğa do keábasʹv i klopsʹv (Sych I 50).* ͳna jano ma
mʹrg lasu i ceglarĔa (Sych I 63). Vɀidái, grable i hak do žam naþeǒlili brukʹv
na ȡ iɩ Ğ i na Ĕeȡ ɩela (Sych I 82). Vʹz ma daĔica i dva tamrati (Sych I 90).
Gnoju majʹ cinki (Sych I 66). Mʹm dva cʹrki i tĜeǒ sinʹv (Sych I 67). Dobra dʹjka muĞi mĔec Ĝadke žebra, üanka skʹra, maái áeb, üanki dáugi ogʹn
i grube mlþne žiái pod kaádunam (Sych I 101). ƥegüam posáugivali Ğa stare
luȡ ɩe pĜi þaraǒ i leþaĔu (Sych I 118). Zagadka: Ma pĞaĔü jizbʹv i jedne ȡ ɩλŏĜe
(rąkaǘica) (Sych I 126). Dostaáóm od üotki jednŏgo gulʹnka i jedna guáka
(Sych II 30). Mʹm Ğedam kaþkʹv i jednŏgo kaþora (Sych II 60). Naš kot áae
šþuri i miši (Sych II 113). Moja pĜijaüelka i ja sʹmi rʹvno stare (Sych III 41).
Ja potraf´a Ğevaü ji eĞnme ji frantʹvki (Sych III 49). GanĞe ʹra b’eĜʹ
do eĜinʹv ji poduškʹv (Sych III 52). Naše sʹmĞadi majʹ tĜeǒ sinʹv i dva
cʹrki (Sych III 68). ƥeüĤm deli bulvi ʗanniǒ plackĤf, kuǒa i arbata (ZWit Bob).
Partykuáa to jest róĪnofunkcyjna14:
a) wystĊpuje jako wskaĨnik kontynuacyjny: A ve voi ʗĔe, to tedi uš byλo goĜi
(Ikow Pącz). Bilica to je zaraza dla pola (Sych I 26). KĜiva pĜiĞanga to
je ǘelki gĜŏǒ (Sych II 95). Na Bože NaroȡeĔe to pĜijeȡ ɩeta dʹ nas (Sych
I 32). Po dužiǒ mi ʗastaǒ to uš te roȡ iɩ ce tak ǘi ʗenci mĤǘi yʗ li po mi ʗami ʗecku
(IKow Czar). Jedna i druga to take dva paĔske ȡ ɩadʹvi (Sych I 113).
b) wystĊpuje w funkcji nawiązania: To mi v dĤmu po polskĤ mĤǘi yʗ lim (IKow
Czar). To tedi do Bobova ǘi ʗele razi þasam Ğlim tak do koĞüoλa v Ĕeȡ ɩela
(IKow Czar).
c) w funkcji wskaĨnika wynikowoĞci (zarazem przeciwstawienia): I ʗešþe gλuǒa
to, to Ĕe i ʗezdem (IKow Czar).
Wyraz jak//jakby odnotowaáam:
a) w zwrotach porównawczych, np.: Te vijĜeli jakbi kĞeža (Sych I 115). MiĞliš
jak guáka na jajkach (Sych II 30). Rozkokošiá Ğa jak kvoka (Sych II 77).
Co ti tak ǒoȡ iɩ š jak v mankolijaǒ (Sych II 121). VijĜiš jak taki oblader
(Sych III 5). Ta ma bĜuǒ jak cepelin (Sych I 49).
14
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b) jako wyraz zespalający na początku wypowiedzenia: Jak zajʹnce tak ʹni
zgalali (Sych II 20).
c) jako wyraz rozpoczynający zdania oznajmujące o zabarwieniu uczuciowym: I ʗak i ʗa Ĕi mĔaλĤm Ĕikogo tutai ʗ (IKow Pącz).
W jednym zdaniu odnotowaáam spójnik že na początku zdania
w funkcji partykuáy wzmacniającej15:
Že tŏž ta þaǒrajka Boga Ğa Ĕe boji (Karšanek, Skórcz, Osiek, Markocin, Radogoszcz, Bojanowo) (Sych I 77).
Spójniki a, ale, abo oraz zapowiedniki zespolenia to, toü, zaĞ (takĪe inne wymienione) są wieloznaczne. Ich wieloznacznoĞü polega na uwydatnianiu
róĪnej wartoĞci komunikatywnej.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe do dzisiaj mieszkaĔcy Kociewia uĪywają czĊsto jĊzyka
peánego ekspresji, lubią wskazywaü na podmiot „Ja” oraz posáugiwaü siĊ
wskaĨnikami kontynuacyjnymi. UwaĪam, Īe na oddzielne opracowanie
zasáuĪyá dialog w gwarach kociewskich. Obecnie porządkujĊ dialogi zarejestrowane przeze mnie w róĪnych czĊĞciach Kociewia.
Skróty
1. Cytowanych Ĩródeá
Bàaw – àawniczak Barbara, Gwara wsi Linowiec w dawnym powiecie starogardzkim. Fonetyka i sáownictwo, [w:] Praca magisterska (maszynopis) napisana pod kierunkiem B. SzczepiĔskiej, UG, 1979.
IKow – Kowalska Irena, Fonetyka Pączewa i Czarnegolasu w dawnym powiecie starogardzkim, [w:] Praca magisterska (maszynopis) napisana
pod kierunkiem B. SzczepiĔskiej, UG, 1979.
MPaj – Pająkowska Maria, Teksty gwarowe. Tekst kociewski spod ĝwiecia
„O dawnym sposobie tuczenia gĊsi”, „JĊzyk Polski” 1970, nr 50, s. 289–295.
Sych – Sychta Bernard, Sáownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, t. I:
A–F, t. II: G–ē, Wrocáaw 1980; t. III: O–ĩ, Wrocáaw, 1985.
2. Znaków
(x) nazwy miejscowoĞci, nazwiska informatorów, skróty nazw kierunków
czĊĞci regionu, skróty nazwisk i imion autorów Ĩródeá
* przysáowia, zagadki, rymy
15
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// równolegáoĞü form wyrazowych
‘x’ znaczenie wyrazu, wyraĪenia, zwrotu, zdania
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Summary
Indicators of the junction in the single sentence in dialects Kociewia
The aim of this paper is to present indicators of the anastomosis in a single
sentence in dialects Kociewie. The main source of research was the work
of Fr. Bernarda Sychty Sáownictwo kociewskie na tle kultury ludowej.
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After examining the language material can be seen that conjunctions and
announcement of the type: a, ale, albo; to, toü, zaĞ are in dialects Kociewie
ambiguous. Their ambiguity is to shed light on the communicative value.
Certainly fusion rates appear more frequently in complex sentences, but these
are not the subject of my research.
It is worth examining Þxation rates in the dialogue. Now digest the material
collected by me in various parts of Kociewia.
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